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Geen deel van hierdie publikasie mag reproduseer
of vermenigvuldig word in enige vorm of deur enige

medium – elektronies, meganies, fotografies of enige
ander vorm van opname hoegenaamd ookal sonder die

voorafgaande skriftelike toestemming van die uitgewer nie.

BASIESE GELOOFSWAARHEDE

ONDERWERP: GOD SE VERLOSSINGSPLAN

LESING NOMMER EEN: AFDELING A

SONDE

Die wonderlikste verhaal van alle eeue is die verhaal van God se liefde en van Sy verlossingsplan. Reg aan die begin het God 
die mens geskape as die kroon van Sy skepping en met die doel om in ’n innige verhouding met Hom te lewe en om as 
Sy ‘verteenwoordiger’ op aarde te heers oor Sy skepping.

Daar in hul eerste woonplek, die Paradys, het Adam en Eva in volmaakte geluk gelewe en was daar ’n wonderlike verhouding 
van gereelde kontak en intieme vriendskap tussen God en mens.  So wou God dit behou, sodat Hy daagliks Sy liefde en 
seëninge oor die mens kon uitstort, maar die oomblik toe die mens (wat met ’n vrye wil geskape is) op aandrang van satan 
kies om God ongehoorsaam te wees en teen Hom te oortree, het alles begin skeef loop!

So het sonde in die wêreld gekom en alles wat God mooi gemaak het, bederf.  Sonde het verwydering tussen God en 
mens gebring en dit was die oorsaak dat die mens, wat bestem is vir gemeenskap met God en vir die hemel, uiteindelik in 
die verderf beland en vir ewig verlore gaan.

God het egter nie die mens daar in sy sonde en verlorenheid gelaat nie, maar in Sy ewige, onveranderlike liefde het Hy 
reeds direk na die sondeval ’n plan gemaak waardeur Hy die mens kon terugbring in daardie wonderlike 
oorspronklike verhouding met Hom. Dit was die grootste en volmaakste reddingsplan wat nog ooit van stapel gestuur was, 
maar dit was ook die duurste reddingspoging van alle eeue, want die uitvoering daarvan het vir God niks minder nie as die 
lewe van Sy eniggebore Seun gekos!

As dit egter nie was vir daardie Verlosser wat God in Sy groot liefde gestuur het om die mens se sonde te kom wegneem nie, 
sou daar geen hoop vir die mens vir ’n vredevolle lewe op aarde of die ewige lewe hierna gewees het nie!  Dank God, Hy het 
’n plan gemaak om die gebroke verhouding tussen Hom en die mens te herstel en nou kan die mens verlos word van sonde.

Voordat ons ten volle sal kan verstaan hoe wonderlik en omvangryk God se verlossingsplan is, moet ons eers duidelik weet 
hoe aaklig sonde is, waar sonde vandaan kom en wat sonde is.

WAAR KOM SONDE VANDAAN?

1.  Dit kom beslis nie van God af nie.

God het die eerste mens sonder sonde geskape, in volmaakte harmonie met Hom.
God het die mens na Sy beeld geskape (Gen.1:26,27) en God is heilig en sondeloos. –  (Jes.6:3).
God het Sy asem in die mens geblaas (Gen.2:7) en in Hom is daar geen sonde nie. – (1Joh.3:5).



Voor die sondeval, het God gereeld die mens in die tuin van Eden besoek, maar die oomblik toe hulle gesondig het, is die 
kontak verbreek, want Hy is heilig en kan nie gemeenskap hou met die sonde nie.

Sonde kan dus nie uit God voortkom nie.

2.  Sonde het sy oorsprong by satan.

Satan wou die mens verlei om daardeur God se skepping te besoedel en vernietig.  Hy is die teëstander van God (2Thes.2:4) 
en hy doen enige iets om God se plan teen te staan. Hy is ’n mensemoordenaar (Joh.8:44) en die vader van alle leuens en 
hy skroom nie om mense te vernietig of deur middel van leuens te verlei om aan God ongehoorsaam te wees nie.  Hy was 
die direkte oorsaak van die sondeval en dit is steeds hy wat mense laat sondig. (1Joh.3:8).

3.  Sonde het begin by die ongehoorsaamheid van die mens.

God het die mens geskape met ’n vrye wil, en hulle kon kies wie hulle wou dien.  As gevolg van satan se verleiding kies Adam 
en Eva om satan eerder as God te gehoorsaam en aan hul eie begeertes toe te gee.  Deur hierdie ongehoorsaamheid het hulle 
vir satan ’n inkom kans in, en houvas op hulle lewens gegee.  Dit het die allervreeslikste gevolge vir die hele menslike 
geslag gehad.

“Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle 
mense deurgedring het, omdat almal gesondig het ....” (Rom.5:12:). 
“Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van 
die Één baie tot regverdiges gestel word.”  (Rom. 5:19).

4.  Sonde kom uit die hart van die mens.

Mark.7:21-23:  sê duidelik vir ons: “Want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, 
moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.  Al hierdie dinge kom 
van binne uit en maak die mens onrein.”

WAT IS SONDE ?

Sonde is nie in die eerste plek sondige dade soos lieg, steel, moord en drink nie.  Sonde is die toestand van die hart van die 
mens wat vervreemd is van God, en wat nou sonde voortbring.

Sonde beteken: “om jou doel te mis”.  Dit is soos wanneer ’n mens met ’n pyl en boog na ’n teiken skiet, maar nie naby die 
kol kom nie, met ander woorde, jy mis jou doel.

God se doel met die skepping van die mens, was dat Hy in gemeenskap met en in afhanklikheid van God sal lewe en dat daar 
’n liefdevolle verhouding tussen God en mens moet wees.  So was dit dan ook in die Paradys – maar net totdat sonde 
ingekom het.  Daarná was die mens se hart nie meer gerig op God nie en het die koers van sy lewe al verder weg beweeg van 
God af.  Die mens het sy doel totaal gemis. Hierdie verkeerde ingesteldheid van die mens se hart, het soveel verkeerde dade 
tot gevolg gehad, en al meer sonde voortgebring.

Ons kan dus sê:

1.  Sonde is ongehoorsaamheid aan God.

Dit is wat die eerste sonde daar in die paradys was, en dit is steeds die kern van enige sonde – om ongehoorsaam te wees aan 
God en direk teen Sy bevele te handel, soos wat Adam en Eva gemaak het.  Op aandrang van satan het hulle gekies om 
presies die teenoorgestelde te doen van wat God hulle beveel het.

Dis soos die Bybel sê: “... hulle het die waarheid van God verruil het vir die leuen...”  (Rom.1:25) en “Hulle was eiesinnig 
en aan die waarheid ongehoorsaam...” (Rom.2:8).

Onthou – ongehoorsaamheid is sonde!  En dit is een van die sondes waarteen die Skrif direk waarsku: “.... wat sal die einde 
wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” (1Pet.4:17) “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; 
maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” (Joh.3:36).

2.  Sonde is opstand teen God.



Opstand teen God is om doelbewus te wandel op ’n pad wat nie volgens God se plan is nie en met ons eie planne voort te gaan, 
al weet ons dit is verkeerd.  In Jes.65:2 praat God van ’n opstandige volk en sê: “Ek het my hande die hele dag uitgebrei na 
’n opstandige volk wat wandel op ’n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan; ....”

As Daniël in Dan.9:5 namens sy volk hulle sondes bely, sê hy: “... ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos 
gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk.”

Sonde is dus om ons nie te steur aan wat God sê nie.

3.  Sonde is eiesinnigheid en wederstrewigheid.

Die mens wat nie na God wil luister nie, is eiesinnig en wederstrewig. In 1Sam.15 word Saul bestraf vir sy ongehoorsaamheid 
en dan lees ons: “Waarom het jy dan nie na die stem van die HERE geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen wat 
verkeerd is in die oë van die HERE?” (vers 19) “Want wederstrewigheid is ’n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is 
afgodery en beeldediens.” (vers 23).

Die Boodskap stel dit nog duideliker: (vers 19)“Hoekom het jy nie na die Here geluister nie? Hoekom het jy van die goed 
gegryp wat julle by die Amalekiete gevat het? Jy het 'n lelike ding gedoen. Die Here hou niks daarvan nie.”  vers 23 “Om
jou teen die Here te verset en jou eie kop te volg is net so erg as om na 'n waarsêer of afgodspriester te luister.”  (1Sam.15:23).

4.  Sonde is ’n houding van: “EK het God nie nodig nie!”

So baie mense leef asof hulle God nie nodig het nie, of soos Rom.1:28 sê: “Hulle ag dit nie die moeite werd om God in 
erkentenis te hou nie.”  As dit die mens se gesindheid is, gee God hulle oor om te doen net wat hulle wil, en dit lei uiteindelik 
tot die ewige dood. (Sien Rom.1:28-32).

Nou dat ons sien wat sonde is, ontstaan die vraag natuurlik: “Wat is die grootste van alle sondes?” Party mense sal sê dis 
om moord te pleeg, ander om te roof of te verkrag, te steel of te lieg, maar God sê die grootste van alle sondes is om nie Sy 
groot geskenk van liefde aan te neem nie en om Jesus Christus te verwerp.

In Heb.10:28,29 lees ons dat as iemand die wet van Moses (d.w.s. die Tien Gebooie wat oor die verskillende sondes 
handel) verwerp het, is hy doodgemaak, maar daar wag ’n veel swaarder straf vir die een wat die Seun van God verwerp en 
Sy bloed vertrap.

Die grootste sonde is dus om Jesus Christus die Seun van God te verwerp.  Mense kan so maklik roem dat hulle nie sulke 
groot sondaars is nie, en dat hulle nie drink of hoereer of steel nie, maar intussen is daar in hul lewens geen plek vir God en 
Sy Seun nie.  In God se oë is daardie persoon net so skuldig en verwerplik as die wat openlik sonde doen.

Na alles moet ons egter besef dat daar nie so iets is as ’n ‘groot sonde’ en ’n ‘klein sonde’ is nie. Sonde is en bly sonde en 
die loon van die sonde is die dood! Die Woord stel dit só: “Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe 
van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.” (Rom.6:23).

WAT DOEN SONDE AAN DIE MENS?

Dit maak die mens lelik.
Dit bederf die plan wat God met die mens gehad het.
Dit bring al meer kwaad voort.

In 'Die Boodskap', Efé.4:18-19 kry ons ’n goeie beskrywing van die uitwerking van sonde op die mens: “Hulle gedagtes is 
met onbelangrike dinge besig en hulle kan nie verder dink as wat hulle neuse lank is nie. Daarom besef hulle nie eens dat God 
vir hulle 'n nuwe lewe wil gee nie. Hulle is hardkoppig en wil nie na rede of goeie raad luister nie. Daarom gaan dit so sleg 
met hulle. Hulle het geen gevoel meer vir wat reg of verkeerd is nie. Hulle leef nou vieslike lewens en kan nie genoeg daarvan 
kry nie”.

1.  Sonde verduister jou verstand en jou hart.  (Rom.1:21).

Dit bring donkerte in jou binneste en jy wandel nie in die lig van God nie – sien Joh.3:19-21.

2.  Sonde vervreem jou van God.



In plaas dat God jou Vriend is, soos Hy graag wil wees, word Hy vir jou ’n vreemdeling of selfs ’n vyand – sien Jes.63:10.

3.  Sonde bring onkunde voort.

Dit maak jou dom; jy verstaan glad nie die dinge van God nie –  sien 1Kor.2:14.

4.  Sonde verhard jou hart.

Dit maak jou hart kliphard sodat jy nie God en ander kan liefhê nie – sien Esé.36:26.

5.  Sonde maak jou ongevoelig.

Jy gee later nie meer om hoeveel jy ander seermaak deur jou optrede nie.

6.  Sonde laat mense hulle oorgee aan ongebondenheid en onreinheid.

Die Bybel sê: “Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in 
die verdwaasdheid van hulle gemoed nie –  mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur 
die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart; wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan 
die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.”  (Efé.4:17-19).

HOE AAKLIG IS DIE SONDE!

Hoe vasgevang in sonde was ook ons, wat nou kinders van God is, voor ons bekering! Soos Paulus moet óns ook bely: “Ons
was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ’n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot; ons het 
in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat!  MAAR toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, 
en Sy liefde tot die mens verskyn het –  -nie op die grond van werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na 
Sy barmhartigheid, het Hy ons gered!” (Tit.3:3-5).



TOETS JOUSELF
LESING NOMMER 1A
 
1.  Watter teksverse het jy die week gememoriseer?  
 
        ...........................................................................................................................................................................................................................
 
2.  Watter hoofstukke het jy uit die Bybel gelees?  
 
        ...........................................................................................................................................................................................................................
 
3.  Beantwoord die onderstaande vrae in jou eie woorde nadat jy die lesing sorgvuldig en deeglik deurgewerk het en die 
betrokke skrifverwysings in jou Bybel nageslaan en biddend gelees het.
 
Gee ’n kort beskrywing in jou eie woorde oor die volgende :-
 
    a.  Wat dit vir jou beteken om ’n ware dissipel van Jesus Christus te wees.
 
        .......................................................................................................................................................................................................
 
        .......................................................................................................................................................................................................
 
    b.  Wie is die outeur van sonde.
 
        ........................................................................................................................................................................................................
 
    c.  Wat sonde werklik is.
       
        ........................................................................................................................................................................................................    
 
        .........................................................................................................................................................................................................
 
    d.  Wat doen sonde aan ’n mens. 
 
        ..........................................................................................................................................................................................................
 
        ..........................................................................................................................................................................................................
 
 


