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Tema: God, ons Vader, tug ons as sy kinders liefdevol om ons op te voed, maar Hy straf 
sondaars genadeloos.  
 
Lofsang met die oog op die erediens  
Lied 577: 1, 2, 3  
Lied 579: 1, 3, 4, 6  
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied Ps. 121-1: 1, 4 
Seën 
Lofsang Ps. 46-1: 1, 3 
Gebed  
 
Woorddiens  
Skriflesing : Hebreërs 12: 1 - 13  
Teks: Heb. 12: 5,6  
Belydenis: HK Sondae 9, 10 en 11 
Woordverkondiging  
 
Antwoorddiens  
Gebed 
Liefdegawes 
Reaksie op die Woordverkondiging 
Sing Ps. 31-1: 1, 12, 17 
Seën 
Amenlied Sb 13-3 . 
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Geliefde brs. en srs.  
 
Het jy al gehoor dat iemand in tye van voorspoed sal sê: “Kan dit altyd net goed gaan met 
my? Een of ander tyd moet “iets” my tref, hierdie voorspoed kan nie vir altyd hou nie!” 
 
Of in die lig van die omstandighede in ons land hoor ŉ mens die volgende gedagte: “Dit is 
omdat mense nie meer na die wil van die Here luister nie, nou straf Hy ons” of soos Angus 
Buchan onlangs gesê het: “God is kwaad vir Kaapstad en die mense moet hulle eers bekeer 
voor God weer reën sal gee”. 
 
Mense wat deur diep beproewinge gaan vra dikwels vrae soos: “ Waarom moet daar soveel 
pyn en lyding in die wêreld wees?” of “Hierdie ongeluk het my getref omdat ek gesondig het” 
of “Here, wat het ek verkeerd gedoen om hierdie beproewing te verdien?” 
 
Brs en srs, ons almal worstel een of ander tyd met die vraag na die verband tussen sonde en 
straf. En omdat dit so moeilike vraagstuk is, besorg dit aan baie gelowiges diep worstelinge 
en soms ook geloofstwyfel.  
 
Hierdie vraag na die verband tussen sonde en straf staan teen die agtergrond van die 
probleemvraag: Waar kom die sonde vandaan? Hoekom het God sonde toegelaat? As God 
dan liefde is, waarom is het Hy soveel lyding in die wêreld toegelaat? Daarom sal ons 
vanaand ook eers hierdie agtergrond probleem probeer aanspreek voordat ons by ons 
teksverse kan kom. 
 
Daar is ook ŉ verwarring by mense ten opsigte van die verband tussen Bybelse begrippe 
soos “straf”, “tugtiging” en “beproewing”. Mense bedoel dalk dat God hulle deur beproewinge 
tugtig, maar noem dit dan “straf” wat natuurlik ŉ verkeerde persepsie kan skep van God se 
volkome vergiffenis in Christus. 
 

Brs en srs, kom ons kry vanaand perspektief op hierdie vrae uit Hebreërs 12 want hier 
openbaar die Here vir ons dat ons Vader ons, as sy kinders, liefdevol tug om ons op te voed, 
maar dat Hy sondaars genadeloos straf.  

 
God se kinders wat deur beproewings swaar kry kan verseker weet dat die Here hulle liefhet 
en dat die beproewing altyd ŉ goed doel het. Volhardende sondaars moet egter die straf van 
God verwag. 
 
Kom ons begin dan met die moeilike vraag na die ontstaan van die sonde. En hier, br. en sr. 
het ons, soos met die uitverkiesing, te doen met een van die onbeantwoorde vrae van die 
Bybel. Deur die eeue kon ons nog nooit tot die volle verstaan kom van God se Raadsplan in 
verband met die sonde kom nie.   
Wat ons verseker weet – en wat vir ons ŉ groot troos is - is dat God nie die aktiewe bewerker 
van die sonde is nie, inteendeel, die Skrif maak dit duidelik dat God die sonde haat en dat Hy 
sonde straf. Wat ons wel kan aflei is dat God die sonde toelaat en dat Hy dit ten goede 
gebruik.  Hoekom die Satan in die hemel in opstand kon kom, daaruit gewerp is en God 
toegelaat het dat hy die mens wat na die beeld van God geskape is verlei het, staan bokant 
ons menslike begrip.  
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Die Bybel maak dit verder duidelik dat die sonde in die wêreld gekom het deur Adam en Eva 
se ongehoorsaamheid in die paradys. Die eerste gevolg van die sondeval was dat die hele 
menslike geslag in sonde geval het en almal totaal en al sleg en verlore geraak het. Die 
tweede gevolg van die sonde was dat die hele skepping – plante en diere - onderwerp is aan 
pyn en lyding in die wêreld gekom het as gevolg van die sonde. 
 
Br. en sr., ons kan dus sê dat die oorsaak van alle ellende en pyn is die mens self, wat 
toegelaat het dat die duiwel ons van die paradys beroof het. Nou moet ons onmiddellik 
daarmee saam sê dat die duiwel nie groter as God is nie. Dit leer die geskiedenis van Job 
ons – God gebruik die duiwel en gee hom beperkte ruimte om ons te versoek en te beproef. 
Alhoewel God dit nie bewerk nie, laat Hy dit alles toe. 
 
Deur die sondeval is ons almal in sonde gedompel en moet God die sonde straf soos Hy vir 
Adam en Eva beloof het. Deur sy genade het God ons sondeskuld op Christus gelaai en Hom 
in ons plek gestraf met die dood. Die straf van die sonde is dus volkome deur Christus gedra 
en ons word glad nie meer deur God gestraf nie!!. Br. en sr. hieraan moet ons baie styf 
vashou as ons in beproewinge kom. Beproewinge is nie straf nie!!. Christus het die straf op 
ons sonde na liggaam en gees geheel en al volkome gedra.  
 
Daarom word God nie kwaad vir sy kinders en straf hulle met droogte of watter beproewing 
ook al nie. Ja, God word kwaad oor die sonde – maar dit het Hy in Christus genadeloos 
gestraf! En as jy onbekeerd in sonde bly voortleef sal jy met die genadelose oordeel van God 
te doen kry. Maar vir die wat in Christus glo – word God se beproewende optree liefdevolle 
tugtiging 
 
Ek moet dus in ŉ beproewing nie vra: “Here, wat het ek verkeerd gedoen nie”  maar “Here, 
wat wil U vir my leer” met hierdie beproewing? Daar is tog ŉ ingrypende verskil tussen 
beproewing as straf en beproewing as tugtiging. Straf is genadeloos – dit is wat Christus vir 
my moes dra - tot die dood toe. Want dit was die straf op ons sonde. Dit is wat die duiwel en 
die ongelowiges in die ewige lewe gaan verduur – genadelose straf vir hulle sonde - weg van 
God vir ewig. Tugtiging, daarteenoor is liefdevol. 
 
Geliefdes, ons is dus – soos ons in die Kategismus gehoor het – volkome vry van die straf op 
ons sonde. Maar ons is nie vry van die gevolge van die sonde in ons lewe nie. Ons verlossing 
in Christus beteken nie dat ons nou moeiteloos kinders in die wêreld bring of moeiteloos ons 
brood verdien nie. Nee, die dorings en distels is steeds daar en Rom. 8 sê dat die ganse 
skepping daarna uitsien om hiervan verlos te word. En dit sal eers met die Wederkoms van 
Christus gebeur. Dan sal ons bevry word van die gevolge van die Sonde. Daarom is ons 
liggaamlike dood nie meer die straf op ons sonde nie – maar die deurgang – die bevryding 
van die sonde se gevolge in ons lewe.  
 
En hierdie gevolge van die sonde – die pyn en die lyding  - word nou deur God as tugtiging 
gebruik vir sy kinders. Liefdevolle tugtiging.  
 
Nou kom ons by die vraag wat ons teksgedeelte beantwoord en sê: God tugtig sy kinders uit 
liefde!  Miskien verstaan ons die woord “tugtiging” verkeerd. In Afrikaans het dit gewoonlik ŉ 
negatiewe betekenis. Maar die oorspronklike betekenis daarvan is: “om iemand nader te 
trek.”  Tugtiging is God wat my sy kind nadertrek na Hom toe omdat Hy my liefhet. 
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Maar dit het ook die betekenis van dissipline. Daarom sê vers 11 dat dit ook ŉ onaangename 
element bevat – maar dit het net die goeie ten doel.  
 
As ons dus in beproewinge kom, wat moet ons vir onsself en vir mekaar sê?  

1. Wees dankbaar – want jou Vader het jou lief en Hy wil hierdie swaar vir jou ten goede 
gebruik. 

2. Verder moet ons sê: genadiglik is hierdie nie straf nie. Nee, as jy skuld het – erken en 
bely dit voor God, vra om vergiffenis en weet dat God jou volkome vergewe en dat jou 
situasie geensins as straf ervaar moet word nie – want dan maak ons Christus se straf 
ongedaan.  

3. Ons moet dus vra: wat wil u vir my leer? En hier kan daar baie antwoorde wees. 
Het ek afgedwaal of lou geword – wil u my nadertrek? 

 Miskien moet ek my sonde deur die beproewing beter ken en bely en my 
daarvan bekeer dat ek soos Heb. 12 : 10 sê  ek deur my beproewing leer om ŉ 
sonde af te lê en so deel te kry aan God se heiligheid? 

 Miskien moet ek deur alles net meer van God leer? Wie Hy is en wat Hy doen? 
Soos Job.  

 Dat ek moet leer om God se beproewing te aanvaar en te deurstaan.  

 Miskien word ek – volgens 1 Petrus 1 – eenvoudig net getoets – word die staal 
van my geloof op die proef gestel. 

 Miskien wil God bloot net my sterk geloof nog sterker maak en my brei – dit is 
wat vers Heb. 12: 4 sê: dat ek nog nie ten bloede toe weerstand gebied het nie. 
Ek moet nog leer om te stry 

 
     God sal jou wys wat Hy wil hê jy moet leer – loop maar geduldig die pad saam met Hom.  
 
Watter perspektief kry ons dus vanaand om ons beproewing gelowig te dra? 
 
Om in tye van beproewing in ons geloof te volhard en gehoorsaam te lewe. En wanneer dit 
regtig vir my moeilik raak, dan is daar een anker waaraan ek in die diepste diepstes kan 
vashou: God is nie vir my kwaad nie, ek betaal nie vir my skuld nie, want ek is ŉ kind van God 
wat in Christus vergewe is.  
God stoot my nie weg nie deur die beproewing nie want my Vader het my lief en maak 
bemoeienis met my. Hy wil deur hierdie beproewing die goeie vir my beskik. 
Ek kan dankbaar want Hy wil van my ŉ beter gelowige maak en ek moet dit in elke 
beproewing geduldig soek. 
 
Ek moet deur elke beproewing nader aan die Here leef, my swak arms en bene deur sy Gees 
versterk sodat God geloofswaarde deur die beproewing kan toevoeg in my lewe.  
 
Ten slotte moet ons ons beproewing in hierdie lewe so dra dat ons die vaste vooruitsig het 
dat ek eendag volkome daarvan bevry sal word. Dat die slegte gevolge van die sonde eendag 
sal ophou. Daardie lewe waarvan ons in Openbaring lees waar God al ons trane afdroog en 
waar daar geen pyn of lyding is nie. Dit is die lewe waarna ons uitsien. 
 
Amen. 


