A DIE WETGEWER
❖ Vanuit die brandende bos, het God Moses vertel dat Hy die ellende van Sy volk
gesien het en hulle jammerklagtes gehoor het. (v. 7)
❖ God het Moses beveel om Israel uit Egipte uit te lei (v. 10). Hulle sou nie uit Egipte
met leë hande verlaat nie. Egipte sal die Israeliete betaal vir al die werk wat hulle as
slawe gedoen het (v. 21).
❖ Oppad na Kanaän het God besluit om 'n nasie van daardie voormalige slawe te maak.
Hy het hulle regverdige wette gegee wat 'n seën vir die hele wêreld kan wees.
B DIE TIEN GEBOOIE
❖ Die Tien Gebooie was die Grondwet van die volk van Israel. Dit was die hoogste wet
waaruit alle ander wette van hulle afkomstig is.
❖ Die vervulling van die gebooie is 'n teken van ons liefde vir God (die eerste 4; Deut.
6:5, Matt. 22:37-38) en ons naaste (die laaste 6, Lev. 19:18, Matt. 22:39).
❖ Ons moet die gebooie nakom, beide met ons dade en ons bedoelings (Mattheus
5:21-30).
C BESKERMENDE WETGEWINGS
❖ Daar is drie hoofstukke (21-23) in Eksodus wat verskillende soorte wette insluit:
— Wette op slawerny (21:2-11)
— Wette op gewelddadige misdade (21:12-36)
— Wette op eiendom (22:1-15)
— Wette op die alledaagse lewe (22:16-31)
— Hoe om hierdie wette toe te pas (23:1-9)
❖ Omgee vir diegene wat kwesbaar is (slawe, vreemdelinge, weduwees en
weeskinders) is die sleutel in hierdie wette.
D DIE TWEEDE TIENDE
❖ Deuteronomium 14:22-29 verduidelik dat die Israeliete 'n tweede tiende moes gee,
met 'n ander doel as die eerste een.
❖ Vir twee jaar is hierdie tweede tiende na Jerusalem geneem. Hulle het 'n deel
daarvan in die gesin geëet en dit met diegene in nood gedeel. Die derde jaar, hierdie
spesiale tiende is gedeel met die "plaaslike" behoeftiges in elke stad.
E DIE JUBELJAAR
❖ Die Jubeljaar was die jaar van bevryding van die land. Almal het hul erfenis in die
Jubeljaar teruggekry.
❖ Op hierdie manier kan niemand groot boedels versamel nie. Daarbenewens het
gesinne nie hul eiendom—hul bestaan—vir ewig verloor nie.
❖ As gevolg van sonde sal daar altyd arm mense wees (Mattheus 26:11). Die Jubeljaar
was die oplossing wat God voorgestel het om sosiale ongelykheid te verminder.

