
Wetsonderhouding wat in staat is om te red 
Teks: Mattues 5: 13 - 26 & Sondag 2

Teksvers: Matteus 5: 20


1. Inleiding 
Ons almal ken die vraag, hoe weet jy dat jy 
reg is. En op ’n manier staan ons vanoggend 
stil voor die omgekeerde hiervan, hoe weet jy 
dat jy verkeerd is. Sien baie kritiek teen die 
kategismus spruit uit vandag se humanistiese 
benadering tot die lewe voort. Want 
antropologie van die kategismus is baie 
negatief, of in ander woorde die mense wat 
nie as goed en opreg gesien nie. 


Maar die kategismus kom nie uit ’n hoogte en 
los ons voor ’n misterieuse uitspraak nie. Daar 
word verduidelik wat gestel word. En daarom 
vraag 3 in Sondag 2 wat ons vandag 
bestudeer: Waaruit ken jy jou ellende? En die 
antwoord is die standaard wat die bybel nog 
altyd aan ons voorhou, die wet van die Here. 


Dit bring ons dan by ons teksgedeelte van 
vandag waar Jesus ook duidelik met die wet 
werk in Sy aardse bediening. Want baie keer 
is dit vir die Nuwe Testamentiese gelowige 
moeilik om plek van die wet in ons nuwe 
verloste geloofslewe te sien. Maar dit is dan 
juis wat Christus in ons teksgedeelte vandag 
duidelik maak. 


Die eerste saak wat vir ons duidelik uitstaan 
uit Christus se antwoord is, dat die wet nie tot 
niet gaan in die Nuwe Testament nie. Hy kom 
nie om die wet tot nie te maak nie. Inteendeel 
redding kan steeds net geskied as gevolg van 
wetsonderhouding, Volmaakte 
wetsonderhouding. Tog is dit steeds iets 
waartoe ’n mens nie in staat is nie. Ja, selfs 
die spesialiste op die gebied in ons 
teksgedeelte, het nie die wetsonderhouding 
wat kan red nie. Dit is juis die punt wat 
Christus uiteindelik in ons teksvers maak. 
Maar in lyn met die kategismus, soos altyd is 
daar hoop. 


2. Die enigste standaard 
Vandag is ons gewoond aan nuwe 
wetsontwerpe wat gereeld op die tafel 
geplaas word. Dink maar aan die belaglike 
wetsontwerpe wat in die laaste tyd hier in Suid 
Afrika op die tafel geplaas is. Die probleem is 
duidelik sigbaar. Hierdie wette word ontwerp 
om die mens beter te voel, dikwels selfs al is 
hulle besig met die verkeerd dinge. Die idee 

dat goedheid en geregtigheid, wat iewers in 
die mens self gesetel is, is duidelik die 
oorsprong van hierdie wette.


Maar as ons terug keer na die eerste hoofsaak 
van die kategismus, soos ons dit ook 
onderstreep het in die inleiding, dan is die 
mens boos. Die mens kan dus nie iewers 
binne homself soek na ’n standaard nie. Of 
anders gestel die standaard wat vanuit die 
mens voortgebring word sal boos wees. Dit is 
ook wat ons gewoonlik sien wanneer hierdie 
belaglike wetgewing probeer toegepas word. 


Maat in genade los die Here ons as mense nie 
in die duister om hierdie dinge op ons eie uit 
te werk nie. Hy gee vir ons die volmaakte wet. 
Moses ontvang dit, en ons ken die vandag 
nog, as die tien gebooie. ’n Ware objektiewe 
standaard vir geregtigheid waaraan ons 
vandag nog optrede en selfs ons gedagtes en 
ingesteldheid kan meet. Ons is dan juis in ons 
tekgsgedeelte, by die plek waar Christus 
onderrig oor die wet en veral die toepassing 
daarvan.


Die wet bly die perfekte wil van die Here vir 
ons lewens. Dit bly daarom die enigste 
standard wat ware geregtigheid defineer. Dit is 
dan hierdie ware geregtigheid wat nodig is vir 
verlossing voor die Here. En dit is uiteindelik 
ook hierdie selfde wet, waarna Jesus verwys 
wanneer Hy sê: “18Dit verseker Ek julle: Die 
hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat 
een letter of letterstrepie van die wet sal 
wegval voordat alles voleindig is.”


3. Skeefgetrekte 
wetsonderhouding 

Waar op aarde sal die mens dan die 
geregtigheid wat heeltemal voldoen aan die 
Here se standaard vind. Wel sekerlik by 
geloofsleiers en skrifkenners. Mense wat hulle 
lewe daarop toespits om die wet te onderhou. 
Ontmoet die spesialis gelowiges in die Jesus 
se tyd. Die Fariseërs en skrifgeleerdes. Die 
teoloë van die tyd het in fariseërs tradisie 
besondere klem op die letter van die wet 
geplaas. Ons sien byvoorbeeld in Matteus 
23:23 dat hulle tiendes gee van kruisement, 
anys en koljander. Ja, selfs van die speserye 
van hulle kos.


En dan die skrifgeleerdes. Hulle het die Bybel 
intens geken. Ons praat nie maar sommer van 
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’n ek het dit al iewers gehoor of gelees kennis 
nie. Nee, hierdie mense het geweet, hoeveel 
keer ’n sekere woord of letter in ’n bybelboek 
voorkom. En omdat skrifgesag nog so ’n 
sentrale rol in die destydse samelewing 
gespeel het, het hierdie mense hoë aansien 
geniet. Maar dan uiter Christus Sy 
skrikwekkende oordeel juis oor hierdie groep 
mense in ons teksvers: “20Ek sê vir julle: As 
julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as 
dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, 
sal julle nooit in die koninkryk van die hemel 
ingaan nie.”


En by die aanhoorders van hierdie woorde, 
sekerlik dieselfde vraag as in Matteus 19:25: 
Maar as hulle nie goed genoeg is nie, wie kan 
dan gered word op grond van 
wetsonderhouding. Tog is die skewebeeld van 
die Fariseërs geloof duidelik. Ons verwys 
vandag nog veroordelend na skynheilige of 
snobistiese gelowiges as fariseërs. 


Sien Fariseërs en Skrifgeleerdes het die beeld 
uitgestraal dat hulle so toegewyd aan die Here 
leef, daar is nie plek vir omgee of liefhê wat 
ander mense nie. Ja, selfs medegelowiges en 
familie het geen plek in die denke van die 
Fariseër en skrifgeleerde gehad nie. Dus sit 
hulle uiteindelik met ’n geloof wat al die klem 
op die eerste groot gebod naamlik “Jy moet 
die Here jou God liefhê met jou hele hart en 
met jou hele siel en met jou hele verstand” lê. 
Maar die klem is so erg dat hulle die tweede 
groot gebod naamlik : “Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself” nalaat. En deur dit te doen 
oortree hulle uiteindelik ook die eerste gebod. 
Uiteindelik kan so skeefgetrekte geloof hulle 
nie red nie. 


4. My onvermoë 
Terug by die vraag wie kan dan gered word? 
As die profensionele mense in die geloof nie 
gered kan word nie, wie kan dan. Waar op 
aarde gaan iemand dan gevind word wat op 
grond van sy wetsonderhouding gered kan 
word. Die antwoord is natuurlik dat ons nêrens 
so iemand sal kan vind nie. Want soos ons 
reeds gesê het, is die mens net te boos. Selfs 
ons beste dade is bevlek met die sonde. 


Maar as ons dan werklik in die geskiedenis 
gaan soek is daar een persoon. Die persoon 
wat aan die woord is in ons teksgedeelte. Ons 
Here Jesus Christus wat van die hemel af kom 
en mens kom word hier op aarde. Dit is Hy 
wat uiteindelik die wet van die Here volmaak 
kom onderhou. Hy kan dit doen wat Hy is 
heeltemal God, terwyl Hy heeltemal mens is. 


En dit is wat Christus eintlik in ons 
teksgedeelte en teksvers verkondig. Die mens 
word steeds net op grond van volmaakte 
wetsonderhouding gered. Maar nou is die nie 
meer ons wetsonderhouding nie. Dit is die 
wetsonderhouding van die Here Jesus 
Christus. Hy wat in ons plek die volmaakte 
offer bring. Die offer van Sy eie liggaam aan 
die kruis.


Dit is dus duidelik dat die mens steeds net 
gered word om grond van volmaakte 
wetsonderhouding. Maar ons onvermoë, om 
dit te doen, skep vir ons probleme. Maar dan 
is daar die Here, Jesus Christus ons verlosser. 


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit met iets van ’n 
veruideliking oor die plek van die wet hier in 
die begin van die troosboek, van die 
kategismus. Ons het dan duidelik gesien dat 
dit ’n vaste begin punt vir ons geloofsreis 
skep. Dit is wel nie ’n goeie punt nie. 
Inteendeel dit herinner ons net weer meer en 
meer aan ons sonde en verlorenheid. Maar 
soos ons reeds gesê het, skep dit onmiddelik 
’n verlange of verwagting na redding en 
uitkoms. Daar is ’n behoefte aan die Verlosser. 
En dit is uiteindelik die troos waaroor die hele 
kategismus handel.


Nou vra ’n ongelowige wêreld maklik, maar as 
hulle nie die wet ken of bestudeer nie, is hulle 
mos onskuldig. Tog is dit ’n belaglike 
redenasie. Want net omdat jy nie iets se 
standaard meet nie, is dit mos nie outomaties 
op standaard nie. Inteendeel as die 
profesionele gelowiges soos die Fariseërs en 
skrifgeleerdes nie eers die paal kom haal nie, 
wat dan van iemand wat openlik liefdeloos en 
aanstootlik leef. Sonder die wet weet ons nie 
hoe groot ons sonde is nie. En ons sonde is 
groot. 


Maar met die wet van die Here weet ons nie 
net hoe groot ons sonde is nie. Ons leer ook 
die grootheid van die Here se genade ken. Die 
Vader in die hemel wat Sy eniggebore Seun 
stuur as offer, om ons te verlos van hierdie 
groot sondelas. Om ons ’n nuwe lewe te gee, 
’n lewe tot eer en verheerliking van die Here. 
En dit is hierdie nuwe lewe wat ook die res 
van ons geloofsreis uitmaak dan uitmaak. 
Soos ons ook verder sal sien in die 
kategismus. 


Amen  
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