
Kinders van God 
Teks: Deuteronomium 32: 1 - 18 & Sondag 13

Teksvers : Deuteronomium 32: 8 - 9


1. Inleiding 
Vandag in ons leerdiens, fokus ons op ’n 
kontroversiële teksgedeelte. Want daar is 
antieke manuskripte wat die frase “Seuns van 
God” bevat waar ons teks lees “Kinders van 
Israel”. Deur die eeue was daar ’n sterk debat 
oor watter manuskrip werklik die 
oorspronklike bewoording bevat. Ons gaan 
juis in hierdie leerdiens die geleentheid 
gebruik om ook te sien hoe die Heilige Gees 
die Woord vir ons behoue gehou het. Selfs 
deur verskeie vertalings heen.


Die eerste saak wat duidelik is, is dat daar tog 
’n verband tussen Seuns van Israel en Seuns 
van God moet wees. Uiteindelik is daar ook 
tog ’n verband tussen Israel en ons. En dit 
alles bring ons by Sondag 13 van die 
kategismus. Want in Sondag 13 kom die saak 
van Seun van God ook aan die beurt. En hier 
is die vraag, wat is die verband tussen ons en 
die eniggebore Seun van God, ons Here Jesus 
Christus. Deur die jaar was hieroor ook al baie 
debat, debat wat al tot verskeie dwaalleer 
gelei het. 


Kom luister na hierdie woorde wat deur Moses 
aan ons geopenbaar word. Want soms word 
die debatte oor hierdie sake so hewig, dat die 
genade heeltemal mis gekyk word. Die 
oorhoofse tema hier in hoofstuk 32 is ook juis 
negatief. Die mens wat nie tot eer en 
verheerliking van die Here optree nie. Daarom 
moet die skaal van alles eers reggestel word 
in ons teksverse. Die mens moet eers weer 
besef dat hy/sy nie aan die hoof van alles 
staan nie. Maar dat dit die Here is wat oor 
alles uiteindelik regeer. Dit begin al in die 
begin, daarom die opdrag om die ou mense te 
vra. Ou mense wat nog die regmatige plek van 
die Here ken. 


2. Die Here oor alles 
Die eerste argumente vir die vertaling seuns 
van God berus natuurlik op verskeie 
tekskritiese sake. Dit is geweldig tegnies, en 
daarom gaan ons eerder na die volgende 
argument kyk. Dit berus op ’n teologiese 
probleem wat ontstaan indien die vertaling 
seuns van God, eerder gevolg word. 


Dit werk soos volg. Vers 8 handel duidelik oor 
al die volke wat die aarde bewoon. Dit word 
daarom ook dikwels in verband gebring met 
die bevolkingslyste in Genesis 10 en 11. In 
hierdie opsig sou seuns van God gekies word, 
om te verwys na al die mense op aarde.


Die tweede moontlikheid is dat hier slegs 
verwys word na die letterlike kinders van 
Jakob. Die sewentig siele waarna Eksodus 1:5 
verwys. Dit is natuurlik die koppeling aan vers 
9 wat hierdie bewoording deur die jare gewild 
gemaak het. Jakob se naam word immers 
later verander na Israel en ons weet dat 
letterlik die hele Israel uit hom gebore word.


Maar dit bevat nog nie die probleem nie. Die 
probleem lê in die woorde in die res van die 
vers. Die Here gee aan die onderskeie seuns 
grondgebied en ’n erfenis, wanneer Hy hulle 
van mekaar skei. Onder hierdie erfenis, is daar 
ook die verstaan van ’n Godsdiens. En omdat 
volke buite Israel nie die Here, die 
VerbondsGod aangeroep het nie, het hulle 
afgode aanbied. Die teologiese probleem is 
nou of die Here aan hierdie mense die afgode 
gee om te aanbid. Met ander woorde is die 
Here die skepper van afgode?


Tog kan ons uiteindelik saam stem dat die 
frase “Seuns van God” tog maar ook gebruik 
kan word. Want die Here regeer oor alles. Hy 
is die skepper van alle goeie dinge, maar buite 
Sy raadsplan gebeur daar ook niks nie. Hy 
gee dus nie net aan Israel hulle afgebakende 
gebied en erfenis nie. Maar die Here gee ook 
aan die ander volke ’n gebied. Hulle afgode 
skep hulle self. Tog is die aanbidding en dien 
van hierdie afgode ook nie iets vreemd vir 
Israel nie. Ons hele teksgedeelte vandag, 
gaan immers oor Israel wat ook agter hierdie 
afgode aanloop. 


3. Die afgemete erfdeel.  
In hierdie voorafgaande lig, verdien alle mense 
insluitend Israel om vernietig te word deur die 
Here. Die toorn van die Here rus swaar op die 
hele mensdom. Daar kan dus geen groter 
kloof wees, as die een tussen die Heilige God, 
en die sondige mens nie. Daarom weerklink 
vraag 33 ook in hierdie konteks. Hoe kan ons 
die Here Jesus Christus, Seun van God noem, 
terwyl ons ook kinders van God genoem 
word?
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Die tweede helfte van ons teksvers, vers 9 laat 
bietjie lig hierop val. Jakob is die Here se 
afgemete erfdeel. Hierdie woordgebruik laat 
ons baie dink aan die land Kanaän wat die 
Here aan Israel gee, in vers 18 van 1 Kronieke 
16, sien ons dit ook so verwoord. Maar 
weereens is hier ’n eienaardige gevoel. Met 
respek gesê so amper asof daar ’n grens 
gestel word aan dit wat aan die Here behoort. 


Die waarheid hieroor lê egter by die keuse van 
die Here. Hy is nie gebind aan grens wat Hy 
nie kan oorskry nie. Die Here kies ’n deel, 
slegs ’n deel uit alle mense, as volk vir Hom. 
Hierdie volk is soos ’n spesifieke afgemete 
erfdeel tussen die ander volke. En uit ons 
teksgedeelte is dit duidelik dat Israel dit glad 
nie verdien nie. Die teendeel is eerder waar. 


Maar hier is genade by die Allerhoogste, en 
stadig maar seker beweeg ons natuurlik na die 
verhouding tussen die eniggebore Seun van 
God en ons. Tog is die groot grens wat die 
sonde en afgodery bewerk nog aanwesig. 
Maar daar is hoop, want die Here sal nie 
hierdie erfdeel, vir Jakob sommer net laat 
vergaan nie. Hierdie mense is nie verniet van 
die ander mensekinders af geskei nie. Daar is 
nog ’n pad wat voorlê met die volk van die 
Here. 


4. Die aanemingsproses 
Duidelik is die mens en die Here nie dieselfde 
nie. Die antwoord lê in die saak van gebore 
wees. Selfs wanneer ons hier terug gaan na 
die antieke Israel is daar ’n probleem, as dit 
kom by gebore wees uit die Vader. Want 
natuurlik is Israel geskep deur die Vader. En 
dalk is die net hier waar hierdie kompeterende 
vertaling van die laaste gedeelte van vers 8 
inkom. Indien ons “Seun van God” en “Seuns 
van Israel” sinoniem met met mekaar gebruik, 
is daar alreeds iets van ’n fisiese geboorte wat 
nie moontlik is, en nie inpas nie. 


Ons weet dat Israel eintlik wedergebore moes 
word, en so moes leef. Maar uiteindelik is daar 
eers iets wat in plek moet wees, om 
wedergebore te word. Om wedergebore te 
word, beteken om die sonde af te sterf. Maar 
hiervoor moet die straf op die sondes eers 
volbring word. Dit is wat ons Here Jesus 
Christus op aarde kom doen. Hy as 
eniggebore Seun van God die Vader, kom na 
die aarde, kom neem ons sondes op Hom en 
volbring die offer daarvoor. Daarom is ons nou 
skoongewas van die sonde.


En as ons skoongewas is van die sonde, 
staan niks meer in die pad dat ons deur die 
Here aangeneem kan word, as Sy kinders nie. 
Dit is dan uiteindelik ook wat met ons die 
nuwe Israel gebeur. Ons word aangeneem en 
is nou Seuns van God. Want in die bloed van 
Jesus Christus is hierdie aannemings proses 
voltooi. Dit is belangrik om te herhaal dat ons 
nooit letterlik God word nie. Maar as 
aangenome kinders van God het ons steeds 
waarlik hoop en vertroosting vir die toekoms. 


5. Slot  
Ons kan hierdie preek afsluit deur terug te 
keer na die vraagstuk in die begin van die 
teks. Watter een van die vertaling is korrek? 
Uit die preek het ons gesien, dat dit ten einde 
laaste, nie so ’n groot verskil maak nie. Die 
hele aarde is onder heerskappy van die Here 
of hulle dit wil besef of nie. Dit is steeds die 
Here wat bepaal waar mense gaan woon, en 
hoe die omstandighede om hulle gaan lyk. 


Maar uiteindelik is dit nie iets om oor 
bekommerd te wees nie. Want die Here kies 
steeds deur die eeue vir Hom ’n Israel uit. Hy 
kies mense uit wat Hy gaan red, selfs al kos 
dit die lewe van Sy eniggebore Seun. Maar 
ons as hierdie nuwe Israel word nie net gered 
nie. Daar word soveel meer genade ons 
bewys. Ons word uiteindelik opgeneem in die 
Koningshuis van die Here. Ons word 
aangeneem deur die Here self. Hierdie 
aannemings proses, kan natuurlik net van een 
kant af kom. Net soos dit in die alledaagse 
handel en wandel met aanneming gaan. Net 
so min as wat ’n weeskind sê het oor sy/haar 
aanneme, net so min sê het ’n persoon 
wanneer die Gees in hom/haar werk, beheer 
oor de einde. Hy/Sy sal uiteindelik tot geloof 
kom. 


Dit bring ons ten einde laaste by die 
huishouding van die Here. Ons het vandag die 
voorreg om deel te wees van hierdie 
huishouding. Ons deel is wonderlik soos 
psalm 16 dit uitroep: “5Die Here is die deel van 
my erfenis en van my beker; Ú onderhou my 
lot. 6Die meetsnoere het vir my in lieflike 
plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.”


Amen 
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