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Vraag: Praat hierdie gebod net van doodmaak?
He. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid;
wees nie toornig nie: dit is net om kwaad te stig.
'n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar
Spreuke 14:30
hartstog 'n verrotting vir die gebeente.
hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid,
Romeine 1:29
hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid,
moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid;
Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en
1 Johannes 2:11 wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy
gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het.
En die werke van die vlees is openbaar, naamlik
owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;
afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid,
Galasiërs 5:19- toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns,
moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge,
21
waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê
het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van
God nie sal beërwe nie.
Want die toorn van 'n man bewerk nie die
Jakobus 1:20
geregtigheid voor God nie.
Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar; en
1 Johannes 3:15 julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as
iets blywends in hom het nie.
Psalm 37:8

Antwoord: Deur doodmaak
te verbied, leer God ons dat 1
Hy die wortel daarvan,

soos afguns, haat,

2

woede

3

en wraaklus verafsku.. Dit
alles is vir Hom heimlike 4
moord

.

Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet
jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.
‘n Kalm gemoed hou die liggaam gesond; hartstog
vreet ‘n mens op.
Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsug
en gemeenheid; hulle is vol jaloesie, moord, twis,
bedrog en kwaadwilligheid.
Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in
die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie,
omdat die duisternis hom blind gemaak het.
Die praktyke van die sondige natuur is algemeen
bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,
afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer,
woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns,
dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek
waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het:
Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die
koninkryk van God as erfenis verkry nie.
‘n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg
is nie.
Elkeen wat sy broer haat, is ‘n moordenaar; en julle
weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom
het nie.

