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Tema: God haat sonde maar Hy het berouvolle sondaars lief!  

 

Lofsang met die oog op die erediens  

Lied 464: 1, 3  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps 1-1: 1, 2 

Votum 

Seën 

Loflied Ps 34-1: 1, 7, 8 (tweede mel) 

Gebed 

 

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

Skriflesing: Genesis 4: 1 - 16 en Johannes 8: 1 – 11 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Sing Ps 50-1: 1, 2, 8, 9, 11 

Seën 

Amenlied: Sb 13-3. 
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Geliefde br en sr 

 

Het jy al by die punt gekom waar jy vir die Here en daarmee ook vir jouself sê: Ek is klaar 

met hierdie sonde in my lewe! Hierdie was die laaste keer, ek gaan nie weer hierdie sonde 

doen nie?  Bv dat ŉ mens sou sê ek is nou klaar met leuens vertel. Van nou af praat ek net 

die waarheid! Ek gaan nie weer vir Satan luister nie!  

Ek is klaar met jaloesie, klaar met haatgedagtes! Van nou af spreek ek mense wat my te na 

kom vry!  

 

Sou mense so ‘n radikale verandering in my lewe kon sien? Sou mense kon agterkom dat 

ek regtig ernstig oor my sonde en daavan breek! Dat ek werklik in gehoorsaamheid 

toegewyd aan die Here leef?  

 

Of het ons so gewoond geraak aan die sonde waarmee ons leef dat ons dit in onsself 

verdra? Het ons so gewoond geraak aan sonde in ons samelewing dat ons dit maar 

verduur in die lewe van ander mense?  

 

Dalk bly ek maar voortleef net soos ek is omdat ek dink God aanvaar my met my sonde en 

al. Dat God begrip het vir my sondige natuur en daarom my voortgaande sonde maar 

verduur?  

 

Nee, br. en sr, God akkomodeer nie ons sonde nie, Hy haat ons sonde en Hy straf dit. 

Maar let wel, God straf ons sonde, maar die sondaar het Hy lief. Sê die Woord van 

God dan nie dat God die wêreld so lief gehad het dat Hy ons sondes aan sy Seun 

gestraf het, sodat ons sy kinders kan wees nie. Christus het die straf gedra op ons 

sonde - dit was die grootste bewys van God se liefde - sodat ons gered kan word. 

 

En daarom br en sr, mag ons nie sonde verdra nie. Ons mag nie sê soos ons dikwels hoor 

dat mense sê: Ag, wie is ek nou dat ek vir iemand anders kan wys op wat reg en verkeerd 

is, ons is mos maar almal sondaars! Of 'n mens sou hoor: Ag, ek kan verstaan dat hy 'n 

kwaad word of aan drinke gaan – kyk net na sy omstandighede! Wie is ek nou om hom op 

die regte pad te wys? Ek mag mos nie oordeel nie. 

 

Met hierdie gesindheid, brs. en srs., laat ons toe dat sonde in onsself en in ander mense 

verdra word ten koste van die waarheid van God se Woord. Dit is die gees van die tyd ja! 

Dit is hoe mense vandag redeneer: elkeen kan maar vir homself of haarself besluit wat is 

reg of verkeerd! So akkommodeer die wêreld sonde maar as ŉ mens mooi daarna kyk, dan 

besef jy: so bevorder die duiwel sonde in die wêreld!  

 

Br. en sr. een van die belangrikste waarhede wat ons moet vashou as ons praat oor 

verdraagsaamheid teenoor sonde en die wyse waarop ons dit afkeur, is die feit dat ons 

moet onderskei tussen die mens en sy sonde.  
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God stel dit baie duidelik in sy Woord: Hy is heilig is en dat Hy die sonde haat. Juis daarom 

moes Christus kom om die straf van die sonde weg te neem! Wanneer ons die sonde in 

ons eie lewe en in die wêreld waarin ons leef toelaat en verdra - dan maak ons die 

verskriklike straf wat Christus vir ons moes dra - goedkoop. Dan sê ons eintlik daarmee - ag 

dit was onnodig.  

 

Daarom openbaar die Here reg van die begin van die Bybel af dat ons sonde nie mag 

verdra nie, maar die sondaar moet vashou en begelei om gehoorsaam aan God te lewe. 

Dat ons onderskeid moet tref tussen die sondaar en sy sonde. Ons sien dit baie mooi in die 

twee stukke geskiedenis wat ons gelees het. In die wyse waarin God met Kain optree en 

Jesus met die sondige vrou.  

 

Kom ons kyk eers na die pad wat God met Kain en sy sonde loop. Ons moet onthou dat 

hierdie gebeure afspeel nadat Adam en Eva in die paradys gesondig het en dat God hulle 

daarvandaan weggedryf het! Hulle leef nou onder die sware gevolge van hulle sonde! En 

met hierdie geskiedenis leer die Here ons hoedat sonde 'n mens se lewe kan verwoes.  

 

Nadat Kain gesien het dat God meer tevrede was met Abel se offergesindheid het Hy 

kwaad en depressief geword Sy gedagtes was dus alreeds die teelaarde van die sonde.  

 

Maar die Here kom soek hom op en Hy waarsku hom om teen die sonde te veg en dit te 

beheers. Die Here gee vir hom riglyne om te voorkom dat sonde se lewe verwoes. Kyk in 

vers 7: hy moet reg doen dan sal hy ook reg lewe. Die Here wys hom op die gevaar van die 

sonde wat dreig om die kind van God te oorweldig. 

  

Hy wys Kain ook op sy verantwoordelikheid - jy moet oor die sonde “heers”. Jy moet dit in 

bedwang bring en daarteen stry! Maar helaas, Kain gaan doen wat reeds in sy gedagte 

was! Hy vermoor sy broer.  

 

Maar geliefdes, kyk nou mooi wat doen God! Die Here verwerp nie vir Kain nie! Nee, Hy 

roep hom tot verantwoording: “Waar is jou broer?” God gee Kain geleentheid vir berou en 

bekering maar Kain verhard: “Ek is nie my broer se oppasser nie”!! 

 

In die lig van hierdie verharding, straf God Kain se sonde: Die land wat vir hom oeste 

gelewer het – sal nooit weer vir hom ŉ oes oplewer nie en hy sal altyd 'n vlugteling bly. Dit 

is die straf op sy sonde.  

 

Maar dan kom Kain nog steeds met 'n pleidooi: dit is 'n swaar straf want enigeen kan my 

doodmaak! En, geliefdes, dan openbaar God steeds sy liefde vir die mens - Hy gee aan 

Kain 'n teken sodat sy lewe beskerm mag word.  
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Sien jy? God straf die sonde, maar gee genade aan die sondaar. God gee nog weer 

geleentheid aan Kain - want die finale oordeel kom nog.  

 

So het God in Christus aan ons genade verleen. Hy straf ons sonde aan Christus sodat ons 

wat ons sonde erken en bely en God wil gehoorsaam, dat ons vergifnis vind en 'n tweede 

kans kan kry. Na berou en vergifnis kom die opdrag: Heers nou oor jou sonde! Nou moet 

ons oor die sonde “heers” ons mag dit bly koester en nie akkomodeer nie. Nie in onsself 

nie, ook nie in ander nie.  

 

Die genade wat Jesus vir ons bewerk het, stel ons ook in staat om oor sonde te heers! Dat 

ek kan en moet sê: nou is ek klaar met hierdie sonde! Ek gaan dit nie weer doen nie! 

Hierdie wilsbeluit en die krag om teen die sonde te stry, dit kom van die Heilige Gees. Hy 

werk die verset in ons teen die sonde en Hy maak ons sterk om daaroor te regeer! Om 

daarteen te stry en “nee” te sê.  

 

Geliefde br en sr, daarom moet ek en jy ook by die punt kom om te sê: ek is klaar! Ek 

oorwin hierdie sonde! Ek gaan dit nie weer doen nie!  

 

Ons weet mos wat is reg en verkeerd! Die Here leer dit vir ons in sy Woord! Die Bybel as 

vaste bron van die waarheid. Daarin gee God vir ons die riglyne van wat reg en verkeerd is. 

Daarin leer ons die bree en die smal weg en kan ons ook vir onsself en vir mekaar sê: so 

moet jy lewe.  

 

Ons kan geen ander maatstaf gebruik om tussen reg en verkeerde te besluit nie. Daardie 

kennis lê nie in die mens nie! Hoekom nie? Kyk na Kain: Kyk net hoe is die mens in 

homself: Kain vermoor sy broer en is nie spyt daaroor nie, maar toe die moontlikheid 

bestaan dat sy lewe in gevaar kom, toe pleit hy om genade. So is die mens uit homself - 

ons sal altyd die situasie plooi net soos dit ons pas. Daarom is net God en sy Woord die 

maatstaf!  

 

Geliefdes, julle sien dus dat ons mekaar kan en moet reghelp en vermaan as ons op die 

verkeerde pad gaan. Ons mag nie verdraagsaam wees teenoor sonde nie. Ons moet die 

sonde in mekaar haat, maar mekaar liefhê.  

 

En dit word openbaar in die wyse waarop ons mekaar vermaan.  

Jesus leer ons hoe om dit te doen!  

 

Die Fariseërs wat die sondige vrou na Jesus bring, het niks vir haar gevoel nie. Hulle wou 

haar bloot gebruik om Christus in 'n lokval te lei. En daarom antwoord Christus hulle nie op 

hulle vraag nie, maar wys op hulle gesindheid. Vergelding was hulle motivering en nie liefde 

nie. En daarom moet ons nie sy woorde: “die van julle wat sonder sonde is moet die eerste 
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klip gooi" interpreteer asof ons, omdat ons ook sondig - nie mekaar mag vermaan nie. Nee. 

Ons mag en ons moet. Maar dan met die gesindheid van die liefde.  

 

Soos Christus moet ons die een wat sondig, jammer kry en waarlik wil help. Ons mag wel 

nie veroordeel nie, maar ons moet wys op die verkeerde. Daarom sê Jesus vir haar: ek 

veroordeel jou ook nie, maar gaan nou en sondig nie weer nie.  

 

Met liefde en deernis moet ons die sondaar begelei om hom van sy sonde te bekeer en die 

Here reg te dien.  

 

Brs. en srs. Ten slotte: God verdra nie sonde nie, daarom moet ons ook nie. Ons moet in 

ons eie lewe daaroor heers deur krag wat God die Heilige Gees ons gee. En met die Woord 

van God as ons riglyn moet ons mekaar reg help met die liefdesgesindheid van Jesus!   

 

Verdraagsaamheid is liefdeloosheid en lei na die dood! Liefdevolle teregwysing en 

vermaning gee aan die sondaar die lewe. 

 

Amen. 


