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 Tema: Jy is nie ŉ sondaar nie, maar ŉ kind van God! Leef soos een!  

 

Lofsang met die oog op die erediens  

Lied 292: 1, 2  

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied: Sb 11-2: 1, 2, 4 

Votum 

Seën 

Loflied Sb 12-6: 1, 2, 3, 4, 5 

Belydenis van geloof: HK Sondag 26; Sing Sb 12-5 

 

Sakramentbediening  

Doopformulier 

Bediening van die doop 

Sing na die doop: Ps 105-1: 5 

Gebed  

 

Woorddiens  

Skriflesing: Romeine 6: 1 - 14; Teksvers: 3 – 5 

Woordverkondiging 

 

Verootmoedigingsdiens  

Die wet: Romeine 6: 15 – 23 

Sing Ps 119-2: 9 en 19 

 

Antwoorddiens  

Gebed 

Liefdegawes 

Sing Sb 2-4: 1, 3 

Wegstuurseën 

Amenlied: Sb 13-2.  
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Hoe dink jy aan jouself as gelowige? Hoe sien jy jouself voor God staan? Sien jy jouself as ŉ 

sondaar of sien jy jouself as ŉ kind van God?   

 

Hierdie is ŉ baie belangrike vraag en die antwoord daarop is regtig van lewensbelang! Hierdie 

vraag bring ons by ons identiteit voor God. Wie is ek in die oë van God en hoe dink God oor 

my? En hierdie identiteit bepaal hoe ek as mens gaan lewe!  

 

Brs en srs, baie gelowiges dink nog aan hulleself as “sondaars” en leef daarom soos mense 

wat nog slawe van die sonde is! As ek aan myself dink as ŉ “sondaar”, dan gaan ek ook soos 

een in die sonde wil bly lewe! Dan bepaal hierdie identiteit - wat ek verkeerdelike aan myself 

toeken - ook my lewenswyse op ŉ verkeerde manier!  

 

En daarom geliefdes, moet ons vanmore ons identiteit in Christus baie mooi omskryf, ons 

moet presies verstaan wat dit beteken en vir onsself in die geloof toe-eien! Want dan kan ons 

ook leef soos God wil hê ons moet leef! Dan kan ons ons kinders reg leer oor wie hulle is en 

hoe hulle voor God moet lewe!  

 

In die lig hiervan sê die Here vanmore vir jou: Jy is nie ŉ sondaar nie, maar ŉ kind van 

God! Leef soos een!  

 

Hoor jy? Jy is nie ŉ sondaar nie! Dit is nie jou identiteit voor God nie en dit is nie hoe jy aan 

jouself moet dink nie! Nee! God gee aan jou in Christus ŉ nuwe identiteit: jy is nou in kind 

van God! Dit is die wonderlike nuus wat God vanmore aan ons wil bring by hierdie 

doopgeleentheid!  

 

En God gebruik die doop wat ons vanmore bedien het, as ŉ simbool om vir ons te verduidelik 

hoe ons hierdie nuwe identiteit gekry het! Die doop is die uiterlike en sigbare simbool van wat 

God binne ons gedoen het! Die doop – die afwassing met water - getuig dat ons nie meer 

sondaars is nie - maar kinders van God! 

 

Die eerste saak wat ons dus vanmore baie goed moet verstaan is: God gee ons in Christus 

ŉ nuwe identiteit en ŉ nuwe lewe!  

Om dit te verstaan moet ons so bietjie terugblaai na Romeine 3 en verder om God se 

boodskap deur Paulus reg te verstaan! In hoofstuk 3 word beklemtoon dat alle mense vir die 

hel bestem is omdat ons as gevolg van die sonde van Adam en Eva as eerste mense, in 

sonde ontvang en gebore word. Ons is dus na ons menslike natuur sondaars wat sonde doen 

en wat die hel verdien! Dit is ons identiteit van vanweë ons sondige natuur! 

 

Maar omdat God nie wou hê dat alle mense verlore moet gaan nie, het Hy Jesus Christus 

gestuur om vir die sonde van die mens te betaal! En elkeen wat in Christus glo, word 

vrygespreek van hulle sonde en ontvang ŉ nuwe identiteit! Ons is deur ons geloof in Christus 
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nou nie meer sondaars wat die hel verdien nie, maar kinders van God wat die ewige lewe 

ontvang!  

 

En vanaf hoofstuk 5 begin Paulus om die betekenis van hierdie nuwe identiteit te beskrywe! 

Eers verduidelik hy hoe ons almal sondaars geword het deur Adam se sonde! Deur een mens 

– die eerste Adam – is almal sondaars! Maar ook deur een Mens – die tweede Adam - Jesus 

Christus, het almal wat in Hom glo – kinders van God geword! Luister na hf 5: 19 “Soos baie 

deur die ongehoorsaamheid van een mens (LW)  “sondaars” geword het, so ook sal baie 

deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word.” Nou is ons nie meer 

sondaars nie – maar kinders van God!  

 

En dan vra Paulus in hf 6: 1 ŉ hipotetiese vraag: Moet ons aanhou sonde doen, sodat die 

genade kan toeneem? Beteken dit hoe meer sonde ek doen hoe meer kan ek vrygespreek 

word? En dan antwoord hy: NEE! Jy is nie meer ŉ sondaar nie! Jy is dood vir die sonde! Of 

anders gestel: die sondaar in jou is dood! Die sondaar in jou is gekruisig! Of nog anders 

gestel: jou sondige natuur is gekruisig!  

 

En dan gebruik Paulus die doop om dit te verduidelik! En om die beeld van die doop mooi te 

verstaan moet ons dink aan die volwasse doop wat destyds gebruik was waar die persoon 

wat gedoop is, heeltemal onder die water ingegaan het en dan weer uitgekom het! Die 

onderdompeling – waarvan ons ook in die Doopformulier – gehoor het!  

 

Die doop se: jou sondige natuur – die sondaar – het saam met Christus gesterwe! Soos wat 

jy onder die water gaan met die doop: so is jou sondige natuur saam met Christus gekruisig 

en in die graf gesit! Jy as sondaar het as’t ware saam met Christus aan die kruis gehang, is 

daar aan die kruis dood en jy is saam met Hom begrawe.  

 

En soos wat die dopeling onder die water uitkom en weer regop staan, so het jy saam met 

Christus het die dood en die graf opgestaan en is jy nou ŉ nuwe mens! Jy ontvang ŉ nuwe 

identiteit: jy is nou ŉ kind van God! Jy is nou ŉ verloste mens wat die nuwe en ewige lewe 

ontvang!  

 

En Paulus sê: dit is ŉ wonderwerk! Dit is ŉ magsdaad van God! Hy het jou in en deur Jesus 

se dood en opstanding as sondaar doodgemaak en jou as sy kind laat lewe! Net God in sy 

heerlikheid en krag kan dit doen! Dis wat genade aan verlore mense beteken!!!!!!! 

 

Met ander woorde brs en srs: jy kan en mag nie meer aan jouself dink as ŉ ‘sondaar’ nie! 

Daardie identiteit is saam met Christus dood en begrawe! Dit is God se verlossende genade 

vir elkeen wat in Christus glo! Dit is die verlossende genade wat God vanmore in drie babas 

belowe het! Ja, hulle is ook in sonde ontvang en gebore – en ja, as hulle nie in Christus glo 

nie – dan sal hulle hel toe gaan! Maar wanneer hulle in Christus glo: sal hulle ook deur Hom 

opstaan in ŉ nuwe lewe as kinders van God! Dit is God se belofte aan hulle! Dit is die pad 

wat hy ook met hierdie drie kindertjies wil loop!  
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Dit is wat die ouers vir hulle kinders moet leer! Julle is kinders van God – Christus het ook vir 

julle sonde aan die kruis gesterf en aan julle ŉ nuwe lewe geskenk! My kind: glo in Christus!  

 

Brs en srs en liewe kinders: Wat is dus ons identiteit? Wie is ons in Christus? Ons is kinders 

van God! Ons behoort nie meer aan Satan nie, ons lewe is nie meer aan sy mag onderworpe 

sodat ons net sonde wil en kan doen nie! Ons is vry van die straf en die heerskappy van die 

sonde.  

Nee! Ons is nuwe mense wat nou soos kinders van God kan lewe!  

 

Wanneer ons aan onsself dink as “kinders van God” en onsself ook so noem, dan word dit 

moeilik om nog in sonde te leef, want die twee gedagtes “kind van God” en “sonde” is 

onversoenbaar!  

 

En dis die tweede saak waaraan ons aandag moet gee vanmore: die stryd van hierdie 

onversoenbaarheid waarin ons nog gewikkel is! Alhoewel ons vry van die straf en die oordeel 

van die sonde is, is ons nie vry van die smet – die werklikheid – van sonde nie!  

 

En daarom gaan Paulus vanaf vers 12 voort om te sê: moenie dan nie langer soos slawe van 

die sonde lewe nie! Natuurlik is sonde nog deel van ons lewe! As gevolg van die sonde van 

Adam en Eva – bly sonde nog deel van ons lewe tot met ons dood! Dis die sondesmet 

waarvan ons belydenis praat. Maar die verskil is dit: met ons nuwe identiteit as kinders van 

God, kan ons nou die wil van God doen! Kan ons lewe soos God dit in sy Woord vir ons leer! 

Kan ons leef soos kinders van God! Daarom het God vir ons die Heilige Gees gegee om in 

ons te woon sodat ons nou die wil van ons Vader kan ken en daarvolgens kan lewe!  

 

Ek kan en mag nie meer sê: ag ek is nou maar eenmaal ŉ sondaar en daarom lewe ek maar 

voort in my sonde nie! Baie mense misbruik Paulus se woorde in Romeine 7: 21 – 24 waar 

hy uitroep: “21So vind ek dan hierdie wet in my: ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, 

is die slegte. 22Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, 23maar ek vind in my 

doen en late ’n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my ’n 

gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is.  
24Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? “  

En dan hou hulle daar op om te lees en dink ja: so is ek ook nou meer eenmaal! Ek probeer 

hierdie stryd teen die sonde stry en telkens verloor ek! Dis nou maar eenmaal so!  

 

En dus juis wanneer ons sonde doen dat ons so kwesbaar is om te bly lê daarin en om die 

leuen van Satan te glo dat ons nie eintlik anders kan as om te sondig nie!  

 

NEE! Lees weer: Romans 7:24–25 : “Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie 

doodsbestaan verlos? 25Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here.  

 

Ja, dit is ŉ stryd om God se wil te doen, om soos God se kind te leef! Maar aan God die dank! 

Deur Jesus Christus verlos God ons van die verlore stryd en gee Hy aan ons die oorwinning 
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oor die sonde! Hoekom??? Omdat ons ŉ nuwe identiteit het: Omdat ons kinders van God is! 

Nou kan en moet ek lewe soos ŉ kind van God!  

 

Daarom geliefde brs en srs: so seker as wat ek en jy gedoop is, so seker het God die sondaar 

in my saam met Christus gekruisig en begrawe! Hy is dood! Dit het God vir jou gedoen! Hy 

het jou in ŉ nuwe lewe saam met Christus uit die dood opgewek! Nou is jy sy kind!  

 

Nou dan die vraag: Het ek en jy – die sondaar in ons – ook gekruisig? Of hou ons hom of 

haar nog lewendig omdat dit ŉ gerieflike verskoning is om maar in sonde te bly lewe! 

 

 

Nee – ons in kinders van God! So moet jy jouself noem en so moet jy oor jouself dink! Nuwe 

mense, kinders van God! Dit is die taal wat ons in die kerk moet gebruik wanneer ons van 

onsself en van mekaar praat! Dit is wat ons vir mekaar moet sê en waaraan ons mekaar 

voortdurend moet herinner! Dit is immers die evangelie: die goeie boodskap!  

 

Dit is wat die 3 ouerpare vir hulle kinders moet leer en dit is wat ons vir ons kinders in 

katkisasie moet leer! In en deur God se genade in Christus behoort ons nou aan Hom 

 

Kom, kom ons staan dan ook op in ŉ nuwe lewe! Kom ons gaan lewe dan soos kinders van 

God!  

 

Amen 

 

 

 

 


