
Sakkie Parsons E-Pos Bediening 
Webtuiste. www.sakkieparsons.co.za 

E-pos: sparsons@absamail.co.za 
Sel: 083 457 6669 

         
Hoe heerlik!  Jy en ek is vry.  Kom ons Wandel met hierdie vryheid in 
die wee van ons Here. 
 
Vandat ek tot bekering gekom het, het dit my van tyd tot tyd opgeval hoe mense soms 
die Mosaïese verbond (wet van Moses) op hulleself van toepassing maak en ek dink 
dit is deels daaraan toe te skryf, dat daar mense en selfs denominasies is wat graag 
byvoorbeeld die sabbat en tiende in hulle verkondiging van die Evangelie wil hou.  
Omdat, so lyk dit vir my, hulle dink, dat as hulle hierdie twee dinge uit hulle 
verkondiging van die Evangelie haal, die bywoning van hulle dienste daar onder gaan 
ly en as hulle verkondig dat ‘n mens moet gee soos wat jy in jou hart jou voorgeneem 
het. 
 
2KOR 9:7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of 

uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. 
 
Gaan hulle inkomste ook daar onder ly. 
Met ander woorde hulle gaan selektief met die Mosaïese verbond (wet van Moses) te 
werk omdat hulle nie self genoeg vertroue in ons Here het nie. 
Ek gee een simpel voorbeeld. 
Iemand sal hamer op byvoorbeeld jou tiende wat jy moet gee, dan praat die persoon 
gewoonlik uitsluitlik van die geld gedeelte, dit kom nêrens in die Nuwe Testament 
voor nie maar daardie selfde persoon sal heerlik saam met jou ‘n varktjop eet, al staan 
daar in die Mosaïese verbond (wet van Moses) geskryf. 
 
LEV 11:7  ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, 

maar hy herkou nie onrein is hy vir julle.  
 
Omdat baie van hierdie mense wat die leiding moet  gee en dan selektief met die 
Mosaïese verbond (wet van Moses) te werk gaan, kom die mense vir wie hulle moet 
lei op die plek, dat hulle nie weet wat is nou geoorloof en wat is nou nie geoorloof 
nie. 
Hierdie is dan ‘n poging van my, om aan jou  
die verskil tussen die Mosaïese verbond (wet van Moses) en wat ek die liefdes wet 
van Jesus noem te wys soos wat ek dit verstaan en uitlewe. 
Eers hoe ek die Mosaïese verbond (wet van Moses) sien en ek gaan telkens terwille 
van die lengte van hierdie skrywe my probeer beperk tot twee voorbeelde uit die 
Woord ter ondersteuning van wat ek probeer sê. 
Die ou verbond was ‘n verbond/ooreenkoms tussen ons Here en Israel en het alle 
ander volke uitgesluit. 
As jy Exo 19 tot en met Exo 24 gaan lees sal jy ‘n goeie insig oor dit wat ek nou met 
jou deel kry. 



 
EXO 19:4  Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek 

julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.  
EXO 19:5  As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle 

my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.  
EXO 19:6  En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees. 

Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.  
EXO 19:7  En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al 

hierdie woorde voorgehou wat die HERE hom beveel het.  
 
Toe deur hulle aanvaarding van wat ons Here gesê het, is die verbond gesluit, of as jy 
wil, die ooreenkoms beklink. 
 
 
EXO 19:8  Toe antwoord die hele volk eenparig en sê: Alles wat die HERE 

gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die HERE 
oorgebring.  

 
EXO 24:3  Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die HERE en al die 

verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê: Al die woorde 
wat die HERE gespreek het, sal ons doen.  

EXO 24:4  En Moses het al die woorde van die HERE opgeskrywe en die môre 
vroeg hom klaargemaak en onder die berg ‘n altaar gebou, en twaalf gedenkstene 
volgens die twaalf stamme van Israel.  

EXO 24:5  En hy het jongmanne van die kinders van Israel gestuur; dié het 
brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die HERE geslag.  

EXO 24:6  En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi 
en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi.  

EXO 24:7  En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die 
volk gelees. En hulle het gesê: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen en 
daarna luister.  

EXO 24:8  Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê: Dit is die 
bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op grond van al hierdie 
woorde. 

 
Die Mosaïese verbond (wet van Moses) met sy wette ens het basies so gewerk. 
As Israel doen wat reg is in die oë van ons Here sal en het ons Here hulle geseën. 
As hulle nie gedoen het wat reg was in die oë van ons Here nie, het ons Here Sy seën 
terug gehou en hulle swaar gestraf. 
Die Mosaïese verbond (wet van Moses) word ook die (ou verbond) genoem en jy kan 
die seëninge en vloeke wat met hierdie (ou verbond)  gepaard gaan in Deu 28 gaan 
lees. 
Die woord sê onder andere van mense wat die Mosaïese verbond (wet van Moses) 
aanhang die volgende. 
 
2KOR 3:14  Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van 

die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking 
wat in Christus vernietig word.  



 
Die Mosaïese verbond (wet van Moses) Het hoofsaaklik drie doele gedien. 
Dit het Israel beveel hoe om ons Here te dien.  Byvoorbeeld die tien gebooie. 
Dit het vir Israel instruksies gegee hoe om te offer. 
Dit het vir Israel vertel hoe om te lewe.  Byvoorbeeld, wat hulle mag eet en nie mag 
eet nie.  
Die Mosaïese verbond (wet van Moses) word deur my groot held Paulus ook ‘n 
tugmeester genoem. 
 
GAL 3:23  Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring 

gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.  
GAL 3:24  Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig 

kan word uit die geloof.  
 
Die gene wat verkondig, dat die Mosaïese verbond (wet van Moses) nog gehou moet 
word, veral die onder hulle wat selektief met die Mosaïese verbond (wet van Moses) 
te werk gaan, moet onthou dat daar geskryf staan. 
 
JAK 2:10  Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan 

almal skuldig geword.  
 
Nou is die vraag: 
Moet die Christen die Mosaïese verbond (wet van Moses) hou? 
Dan is my persoonlike mening, dit is in elk geval hoe ek lewe en ons Here dien, 
verseker nee. 
Ek dien ons Here onder ‘n nuwe verbond. 
 
GAL 4:4  Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, 

gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,  
GAL 4:5  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot 

kinders kan ontvang.  
GAL 4:6  En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte 

uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!  
GAL 4:7  Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan 

ook erfgenaam van God deur Christus.  
 
Wat het ons Here gedoen om hierdie Liefdes wet van Jesus tot stand te bring en 

inwerking te stel? 
 
JHN 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee 

het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 
kan hê.  

 
Wat verwag ons Here van my? 
Hoe moet ek nou lewe as ek dan nie die Mosaïese verbond (wet van Moses) op my 
van toepassing maak nie? 
 
MAT 22:35  En een van hulle, ‘n wetgeleerde, het ‘n vraag gestel om Hom te 

versoek en gesê:  



MAT 22:36  Meester, wat is die groot gebod in die wet?  
MAT 22:37  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele 

hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  
MAT 22:38  Dit is die eerste en groot gebod.  
MAT 22:39  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.  
MAT 22:40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  
 
Ek het Jesus aangeneem as my Verlosser en my Saligmaker. 
Nou het ek ‘n liefdesverhouding met my Here en word ek nie gedwing om 
byvoorbeeld een dag in die week ‘n dag af te sonder en dit ‘n Sabbatdag/dag van die 
Here te noem en om dit so te stel heilig te lewe nie. 
Nou jubel my lewe dit elke dag uit. 
 
PSM 118:24  Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly 

wees.  
 
Nou volg ek ons Here en dien ek Hom omdat ek lief is vir Hom en doen ek aan my 
naaste soos wat ek graag wil dat hulle aan my moet doen, al doen hulle nie altyd 
dieselfde aan my nie en as ek van my kant af faal, nee wanneer ek faal, want ek faal 
baie.  Dan het ek daardie heerlike wete. 
 
1JHN 1:9  As ons, ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te 

vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.  
  
Want, hoe heerlik is dit om te weet. 
Ek is nie onder die Mosaïese verbond (wet van Moses) Wat soos ‘n kwaai tugmeester 
oor my staan nie. 
Hoe Heerlik!!! 
Ek is onder die genade van my liefdevolle Here, wat my so lief het, dat Hy al my 
oortredinge waarvoor ek getug moes en moet word, vir my aan die kruis gaan dra het. 
 
KOL 2:9  Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;  
KOL 2:10  en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en 

mag;  
KOL 2:11  in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig 

word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van 
Christus,  

KOL 2:12  omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook 
saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode 
opgewek het.  

KOL 2:13  En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle 
vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade 
vergeef het,  

KOL 2:14  en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, 
uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,  

KOL 2:15  nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar 
tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.  



KOL 2:16  Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 
‘n fees of nuwemaan of sabbat nie,  

 
As ek nou weer lees alles wat ek met jou gedeel het, kan ek nie anders as om dit uit te 
jubel nie. 
 
JHN 1:16  En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.  
JHN 1:17  Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur 

Jesus Christus gekom.  
 
Hoe heerlik!  Jy en ek is vry.  Kom ons wandel met hierdie vryheid in die wonderlike 
weë van ons Here. 
 
GAL 5:13  Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid 

as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.  
GAL 5:14  Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou 

naaste liefhê soos jouself.  
 
Die volgende dagstukkies wat ek geskryf het, kan help om hierdie sienswyse van my 
nog beter te verduidelik en ek stuur dit op aanvraag met die grootste liefde aan jou. 
 (Die wet deur Moses en die genade en waarheid deur Jesus) 
(wie volop saai, sal ook volop maai) 
 (Die liefde die vervulling van die wet) 
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


