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DIE WET EN DIE EVANGELIE: 
DIE TWEE DELE WAARUIT DIE WOORD VAN GOD BESTAAN. 

 
1. Die wet en Evangelie is twee heeltemal verskillende sake. 
Kom ons vergelyk die Wet en die Evangelie met mekaar! Is dit twee heeltemal 
verskillende sake, of is dit maar een en dieselfde saak? 
 
Lees die wet en die evangelie en kyk of julle enige deel van die wet kan kry 
wat ook binne die evangelie voorkom of andersom! 
 
 
                                                                                        Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: 2 “Ek is die  

                                                                                        Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van 

                                                                                         slawerny, bevry het. 
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,                          3 Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 

die Skepper van hemel en aarde; 

en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,       4 “Jy mag nie vir jou ’n beeld of enige afbeelding maak 
wat ontvang is van die Heilige Gees,                               van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder 

gebore uit die maagd Maria;                                            of in die water onder die aarde is nie 

wat gely het onder Pontius Pilatus,                                 5 Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou 

gekruisig is,                                                                      God, eis onverdeelde trou aan My.  

gesterf het                                                                         Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe selfs tot  

en begrawe is,                                                                   in die derde en vierde geslag van dié wat My haat, 

en neergedaal het na die hel,                                             6 maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag 

wat op die derde dag opgestaan het uit die dood;
                  

van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam. 

opgevaar het na die hemel en                                           7 “Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie 

 sit aan die regterhand van God,                                   want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, 

die almagtige Vader,                                                        nie ongestraf laat bly nie. 

vanwaar Hy sal kom om die lewendes                            8 “Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 

en die dooies te oordeel.                                                  9 Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, 

Ek glo in die Heilige Gees;                                             10 maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou 

God. 

ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, ,        Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou 

die gemeenskap van die heiliges;                                 dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier 

die vergewing van sondes;                                               van jou of die vreemdeling by jou nie. 

die opstanding van die liggaam                                       11 Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, 

en ’n ewige lewe.                                                          die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. 
                                                                                         Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here  

                                                                                         dit as gereelde rusdag geheilig. 

                                                                                         12 “Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon        

                                                                                         in die land wat die Here jou God vir jou gee. 

                                                                                         13 “Jy mag nie moord pleeg nie. 

                                                                                         14 “Jy mag nie egbreuk pleeg nie. 

                                                                                         15 “Jy mag nie steel nie.  

                                                                                         16 “Jy mag nie vals getuienis teen ’n ander gee nie.  

                                                                                         17 “Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag  

                                                                                         nie sy vrou begeer nie, ook nie ’n slaaf of slavin, ’n bees  

                                                                                         of ’n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.”” 

 
Sommer so op die oog af gaan dit in die wet oor iets heeltemal anders as die 
evangelie. 
 
2. Die verskille. 
                  Die wet.                                 Die evangelie. 
1.Die wet gaan oor eise wat God            Die Evangelie gaan oor eise wat 
   verwag ons moet nakom.                     Jesus nakom. 
2. Die wet gaan oor gebooie wat ons       Die Evangelie gaan Jesus in wie oor  
   moet gehoorsaam                                 ons moet glo. 
3. Die wet gaan oor wat ons vir God     Die Evangelie gaan oor wat God 
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   moet doen.                                        vir ons doen. 
4. Die wet is ons liefde vir die Here.      Die Evangelie is ons die Here se liefde  
                                                             vir sondaars.  
 
3. Die Bybel se verduideliking van die verskil tussen wet en Evangelie. 
 
3.1.Twee partye aan wie verskillende eise gestel word. 
 
Van wie verwag God om die Tien Gebooie te gehoorsaam? Hy verwag dit van 
ons.  Ons moet God se gebooie gehoorsaam. Hy verwag dit van ons.  
 
“Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings, wat die Here julle God my beveel het om vir julle te 

leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. 
2 

“So sal jy die Here jou 

God jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy 

en jou hele nageslag, en dan sal jy ’n lang lewe hê. 
3 

As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe 

volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk 

en heuning. Dit is wat die Here die God van jou voorvaders jou beloof het.” (Deuteronomium 6) 
 
Die eise wat God aan ons stel is om sy voorskrifte, bepalings en gebooie te 
gehoorsaam. Watter? Die wat ons leer ken in die Tien Gebooie. 
 
Wat verwag God die Vader van sy Seun Jesus Christus? “

17 
“Die Vader het My lief 

omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. 
18 

Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit 

my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die 

opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.””  
 
Die een deel van die opdrag wat Jesus van die Vader ontvang is om sy lewe 
te gee deur te ly, gekruisig te word, ter helle neer te daal vir die sondes van 
sondaars. Die ander deel is dat Hy weer uit die dood moet opstaan en vir 
sondaars moet intree by die Vader. 
 
Hierdie opdrag word nie aan ons gegee nie. Dit is ŉ heel ander tipe opdrag as 
om God en jou naaste lief te hê! Om God se gebooie te gehoorsaam is iets 
anders as die opdrag om vir sondaars te sterf en weer uit die dood op te 
staan. 
 
God verwag ons moet sy gebooie gehoorsaam. Van Christus alleen word 
verwag om vir sondes te sterf en uit die dood op te staan. 
 
3.2.Twee maniere van doen: gehoorsaam en glo 
Paulus stel hierdie verskil só in Gal.3:10: “

 11 
En dat niemand op grond van die wet deur 

God vrygespreek word nie, is duidelik, want “hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.” 
12 

By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan: “Hy wat dóén 

wat die wet sê, sal daardeur lewe.”” 
 
Om in Jesus Christus te glo is ŉ geestelike daad, maar dit is iets anders as 
om na die wette van die Here te luister. Paulus sê by die wet gaan dit om die 
daad van gehoorsaamheid wat gedoen moet word. 
 
Ons glo nie jy mag nie steel nie, ons steel nie. Ons glo nie ons mag nie moord 
pleeg nie. Ons pleeg nie moord nie.  
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As ŉ ouer vir ŉ kind sê hy moet sy huiswerk doen, moet hy nie antwoord deur 
te sê hy glo hy moet sy huiswerk doen nie. Hy moet luister. Hy moet sy 
huiswerk gaan doen. Om te glo hy moet huiswerk gaan doen is nie 
gehoorsaamheid nie. Om huiswerk te dóén, is gehoorsaamheid. So werk die 
wet ook. 
 
Om te glo dat Jesus vir jou sonde ly en sterf, is weer net glo in wat Jesus 
doen. Ons moet nie ly en sterf vir sondes nie. Hy doen dit en ons glo in Hom. 
 
Om die wet te gehoorsaam en om in Jesus Christus te glo is twee heeltemal 
verskillende dade. 
 
3.3.Twee verskillende rigtings  
 
Wie gehoorsaam die wet van God vir wie? Gehoorsaam ons die wet van God 
of gehoorsaam God die wet van God? 
 
As ons iemand anders se goed vat is dit steel. En God? As God ons rykdom, 
ons besittings afneem – steel Hy? As ons ŉ mens doodmaak, dan pleeg ons 
moord. Ons oortree die wet van God. En God? As God ŉ mens laat 
doodgaan, pleeg Hy ŉ moord?  
 
God kan nie die wet onderhou of oortree nie want die wet is nie op Hom van 
toepassing nie. Dit is sy wet oor hoe ons Hom moet gehoorsaam. Dit is nie 
ons wette oor hoe God ons moet gehoorsaam nie.  
 
Gehoorsaamheid aan God is iets wat ons vir God doen. 
 
Die evangelie werk presies in die teenoorgestelde rigting. Jesus is self God. 
Hy is God wat in ons plek mens word. “In die begin was die Woord daar, en die Woord was 

by God, en die Woord was self God. 
2 
Hy was reeds in die begin by God. 

3 
Alles het deur Hom tot stand 

gekom: ja, nie ’n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.  
4 
In Hom was daar 

lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. ...  
14 

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. 

Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade 

en waarheid.” (Johannes 1) 
 
Wat Jesus doen – is wat God vir ons doen.  
 
Dit is twee heeltemal verskillende rigtings: ons gehoorsaamheid is ons wat vir 
God iets doen en die evangelie is dit wat God vir ons doen. 
 
3.4. Twee tipes liefde. 
God se liefde vir ons is heeltemal iets anders as ons liefde vir God. Johannes 
stel hierdie verskil baie mooi in 1 Joh.4:10:

”10 
Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons 

vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons 

sondes.” 
 
Johannes maak hier ŉ onderskeid tussen God se liefde vir ons en ons liefde 
vir God. God se liefde vir ons is werklike liefde. Ons liefde vir Hom is nie 
werklike liefde nie.  
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Die liefde wat God aan ons bewys is dat Jesus vir ons sonde sterf. Jesus wat 
vir ons sonde sterf is evangelie. Dit is wat ons in die twaalf artikels bely. 
 
Ons liefde vir God beskryf Johannes in 1 Joh. 5:2,3: “2 

Hiéraan weet ons dat ons die 

kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. 
3 
Die liefde vir God bestaan 

dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam.” 
 
Ons liefde vir God is om sy gebooie te gehoorsaam. Dit is om sy wet te 
onderhou. Ons het God nie lief deur vir ander se sondes te sterf en te ly nie. 
 
4.Wet en evangelie is nooit twee kante van dieselfde saak nie. 
 
Is twee kante van dieselfde saak twee verskillende sake of een saak? Twee 
kante van een saak – is een saak!  
 
Die wet en evangelie is nie twee kante van een saak nie. Dit is twee 
heeltemal twee verskillende sake. 
 
Kom ons toets dit! 
 
Kan iemand sê: 
 
1.Om jou ouers te gehoorsaam is maar dieselfde as om te glo dat Jesus is  
   gebore uit die maagd Maria? 
 
2. Om nie dood te maak nie is maar dieselfde as om te glo Jesus het vir ons  
    sondes gely onder Pontius Pilatus? 
 
3. Om nie egbreuk te pleeg nie, is maar dieselfde as om te  glo dat Jesus vir 
    ons sondes gekruisig is? 
 
4. Om nie te steel nie, is maar dieselfde as om te glo dat  Jesus vir ons 
    sondes gesterf het? 
 
5. Om nie vals getuienis te gee nie, is maar dieselfde as om  te glo dat Jesus  
      vir ons sondes begrawe is? 
 
6. Om nie te begeer nie is maar dieselfde as om te glo dat Jesus vir ons  
     sondes uit die dood opgestaan het? 
 
Dit kan nie! 
 
Sou die wet en Evangelie maar een saak wees, dan beteken dit dat as 'n 
mens net mooi leef, maak nie saak  of hy 'n ateïs, 'n Kommunis, 'n Moslem, 'n 
Jood of 'n Boeddhis  is nie – hy eintlik maar ook in Jesus glo. 
 
Dit is hoe die  wêreld en goddeloses graag die geloof in Jesus wil hê: dat  ons 
almal op die ou einde maar in dieselfde saak glo.  
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As  wetsgehoorsaamheid en geloof in die Evangelie dieselfde saak  is, dan 
glo alle mense maar tog in dieselfde as hulle maar net mooi leef. Maar dit is 
nie so nie. Geloof in die Evangelie en wetsgehoorsaamheid is twee 
verskillende sake in die Woord van God. 
 
 Daarom is die kerk van die Here iets heeltemal anders as alle ander 
bygelowe en afgodsdienste. 
 
 


