Gebaseer op Galasiërs 4:21-31.
A Die verbond met Adam en Eva.
❖ Voor die sonde (Genesis 2) het die verbond ten minste die volgende klousules vir die
mens ingesluit:
— Hou die Sabbat (v. 3).
— Sorg vir die skepping (v. 15).
— Moenie die verbode vrugte eet nie (v. 17).
❖ Dit was baie duidelik: Gehoorsaam en jy sal lewe! Natuurlik kon Adam en Eva daardie
verbond nakom, hulle was volmaakte wesens.
❖ Aangesien hulle ongehoorsaam was, het God 'n nuwe genadeverbond ingestel,
gebaseer op die belofte van 'n Verlosser (Genesis 3:15)
B Die verbond met Abraham.
❖ God wou Abram ‘n waarborg gee dat hy sy eie nageslag sal hê, dus het Hy 'n vaste
verbond met Abram gesluit deur tussen die verdeelde liggame van geofferde diere
deur te loop (Genesis 15:9-21).
❖ Deur dit te doen, het God sy verbond met sy eie lewe gewaarborg. Hy het uiteindelik
Sy eie lewe op Golgota gegee om die belofte te vervul.
C Sara en Hagar.
❖ Abram se eerste fout was om die beloofde land te verlaat en na Egipte toe te gaan.
Sommige Egiptiese slawe wat Farao aan Sara gegee het, het by Abram se gevolg
aangesluit. Hagar was een van hulle.
❖ Sarai was steriel, so nadat sy tien jaar lank gewag het, het sy gedink sy kan 'n seun hê
deur haar slaaf as 'n "surrogaatmoeder" te gebruik om vir haar 'n kind te baar.
❖ Daarom was Ismael die gevolg van menslike beplanning ("volgens die vlees") terwyl
Isak die seun van Sara was en die gevolg van geloof ("deur die belofte" Galasiërs
4:23).
D Hagar en Sinai.
❖ Die volk kon nie die Sinai verbond hou nie, omdat hulle dit op hul eie manier probeer
vervul het en die geloof na 'n sekondêre posisie verwerp het (Hebreërs 4:2; Exodus
19:8).
❖ Net soos Abraham en Sara probeer het om God te help om Sy beloftes te vervul, het
die Israeliete probeer om God se genadeverbond in 'n verbond van werke te
verander. Hagar simboliseer Sinai deurdat beide menslike pogings verlossing deur
werke openbaar.
E Ismael en Isak.
❖ Verlossing deur werke en verlossing deur geloof is heeltemal onverenigbaar. Ons
moet een van daardie twee reddingsmiddele "uitwerp" (Galasiërs 4:30).
❖ Ismael het met Isak gespot om sy erfenis te neem. Die "seuns van die vlees" spot ook
met die "kinders van die Gees.”

“in jou nageslag sal al die nasies van die
aarde geseën word.” (Genesis 26:4)
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Hagar was 'n geskenk van Farao, 'n slaaf.
Sara was Abram se wettige vrou.
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Ismael was gewelddadig.
Isak was vredeliewend.
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Sommige mense kyk na Sinai en probeer om
deur hul werke gered te word. Ons kyk na
Christus en ons word deur geloof gered.

BERG SINAI

DIE BELOFTE

Party mense vertrou op wat hulle in
hierdie lewe kan doen. Ons vertrou op wat
God alreeds vir ons gedoen het.
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Sommige mense is slawe van hul werke. Ons
is vry in Jesus Christus, ons Verlosser.

