
Huisgeloof2018#5 - Sewe weke met die Bybel - Die Bybel as WET 
Hierdie week lees ons Psalm 119:1-10, Mat 23:23 en Romeine 7:12,14,22-25 

1 You're blessed when you stay on course, walking steadily on the road revealed by God. 2 You're blessed 

when you follow his directions, doing your best to find him. 3 That's right - you don't go off on your own; 

you walk straight along the road he set. 4 You, God, prescribed the right way to live; now you expect us to 

live it. 5 Oh, that my steps might be steady, keeping to the course you set; 6 Then I'd never have any 

regrets in comparing my life with your counsel. 7 I thank you for speaking straight from your heart; I learn 

the pattern of your righteous ways. 8 I'm going to do what you tell me to do; don't ever walk off and leave 

me. 9 How can a young person live a clean life? By carefully reading the map of your Word. 10 I'm single-

minded in pursuit of you; don't let me miss the road signs you've posted. [Ps 119 The Message vertaling] 

Waaroor gaan Mat 23 ? > Hulle sit swaar en ondraaglike laste op mense se skouers: Veral die Fariseërs het 

van die wet van God hierdie ondraaglike las gemaak vir mense met honderde klein wette en regulasietjies 

wat hulle by die oorspronklike Ou Testamentiese wette bygesit het. So word mense nêrens in die Ou 

Testament opgeroep om tiendes van tuinkruie soos kruisement, anys en koljander te gee nie. Om dus ´n 

Fariseër te wees was ´n voltydse werk- jy moes alles los om op hierdie honderde detail goedjies van die 

wet te probeer onthou en bymekaarhou en dit alles te probeer nakom. Anders sal God nooit met jou 

tevrede wees nie, het hulle geglo. Vanaand het jy doodmoeg gaan slaap- op van die ondraaglike las van so 

wetties te probeer leef. En die ergste- daardie ondraaglike las wat hulle gedra het, het hulle verwag mense 

om hulle ook moes dra. Anders kon hulle nie guns en genade in God se oë vind nie. 

Hoe swaar is die WET?  Die Fariseërs het gegee wat die wet voorgeskryf het en nog meer. Maar die diepste 

bedoeling van die wet- liefde tot God en diepte tot die medemens het by hulle verby gegaan. Hulle 

godsdiens was alles aan die buitekant- dit het nie hulle karakter verander nie. Dit het nie hulle gesindhede 

teenoor mense verander nie. Hulle was nie mense van liefde nie. Hulle was mense van oordeel oor ander 

wat nie die wet soos hulle kon hou of wou probeer hou nie. Hulle het hulle bo ander mense gestel. En 

erger nog: nader aan God as ander mense gestel. Jy kan verlore wees in jou slegheid. Maar jy kan ewe 

verlore wees in jou gewaande goedheid. Dat jy dink jou mooi en goeie en gehoorsame lewe jou beter as 

ander maak. Dis waar die Fariseërs was. Geloof vir die Fariseërs was iets tussen hulle en God- net vertikaal. 

Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid is verhoudingsterme- dinge wat jy aan ander mense 

doen. Daarsonder kan geloof nie leef nie. Iemand skryf: Jy kan nie jou lewe vir God gee sonder om jou lewe 

vir die wêreld en ander mense te gee nie. Godsdiens sonder empatie en omgee vir ander is godsdiens 

sonder God. 

Die wet GOED of SLEG ? > Daar is ’n klassieke storie wat hierdie gedeelte in Romeine 7 volmaak 

vasvang.  Robert Louis Stephenson se The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dit gaan oor 

die gerespekteerde dr Jekyll wat ’n middel ontdek wat sy persoonlikheid verander en van hom ’n 

ander persoon maak. Deur sy uitvinding geskok en tog ook gefassineer, gee hy toe aan die 

versoeking om in die nag Mnr Hyde te word, wat allerlei misdade pleeg - selfs moord. 

Gedurende die dag is hy die sagmoedige dr Jekyll en in die nag is hy ’n moordenaar en ’n 
gewelddadige skurk. So gaan dit ’n tyd lank aan, totdat hy een oggend wakker word en tot sy 
ontsteltenis bemerk dat hy mnr. Hyde se hand behou het.  Eers was dit moeilik om Mnr Hyde se 
persoonlikheid aan te neem, maar gaandeweg was dit al moeiliker om weer terug te keer na die 
goedhartige dr Jekyll! 

Hy het al meer besef dat hy besig was om beheer te verloor oor sy goeie self en dat die slegter 
self die oorhand begin kry. Toe hy later verplig was om ’n keuse te maak, het hy besluit om eerder 
dr Jekyll te bly. Ongelukkig het die geneigdheid tot misdaad in hom so sterk geword dat dit by hom 
die oorhand gekry en hom uiteindelik vernietig het. 

Toe iemand vir Stevenson vra waar hy die model vir sy hoofkarakter gekry het, het hy 
geantwoord: “I found it in my nature.” Hy het eerstehands belewe wat Paulus bely: die goeie wat 



ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.” (v.19)  Ek wil die 
goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. 

Soos Augustinus geskryf het:  “Wat ook al ons is, ons is nie wat ons behoort te wees nie!” 

Of soos Mark Twain tong in die kies vertel: “Man was made at the end of the week, when God 
was tired.”  Hoe gemaak met die Mr/Mrs Hyde in ons lewe?  

 

OorlewingsKRAG: Dalk het jy ook al die snaakse gevoel gehad dat ’n afgrond jou nadertrek.  As 

jy op ’n baie hoë plek staan soos bv. ’n brug of oor die rand van ’n baie hoë gebou kyk is daar 

hierdie snaakse gevoel in jou dat jy getrek word deur die hoogte om af te spring.  

Dis nie iets vreemds wat met jou gebeur nie.  Dis eintlik ’n gevoel wat die meeste mense het.  Dit 

het mense al so geïnteresseer dat hulle navorsing daaroor gedoen het.  ’n groep dosente van 

Florida state Universiteit se Psigologie departement het navorsing daaroor gedoen en die gevoel 

selfs ’n naam gegee. Hulle praat van “high-place phenomenon”.   

Om te verklaar waarom daar so ’n gevoel in ons ontstaan is baie moeilik maar daar is ’n baie 

interessante teorie waarmee hulle werk. Hulle sê die gevoel ontstaan as gevolg van die liggaam 

wat ’n mis-interpreteerde veiligheid impuls beleef.  Dis eintlik ’n “safety signal” wat beleef word as 

die “urge to jump”.  

Ons weet dis lewensgevaarlik maar dis asof jy jou wil oorgee aan die gevaar.  Die brein 

interpreteer die gevoel verkeerd – die een ding waarteen die liggaam waarsku ontvang die brein 

juis presies in die teenoorgestelde en verstaan dit as ’n behoefte om te spring! 

Paulus beskryf eintlik presies dieselfde proses in verband met sonde en sy behoefte om te sondig.  

Hierdie keer is dit die liggaam wat die brein se boodskap misverstaan.  Dis is juis dit wat hy nie 

doen nie wat die liggaam juis doen.  

Gelukkig is daar iets wat jou tot jou sinne bring langs die afgrond – ’n oorlewings krag en net so is 

Christus ook ons oorlewings krag.  

 

Die swaartepunt >> Die boodskap van Ps 119 kom baie duidelik deur. God se mense moet leef vanuit God 

se Woord. Dit is die langste hoofstuk in die Bybel en in elke vers (behalwe 3) word daar ’n woord gebruik 

wat Wet, onderwysing, Torah, Woord beteken. Die langste hoofstuk in die Bybel wys vir ons inderdaad 

waar die swaartepunt lê – God se Woord.  In 2008 was daar ’n studie uit Japan gepubliseer wat tot die 

slotsom gekom het dat mense wat nie dink die lewe is die moeite werd om te lewe nie, ’n groter kans het 

om dood te gaan binne die daaropvolgende paar jaar. Elk van die 43000 mense was gevra “Het jy ‘ikigai’ 

(geluk/sin) in jou lewe?” Die navorsers het gevind dat dié sonder ikigai slegter gesondheid, meer stres en 

meer liggaamlike pyn ervaar het. Dié sonder ikigai se kans was 50% groter om in die opvolg-periode aan 

enige oorsaak dood te gaan as dié wat sin in die lewe ervaar. 

Mens het waarskynlik nie ’n navorsingstudie nodig om vir ons te sê dat die lewe vir baie mense min sin/ 

geluk/ gevoel van geseëndheid/ ikigai inhou nie. Ons werksplekke, ons families, selfs net die alledaagse 

lewe in die winkels en op die strate het so kompleks en gejaagd en chaoties geword dat mens meeste dae 

later nie meer weet of jy nou al die 49ste epos van die oggend gestuur het, en of jy wel na die 10:00 

vergadering behoort te gaan nie. Jonk en oud ervaar die lewe baie meer chaoties en gedrewe as wat enige 

van ons dit as kinders ervaar het. 

Geluk, sin, ikigai – “Dit gaan goed” – hiermee kan Psalm 119 ons help. Die eerste twee verse sê dit in soveel 

woorde. Die uitdrukking hier “Dit gaan goed of gelukkig” is die voorloper van die Bergrede se “Geseënd is 

dié”  ... . In Psalm 119 word die geluk/ seën direk gekoppel aan ’n lewe wat op die patroon van God se 

Woord gebou word. 


