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SEREMONIËLE WET IN CHRISTUS
CHRISTUS VERVUL
Belydenis

Teks
Matteus 27:51

Ons glo dat die seremonies
Romeine 10:4
en heenwysings na die wet
met die koms van Christus
1
opgehou het en dat alle
voorafskaduwing tot 'n einde
Hebreërs 9:9-10
gekom het.

Matteus 5:17

Die gebruik daarvan moet
derhalwe
onder
die
Galasiërs 3:24
Christene afgeskaf word. Die
waarheid en inhoud daarvan
bly nogtans vir ons in 2
Christus Jesus bestaan: in
Hom het hierdie seremonies
Galasiërs 5:2-4
en heenwysings juis hulle
vervulling.
Kolossense 2:17

1933/53-vertaling
En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee
geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe
en die rotse het geskeur;
Want Christus is die einde van die wet tot
geregtigheid vir elkeen wat glo.
Dit was ‘n beeld met die oog op die teenwoordige tyd
waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom
wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan
maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank
en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge
wat opgelê is tot op die tyd van herstelling.
Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die
profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te
ontbind nie, maar om te vervul.
Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe,
sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.
Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny,
Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek
betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny,
dat hy onder verpligting is om die hele wet te
onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die
wet, is losgemaak van Christus; julle het van die
genade verval.
wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar
die liggaam behoort aan Christus.

1983/91 vertaling
Op daardie oomblik het die voorhangsel van die
tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die
aarde het geskud, en die rotse het uitmekaar gebars.
Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen
wat glo, vrygespreek kan word.
Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin
offergawes en diereoffers gebring word wat nie vir
dié een wat dit bring, ‘n volkome skoon gewete kan
gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en
‘n
verskeidenheid
reinigingsgebruike.
Dit
is
voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê
is tot die tyd dat God ‘n beter orde sou instel.
"Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die
profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om
hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle
betekenis te laat kry.
Ons was dus onder die toesig van die wet totdat
Christus sou kom, sodat ons deur te glo, vrygespreek
sou word.
Kyk, ek, Paulus, sê vir julle: As julle julle laat besny,
sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Ek sê dit
weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny: Hy is
verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle
wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die
wet te onderhou, julle het julle band met Christus
verbreek, julle het die genade van God verbeur.
Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom;
die werklikheid is Christus.

Romeine
10

Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om
mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het
die wet vervul. Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy
mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag
13:8geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie,
en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord
saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom
is die liefde die vervulling van die wet.

Ons gaan ook nog voort om
die getuienisse van die wet
en die profete te gebruik om
ons in die evangelie te
3
Romeine 15:4
bevestig en ook om ons lewe
in alle eerbaarheid tot eer
van God en volgens sy wil in
te rig.

Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering
tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en
bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

2 Petrus 1:19

En ons het die profetiese woord wat baie vas is,
waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in
'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die
môrester opgaan in julle harte

2 Petrus 3:2

sodat julle die woorde kan onthou wat deur die
heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van
ons, apostels van die Here en Verlosser.

Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe
om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer
die hele wet van God uit. Al die gebooie: "Jy mag nie
egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy
mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie," of watter
ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie
een gebod saamgevat: "Jy moet jou naaste liefhê
soos jouself." Die liefde doen die naaste geen kwaad
aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van
die wet.
Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog
opgeteken om ons te leer sodat ons deur die
standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons
gee, vol hoop kan wees.
En dit het vir ons die boodskap van die profete nog
meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat
in ‘n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in
sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester
opkom in julle harte.
die woorde wat vroeër deur die heilige profete
verkondig is, asook aan die gebod van die Here en
Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra
is.

