
Tema: Oorwin die kwaad deur die goeie. 
 
Lofsang met die oog op die erediens 
Sb 1-2: 1, 2, 3 
Lied 203: 1, 2, 3 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 37-1: 1, 2 – waarmee ons mekaar oproep om die Here te volg in ‘n wereld  
                                          vol geweld en boosheid 
Votum Jes 9:5–6: 5Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en 
Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.  
6Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die 
troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou 
deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van 
die Here die Almagtige sorg.  
Seën 
Loflied Ps 36–1: 1, 2, 3 
Geloofsbelydenis: 12 Artikels - gemeente bely hardop 
 
Verootmoedigingsdiens 
Wet: fokus op Sesde Gebod;  
Belydenis: Heidelbergse Kat. Sondag 40; 
Sing Ps 2-2: 3, 5, 6;  
Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: Genesis 4 
Fokusverse: Genesis 4: 6 – 8, 23 – 24, 26 
Sing Ps 19-3: 3, 4 (kleuters gaan na die kleuterbediening) 
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Sing Ps. 37–1: 23, 24,25 
Seën 
Amenlied Sb 13-2. 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Die afgelope tyd was die gebruik van geweld weer in die kollig met die verskriklike 
gewelddadige plaasmoorde en ander misdaad wat in ons land aan die gang is. Die 
gebeure in Senekal die afgelope twee weke is maar een voorbeeld daarvan. Die 
koerante se voorblaaie en TV-beelde is vol van mense wat geweld op allerhande maniere 
gebruik om hulle doelwitte te gebruik.  
 
Geweld het ook ‘n politieke instrument geword om mense se misnoeë met die stand van 
sake te weerspieël. Kort-kort sien jy met mense wat motors omgooi en aan die brand 
steek, geboue wat geplunder word, mense wat fisies aangerand en geïntimideer word, 
ens.  
 
Die gebruik van geweld word as ŉ reg beskou en indien die Polisie of veiligheids-
dienste die geweld probeer stuit, word hulle geblameer as gewelddadig of onregverdig. 
Ons mag dalk dink dat hierdie maar sporadiese opvlamming is van noodgedwonge 
optredes om aandag te trek, maar dit strek verder. 
 
Geweld as metode om jou sin te kry word ook in mense se huise gevind, in huwelike 
en in verhoudinge tussen ouers en kinders. Gesinsgeweld neem ook skrikwekkende 
afmetings aan. Onderwysers en ouers het hulle handevol met skoolboelies wat ander 
kinders met geweld afknou en lewens verwoes.  
Br en sr, wie eerlik met jouself is, sal erken dat jy ook al dikwels gedink of gesê het: “As ek 
jou in die hande kry, maak ek jou dood!”  
 
Hierdie golf van geweldsmisdade soos moord, verkragting, aanranding en gewapende 
rowe wat gepleeg word, is besig om ons samelewing siek te maak. Ons eie gemeente 
het dit met die moord op Sias Willemse ervaar. Dit is soos ŉ onkeerbare aansteeklike 
pessiekte wat onder mense versprei en dit lyk asof dit nooit gekeer gaan word nie. Dit 
verteer die moraal van ons gemeenskappe en dit beïnvloed ons lewens op fisiese 
sowel as geestelik-emosionele gebied.  
 
ŉ Mens betrap jouself dat wanneer jy die dinge in die koerante en op TV sien of daaroor 
nadink dat jy met wraakgedagtes begin speel en dat ŉ onbeskryflik woede in jou 
begin broei oor alles wat gebeur. Veral as dit naby aan jou en jou familie kom! Die 
sosiale media het die afgelope tyd weer gegons van mense wat oorlog skreeu en 
wat in weerwraak wil inspring en doodmaak!  
 
En daarom, geliefdes, wil die Here ons vanmore ook waarsku hierteen: oppas dat 
hierdie gedagtes van wraak en woede nie vatplek aan jou kry nie! Want dit is juis soos 
die sonde werk! Vers 7 beskryf dit mooi: die sonde lê jou voor en as jy dit nie beheers 
nie, dan kry die sonde jou in sy greep en beheers hy jou. (skyfie vir kinders – leeu 
wat prooi inwag). Geliefdes, gedagtes van wraak, woede en haat gaan ons as 
gemeenskap by die verkeerde eindpunt bring:  
 
Die Here sê vir ons: oorwin die kwaad met die goeie.  
 
Kain, as jy maar goed gedoen het, as jy die kwaad met die goeie oorwin het, sou jy 
vreugde ervaar het! Ons moet dus liefde bedink as antwoord op hierdie kwaad wat 
ons gemeenskappe beïnvloed en bedreig. Want liefde oorwin die kwaad.  
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Kom ons kyk na 3 dinge uit ons teks en die kategismus:  
1. Waar kom die kwaad vandaan?  
2. Hoe oorwin ŉ mens die kwaad?  
3. Liefde as antwoord op die misdaad in ons land 
1. Waar kom die kwaad vandaan?  

 
Brs en srs, hierdie geskiedenis volg direk na die sondeval in die paradys. By die 
sondeval het ons gesien dat sonde die direkte gevolg is van ŉ gebroke verhouding met 
God. In plaas van gehoorsaamheid aan God het Adam en Eva in ŉ wanverhouding met 
God getree deur hulle ongehoorsaamheid en dit het die sonde, geweld en kwaad in die 
wêreld gebring.  
 
Sonde is ŉ misdaad. Een van die woord wat in die Bybel gebruik word vir “sonde” 
beteken: om jou doel te mis – om ŉ “mis”daad te pleeg!   
(Kinders,) skyfie – skyfskiet teiken. Om die kol te tref is om gehoorsaam aan die Here te 
wees. Om die kol te mis is ŉ “mis”daad, ŉ sonde, jy het nie die doel getref om aan God 
gehoorsaam te wees nie 
 
Ons sien dit baie duidelik in Kain se verhouding met God. Kain het in ŉ “mis”-ver-
houding met God geleef. Dit blyk baie duidelik dat Kain se verhouding met God nie reg 
was nie en daarom het God nie sy offer aangeneem nie. Dit beteken nie dat die Here nie 
met Kain die pad wou stap nie – inteendeel: die Here kom na Kain toe in ŉ poging om die 
verhouding te herstel. Soos met Adam en Eva kom praat God met Kain omdat hy 
kwaad was vir God en afgunstig was op Abel.  
 
En hiermee noem die Here ook die wortel van Kain se probleem. Sy woede en 
afguns! Hy is kwaad vir God en hy is jaloers op Abel omdat God Abel se offer aangeneem 
het.  
Geliefdes, die Kategismus leer ons dat woede, wraaklus en afguns die wortel van 
geweldsmisdaad is soos die Here dit in die sesde gebod verbied. Wanneer God ons 
in die sesde gebod verbied om iemand dood te maak dan verbied Hy in die eerste plek die 
wortel daarvan naamlik gedagtes van haat, wraaklus en jaloesie.  
 
En geliefdes, vandag nog vorm hierdie 3 sondige gedagtes en begeertes die wortel 
van die geweldsmisdaad wat in ons land gepleeg word. Mense wat optree uit woede 
en wraaklus teenoor ŉ sosiale en maatskaplike stelsel waarin hulle glo hulle die slagoffers 
van is. Mense wat gefrusteerd is met ‘n regstelsel wat nie die misdaad aan bande kan lê 
nie en dan reg in eie hande wil neem. Wraaklus en woede teenoor ŉ politieke stelsel wat 
hulle glo hulle in die steek gelaat het en wat hulle die reg gee om met geweld diefstal te 
pleeg ter wille van oorlewing.  
 
Woede teenoor ŉ ekonomiese stelsel met geweldige werkloosheid en armoede en die 
bevoorregting van ŉ klein minderheid wat mense laat glo dat hulle reg in eie hande kan 
neem om vir hulleself te sorg. Mense wat jaloers is op die aardse besittings van ander 
mense en dit vir hulleself toe-eien met uiterste geweld.  Of bloot net die spiraal van 
geweld waarin mense verval om sonder enige rede ander mense kwaad aan te doen.  
 
Brs en srs, die verskriklike is dat as hierdie spiraal nie gebreek word nie – vorder dit 
baie vinnig van kwaad na erger. Dit kan uiteindelik ŉ hele land se bestaan verwoes.  
Kyk wat gebeur met die nageslag van Kain. Dit is asof die geweld wat in hierdie geslag 
loop net al hoe erger word: So roep Lameg in die 4 de geslag na Kain uit: Kain sal 7 keer 
gewreek word, maar Lameg 77 keer. Die geweldspiraal verdiep en vererger. So sal Lameg 
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iemand doodmaak wat hom wond. Geweld word met erger geweld beantwoord. Dit is ook 
wat besig is om in ons land te gebeur.  
 
Hoe oorwin ŉ mens dan die kwaad?  
Is jy nou maar eenmaal slagoffer van geweld en het jy geen keuse om daar uit te 
kom nie? Nee, sê die Here vir Kain – jy moet beheer daaroor neem! Dit is ŉ keuse 
wat jy uitoefen. Selfs te midde van die grootste onreg van ŉ maatskaplike, ekonomiese 
en politieke stelsel of regstelsel wat jy meen jou verontreg het, het jy die keuse om teen 
geweld te kies.  
 
Die Here roep Kain om na Hom terug te keer deur die goeie te doen.  
Die goeie is om eerstens jou verhouding met God te herstel. Om te erken dat jy in jou 
diepste wese ŉ misdadiger is en jy nie sonder God se genade kan lewe nie!  
Want as jy na God terugkeer word jy in Christus in staat gestel om oor die sonde te 
heers. Want Christus het die sonde aan die kruis oorwin – en deur sy Gees wat Hy in 
jou laat woon – kan jy oor jou sondige gedagtes heers en so die sonde voorkom.  
 
Brs en srs, nou praat ons nie met die misdadigers wat nie vanoggend hier in die kerk is 
nie! Die Here praat van ons. Dat ons onsself so voor God moet stel. Ons met ons 
sondige gedagtes en praatjies. Hoe ons toelaat dat die misdaadsgebeure in ons 
land ons ook in die spiraal van woede, haat en jaloesie wil intrek.  
 
Dat gedagtes van haat en wraak my beheers as ek aan die misdadigers en hulle dade 
dink. Dat ek hulle die allervreeslikste strawwe toedink en dalk selfs toebid. Ons die 
afgelope tyd ook gesien hoe mense hierop teer! Hoe allerhande selfaangestelde leiers die 
sosiale media gebruik om juis  op hierdie sondige begeertes van die mens in te speel en 
haat en wraak aanmoedig! En mense gryp daarna – dis so maklik om op hierdie sondige 
natuur van die mens ‘n beroep te doen en dis so lekker om uiting daaraan te gee! Maar 
mense besef nie die uiteinde daarvan nie – wie deur die swaard lewe, sal deur die swaard 
sterwe! Dan is jy klaar in die greep van Satan 
 
Dat sondige gedagtes van vrees my begin beetpak as ek bang word vir die misdaad en 
wonder wanneer ek die volgende een gaan wees wat deel word van die statistiek! Vrees 
wat ons lewe oorheers en ons van ons vreugde beroof!  
 
Dat sondige gedagtes van moedeloosheid my beetpak oor ons land en oor die toekoms – 
so asof die misdadigers en nie God in beheer is nie.  
 
Ja, ook die sondige gedagte dat as almal misdaad pleeg en oortree – ek dit ook maar 
kan begin doen. Dit kruip in met klein dingetjies waarin ons die Here se wet oortree en 
kan lei tot groot wandade!  
 
Nee, sê die Here – hierdie gedagtes is soos leeus wat wag om die prooi te bespring. 
Ons moet oor hierdie sondige gedagtes heers en nie toelaat dit in ons posvat nie. Ons 
moet ons gedagtes fokus op Christus en die wonderlike beloftes wat God vir ons in 
Hom gegee het.  
 
Daarom geliefdes, draai na Christus toe. Hy red as Vredevors en Hy bemagtig ons 
met die Heilige Gees sodat ons anders kan optree as die wêreld. 
 
Want wat is die antwoord op geweld? Dit lê in die geboorte van Set – die seun wat God vir 
Adam en Eva gee in die plek van Abel. Set en sy nageslag wat die Here dien! Daarin lê 
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die antwoord om die Here te dien met liefde. Die kategismus leer dat die antwoord 
op die sesde gebod: die antwoord op moord en geweldsmisdaad is die liefde van 
God wat deur gelowiges in hierdie wêreld uitgeleef word. 
 
Die liefde wat Jesus vir ons gedemonstreer het, toe Hy gebid het vir die wat Hom 
vermoor het!  Liefde vir God deur ons gehoorsaamheid aan Hom en liefde vir ons naaste 
deur hoe ons teenoor hulle optree.  
 
Liefde – soos die Here ook die moordenaar Kain behandel het. Ja die Here straf hom 
– want misdaad moet gestraf word. Dit is ook liefde! Dat geregtigheid geskied!  
Daarin openbaar die Here ook sy regering en koningskap oor die wêreld! Hy is Koning en 
Hy regeer ook oor geweldenaars en moordenaars! So leer die Here ons ook in Rom. 13 
dat die regering deur die polisie en die howe die reg het om die misdaad te straf. God gee 
hulle die opdrag en die reg! Deel van die probleem in ons land is dat die owerheid nie 
hierdie opdrag van die Here na behore uitoefen nie. Die polisie en veiligheidsdienste kry 
dit nie reg om die geregtigheid te gebeur en die misdadigers aan die pen te laat ry nie. En 
ons as gelowiges moet die regering tot verantwoording hieroor roep. Die Here sê immers 
ook self dat Hy eendag as Regter kom om te oordeel en dat ons die oordeel en 
wraak aan Hom moet oorlaat – dit is ook liefde!  
 
 
Maar selfs in die straf is daar liefde wanneer God vir Kain ŉ teken gee sodat hy nie 
doodgemaak word nie. Straf het nie ten doel om weer geweld te pleeg nie – maar om 
mense ten goede te wees. Die misdadiger moet tot ander insig kom en sy geweld laat 
staan. Solank daar genadetyd is, gee God tyd vir bekering en gehoorsaamheid! 
Liefde beteken dat ek en jy hierdie  bekering en gehoorsaam verkondig en in te dra in die 
gesprek wat tans in ons land vol geweld aan die gang is. Bring ons ook hierdie perspektief 
deur die media – die fokus op Christus en op liefde!.  
 
Liefde,  brs en srs, waarmee moet ons meewerk om die sosiale en maatskaplike 
euwels soos armoede te beveg sodat mense ŉ waardige bestaan kan voer. Ons kan 
nie ons gesig wegdraai van die geweldige armoede en sosiale disfunksie van ons 
samelewing nie. Armoede is een van die oorsake van geweld en ons as kerk moet 
alles in ons vermoë doen om in ons gemeenskap hierdie armoede te beveg.  
 
Liefde vir ons naaste waarmee ons onsself en mekaar beskerm teen misdaad. Want 
liefde beteken ook dat ek alles in my vermoë doen om my en my naaste te beskerm teen 
misdaad. Ons is mekaar se oppasser! Kain moes sy broer opgepas het en hom nie 
doodgemaak het nie! Liefde beteken nie dat ek toekyk as misdaad gepleeg word nie! Is 
dit nie tyd dat ons as gemeenskap ook weer verantwoordelikheid vir ons eie veiligheid 
neem en nie alles van die polisie verwag nie. Dat ons betrokke raak met mekaar en 
mekaar se lewens oppas! Dat ons as gemeenskap netwerke gebruik en skep om ons eie 
veiligheid te help verseker.   
 
Liefde, brs en srs, waarmee ek getrou bly aan die Here, die goeie doen en so die 
vreugde in die Here kan geniet. Dat ek my gedagtes en my hart bewaak sodat haat 
en wraak en jaloesie en meerderwaardigheid nie van my besit neem nie! Liefde 
waarmee ons hierdie boodskap in die gemeenskap indra – teenoor die emosies van 
haat en geweld!  
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Geliefde gemeente, die duiwel het dit reggekry om ons te laat dink dat niks hierdie golf van 
geweld kan keer nie! Dis waarom daar ook vandag so ‘n golf van wanhoop en 
moedeloosheid hieroor heers.  
 
Daarteenoor sê die Here in sy Woord: daar is niks wat stand hou teen die liefde nie. 
Liefde is die wapen waarmee ons antwoord op die geweld in ons land.  
 
Kom ons oorwin in Christus eers in ons eie harte die kwaad met die goeie en dan is 
ons die golf wat misdaad sal stuit.  
 
Amen 


