
Eksodus 20:1-17 

Inleiding 

James W Whittaker, wat bekend was as Jim Whittaker, was die eerste 

Amerikaner wat die spits van Everest bereik het. Op 1 Mei 1963 het hy saam 

met Sherpa Nawang Gombu die spits bereik en daar ’n Amerikaanse vlag 

geplant. Sy autobiografie, A Life on the Edge: Memoirs of Everest and Beyond 

het in 1999 verskyn. Hy leef steeds en is 86 jaar oud. Hy is bekend vir heelwat 

interessante aanhalings. Ek noem ’n paar: 

 “If you aren't living on the edge, you are 

taking up too much space.” 

 “You never conquer a mountain. Mountains can't be conquered; 

you conquer yourself.” 

 “Die mens is op sy beste wanneer hy na iets uitreik wat buite sy 

bereik is.”   

 

Ek wil graag vanoggend by hierdie laaste aanhaling aansluit. “Die mens is op 

sy beste wanneer hy na iets uitreik wat buite sy bereik is.”   

 

Ons kyk vanoggend na Eksodus 20. Dit is seker een van die bekendste hoofstukke in die Ou 

Testament en een van die Ou Testamentiese gedeeltes wat die meeste in eredienste gelees word. 

Ongelukkig is dit ook seker een van die gedeeltes in die Ou Testament wat die meeste buite sy 

konteks verstaan word. Daarom is dit nie snaaks dat die gedeelte dikwels heeltemal verkeerd 

verklaar, geïnterpreteer en toegepas word nie. 

 

Almal van ons sal kan stories uit ons kinderjare vertel van hoe die wet aan ons voorgehou is. Dink 

maar net aan hou ons Sondae moes deurbring. Die wet se verstaan het ongelukkig dikwels tot 

wettisisme gelei. Ter wille van ons kinders: Wettisisme is  

 

En nou moet julle my mooi hoor. Daarmee wil ek nie voorgee dat daar nie baie goeie dinge uit die 

verstaan van die wet gekom het nie. Ek wil ook nie voorgee dat ons die wet maar moet los asof dit 

geen waarde het nie. Ek wil hê ons moet vanoggend kyk na die wet binne sy oorspronklike konteks 

en dan vasstel wat beteken dit vir ons vandag.      

 

Ek wil die die rol van die wet vir vandag soos volg beskryf: Die wet daag ons uit tot lewende 

verhoudings.  

 

En as ek die woord “uitdaag”  gebruik, sal julle verstaan waarom ek met Jim Whittaker se aanhaling, 

die mens is op sy beste wanneer hy na iets uitreik wat buite sy bereik is, begin het. Hierdie uitdaging 

van die wet sal ons sekerlik nooit kan bereik  nie – maar ons moet dit najaag asof ons dit kan regkry. 

En dit gaan die beste uit ons haal. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sherpa_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Nawang_Gombu


1. God se dade as die basis vir die uitdaging 

 

Die konteks vir die wet is die verhaal van verlossing en bevryding vir die volk wat swaar gebuk gaan 

onder die juk van Egipte. God hoor die noodkrete van sy volk en bevry hulle van die onderdrukking. 

Nie lank na hulle vertrek uit Egipte vertoef hulle by die berg Sinaï en word die wet aan hulle gegee.  

Hauerwas gee ’n nuwe verstaan rondom die wet. Hy beklemtoon dat die wet deel van Israel se 

storie, Israel se verhaal was. Daarom moet die wet as deel van die storie van hulle bestaan verstaan 

word en moet die wet ook deel van ons storie wees. 

 

Fretheim skryf oor die verhaal van Israel – die konteks - en wys daarop dat die wet nie vir die volk 

wat verkneg was en toe verlos is, ’n nuwe verknegting beteken het nie. Die wet was nie iets waarvan 

hulle weer slawe moes word nie. Nee, die wet was veeleerder ’n geskenk van die God wat hulle 

verlos het van die slawerny. Die wet was deel van God se verlossingsplan. 

 

Met ander woorde, die wet is nie ’n las wat op Israel gelê is en waaraan hulle slaafs gehoorsaam 

moes wees nie. Dit was veeleerder ’n positiewe uitdaging. Hulle word uitgedaag om in hulle 

verhouding met God op ’n sekere manier te leef. Gehoorsaamheid is gewortel in hulle  verhouding 

met God.  

 

Carol Meyers lig nog ’n faset van die konteks van die wet uit. Dit is die feit dat die wet vir die volk as 

geheel, as gemeenskap gegee is. Sy beskryf die wet as ’n gemeenskapsbeleid eerder as ’n stel wette. 

Die doel van die wet was om die onderlinge verhoudings van Israel tot mekaar te reël. Weereens nie 

as stel wette nie, maar as uitdaging om in verhouding met God ook in verhouding met ander 

gehoorsaam te leef. 

 

Uit God se woorde aan die begin van die wet kry ons hierdie uitgangspunt tot die wet ook baie 

duidelik: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte , uit die plek van slawerny gelei het. Hierdie 

inleidende sinnetjie bied vir ons die basis, die rede vir die wet. Die wet gaan oor wat God gedoen 

het. Die sinnetjie dien as basis vir die interpretasie van die hele wet. Hierdie sinnetjie word 

veronderstel by elkeen van die tien wette. Eintlik moet die sinnetjie voor elkeen van die wette gelees 

word. Omdat God die volk uit Egipte verlos het mag jy nie doodslaan, steel of egbreek pleeg nie. 

 

Die basis, die rede, die grond van die wet van God is God se dade. Die feit dat God Homself in ’n 

verhouding met sy volk gegee het, is die motivering van die wet.  

 

As ons oor die wet dink, as ons oor enige gehoorsaamheid aan God dink, moet dit ons uitgangspunt 

wees. Ons mag nie fokus op die wette as stel reëls nie. Ons moet fokus op God en ons verhouding 

met God. God se dade is die rede vir ons gehoorsaamheid aan die wet. 

 

Ons is tans in die lydenstyd. Ons gee aandag aan Christus se verlossing aan die kruis. Waar Israel die 

verlossing uit Egipte as verwysing van God se dade gehad het, het ons soveel meer. Ons het die 

verlossing uit Egipte, die pad wat God dwarsdeur die Ou Testament met Israel gestap het, die 

verlossing van Christus aan die kruis, die uitstorting van die Heilige Gees en God se pad met sy kerk 

deur die eeue as verwysing van God se dade. Daarby kan ons elkeen nog ons eie indiwiduele en 

unieke pad wat God met ons gestap het, byvoeg.  



 

Ek dink nie daar is enige tekort aan God se dade waaraan ons vanoggend kan dink nie. 

 

2. Ons gehoorsaamheid as reaksie op God se dade 

 

Israel moes antwoord en reageer op God se dade van verlossing. Gehoorsaamheid aan die wet was 

die manier waarop hulle moes reageer.  

 

Die wet was dus nooit bedoel as ’n doel op sy eie nie. Die wet was bedoel as ’n middel tot ’n doel. 

Die wet was nie daar om te gehoorsaam ter wille van die wet self nie. Die wet moes gehoorsaam 

word om God te erken en eer.   

 

Deur te doen wat God in sy wet van hulle vra, het Israel vier dinge bevestig: 

 Israel het bevestig dat hulle in ’n verhouding met God leef.  Deur die eise van die wet te 

gehoorsaam het hulle uitdrukking gegee aan hulle verhouding met God.  

 Israel het hulle dankbaarheid aan God vir sy verlossingsdade bevestig. Gehoorsaamheid aan 

die Verlossergod was ’n dankie-sê vir die verlossing.  

 Israel het hulle identiteit as volk van God bevestig. Hullegehoorsaam aan die eise van die 

wet het hulle onderskei van ander volke. Hulle lewens het anders gelyk as die van die ander 

volke. Soos wat jy op Loftus ’n Bloubul trui sal aantrek om te sê dat jy die bulle ondersteun, 

was gehoorsaamheid aan die wet hulle trui as volk van God wat hulle aangetrek het.  Hulle 

gehoorsaamheid aan die wet het bevestig hulle is God se volk. 

 Israel het hulle verbondenheid en verhouding aan mekaar bevestig. Hulle gehoorsaamheid 

aan die wet het juis ruimte geskep waar hulle in verhouding met mekaar kon leef. 

 

Ons moet die rol van keuses hierin raak sien. God het Israel gekies. Daarom het Hy hulle verlos. Israel 

het God gekies. Daarom was hulle gehoorsaam aan sy wet. Dit is wat ek vroeër gesê het: Die wet 

was ’n geskenk, nie weer ’n slawerny nie. Gehoorsaamheid was ’n keuse, nie dwangarbeid 

nie.Gehoorsaamheid was ’n reaksie, ’n antwoord. 

 

Die gevaar bestaan dat ons die wet gehoorsaam ter wille van die wet. Dit lei tot wettisisme. Ons kan 

en mag nooit die wet los maak van God se verlossende dade nie. Ons gehoorsaamheid aan die wet 

moet altyd ons reaksie en antwoord op God se verlossing wees. Daarom dat die wet juis in die 

lydenstyd vir ons so aktueel is. Wat maak ons met Jesus se lyding? Hoe reageer ons op Jesus se 

lyding? Met gehoorsaamheid aan sy wet. 

 

As ons gehoorsaam is, bevestig ons dat ons 

 in ’n verhouding met God leef 

 dankbaar is vir sy lyding en sterwe 

 ons identiteit as eiendom van God  

 ons verbondenheid as gelowiges aan mekaar.  Ons skep ruimte om in verhouding met 

mekaar te leef. 

 

Gehoorsaamheid aan die wet is ons keuse. Dit is ons antwoord en reaksie op God se dade. 

 



3. Praktiese voorbeelde van gehoorsaamheid as reaksie op God se dade 

 

Ons kom nou by elke afsonderlike gebod. Natuurlik kan ons nie in detail by elkeen stil staan nie.  Ek 

gaan net kortliks opmerkings oor elkeen maak. 

 

Gebod 1: Ons word uitgedaag om geen ander God te aanbid nie. In die lig van God se 

verlossende dade verwag Hy absolute, enkelvoudige afhanklikheid. Hy is immers die 

God wat verlos het. Dit is met Hom wat ons in ’n verhouding leef. Daarom vra Hy 

absolute lojaliteit. Dit sou immers sinneloos wees om ’n ander God as die Een wat 

verlos het te erken.  

 

Gebod 2:  Ons word uitgedaag om geen afbeeldings van God maak nie. Die gebod bestaan uit 

drie onderafdelings: jy sal geen afbeeldings maak nie... jy sal nie daarvoor buig nie... 

en jy sal dit nie vereer nie. Hierdie gebod gaan oor die feit dat God nie gelokalseer of 

beheer kan word nie. Daarvoor is Hy te groot. Daarom moet ons waak teen 

beperkende beelde en idees wat ons koester oor God. Gelowiges se konsepte van 

God is dikwels in die pad van ’n verhouding met Hom. Ons kan te bang wees vir 

Hom; ons kan te familiêr wees met Hom.    

 

Gebod 3:  Ons word uitgedaag om nie God se naam misbruik nie. In ons verhouding met God, 

kies ons om sy naam met eerbied te hanteer. Enige verhouding is tog geskoei op 

respek en eerbied. Hoeveel te meer ons verhouding met God. In ons verhouding met 

God speel sy naam ’n groot rol: as ons met God praat – bid; as ons oor God praat – 

getuig.  

 

Gebod 4:  Ons word uitgedaag om die Sabbat heilig hou. Die rusdag moet ’n dag van 

herinnering en heroriëntasie wees. Ons word uitgenooi om te rus in die herinnering 

van God se verlossende dade en te fokus op ons verhouding met God. 

 

Waar die eerste vier gebooie oor ons verhouding met God gaan, gaan die laaste ses oor ons 

verhouding met ander mense. Ons verhouding met God het juis implikasies vir ons verhouding met 

ander. ’n Verhouding met God skep juis ruimte om saam met ander in ’n verhouding met God te 

leef. 

 

Gebod 5:  Ons word uitgedaag om ons ouers eer. Dit gaan hier oor respek vir hulle wat die 

verhaal van God se verlossing ken, oorvertel en leef. 

 

Gebod 6:  Ons word uitgedaag om nie moord te pleeg nie. Alle lewe behoort aan God en Hy 

besluit oor lewe en dood. Die lewe van ’n mens is kosbaar en heilig. Hierdie gebod 

roep ons om lewe te bewaar, te beskerm en te streef na die menswaardigheid van 

almal. 

 

Gebod 7:  Ons word uitgedaag om nie owerspel te pleeg nie. Intieme verhoudings is die ruimte 

waarin mense op hul mees weerlose is. Dit is die plek waar ons blootgestel word. 

Daarom word gelowiges geroep om met ontsag en eerbied vir mekaar te sorg. 



 

Gebod 8:  Ons word uitgedaag om nie te steel nie. Hierdie gebod roep ons op om met eerbied 

en respek op te tree teen ander se eiendom. Tog word ons ook uitgedaag om met 

ons eie eiendom armoede en verwaarlosing aan te spreek.  

 

Gebod 9:  Ons word uitgedaag om nie leuens vertel nie. Gelowiges word uitgedaag om na die 

waarheid te soek wat vry maak. 

 

Gebod 10: Ons word uitgedaag om nie te begeer nie. Hier word ons terug gedring na 

dankbaarheid. Die uitdaging is om te vrede te wees met wat ons het.  

 

Slot 

 

Ons word uitgedaag om ons verhouding met God te laat grond vat in ons daaglikse lewe. As ons 

gehoorsaam is aan die wet, bevestig ons daardie verhouding met God; bou ons daardie verhouding 

met God. Ons gehoorsaamheid is maar net ’n skrale, onvolmaakte reaksie op God se verlossing. Ons 

weet ons skiet ver te kort. Maar ons is op ons beste as ons reik na die onmoontlike. 


