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Tema: God eis van ons respek vir die “lewe”.  

 

God en ons ontmoet mekaar 

Intreelied: Lied 184: 1, 2, 3 

Votum 

Seën 

Loflied Ps 138-1: 1, 7, 8, 9 

Gebed 

 

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof 

Skriflesing: Genesis 9: 1 - 19  

                   Romeine 13: 1- 7. 

Kategismus Sondag 40 (nog ‘n perspektief) 

Woordverkondiging 

 

Ons antwoord op die Woordbediening 

Gebed 

Liefdegawe 

Gebed 

Sing Ps 94-2: 7,8, 9 

Seën 

Amenlied: Sb 13-3  
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

In die debatte wat tans aan die gang is rondom die misdaad en geweld in ons land, kom die 

kwessie van die doodstraf telkens weer ter sprake. Kort-kort sien jy in die media mense met 

plakkate en grafiese voorstellings dat die doodstraf weer deur die regstelsel in werking gestel 

moet word. As gevolg van die ontwikkeling en toepassing van menseregte en daarom ook 

op grond van ons land se grondwet, word die doodstraf nie meer toegepas nie.  

 

Die vraag is dan: is dit nog relevant om hieroor te praat of te eis dat die regstelsel hierdie 

praktyk weer gebruik? Mag ons nog enigsins vra na die doodstraf? Die antwoord is “ja”, want 

dit gaan nie in die eerste plek om die mens nie, maar om God as die gewer van die lewe en 

wat Hy daarmee doen.  

 

Die onderliggende beginsel aan hierdie debat is die vraag: Hoe moet ek “lewe” waardeer en 

daarmee omgaan? Wat dink van my eie lewe en van ander mense se lewe en moet ek positief 

en negatief gesien, daarmee handel? Ons het vanmore gehoor dat ons die wortel van geweld 

en doodslag naamlik haat, wraak, woede en jaloesie uit ons gedagtes moet weer en dit moet 

vul met die liefde van God.  

 

Maar die kategismus gee vir ons verder ook ‘n baie positiewe inkleding van God se sesde 

gebod! Ons moet respek hê vir “lewe”, my eie lewe en die lewe van ander mense! Ons moet 

dit koester, versorg en liefhê. Ons moet teenoor almal geduld, vredeliewendheid, 

sagmoedigheid en vriendelikheid betoon. Dit wat ander mense se lewe kan verbeter of 

bevoordeel, dit moet ons najaag en doen! Ja, selfs teenoor ons vyande moet ons met liefde 

antwoord! 

 

Want brs en srs, God eis van ons en van die samelewing respek vir die “lewe”.  

Dit is sy boodskap vir ons vanaand!  

 

God is die Alleengewer van lewe en Hy alleen besit die besluitreg daaroor! Die lewe soos 

wat Hy dit in Adam en Eva ingeblaas het, is tekenend van dit wat God met die hele skepping 

en veral met die mens bedoel het. Dat die mens beelddraer van God moet wees. Die mens 

is verteenwoordiger van God en wie aan die mens se lewe raak, raak ook aan God.  

 

Om hierdie Goddelike gawe van lewe te beskerm het die Here die sesde gebod gegee. Daar 

staan letterlik in Eksodus 20:13: “Jy mag nie iemand wederregtelik doodslaan nie”. Beide die 

1933 as 1983 vertaling doen nie reg aan die letterlike betekenis van hierdie vers nie! Die 

klem van duidelik op die begrip “wederregtelik”  en nie maar net op moord nie. En met hierdie 

regte vertaling word ons al gelei in die rigting van die beginsels wat in die gesprek oor die 

doodstraf ter sprake gaan kom. 

 

Die Here gee dus hierdie gebod om lewe te beskerm. En die beskerming van die lewe hou 

altyd verband met die gemeenskap waarbinne die mens lewe. Daarom dat die Here – toe Hy 

met Noag en sy familie - ‘n tweede begin met die mensdom maak, en hulle hulle voete op 
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droë grond neersit, gee die Here ‘n opdrag in verband met die lewe van ‘n mens. Omdat lewe 

vir die Here kosbaar is, sal Hy rekenskap eis van elkeen wat iemand anders se lewe neem. 

Dit is God se reg maar Hy gebruik  die gemeenskap/ die samelewing om hierdie rekenskap 

te eis.  

 

Dwarsdeur die Ou Testament en die Nuwe Testament sien ‘n mens dan konsekwent dat God 

die gemeenskap gebruik in die rekenskap oor ‘n lewe van wederregtelik geneem is. Die wette 

van die Ou Testament staan binne gemeenskapsverband juis om die indiwidu te beskerm 

teen die gemeenskap en teen homself. Iemand kon hom op die gemeenskap beroep indien 

hy of sy verontreg is en die gemeenskap moes die besluit neem omdat die indiwidu nie self 

wraak mag neem nie.  

 

Hierdie beginsel geld vandag nog net so. Maar  juis hier lê die problematiek in die debat 

rondom die doodstraf. Vanuit humanitêre en menseregte oorweginge word gesê dat die 

gemeenskap nie die reg het om die lewe van ‘n ander te neem nie. En met hierdie menslike 

argument word die reg van God gekrenk as die gewer van die lewe en as die een wat daaroor 

beskik.  

 

Omdat God die lewe so hoog ag en dit die grootste gawe aan die mens is, word die een wat 

hierdie lewe vernietig ook met die hoogste straf gestraf en dit is dat hy met sy lewe daarvoor 

moet betaal.  

 

Maar brs en srs, noem moet ons dit baie mooi verstaan: hierdie beginsel wat God gee met 

die doodstraf, moet nie gesien word as vergelding of kompensasie vanuit ‘n menslike oogpunt 

nie. Dit gaan nie om kompensasie vir die verlies van die lewe van die vermoorde en sy familie 

nie. Dit gaan ook nie om vergelding sodat hulle deur die dood van die moordenaar getroos 

kan word nie!  

 

Nee, dit gaan ten diepste om God se eer: dat die lewe wat ‘n gawe uit sy hande is, vernietig 

is! Dat die respek vir daardie lewe nie gehandhaaf is nie! Dit gaan dus ten diepste om God 

se eer!  

 

Brs en srs, kom ons dink mooi hieroor na. Die doodstraf en God se bepaling daarvan en die 

feit dat ons ook daarvoor mag vra in ons regstelsels, gaan nie om die emosionele elemente 

van moord of om wraakgedagtes of om menslike vergelding nie – dit gaan om God se eer! 

Dat Hy as die gewer van die lewe te na gekom is en dat Hy vergelding eis oor ‘n gawe wat 

wederregtelik uit sy hand geneem is.  

 

En om hierdie reg van God te handhaaf, gebruik hy die wettige owerheid van ‘n land. 

Romeine 13 maak hierdie beginsels baie duidelik. Soos wat die gemeenskap in die Ou 

Testament die verantwoordelikheid gedra vir lewe, so dra die gemeenskap dit nou in terme 

van die owerheid. En die owerheid kry die geweldige bevoegdheid om dan in straf van ‘n 

lewe wat wederregtelik geneem is, met reg die moordenaar se lewe te neem. Daarom noem 

Paulus dit die “swaardmag”.  
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En daarom moet die staat hierdie bevoegdheid wat God verleen, met groot 

verantwoordelikheid uitoefen. Die regstelsel wat die staat skep moet hierdie 

verantwoordelikheid neem en dit uitoefen tot eer van God! Daarom kan en mag gelowiges 

vandag steeds die staat tot hierdie uitoefening van sy “swaardmag” oproep!  

 

Dit is ironies dat die doodstraf vandag nie maar as Godgegewe opdrag aan die staat beskou 

word nie en dat mense teen die toepassing daarvan is, maar in dieselfde asem wettig die 

staat aborsies waarmee duisendes se lewe elke jaar geneem word. Met aborsies eien die 

staat hom die reg toe om oor lewe en dood te beslis, maar nie met die doodstraf nie. 

Hierteenoor moet ons as kerk en ons as gelowiges ons getuienis met al ons mag voortsit om 

so vir die reg van die Here op te tree.  

 

Maar brs en srs, die staat moet hierdie Godgegewe verantwoordelikheid ten opsigte van die 

doodstraf met uiterste sorg en verantwoordelikheid hanteer. Dit is en bly steeds feilbare 

mense wat in die polisiediens, in die strafregstelsel en in die howe optree en daarom moet  

met groot sorg opgetree word om nie onreg te pleeg nie. Geen mens se lewe mag 

wederregtelik geneem word nie.  

 

Daarom het die Here ook die beginsel van billikheid en regverdigheid in die Skrif gegee. Die 

staat mag nie hierdie bevoegdheid oor ‘n mens se lewe misbruik vir sy eie politieke 

doeleindes nie. Die beginsel van ‘n oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand is juis gegee om te 

sorg dat die oortreding en die straf in verhouding met mekaar staan. Daar moet gelykheid 

tussen die misdaad en die straf wees. Net soos in die Bybel hoef die doodstraf nie in elke 

geval toegepas te word nie. Alleen waar daar duidelike bewys is dat moord met voorbedagte 

rade gepleeg word, behoort die doodstraf toegepas te word.  

 

Baie mense vra vandag vir die toepassing van die doodstraf as ‘n afskrikmiddel teen misdaad 

en geweld. Gesien in die lig van wat ons gesê het dat die doodstraf ten diepste gaan om God 

se eer, kan hierdie argument ook nie stand hou nie.  

 

En dan is daar ook gelowiges wat redeneer dat met Christus se ter dood veroordeling en sy 

doodstraf, alle vergelding opgehef is. Sy doodstraf sou dan ‘n einde gemaak het aan alle 

straf. Die volle konsekwensie van hierdie argument sou daarop neerkom dat die Wederkoms 

dan ook nie hoef te gebeur nie, want die Skrif leer ons dat Christus ook as regter kom om te 

straf.  

 

Christus se dood is juis die verskriklike voltrekking van die mens se vergrype aan die lewe 

as gawe van God! Daar dra Christus met sy eie doodstraf die sonde van die mens en bring 

vir ons die genade van God. Daarom dat Christus daar aan die kruis, ook ‘n moordenaar wat 

tot in keer gekom het, kon vryspreek. Wie die duur prys sien wat God betaal het vir ons lewe, 

sal met groot respek en verantwoordelikheid omgaan met die lewe as gawe van God.  

Daarom moet ons die eer van die Here as gewer van die lewe in ons samelewing beskerm. 

Ons moet eerstens die wortel van moord naamlik haat, jaloesie en woede uit ons eie harte 
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weer en ons naaste se lewe respekteer en bevorder. Ons moet die eer van God soek deur 

getuig oor die staat se verantwoordelikheid om God se eer te beskerm en die doodstraf 

verantwoordelik te gebruik.  

 

Sou die staat steeds weier, dan moet ons ons plig teenoor die Here nakom: om te doen soos 

Hy ons in sy Woord beveel teenoor ons naaste. Soos die Kategismus dit uiteensit: om ons 

naaste alle respek te betoon, om geduldig, vredeliewend en vriendelik op te tree ! Ja om selfs 

ons vyand nie te vervloek nie, maar te seën. So sal ons die respek vir God se lewe in ons 

samelewing weer terugbring – dis ons heerlike roeping tot eer van ons Here en uit respek vir 

die lewe wat Hy gee. 

 

Amen.  

 

 

 

 

 

 


