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Skrifgedeelte: Galasiërs 3:1-14 en Deutoronomium 27:9-26 

Teksvers: Galasiërs 3:13 

Tema: Omhels Christus wat in jou plek as vervloekte gesterf het! 

Baie van ons het in Christelike huise groot geword en het van kleintyd af gehoor dat ons net deur 

Jesus Christus verlos kan word. Ons hoor dit dikwels en ons lees ons Bybels, maar ons begryp nie 

werklik die wonder daarvan nie.  Ons glo dat ons verlossing net in Jesus Christus is, maar die 

opgewondenheid en blydskap oor hierdie goeie nuus ontbreek dikwels by ons. 

Die gevolg daarvan is dat ons nie met oorgawe ons hele lewe oorgee aan God as `n lewendige en 

heilige offer wat vir Hom aanneemlik is nie.  Soos `n bekende prediker op `n stadium gesê het: “Ons is 

bosluise aan die kruis van Christus.”  Ons wil soos parasiete leef van die vergifnis in sy bloedstorting, 

maar ons soek Hom nie!  Ons wil die verlossing hê sonder dat ons ons lewe ten volle aan Hom 

oorgee. 

En tog, wanneer ons Galasiërs 3:13 lees en ons hou Deuteronomium 27 in gedagte, kan ons nie 

anders nie as om verwonderd te staan oor die genade van die Here wat só in oorvloed aan ons gegee 

word!  Juis dan kan ons nie anders nie as om voor die kruis van Jesus Christus neer te val, Hom te 

omhels as Verlosser en ons lewens aan Hom oor te gee nie.   

Dit is wanneer ons opnuut besef wat dit beteken dat ons onder `n vloek gestaan het, dat Christus in 

ons plek `n vervloekte geword het en dat ons van hierdie vloek verlos is, wat die Heilige Gees ons 

beweeg om ons lewens voor die troon van God neer te lê.  Dit is dan wat ons besef dat ons nie net 

verlos is van hierdie vloek nie, maar dat ons ook daartoe verlos is om te deel in die seën wat God aan 

Abraham toegesê het en tot `n verhouding met die Heilige Gees. 

Kom ons kyk na Galasiërs 3:13 deur eers te dink oor wat dit beteken dat ons onder die vloek was.  

Dan gaan ons daarna kyk wat dit beteken dat Jesus Christus in ons plek `n vervloekte geword het.  

Laastens gaan ons dink oor wat dit beteken om van hierdie vloek verlos te wees. 

Eerstens: wat beteken dit om onder die vloek te wees?  Hierdie is een van die min gedeeltes in die 

Here se Woord wat daar van vloeke gepraat word en daarom is hierdie oop vir verkeerde verstaan as 

ons nie hierdie gedeelte teen die lig van die hele Woord sien nie.   

As ons hierdie gedeelte in isolasie lees, kan ons dan dink dat hierdie vloeke dieselfde is as wat mense 

oor mekaar uitspreek of wat mense in Afrika-kulture deur Sangoma’s oor ander mense spreek.  Ons 

hoor dikwels hoe van ons broers en susters in ander kerke sê dat ons nie slegte dinge oor mense 

moet spreek nie of dat ons net lewe oor iemand moet spreek. Persoonlik dink ek dat dit deel is van 

die verkeerde verstaan van hierdie “vloeke” waarvan ons in hierdie gedeelte hoor.  Net so min as wat 

Thandi Modise se varke kan vlieg, net so min kan ons lewe oor iemand spreek. 

Juis daarom dat ons saam geluister het na die gedeelte in Deuteronomium 27.  Dit is een van die 

ander gedeeltes in die Woord van die Here waar ons baie duidelik hoor van vloeke.  Ons hoor hoe die 

volk in twee groepe gedeel word en op twee heuwels moet gaan staan.  Die Leviete gaan staan op `n 

derde plek.  Die Leviete roep dan elke keer `n vloek uit en die volk, wat op hierdie twee heuwels 

staan, moet dan antwoord met “amen”. 
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Met hierdie “amen” bevestig die volk dan dat hierdie vloek waar en reg is.  Met hierdie “amen” 

spreek die volk nie die vloek oor daardie persone uit nie, maar sê die volk dat hierdie vloek waar en 

seker is.  Hierdie vloek is baie sekerder deur God oor hierdie ongehoorsame mense uitgespreek as 

wat die volk dit in hulle harte voel of begeer. 

Want juis dit is wat hierdie vloek was!  Hierdie vloek, waarvan ons in Deuteronomium en in Galasiërs 

hoor, beteken eenvoudig dat daardie persoon klaar deur God veroordeel is tot die ewige dood.  

Hierdie vloek beteken nie dat dit maar net sleg sal gaan met jou en dat jy swak gesondheid sou hê 

nie.  Hierdie vloek beteken dat jy deur God vervloek is en dat jy vir ewig deur Hom verlaat sal wees.  

Dit beteken dat jy die oordeel van ewige pyniging in die hel gaan beleef. 

En vir jou en my is hierdie vloeke net so waar as wat dit vir die Israeliete 2000 jaar voor Christus was!  

Ons het dalk nie `n afgodsbeeld uitgesny of gegiet nie, maar in die geheim is daar dinge waarop ek 

eerder my vertroue stel as op God.  Het jy al ooit gedink dat wat jy sal kan eet of aantrek van jou 

afhang?  Wel, dan vertrou jy eerder op jouself as op God en is jou eie vermoë die afgod waarvoor jy 

die knie buig.  En dan: vervloek is jy! 

Jy het dalk nog nie jou pa of ma geminag nie.  Maar het jy al ooit die regering verwens of iemand in 

`n regeerposisie sleg gesê?  Dan: vervloek is jy! 

Jy het dalk nog nie jou buurman se grense verlê nie, maar het jy al ooit stilweg koekies gesteel wat jy 

nie werklik mag geëet het nie?  Wel: vervloek is jy! 

Jy het dalk nie met jou skoonouers, jou suster of broer of met `n dier geslaap nie.  Maar het jy al ooit 

`n vrou begeer?  Gedink wat jy met daardie persoon sou wou doen in die privaatheid van jou 

slaapkamer?  Wel: vervloek is jy!  Nie een van ons is onskuldig nie en nie een van ons is vry van 

hierdie vloek van die ewige oordeel nie.  

En een ding wat ons goed moet onthou, is dat daar nie parool is vir hierdie vonnis wat God oor ons 

uitgespreek het nie.  Die hel en die ewige verdoemenis is nie `n plek waar daar aansoeke om parool 

ingedien kan word nie en daar is ook nie, soos in die geval met Monopoly, `n “kom gratis uit die 

tronk”-kaartjie nie.  Hierdie vloek, hierdie oordeel, wat God oor alle mense aangekondig het, is `n 

ewige oordeel en wat in ewigheid voltrek sal word. 

En ek en jy, my liewe broer en suster, het onder hierdie oordeel gestaan.  En as jy vandag hier sit en 

jy het nog nie Jesus Christus met hart en mond as jou Verlosser aangeneem nie, staan jy vandag nog 

onder hierdie oordeel.  Net omdat jy in `n erediens sit en elke week kerk toe kom, beteken dit nie dat 

jy van hierdie oordeel, van hierdie vloek, verlos is nie.  Moenie jouself flous en dink dat goeie werke 

en erediensbywoning `n “kom gratis uit die tronk”-kaartjie is nie.  Dit kan jou nie bevry van die 

oordeel wat daar oor jou sonde en oor jou is nie. 

Dit is die vloek wat op jou en my gerus het – die ewige oordeel.  En dan hoor ons hierdie soet, 

wonderlike woorde van Galasiërs 3:13: “Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet 

meebring, deur in ons plek `n vervloekte te word.  Daar staan naamlik geskrywe: ‘Vervloek is elkeen 

wat aan `n hout opgehang is.’” 

Juis om hierdie rede moet ons ons tweede vraag vra: wat beteken dit dat Jesus Christus in ons plek `n 

vervloekte geword het?  Wel, eenvoudig gestel beteken dit dat Hy in ons plek hierdie vloek van God 
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gedra het.  Hy kom staan in ons plek en dra die vloek, sodat ons nie meer hierdie vloek sou beleef 

nie.  Dit word op `n baie besonderse manier vir ons duidelik gemaak met hierdie aanhaling wat 

Paulus gebruik “Vervloek is elkeen wat aan `n hout opgehang is”. 

Hierdie is `n aanhaling uit Deuteronomium 21:23 en daar word dit duidelik dat kruisiging nie `n 

Joodse of oud-Israelitiese gebruik was nie.  Hulle het moordenaars of oortreders gestenig.  Wanneer 

hierdie oortreder dan sterf, is sy lyk geneem en aan `n paal of `n boom opgehang as `n teken dat 

hierdie persoon deur God self vervloek is.  Dit het as `n vernedering vir daardie persoon se familie 

gedien.  Op só `n manier moes die boodskap versprei dat die land wat God aan die volk gegee het, 

nie deur die volk verontreinig moes word nie. 

So die feit dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, beteken nie dat God Hom vervloek het nie, 

maar dat Hy in ons plek `n vervloekte geword het.  Dit beteken dat Jesus Christus in ons plek deur 

God verlaat was, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie.  Hy was vir ons ootredings deurboor 

en oor ons sondes is Hy verbrysel.  Die straf wat vir ons vrede moes bring het Hy op Hom geneem en 

Hy het in ons plek voor God, as `n regverdige, woedende regter, gaan staan, sodat ons nie meer deur 

God veroordeel sou word nie. 

Jesus Christus, wat sonder sonde was, wat absoluut heilig en rein en skoon en perfek was, het in ons 

plek ingetree en God se oordeel op Hom laat neerkom, sodat ons wat vol sonde is, wat onrein, 

onheilig en met die sonde bevuil is, skoon voor God kan staan.  In plaas daarvan dat mense ons nou 

sou oordeel en sou “amen” skree, word die kruis van Jesus Christus God se “amen” op die oordeel 

wat op ons sou neerkom.  In die kruis van Jesus Christus word hierdie vloek, hierdie ewige oordeel 

weg geneem. 

En juis dit bring vir ons werklike lewe.  Daarom dat ons ook laastens moet vra wat die gevolg daarvan 

is dat ons van hierdie vloek bevry is.  Die gevolg van hierdie bevryding word vir ons in vers 14 gegee 

en daar is twee uitwerkings.  Eerstens beteken dit dat ons deel kry aan die seën wat aan Abraham 

toegesê is en tweedens beteken dit dat ons deur die geloof die Heilige Gees ontvang.   

Wanneer ons hoor dat ons deel kry aan die seën wat Abraham toegesê is, is dit vir ons dikwels 

moeilik om te verstaan wat dit beteken.  Tog is dit ook só eenvoudig.  Die seën wat aan Abraham 

toegesê was, het ingehou dat Abraham se nageslag, uit Isak gebore, altyd deel sal wees van die volk 

van die Here en dat hierdie nageslag van Abraham tot `n seën sal wees vir alle mense. 

Wanneer ons dan sê dat ons deel kry aan hierdie seën wat God aan Abraham toegesê het, beteken 

dit dat ons ook nou deel is van die volk van God – ons word weer in die regte verhouding met God 

gebring.  Wanneer ons bely en glo dat Jesus Christus in ons plek as vervloekte aan die kruis gesterf 

het, bely ons ook dat ons deel is van die kerk van die Here.  Ons is deel van die volk van God en dus 

deel van die kerk.  Daarom dat Calvyn gesê het dat die persoon wat deur Jesus Christus God as Vader 

het, het die kerk as sy of haar moeder.  Ons word só verlos tot `n lewe in verhouding met 

medegelowiges. 

Om deel van die kerk en deel van `n gemeente te wees is dus nie `n opsionele ekstra nie.  Om deel 

van die kerk te wees en lidmaat te wees is deel van die gevolg van die verlossing wat Jesus Christus 

vir jou en my gebring het.  Daarom dat ons in die Heidelbergse Kategismus bely dat elkeen van ons 
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verplig is om my gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend.  

En hoe kan dit dan anders wees as wat ons met vreugde en blydskap dit doen?!   

God het ons, deur Jesus Christus, verlos tot hierdie lewe!  God het aan ons onbeskryflike genade 

bewys deurdat Hy, uit liefde vir ons sondige mense, sy enigste Seun as offer aan die kruis laat sterf!  

Dit is die seën waarvan God gepraat het toe Hy vir Abraham gesê het dat in Abraham sal al die nasies 

geseën word.  Hierdie seën is Jesus Christus en wanneer ons hierdie seën ontvang, wanneer ons deur 

Jesus Christus weer in `n lewende verhouding met God ingebring word, wil ons ander mense ook 

hierna wys.  Daarby gaan ons hierdie komende kwartaal stilstaan. 

Die ander gevolg, wanneer ons in die geloof Jesus Christus omhels, is dat die Heilige Gees aan ons 

gegee word. Wanneer ons hierdie belofte hoor, moet ons onthou dat hierdie belofte reeds `n 

realiteit in ons lewens is.  Dit beteken dat wanneer ek Jesus Christus in die geloof omhels, die Heilige 

Gees reeds in my lewe begin werk.  Saam met die geloof in Jesus Christus, ontvang ek die Heilige 

Gees. 

Hierdie belofte beteken dus dat die Heilige Gees in my lewe en dat my lewe nie meer deur my eie 

begeertes oorheers moet word nie, maar deur die Heilige Gees.  Daarom dat daar soveel gedeeltes in 

die Nuwe Testament is wat ons oproep om ons lewens deur die Heilige Gees te laat beheers of dat 

ons vervul moet word met die Heilige Gees.  Hierdie opdragte – en hierdie belofte – beteken dat ek 

as gelowige nie meer moet toegee aan die sonde nie, maar dat ek deur die Heilige Gees moet vashou 

aan Jesus Christus wat reeds hierdie sonde vir my oorwin het. 

Daarom dat ek teen die sonde kan stry en oorwin!  Geen gelowige is “so gemaak en so gelaat staan 

nie.”  As ons dit sê, dan sê ons dat die verlossing wat Jesus Christus vir ons aan die kruis verwerf het, 

nie `n volkome verlossing is nie en dat die belofte van die Heilige Gees wat God aan ons gegee het, 

nie waar geword het nie. 

Nee, Jesus Christus het ons ten volle verlos deurdat Hy in ons plek as `n vervloekte gesien is en die 

vloek vir ons gedra het.  Daarom kan ons nou na die Vader toe gaan en is daar vergifnis vir ons sonde.  

Dit is juis omdat Jesus Christus in ons plek as vervloekte gesterf het, wat ek in die oë van die Here `n 

geseënde is wat deel is van die volk van die Here.  Omhels daarom vir Jesus Christus wat in jou plek 

as vervloekte gesterf het. 

Amen  


