
Vraag 8: Wat is die wet soos God dit in die Tien Gebooie vasgestel het? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik: “Maak my oë oop dat ek die kragtige werking van u wet ervaar.” (Ps 119:18) 

HOOR 

1. Wat is die wet soos God dit in die Tien Gebooie vasgestel het? Het jou gedagtes deur 

die jare verander daaroor? Waarom?  Waarom nie? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

1. Jy mag nie nog ander gode buiten God aanbid nie. 

2. Jy mag nie vir jouself afgode maak en hulle aanbid nie. 

3. Jy mag nie die Naam van God sonder respek gebruik nie. 

4. Jy moet die rusdag vir God vier. 

5. Behandel jou ouers met respek.  

6. Moenie mense doodmaak nie. 

7. Moenie egbreuk pleeg nie.  

8. Moenie iets steel nie. 

9. Moenie valse verklarings aflê nie.  

10. Moenie afgunstig raak nie. 

3. Hoe verryk hierdie antwoord jou gedagtes oor die Tien Gebooie? 

4. Lees die wet Eksodus 19:1-6; 20:1-17. Wat tref jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit. 

God het die Israeliete uit Egipte gered. Hulle het by die Sinaiberg kamp opgeslaan. God het 

vir Moses gesê dat Hy hulle as’t ware op die vlerke van ’n arend opgelig het en hier na Hom 

toe gedra het. As hulle regtig gehoorsaam is aan God en vashou aan sy verbond met hulle, 

sal hulle sy persoonlike volk wees tussen al die nasies van die wêreld. Die hele wêreld 

behoort aan Hom, maar hulle sal in besonder die nasie wees wat aan God toegewy is. God 

het toe vir Moses die Tien Gebooie gegee sodat hulle Hom kan gehoorsaam. 

LEEF 

6. Watter dele van die Tien Gebooie spreek jou aan. Hoe kan dit jou maatstaf word vir wat 

jy glo, dink en doen? 

VIR DIEPERDELWERS 

Daar is die wanpersepsie by sommige gelowiges dat Jesus die wet tot niet kom maak het. 
Dat Hy die werk van God in die OT kom vervang het met ‘n nuwe gebod wat niks met die ou 
gebod te make het nie. 

Wat sê Jesus self oor die wet? 



• Lees Jesus se uitsprake oor die wet in die Bergrede: Matteus 5:17-23. Lees ook Jesus 

se uitspraak oor die rol van die wet in die eindtyd: Matteus 24:11-14. 

Lees wat sê die res van die NT: 

• Paulus oor die wet in Romeine 2:14-15; 3:30b-31; 8:4; Hand 24:14; 28:23. 

• Jakobus oor die wet in Jakobus 1:25 

• Johannes oor die wet in 1 Johannes 3:4 

Die bewaring van die gebooie van God word baie spesifiek ook verbind aan die eindtyd, die 
tyd waarin ons leef: 

• Lees Johannes oor die rol van die gebooie in gelowiges se lewe in Openbaring 12:17; 

14:12; 22:14. 
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