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Inleiding: 

Ek wil vanoggend begin deur net vir die res van die preek een skyfie op die bord te los: 

Ou verbond/bedeling                                            Nuwe verbond/bedeling 

Moses                                                                       Jesus (Paulus) 

Wet op kliptafels/geskrewe                                Deur Gees geskryf op harte van mense 

Van buite                                                                 Van binne 

Wetlike ooreenkoms                                            Liefdesverhouding 

Maak dood                                                             Maak lewend 

Veroordeel                                                             Spreek vry 

Aan die verbygaan/tydelik                                 Blywend/ permanent 

Sluier bly                                                                 Sluier weggeneem 

Trefwoord gehoorsaamheid                                Trefwoord liefde/ omgee 

 

Wet op kliptafels (van buite) vs geskryf deur Gees op harte van mense (van binne): 

Ek luister onlangs hierdie bedryfsielkundige wat ons help met sekere prosesse by die kerk. Hy maak 

toe die opmerking dat daar twee soorte motiverings is. Die eerste is push (stoot/druk)- ons ken dit 

mos eksamentye met van ons kinders- jy moet leer- nee moenie nou jou kamer regpak nie, jy moet 

leer, moenie sit en i-pad luister nie, jy moet leer, los daai foon! Dis nou vir onse kindertjies wat self 

hier binne laag is op die motivering om te leer. Hulle moet jy gedurig push en druk om aan die leer te 

kom. Daar is ook die tweede soort motivering- die pull of trek een. By hierdie mense kom die 



motivering van binne- hulle staan self op om te oefen, hulle gaan sit en doen self hulle huiswerk, jy 

sal hulle nie lek om te gaan bad nie, hulle doen dit self. Ons kan by onsself dink dat die motivering 

van push wat werk met druk van buite glad nie so effektief is soos die pull een wat met motivering 

van binne af werk nie. 

Hierdie beeld werk vir my goed om die verskil tussen die ou en nuwe verbond vir julle te verduidelik. 

Die ou verbond het begin toe God op die berg Sinai vir Moses Sy wette of tien gebooie op kliptafels 

gegee het. Later is hierdie gebooie of wette nog baie verder uitgebrei en in geskrifte in boekrolle 

neergesit en veral die eerste vyf boeke van die Bybel was vir die ou Jode heilig. Dit veral was hulle 

Bybel. Ons praat hier van die woord verbond- dis ´n ooreenkoms tussen twee partye waardeur hulle 

nou in ´n sekere verhouding staan. Albei partye het verbondsverpligtinge en daar is ook 

verbondvloeke of strawwe as een van die partye nie die ooreenkoms nakom nie. Met die sluit van 

die ou verbond het daar hierdie wetlike ooreenkoms tussen God en Israel tot stand gekom- Hy sou 

hulle God wees en die God van hulle nageslag en hulle moes Sy wette nakom. Agter dit alles staan 

dus: As julle julle verhouding of verbond met God in stand wil hou, moet julle hierdie wette nakom 

en as julle dit nie doen nie, verloor julle die verhouding. God het juis aan Sy volk die wet gegee 

omdat Hy hulle as volk uitverkies het en aan hulle die geleentheid wou gee om in gehoorsaamheid 

aan Sy heilige wet te lewe. Deur die wet vir hulle te gee, wou God juis vir die volk wys dat Hy hulle 

liefhet en vir hulle omgee. 

Die ou verbond is dus tipies hierdie push motivering. Hier is die wet wat hier buite jou in die boekrol 

of op die kliptafel staan en jy moet dit nakom. Dit werk van buite af. Dit skryf vir jou voor wat reg en 

goed is om te doen, maar dit kan jou nie die krag of selfs die wil en lus gee om dit te doen nie. Ons 

sien daarom hoe Israel jammerlik faal om tot eer van God te leef en Sy wette te onderhou. 

Die nuwe verbond  kom tot stand nadat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het en vir ons opgestaan 

het. Daar het hierdie nuwe verbond tussen ons en God tot stand gekom deur die bloed van die Seun. 

En die belofte dat aan elkeen wat in die Seun glo en Hom erken as Here, die Gees van die Here sal 

woon en werk. Die werk van Jesus en die werk van die Gees gaan altyd saam, soveel so dat daar baie 

na die Gees verwys word as die Gees van Christus. Hierdie nuwe verbond werk soos hierdie pull 

motivering. Dit werk van binne af. Die Gees is in my en Hy gee my van binne die motivering om tot 

eer van God te leef. Ek sien in die Woord wat reg en goed en mooi is, maar die Gees wat in my werk 

gee my die krag en moed om dit ook te gaan doen en te gaan leef. Die geskrewe woorde en wette 

van die ou verbond het oor gedrag gegaan- wou mense wys hoe om anders op te tree of wat is die 

korrekte optrede. Dis al mag wat dit gehad het. Die Heilige Gees in die nuwe verbond maak baie 



meer as nuwe wette- Hy maak nuwe mense. Ons gebruik baie keer die woord transformasie. Die 

Gees transformeer mense se totale lewe. 

Die wet maak dood en veroordeel, die Gees maak lewend en spreek vry: 

Die wet van die Ou Verbond het doodgemaak. Dit het die hoop doodgemaak dat jy as mens dit ooit 

kon hou. Dit het jou daarom ook veroordeel, juis omdat jy as mens in jou eie krag nooit in staat is om 

God se wet te onderhou nie. Daarom het die wet skryf Paulus jou oortuig van sonde- dit het jou altyd 

gewys waaraan jy skuldig is en wat die standaard is waarby jy nie  gekom het nie. Maar die wet kon 

jou nie die krag gee om gehoorsaam te leef aan die wet nie.  

Die nuwe verbond van die Gees wat Jesus gebring het, bring lewe en spreek vry. Hierdie verbond is 

nie hierdie wetlike ooreenkom tussen God en mense nie. Dis eerder hierdie liefdesverbond of 

genadeverbond tussen God en mense. Want God stuur Sy Seun om ons te red omdat Hy elke mens 

en die mensdom so ontsaglik liefhet. Die offer van Jesus se dood aan die kruis spreek ons vry van 

God se oordeel oor ons sonde. Die Gees laat ons leef uit daardie vryheid wat Jesus vir ons gebring 

het. Die nuwe verbond gaan verseker ook oor hoe jy moet leef. Paulus self praat telkens oor die 

Christelike lewenswyse. Die Gees wys ons egter nie net deur die Woord wat ons moet doen nie, Hy 

gee ons die krag om dit te doen. Dit bring lewe en hoop om te kan lewe tot God se eer, nie net vir 

jou nie, maar ook vir mense om jou. Ek en jy is lewende briewe van Christus, wat gelees word deur 

mense.  

Die ou verbond is tydelik (sluier bly) en nuwe verbond is permanent (sluier weggeneem): 

Paulus wil nie vir ons leer dat die ou verbond hierdie klomp strooi was en die nuwe verbond al is wat 

tel nie. Hy praat eerder van iets goed en mooi wat vervang is deur iets selfs groter en beter. (Die 

heerlikheid van vroeër teenoor die oortreffende heerlikheid van nou).  Wat Paulus ons egter wel 

leer, is dat die ou verbond tydelik is. (vers 11) Profete in die Ou Testament soos Esegiël en Jeremia 

het al voorspel dat die ou verbond deur ´n nuwe een vervang sou word. Dink maar aan Jeremia 

31:33: "Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op 

hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees." Die 

ou verbond is dus altyd gesien as voorbereiding vir die nuwe. 

Paulus gebruik nou die beeld van Moses in die woestyn wat  met sy sluier voor die volk geloop het. 

As Moses in God se teenwoordigheid gekom het, het sy gesig geblink- sy gesig het iets van God se 

heerlikheid weerspieël. Die volk het bang geraak vir Moses se blink gesig en hy het hierdie sluier 

gedra oor sy gesig sodat die volk nie sou skrik as hulle hom sien nie. Paulus skryf daar is egter hierdie 

tweede rede waarom Paulus hierdie sluier gedra het- sodat die volk nie sou sien dat die blink en die 



glans later weggegaan het nie. Hierdie glans op Moses se gesig is soos die ou verbond wie se glans of 

heerlikheid van tydelike of verbygaande aard was. Mense van die ou verbond het by tye iets van 

hierdie glans van God se teenwoordigheid beleef soos as hulle by die tabernakel in die woestyn of by 

die tempel in Jerusalem was. Maar hierdie teenwoordigheid van God het volgens hulle oortuiging 

gekom en gegaan en was vir hulle gebind aan sekere spesiale plekke of geleenthede.  

Die nuwe verbond is egter permanent want dit is gebou op dit wat die Here Jesus gedoen het en op 

wat die Heilige Gees elke dag in ons lewens doen. En dit loop natuurlik vir al God se kinders uit op 

die ewige lewe. Ons kom voor God soos Moses sonder die sluier. Ons leef almal in die nuwe verbond 

in God se direkte teenwoordigheid. In die ou verbond het net sekere individue soos Moses en later 

die hoëpriester van Israel gewaag om God se direkte teenwoordigheid in te gaan. Die 

teenwoordigheid van God is altyd by ons omdat God deur Sy Gees permanent in ons woon. Paulus 

noem ons lewens juis in 1 Kor. 3 en 6 tempels van die Heilige Gees. God se teenwoordigheid is nou 

nie meer soos in die ou verbond gebind aan sekere spesiale plekke en geleenthede nie, maar deur 

die Gees in die lewens van Sy kinders en die kerk en eintlik oral in die wêreld. Dat ons sonder sluier 

leef beteken ook die Gees het die sluier wat oor die verstand van die ou Jode was van ons 

weggeneem. Die ou Jode se verstand was versluier- hulle wou nie vir Jesus agter die woorde van die 

profete hoor nie en het niks van die nuwe verbond verwag of verstaan nie. Deur die Gees in hierdie 

sluier van onverstaan van ons verstand weggeneem. Die Gees se transformasie begin by anders dink 

oor God, ons lewe en mense. Laat God julle verander deur julle denke te verander. Dit doen God 

deur Sy Gees. 

Gehoorsaamheid en liefde: 

Ek dink die ou en nuwe verbond het ook twee verskillende trefwoorde wat met hulle saamgaan. Die 

ou verbond se trefwoord is gehoorsaamheid- dit gaan oor hierdie wetlike ooreenkoms tussen God 

en mense en dat mense die wette moet nakom. Die trefwoord van die nuwe verbond is liefde, want 

dit gaan oor hierdie persoonlike verhouding tussen God en mense wat tot stand gekom het deur die 

liefde wat God vir ons kom wys het in Sy Seun Christus Jesus. As lewende briewe van Christus moet 

hierdie liefde van ons af na alle mense en die wêreld uitgestraal word. 

In die ou verbond het die Gees ook gewerk- maar het op sekere mense gekom vir sekere take of 

tydperke. Daar was nie regtig iets soos die permanente inwoning van die Gees in mense se lewens 

nie. Dit verander in die nuwe verbond waar die Gees permanent in mense kom inwoon wat Christus 

Jesus as hulle Here het. Die Gees se doel is om ons lewens te transformeer. Die eerste 

transformasie is van haat en verbittering en afguns na liefde en omgee vir ander. Die tweede 



transformasie is van vrees na vryheid, want jy vrees nie meer God se oordeel nie. Die derde 

transformasie is dat jou lewe ´n getuienis word- jy word ´n lewende brief van Christus wat mense 

kan sien en lees. Hierdie transformasie kan saamgevat word as die vryheid wat die Gees in die 

lewens van God se kinders bring.   

Die transformasie wat die Gees in ons lewens wil bring het iets van Paulus se sluier en blink gesig 

daar in. Hoe meer ons deur die Heilige Gees in hierdie persoonlike verhouding met Jesus is, hoe 

meer behoort ons soos Hy te lyk in ons gesindheid en optrede teenoor mense. Die grootste vryheid 

wat die Gees bring, is al meer hierdie vryheid van die wêreld en my eie sondige patrone van doen en 

dink. Dit is ook wat Paulus bedoel as hy skryf hier in hoofstuk 3 van 2 Korintiers: Ons word al meer 

verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. As ons by ons doop al hoor dat die Gees in my 

sal woon en werk, is dit wat die Gees in  ons lewens wil doen. Hy wil ons so transformeer dat daar al 

hoe meer van Jesus in ons lewens na vore kan kom. 

Ek sluit af met die gedig van Beatrice Clelland wat ek al hier by geleentheid voorgelees het: 

"Not merely in the words you say, 

Not only in your deeds confessed, 

But in the most unconscious way 

Is Christ expressed. 

 

For me ´twas not the truth you taught 

To you so clear, to me still dim, 

But when you came to me you brought a sense of Him. 

 

And from your eyes He beckons me 

And from your heart His love is shed, 

Till I lose sight of you, 

And see the Christ instead." 

 



 

 

 

 

 


