A DIE WET EN DIE BELOFTE. Galasiërs 3:21.
❖ Geloof en wet het verskillende rolle in die plan van verlossing.
❖ Die Fariseërs het gedink dat die wet die lewe kan bring omdat daar geskryf is dat
mense "deur hulle sal lewe" (Levitikus 18:5). Maar die wet kan nie geestelike lewe
bring nie.
❖ Daarom het Paulus die rol van die wet in ons lewens verduidelik.
B GEVANGE GENEEM EN ONDER DIE WET GEHOU. Galasiërs 3:22-23.
❖ Die uitdrukking “onder die wet” kan op twee verskillende maniere verstaan word:
— Om onder die wet te wees as 'n alternatief vir redding (Galasiërs 4:21).
— Om onder die wet te wees soos deur dit veroordeel te wees weens ons sondes
(Galasiërs 3:10; Romeine 6:14-15).
❖ Die wet is soos 'n tronkbewaarder wat elkeen wat die wet oortree het, in die tronk sit
en ter dood veroordeel word weens sy of haar sondes.
❖ Ons kan positiewe betekenisse vind van die woorde "beperk" en "gevange”.
— BEPERK: Beskerm of bewaar (Filippense 4:7; 1 Petrus 1:5)
— GEVANGE: Versamel, beskerm (Lukas 5: 6; Romeine 11:32)
❖ Die wet was nie 'n vloek nie, maar 'n seën. Dit het Israel ook beskerm teen die euwels
wat ander mense tot fisiese en morele vernietiging gelei het.
C DIE WET AS ONS TUGMEESTER. Galasiërs 3:24.
❖ Waarom was die wet ons tugmeester?
— Dit leer en dit wys wat sonde is
— Dit berispe ons en veroordeel ons as sondaars
— Dit lei ons na Christus as die enigste manier tot redding
❖ Die wet is gegee om te wys op die sondaars se behoefte aan verlossing.
D DIE WET NA GELOOF. Galasiërs 3:25.
❖ Christus stel ons vry van die veroordeling van die wet en skryf sy wet in ons harte
(Hebreërs 8:10). Wat beteken dit?
— Ons is vergewe, ons is nie meer onder die veroordeling van die wet nie, maar
onder die genade (Romeine 6:14).
— Die wet word nou in ons harte geskryf, en ons wys dit soos ons die karakter van
Jesus in ons lewens toon, aangesien die wet 'n weergawe van sy karakter is (sien
Mattheus 5-7).
❖ Hoe werk ons saam wanneer God Sy wette in ons harte skryf?

