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Skrifgedeelte: Genesis 3 

Teksvers: Genesis 3:9 

Tema: Stry saam teen die sonde as deel van God se verlossingsplan, tot die eer van sy Naam! 

Soms het die kortste, mees eenvoudige vraag die grootste en diepste antwoord.  En sekerlik een van 

die korste vrae in die geskiedenis van die mens – in die Hebreeus net twee woorde – het die 

grootste, verskriklikste maar ook wonderlikste antwoord.  Hierdie vraag is wanneer God vir die mens 

vra “Waar is jy?” 

Verstaan mooi, God vra nie hierdie vraag omdat Hy nie weet waar Adam en Eva is nie.  God weet 

goed – Hy is mos almagtig en alwetend!  God is presies bewus van waar Adam en Eva is; nie net in die 

tuin van Eden nie, maar ook in hulle verhouding met Hom, met mekaar, met hulleself en met die 

natuur.  Daarom is hierdie vraag van die Here God in die eerste plek `n verhoudingsvraag. 

Maar dit is ook `n belydenisvraag!  God vra hierdie vraag, en al die vrae in Genesis 3, vir die mens om 

hulle te begelei tot `n sondebesef en belydenis. Luister weer na hierdie vrae en hoor hoe God, deur 

hierdie vrae, die mens begelei om hulle sonde te erken: “Waar is jy?...Hoe het jy te wete gekom dat 

jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan Ek jou verbied het om te eet nie?...Wat het jy 

nou gedoen?” 

Met elke vraag beweeg die Here vir Adam en Eva om te besef dat hulle verkeerd gedoen het.  Hulle 

het gesondig en hulle het deur dit die hele mensdom in die sonde gedompel.  Een kort, klein vragie, 

maar met `n radikale groot impak. 

Wat is sonde? 

Maar wat is sonde dan?  Hoekom was dit nou juis vir die Here nodig om die mens te begelei om te 

besef dat hulle sonde gedoen het?  Hulle het mos dan net `n “appel” geëet, soos wat soveel 

kinderbybels ons wil wys maak.  Dit kan mos nie só ernstig wees nie. 

Alles behalwe!  Sonde is nie maar net `n “appel” wat geëet word nie – sonde is `n liefde vir jouself bó 

`n liefde vir God.  Sonde is om God se eer te steel en om ondankbaar te wees teenoor dié Een wat jou 

alles gee: die Here.  Sonde is ongehoorsaamheid teenoor die beste van alle Werkgewers en Base.  

Sonde is `n voorkeur vir die skepping bó die Skepper. 

In wese is sonde enige iets wat God se eer steel en wat God van sy eer ontneem.  Dit is wat hier 

gebeur.  Dit is die groot verhaal van die hele Bybel – God se eer is gebreek en Hy herstel dit deur 

Jesus Christus.  In Genesis 3 gaan dit nie in die eerste plek oor ons verlossing nie, maar oor die herstel 

van God se eer en hoe God `n verlossingsplan begin deurvoer om só sy eer te herstel. 

As dit maar net oor die sonde gegaan het, kon die Here nog `n aarde gemaak het en Satan daarvan 

weerhou het om op hierdie “ander aarde” te kom en mense te verlei.  Maar dan sou daar nog `n 

aarde gewees het wat `n vloektoneel is en waar God se Naam nie geëer word nie.  Daarom dat God 

hierdie verlossingsplan begin deurvoer: die eer van sy Naam moet herstel word. 

Die vraag is egter: wat is die gevolge daarvan as God se eer aangetas word?  Wat was die gevolge van 

die sondeval op die verskillende verhoudings en hoe word God se eer hierdeur geraak? 
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Die gevolge van die sonde 

Die sondeval was nie maar net `n “oepsie” sonder enige gevolge nie.  Alle verhoudings is deur die 

sonde geraak. Daar is nie `n enkele verhouding in hierdie wêreld wat nie deur die sonde skeefgetrek 

of gebreek is nie en ons sien dit vandag nog.  Elke dag is daar meer as genoeg voorbeelde van hierdie 

gebreekte verhoudings wat daar in die wêreld is weens die sonde. 

Die eerste verhouding wat deur die sonde gebreek is, is die verhouding tussen mens en God.  Die 

sonde het skaars in die wêreld gekom of die mens is skaam om kaal voor die Here te wees.  Dadelike 

lap die mens flentertjies aanmekaar om sy skaamte voor die Here te probeer wegsteek.   

En asof dit nie genoeg is nie, wanneer God hom konfronteer oor die sonde, beskuldig hy vir Eva en vir 

God!  Luister mooi na Adam se antwoord:  “Die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het 

vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet.” Waar kry die mens dit is sy kop, om vir God, 

na Wie se beeld hy geskep is, die skuld te gee vir die sonde wat in die wêreld gekom het? 

En dan, asof hierdie beskuldiging nie al klaar erg genoeg is nie, word die mens uit die tuin uit gedryf 

en daar word engele en `n swaard van vuur gebruik om die mens uit die tuin uit te hou.  Daar kom `n 

skeiding, `n hindernis, tussen die mens en sy ontmoetingsplek met God.  En regdeur die Ou 

Testament hoor ons dat daar hierdie skeiding tussen God en mens is.  Wanneer die ark en later die 

tempel gebou word, word daar `n voorhangsel opgerig tussen die Allerheiligste en die res van die 

tempel, sodat die Israeliete nie meer in die teenwoordigheid van God kan kom nie. 

Maar nie net die verhouding tussen God en mens breek nie, ook die verhouding tussen mens en 

mens breek.  Veral die verhouding tussen man en vrou!  Wanneer die sonde in die wêreld kom, hoor 

ons dat hierdie gevolge van die sonde aangekondig word: die man sal op `n sondige manier oor die 

vrou heers en die vrou sal op `n sondige manier na haar man hunker.  Eva se eiewysheid en 

selfstandigheid veroorsaak dat sy onder die sondige heerskappy van haar man beland en dat sy na 

hom sal verlang wat haar só seer maak. 

En hoe dikwels sien ons dit nie nog vandag nie?  Mans wat hulle vrouens aanrand en mishandel; 

vrouens wat in verhoudings en huwelikke bly terwyl die mans hulle aanrand en mishandel.  Die stryd 

tussen chauvinisme en feminisme – dit is alles deel van hierdie gevolge.  Ook die gebroke 

verhoudings tussen volke, tale en nasies, die oorloë in hierdie wêreld en die onverdraagsaamheid 

wat ons teenoor mekaar het.  Dit is alles gevolge van die sonde en van die gebroke verhoudings 

tussen mense. 

Tog het die verhouding van die mens met homself ook gebreek.  In plaas daarvan dat die vrou 

vreugde sou beleef in swangerskap en geboorte, word geboorte en swangerskap nou `n pynlike 

gebeurtenis –terwyl die vrou tog daarna smag!  In plaas daarvan dat die vrug van die boom van 

kennis, wat so goed was om te eet, blydskap gebring het, het dit trane, seer en pyn vir die vrou 

gebring. 

En die man is ook daardeur geraak!  Ons as mens was geskep om te werk.  Werk was aan ons gegee 

as `n besonderse voorreg en vreugde, want ons sou `n goeie skepping só bewerk dat dit aan God nog 

meer eer sou bring.  Maar in plaas daarvan dat ons nou met vreugde werk, begin ons werk ons 

oorheers.   
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Dit is met moeite wat ons werk en elke Maandag sien ons op teen die week van harde werk wat 

voorlê.  Werk, wat vir ons `n voorreg en vreugde moes wees, begin ons nou só oorheers dat ons nie 

tyd het vir ons gesinne nie.  Ons verhouding met die Here lei daaronder en ons het nie tyd om aktief 

betrokke te wees in die gemeente nie.  Dit is alles sonde en dit oorheers ons!   

Saam met dit is ook ons verhouding met die natuur gebreek!  Waar die mens eers aan die diere hulle 

name gegee het en in vrede met die diere geleef het, is elke lewende dier nou bang vir `n mens tensy 

ons met vrees ons diere mak maak.  In plaas daarvan dat die mens in die tuin van Eden van die vrugte 

van bome en van die plante sou eet, word die aarde deur ons toedoen vervloek. 

Nou moet ons met moeite grond bewerk, landerye aanlê en met diere boer.  In plaas daarvan dat die 

natuur net vreugde sou gee, stry ons nou teen siektes, teen wurms en sprinkane wat ons oeste 

opvreet, jakkalse wat ons lammers vang en droogtes wat ons oeste laat wegkrimp.  MIV/VIGS, ALS en 

Ebola – dit alles is deel van die verhouding tussen mens en natuur wat gebreek het weens die sonde 

wat in hierdie wêreld ingekom het. 

En in elkeen van hierdie gebreekte verhoudings word God se eer aangetas.  Skielik bereik nie een van 

hierdie verhoudings meer hulle skeppingsdoel nie.  Die mens kan nie meer vir God loof en prys nie, 

want die verhouding is gebreek.  In plaas daarvan dat die mens, deur hulle huwelikke en verhoudings 

wys op die liefde wat God vir die mens het en dat ons na die beeld van God geskape is, breek ons 

mekaar af en haat ons mekaar – beroof ons só vir God van die eer wat Hom toekom. 

Die uitwissing van die sonde 

Juis daarom dat God oorlog verklaar teen die sonde!  Wanneer ons Genesis 3:15 lees, hoor ons dat 

God oorlog verklaar tussen Satan, die sonde en die mens.  Wanneer ons hier hoor van die nageslag 

van die slang verwys dit nie net na die lewende reptiele waarvoor soveel van ons bang is en wat ons 

met alles in ons wil doodmaak nie.  Die nageslag van die slang verwys hier ook na Satan, wat deur die 

skepping die mens verlei het.  Die vyandskap tussen die slang se nageslag en die vrou se nageslag is 

`n heilige oorlog tussen Satan, die sonde en die vrou se nageslag. 

En wanneer ons hoor dat die vrou se nageslag in oorlog gewikkel is, moet ons nie net na Jesus 

Christus kyk nie.  Ja, beslis Jesus Christus!  Hy is die groot oorwinnaar.  Soos ons vanaand gaan hoor is 

Hy ook versoek en het Hy nie gesondig nie.  Hy het die groot oorwinning behaal en deur ons geloof in 

Hom behaal ons ook die groot oorwinning. 

Juis daarom dat, by Christus se sterwe aan die kruis, die voorhangsel van bo af geskeur het om só te 

wys dat deur Jesus Christus is die verhouding tussen mens en God versoen.  Daarom dat die natuur 

reageer deur donkerte en `n aardbewing, dat Johannes en Maria as seun en ma aan mekaar gegee 

word.  Daarom dat die Romeinse wag tot die belydenis moet kom dat Jesus Christus die Seun van 

God is.  Christus is die groot Oorwinnaar en in Hom word alle verhoudings herstel. 

Maar ook elkeen van ons staan in `n stryd teen die sonde.  Regdeur die Ou Testament hoor die volk 

dat hulle moet heilig wees, want God is heilig.  Ons hoor dat God Rigters en Profete stuur om die volk 

terug te bring na Hom toe.  Gereeld in die Ou Testament hoor ons dat die Here sy volk tot bekering 

roep juis omdat hulle in die sonde val.  Ons hoor dat hulle nie aanhou stry teen die sonde nie en op 

die einde in ballingskap weggevoer word. 
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En in die Nuwe Testament hoor ons dat ook ons teen die sonde en Satan moet stry – veral en juis ook 

omdat ons die nuwe lewe en oorwinning in Jesus Christus het!  Ons is medewerkers in die herstel van 

die eer wat aan God moet toekom, daarom dat Paulus al aan die gemeente in Rome gesê het dat God 

spoedig vir Satan onder hulle voete sal verpletter. 

Daarom dat Jesus Christus, wanneer Hy die Onse Vader-gebed aan die dissipels en aan ons gegee, 

ons leer om te bid dat ons nie in die versoeking sal kom nie, maar dat God ons van die bose sal 

verlos.  Dit is `n gebed waarin ons juis vra dat God ons deur die Heilige Gees staande sal hou sodat 

ons die oorwinning sal behaal. 

Waar is jy? 

`n Klein vragie met massiewe implikasies.  En hierdie vraag word aan elkeen van ons vanoggend 

gevra: “Waar is jy?”  Besef jy jou absolute verlorenheid sonder Jesus Christus en sonder God?  Besef 

jy die implikasie van die sonde in jou lewe en sien jy hoe dit die verhoudings in jou lewe uitmekaar 

skeur tot die nadeel van die eer wat God toekom? 

Ek en jy is geroep en gekies om as medewerkers van die Here teen die sonde te stry om sodoende die 

eer van sy Naam te herstel.  Ek en jy is geroep om in Jesus Christus ons verhoudings te laat herstel.  

Ek en jy is geroep om hierdie groot verlossingsplan van God, wat Hy deur Jesus Christus vervolmaak 

het en deur die kerk begin uitvoer het, uit te leef tot die eer van sy Naam. 

So, waar is jy? 

amen 


