Sing vooraf staande: Skrifberyming 9-1:8, 11 (26:8, 11)
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Jy mag nie doodslaan, jou nie wreek nie, / maar liefde moet jou steunsel wees.
Jy mag die heil’ge eg nie breek nie, / maar, kuis van hart, die HERE vrees.

11

Ons het, o HEER, u wet weerstrewe, / genade∩is al waar ons op pleit;
gee ons in Christus nuwe lewe, / om dit te doen uit dankbaarheid.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die
kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 146:1, 6 (p. 700)
1

Prys die HEER met blye galme, / o my siel, daar ’s ryke stof!
’k Sal, solank ek leef, my psalme / vrolik toewy aan sy lof
en Hom, wat sy guns my bied, / altyd groot maak in my lied.

6

Dis die HEER se mededoë / wat die blinde oog verlig;
wie in stof lê neergeboë, / word deur Hom weer opgerig.
Hy bemin die wat opreg / wandel in sy woord en weg.

Gebed
Psalm 51:2, 8 (p. 260)
2

U, HEER. wat my deurskou geheel en al, / is van my euweldaad die hoogste weter;
U het die kwaad gesien; dus niemand beter / wat my kan vonnis in my droewe val.
Teen U het ek my sondedaad begaan, / ja, voor u oog deur swaar misdryf gesondig;
dus sal u woord regverdig bly bestaan, / en rein u vonnis, oor my afgekondig.
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Gebroke hart en gans verslae gees – / dit is u offers, Heer! Geen altaardiere,
geen bloed of vet van kleinvee of van stiere, / kan voor u oog die ware offers wees.
Doen goed aan Sion, wees dit welgesind, / en bou weer op Jerusalem se mure;
dan sal ons hand die regte offers vind, / brandoffers opgeur uit die altaarvure.

Skriflesing: Eksodus 20:1-21
Kernverse: Eksodus 20:14
Jy mag nie egbreek nie.
(Eksodus 20:14 AFR53)
Tema:

Om met my seksualiteit beeld van God te wees

Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is nie net meer die verharde
ongelowige wat sê dat die Bybel nie meer relevant is vir die een en twintigste eeu nie. (As
hulle sê die Bybel is nie meer relevant nie, bedoel hulle dat wat die Here in sy Woord vir
ons sê nie meer van toepassing is op die lewe van vandag nie.) Selfs kerkmense sê dat
daar sekere gedeeltes in die Bybel is wat net vir die Bybelse tyd gegeld het en daarom is
daar nou ander beginsels wat moet geld. Hierdie uitkyk op die Bybel is die grootste onsin
wat enige mens kan kwytraak, want as die Here se Woord net vir ŉ bepaalde tyd gegeld
het, beteken dit mos dat die Here self nie tred hou met die verandering van die tyd nie.
Dit is omdat kerke in pas met die wêreld wil wees dat hulle nie meer in eredienste die Tien
Gebooie wil hoor nie. Afgesien van die argumente wat al in die verlede genoem is oor
hoekom die Tien Gebooie uit sommige kerke se eredienste verdwyn het, het hulle ook die
siening dat die Tien Gebooie oudmodies is. Dit is antiek, want dit het kwansuis nie meer
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betrekking op die moderne lewe nie. Maar kyk net hoe relevant en in tyd die Bybel regtig
is. Die Here sê:
Jy mag nie egbreek nie. (Eksodus 20:14 AFR53)
Nou sal jy kan frons en vra: Hoe bewys dit dat die Bybel relevant is? Luister net hierna: Is
dit nie die misdade wat die Here in hierdie gebod verbied waarmee almal in alle tye
worstel nie? Kyk maar net na die rubrieke in tydskrifte waarin lesers raad vra. Die oorgrote
meerderheid vrae handel oor verhoudings met die teenoorgestelde geslag en alle ander
seksuele vrae. Watter artikels in tydskrifte stoot die verkoopsyfers van daardie tydskrifte
op? Dit is artikels wat handel oor hoe om ŉ held en ŉ heldin in die slaapkamer te wees. Dit
is artikels wat die sekskapades van bekende mense uitblaker. Hoe kry verkoopsmense dit
reg om jou, en veral ons mans, in nuwe en duur motors belang te laat stel? Hulle plaas ŉ
foto van die motor saam met ŉ meisietjie in skamele kleertjies oor die kar gedrapeer. Daar
is omtrent nie meer ŉ program of ŉ tydskrif of ŉ storieboek wat nie ŉ suggestie na die
seksuele van die mens het nie. Dit is die tendens in die samelewing waarin ons leef.
En as iemand nou wil sê dat die Bybel nie tred hou met hierdie tendens nie, kan ons maar
vir daardie een sê: Bog! Daar is maar min boeke in die Bybel waarin daar nie iets oor
verhoudings tussen die twee geslagte of oor seksuele verhoudings gepraat word nie. Ons
lees van die eskapades van bekende mense in die Bybel. Die Here het een hele boek in
die Bybel vir ons gegee waarin die liefde tussen ŉ man en ŉ vrou beskryf word. Waaroor
waarsku die boek Spreuke die leser dikwels? Oor daardie vreemde vrou wat jongmanne in
haar slaapkamer wil inlok. Sien jy, dit is nie dat die Bybel niks meer te sê het oor die dinge
wat vandag in die wêreld gebeur nie. Dit is eerder ŉ kwessie dat wat die Here in sy Woord
oor die seksuele verhoudings van mense sê nie is wat hulle graag wil hoor nie. Die mens
van alle tye wil, wat sy seksuele begeertes betref, self die besluite neem. Hulle seksuele
begeertes is vir hulle net soos hulle begeerte vir ŉ sjokolade of ŉ roomys. As hy dit wil hê
en hy kan dit kry, wil hy nie gekeer word nie.
Die Bybel is dus relevant. Die Here praat oor die dinge wat vandag gebeur en deur mense
gedoen word. En dit is juis in die Here se praat oor die seksuele gedrag van mense dat
ons ook sy genade raaksien. Die mens wat van God vervreem geraak het, leef wat sy
seksuele begeertes betref graag in pas met die wêreld. En om in pas met die wêreld te
kom wat jou seksuele gedrag betref, is baie maklik. Jy moet net begin doen waarvoor jy
lus het. Wanneer die Here dan oor hierdie dinge praat in sy Woord is dit omdat Hy
Homself in sy genade neerbuig na die mens toe – nie om die mens te kom uitlag oor sy
dwaasheid of om die mens op die daad met die dood te tref nie – maar om hom te gaan
haal sodat hy weer in pas kan kom met die Here – sodat die mens ook wat sy seksuele
begeertes betref die beeld van God kan vertoon.
Broers, susters en kinders, net soos by die sesde gebod gee die Here ook net hier die
gebod. Hy gee nie ŉ uitbreiding nie. Daarom moet ons die Heilige Gees volg om uit ander
Skrifgedeeltes te verstaan hoekom die Here hierdie gebod gegee het en dit ŉ ewige
beginsel gemaak het.
Kom ons begin by die gebod:
Jy mag nie egbreek nie. (Eksodus 20:14 AFR53)
As ons die woord egbreek hoor, dink ons onwillekeurig aan ŉ huwelik wat verbreek word.
En dan wil ons sommer die afleiding maak dat die Here net met getroude mense praat. En
net voordat ons ŉ sug van verligting wil slaak, wys die Heilige Gees vir ons die volgende:
Die woord wat ons met egbreek vertaal, beteken letterlik seksuele gemeenskap met die
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vrou of verloofde van ŉ ander man. Dit gaan dus oor seksuele verhoudings met
enig-iemand met wie jy nie getroud is nie.
Met dit in gedagte gee ons net eers ŉ tree terug en bekyk weer die Tien Gebooie van die
begin af. In die eerste vier gebooie het die Here dit baie duidelik gemaak dat sy mense net
aan Hom as God lojaal moet wees. Aan niks en niemand anders mag ons eer en lof
toebring nie behalwe aan Hom alleen. Hy is die enigste God vir wie ons mag dien net op
die manier wat Hy aan ons voorskryf.
Die Heilige Gees het ook al vir ons gewys hoe innig ons plig teenoor God en ons plig
teenoor ons naaste met mekaar verbind is. Ons liefde vir God en ons liefde vir ons naaste
is die twee gebooie wat gelyk aan mekaar staan, sê Jesus (Matt 22:39). My
gehoorsaamheid aan die laaste ses gebooie sal duidelik maak hoe belangrik die eerste
vier gebooie vir my is.
Die Here het vir Israel uit Egipte verlos en hulle na Hom toe gebring by die berg Sinai.
Wanneer Hy dan sy Tien Gebooie aan hulle afkondig, bevestig Hy dat Hy hulle in ŉ innige
verhouding met Hom betrek en hierdie verhouding word die verbond genoem. Deurdat
die Here sy volk verlos het en hulle na Hom toe gebring het, belowe Hy sy trou en liefde
en genade aan hulle. Deurdat Christus ons met sy kosbare bloed verlos het uit die
heerskappy van die Satan en die Heilige Gees ons oortuig dat ons ook verlos is, het
die Here ook aan ons sy trou, liefde en genade belowe. Daarom verwag Hy dat ons Hom
met alles wat ons is en het sal liefhê. Hy eis ons lojaliteit vir Hom op.
Die Here wil sy lojaliteit teenoor ons en ons lojaliteit teenoor Hom afbeeld op die aarde.
Daarom het Hy die huwelik ingestel sodat die man aan geen ander mens so lojaal sal
wees soos aan sy vrou nie en die vrou aan geen ander mens so lojaal sal wees soos aan
haar man nie. Met my en jou seksuele en emosionele lojaliteit aan ons huweliksmaats of
jou toekomstige huweliksmaat sal ek en jy wys hoe ernstig ons daaroor is om net aan God
alleen lojaal te bly as ons God. Dit is dan ook geen wonder dat die Here juis owerspel en
egbreuk gebruik as die beeld van wat mense doen wanneer hulle Hom nie meer wil
gehoorsaam en dien soos Hy verwag nie. Om hierdie rede beveel die Here ons om
seksueel en emosioneel opreg, eerlik en rein met ons huweliksmaat of toekomstige
huweliksmaat te lewe. Hy is in sy verhouding met ons mense opreg, eerlik en rein. Die
Here noem selfs die verhouding tussen ŉ man en sy vrou dieselfde as die verhouding
tussen Hom en sy volk – ŉ verbond (Mal 2:14).
Die Here belowe en gee sy trou, liefde en genade net aan die mense aan wie Hy Homself
eksklusief verbind het in sy verbond. En dit is nie maar net woorde wat Hy gepraat het nie.
Hy wy Homself eksklusief toe net aan hulle wat Hy uitverkies het. Hierdie eksklusiewe
toewyding van die Here aan sy mense sluit in dat die Here bereid was om sy lewe af te lê
vir hulle wat aan Hom behoort en Hy het dit ook in Jesus Christus gedoen. Ons hoor dus
dat ŉ verbond nie sommer so ŉ los en vas verhouding is nie. Dit is nie dieselfde as om te
sê ek hou van jou nie. Dit is net in ŉ hegte en innige verhouding soos ŉ verbond dat jy
jouself ontbloot. Dit is omdat die Here ŉ verbond het met sy mense dat Hy sy hart vir hulle
oopmaak in en deur Jesus Christus aan die kruis.
Wanneer die Here dan die huwelik ŉ verbond noem, beteken dit dat daar net in so ŉ
verhouding van innige en eksklusiewe toewyding plek is vir ŉ seksuele en emosionele
verhouding tussen twee mense. Want as jy jouself ontbloot – jou liggaam en jou hart –
moet jy doodseker wees jy kan die ander persoon vertrou. Jy maak dan jou binneste oop
wat jy nie eers vir jou pa of ma oopgemaak het nie. Daarom is dit net binne ŉ huwelik – die
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verbond tussen man en vrou – waar daar vertroue en liefde en toewyding is waar ŉ
seksuele en emosionele verhouding veilig is. Dit is dan net so ŉ verhouding tussen ŉ man
en ŉ vrou wat die verhouding tussen Christus en sy kerk kan afbeeld (Efes 5:21-33).
Wanneer Potifar se vrou vir Josef dan wil verlei om ŉ emosionele en seksuele verhouding
met haar te begin, sê Josef vir haar:
hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God?
(Genesis 39:9 AFR53)
Josef het geweet die manier waarop hy sy emosionele en seksuele begeertes gaan uitleef,
is bewys van sy liefde vir Here. As Dawid sy skuld bely oor die owerspel wat hy met
Batseba gepleeg het, sê hy vir die Here:
Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë.
(Psalm 51:6 AFR53)
Ja, Dawid het ook teen Urija gesondig – hy het sy vrou begeer en haar vir hom gevat. En
hy het ook teen Batseba gesondig – hy het haar onteer. Maar ten diepste was hy nie
teenoor God lojaal nie. My en jou lojaliteit teenoor ons huweliksmaats wys dus hoe lojaal
ons regtig teenoor die Here is.
Let net op watter beskerming skenk die Here aan die mens met hierdie gebod. Die gesin
word beskerm; die intimiteit tussen ŉ man en vrou word verbind aan die toewyding wat
hulle vir mekaar het. Daar kan nie werklike seksuele bevrediging wees as daar nie die
sekuriteit van eksklusiewe toewyding is wat eie is aan ŉ verbond nie. Met hierdie gebod
skenk die Here sekuriteit aan kinders. Kyk hoe weerloos en verflenter is kinders se lewens
wat nie die voorreg het om binne ŉ gesin groot te word waarin Pa en Ma hulle met
ŉ verbond aan mekaar verbind het nie.
Hierdie gebod bied beskerming aan die vrou. Weens die sondeval is mans geneig om oor
vrouens te wil heers. In plaas daarvan dat ŉ vrou net ŉ stuk gereedskap word sodat die
man bevrediging kan kry, beveel die Here dat die man hom eers aan die vrou moet toewy
in ŉ verbond. Dit is eers binne so ŉ toegewyde verbondsverhouding dat albei van hulle die
bevrediging kan geniet wat die Here vir hulle beplan het, want die man se liggaam behoort
nie aan homself nie, maar aan sy vrou; die vrou se liggaam behoort nie aan haarself nie,
maar aan haar man (1 Kor 7:4).
Om dan tot hier saam te vat: Die Here se eie verhouding met sy mense, soos dit in die
verbond uitkom, is die enigste basis en voorbeeld waarbinne ŉ man en ŉ vrou ŉ seksuele
en emosionele verhouding met mekaar kan hê. Daar moet dus eers ŉ verbond tussen ŉ
man ŉ vrou gesluit word voordat hulle so innig en intiem bymekaar kan wees. Hoedanig
die man en die vrou hulle verhouding met hulle huweliksmaat eksklusief hou, sal toon hoe
lojaal hulle teenoor die Here is. Deur losbandige seksuele verhoudings te verbied, skep
die Here ŉ veilige ruimte binne die huwelik waar man en vrou aan mekaar behoort, hulle
aan mekaar kan toewy en ook nog kan preek met hulle huwelik – so ŉ heilige huwelik
beeld Christus se verhouding met sy kerk af. Dit is wat die Here met die sewende gebod
bedoel.
Net soos wat ons by die sesde gebod gesien het, gaan dit in hierdie gebod ook nie net oor
die uiterlike optrede van die mens nie. Sonde is nie eers sonde wanneer ŉ mens die
verkeerde daad doen nie. Sonde begin al in die gedagtes en gesindheid van die mens.
Blaai daarom saam met my na Matteus 5 sodat ons uit Jesus se eie mond hoor wat sy
Vader nog met die sewende gebod bedoel het.
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Ons lees Matteus 5:27-30:
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek
nie. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ŉ vrou kyk om haar te begeer, reeds in
sy hart met haar egbreuk gepleeg het. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk
dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede
vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand
jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat
een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
(Matteus 5:27-30 AFR53)
Die Fariseërs was daarop gestel dat hulle alles presies doen. Op grond van hulle uiterlike
dade sou daar moeilik ŉ beskuldigende vinger na die Fariseërs gewys kon word. En dit
is heeltemal reg – in ons dade moet ons inderdaad gehoorsaam wees aan die Here. Maar
dit is nie net my uiterlike liggaam wat aan die Here behoort en aan Hom gehoorsaam
gehou moet word nie. Ook die innerlike van my liggaam – hart, gedagtes en begeertes –
moet gehoorsaam aan die Here wees.
ŉ Mens pleeg nie eers egbreuk wanneer jy met daardie gewillige meisie of kêrel in die bed
geklim het nie. Jesus sê: Elkeen wat na ŉ vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart
met haar egbreuk gepleeg. Nou het Jesus met elke man in hierdie kerkgebou gepraat.
Manne, ons weet presies wat Jesus bedoel as Hy sê ŉ mens kyk na ŉ vrou om haar te
begeer. Ons verbeeldings is goed genoeg dat dit nie uitgespel hoef te word. Maar Jesus
praat nie hier net met mans nie. Hy het mos nie net vir mans aan die kruis Homself kom
offer nie. Hy praat ook met elke vrou vanaand. Vroue, waaraan dink julle wanneer julle na
daardie frisgeboude kêrels op die sportveld kyk? Kyk jy om te begeer? Jesus het klaar
gesê wat jy dan eintlik gedoen het.
Nog voordat ons kan waag om te sê: Ag dominee, jy is nou besig om te oordryf, moet ons
net mooi luister wat Jesus verder sê. Hy verbind hierdie kyk om te begeer met die hel. As
ŉ mens nie ophou om te kyk om iemand anders te begeer nie, is jy op pad na die hel. Nou
kan ŉ mens vra: Kan dit waar wees? Beteken dit dat ek glo dat Jesus my verlos het, dan
niks nie? Dit is juis waaroor dit vir Jesus gaan – oor jou en my verlossing.
As God weet Jesus hoe kragtige sonde ook seksuele sonde is. Sonde teer op die
begeerte van die mens om lekker te voel, om goed te voel. Wie hom oorgee aan hierdie
soeke na goed voel en deur sy begeerte beheers word, sal van God geskei raak. So ŉ
mens laat vaar sy lojaliteit teenoor die Here en hy word lojaal net aan homself. En wie aan
homself lojaal geraak het soos wat hy aan die Here lojaal moet wees, het in afgodery
verval. Jy dien jouself en nie meer die Here nie.
Geliefdes, Jesus Christus het ons liggaam en siel van die heerskappy van die sonde en
die duiwel verlos. Daarom behoort ons met liggaam en siel nie aan onsself nie, maar aan
Jesus Christus. Ek en jy kan nie en ons mag nie ons liggaam – uiterlik en innerlik – deel
maak van die duiwel se werk wat daarop uit is om die koninkryk van God te probeer
vernietig nie. Ek en jy kan nie en ons mag nie ons liggame wat aan ons huweliksmaats of
aan ons toekomstige huweliksmaats behoort aan iemand gee met wie ons nie bereid is om
in ŉ verbondsverhouding te lewe nie.
Ek weet nie van vrouens nie, maar ek weet dat elke man daagliks ŉ stryd het om nie in sy
hart egbreuk te pleeg nie. Ons stryd is nie maklik nie en self is ons nie in staat om teen
hierdie verleidelike aanvalle te stry nie. Daarom laat ons aanhoudend na Christus vlug en
smeek dat die Heilige Gees ons nog meer vervul met die opstandingskrag van Jesus. Net
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deur sy krag sal ons staande kan bly in die stryd en uiteindelik in die volle oorwinning deel
wat Christus aan die kruis vir ons behaal het. Kom ons wy onsself daartoe om die beeld
van God ook te vertoon in ons seksuele gedrag deur met ons lojaliteit aan ons
huweliksmaats te wys hoe lojaal God teenoor ons en ons teenoor Hom is.
Amen!
Slotgebed
Skrifberyming 14-3:1, 2
1

Versterk jul in die Heer se krag, / die krag wat nooit, ja nooit, sal taan.
Kom trek, gesterk deur God se mag, / sy volle wapenrusting aan.
Jul sal so staande bly, / ná elke veldslag vry.
Jul sal teen Satan stry, / sy sluwe lis bestry, / in God se krag hom trou weerstaan.

2

Ons stryd is nie teen vlees en bloed, / maar teen die sondemag berug.
Ons stry die stryd teen wat hier woed, / die bose geeste in die lug.
Beklee jul met die kleed / wat God jul gee – en weet:
ná stryd van onheilsdag / sal jul nog staan op wag / en nie oorwonne hoef te sug.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
Ds Coen Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
1 Desember 2013
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