
Die ware toestand van die mens voor God

Teks: 2 Timoteus 3:1 - 4:8 & Sondag 4
Teksvers: 2 Timoteus 4:3

1. Inleiding
Geliefdes in ons leerdiens sluit ons vanoggend 
aan by ons eerste preek. Ons het juis ons 
teksvers as teksverwysing in die eerste preek 
gebruik. ’n Verwysing wat gemaak oor die feit 
dat mense eerder ’n lekker kerk as ’n ware 
kerk verkies. Ons hoor ook vandag die 
aanklag, dat die kerk outyds is. Dat ons 
vashou aan dinge van ’n verlede tyd. 

En dit is nie eintlik so eienaardig of nuut nie. In 
die wêreld was daar maar altyd ’n groep 
mense wat voortdurend die nuwe en beter 
dinge wil doen en najaag. Daarom word daar 
ook van die verwag om voortdurend te 
vernuwe. Om dinge op ’n ander manier te 
doen. Want die ou manier is skynbaar 
uitgedien en nie meer effektief nie. Dink maar 
aan al die praatjies rondom die nuwe normaal.

Dit is juis hier ook waar Sondag 4 van ons 
kategismus aansluit vandag. Hier word ook na 
’n nuwe manier gesoek om die mens van sy 
sonde te verontskuldig. Want soos ons gesien 
het, in Sondag 3 kan ons nie die fout voor die 
deur van die mens lê nie. Die enigste ander 
uitweg is dan om die skuld vir die Here te gee. 
En dit is dan wanneer mense by die punt kom 
waar daar begin redeneer word, maar verwag 
die Here dan nie te veel nie. 

Soos wat daar op hierdie pad gevorder word, 
word die gesonde leer stukkie vir stukkie weg 
gekalwe. Want met God in die beskuldigde 
bank word die mens sommer vinnig ’n bietjie 
meer heilig en beter.  Maar die vraag bly 
natuurlik kan dit so werk? Of is dit juis 
waarteen gewaarsku word in ons teksvers uit 2 
Tim 4:3? Ons gaan kyk na die Gesonde leer 
soos vir ons geopenbaar in die Bybel en dan 
na Eiewillige Godsdiens in teenstelling met 
hierdie leer. Ten einde wil ons natuurlik weet 
waar ware verlossing lê. 

2. Die gesonde leer

Wanneer ons oor die gesonde leer praat, dan 
verstaan ons as Gereformeerdes dit as die 
perfekte wil vir ons lewens soos wat dit 
geopenbaar word in die Woord van die Here 
vir ons. En dit is natuurlik die regte plek om te 
begin wanneer daar gepraat word oor die 
gesonde leer. Oor die manier waarop ’n 
opregte gelowige elke dag sy/haar Godsdiens 
uitleef. 

Maar daar is natuurlik ook ’n ander punt waar 
begin kan word. En die ander punt is natuurlik 
nie so onbybels nie. Die Here Jesus sê self in 
Matteus 22 dat “‘Jy moet die Here jou God 
liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en 
met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en 
die eerste gebod. 39En die tweede, wat 
hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself.’” Maar om die fokus van jou 
leerstellings te begin met die mens in die 
middelpunt is natuurlik om die volgorde van 
hierdie gebod om te draai. 

Tog is dit wat gepoog word in iets soos vraag 9 
van Sondag 4. Want om te vra of God die 
mens dan nie onreg aandoen as Hy in sy wet 
van hom eis wat hy tog nie kan doen nie?, is 
presies dit. Dit is om die situasie te stel waarin 
’n hulpelose mens uitgelewer is aan die 
fatalistiese wil van God. Mense vergelyk dit 
maklik met iets soos om van ’n verlamde mens 
te verwag om aan die gewone olimpiese spele 
se 100m naelloop deel te neem. Om van 
iemand te verwag om iets te doen waarvoor hy 
duidelik nie die vermoë het nie. 

Tog is dit nie die gesonde leer nie. Daarom 
ook die skerp antwoord in van vraag 9. Nee 
God het nie die mens as ’n verlamde mens 
geskape nie. Inteendeel God het die mens in 
Sy eie beeld geskape. Die mens was die 
perfekte atleet, maar het deur die aanhitsing 
van die die duiwel van die koers op pad na die 
wenpaal af weggedraai. Daarom is dit nie 
onregverdig van God om gehoorsaamheid aan 
Sy perfekte wil te eis nie. 

3. Eiewillige Godsdiens
Reguit in die teenpool teenoor die gesonde 
leer, staan natuurlik eiewillige Godsdiens. Dit 
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is die idee van eerder ’n ander leer gaan soek 
wat makliker by die mens inpas. Wanneer die 
mens nie die hoë standaard van die wil van die 
Here kan handhaaf nie, dan hoor ons maklik 
die woorde “maar hierdie sisteem werk nie vir 
my nie”.  Ons gaan eerder ’n kerk soek wat vir 
my werk. En wanneer ons as mense dit doen 
dan is ons besig met eiewillige godsdiens. Wat 
natuurlik aan die kern van die tweede gebod 
lê. 

Maar dit is natuurlik ook presies hieroor 
waarteen Paulus vir die jong Timoteus 
waarsku. Ons sien in die begin van ons teks 
dat Paulus dit duidelik maak dat verkeerde 
dinge in die laaste tyd sal toeneem. Natuurlik 
as ons na vers 2 van hoofstuk 3 kyk is alles 
sondes wat op die mense en sy eie begeertes 
gerig is. Maar dit raak dan nog erger. In ons 
teksvers sien ons die volgende stap. En 
hierdie volgende stap staan in verband met 
vraag 10. As God sonde ongestraf moet laat 
bly is Hy natuurlik nie regverdig nie. So die 
maklikste uitweg is natuurlik om sonde nie 
meer sonde te maak. Om dit as ’n ware 
skadeloos te stel. Want dan verdien dit moes 
nie meer straf nie, as dit nie meer sonde is nie. 

Natuurlik is die laaste stap in hierdie proses 
om die mense, die gemeenskap van gelowiges 
te oortuig hiervan. Om iemand te kry wat die 
Woord van die Here so predik en verklaar dat 
sonde uit die weg is. Dit is hierdie 
leermeesters waarteen Paulus waarsku in ons 
teksvers. Dit is hierdie leermeester wat mense 
sal aanstel om hulle eie gewetes te sus. 
Daarom waarsku Paulus die kerk teen hierdie 
aanslag van die Satan. En in lyn hiermee sien 
ons ook dat Sondag 4 ook nie die sonde sag 
en hanteerbaar maak nie. Nee die antwoord 
op vraag 9 maak dit duidelik dat die Here 
gister, vandag en more die sonde haat. Dat 
almal wat nie by die gesonde leer hou nie 
steeds vervloek is. 

4. Ware verlossing
Maar soos ons aan die begin gesê is dit ook 
vir ons belangrik waar verlossing lê. Want 
getrou aan die karakter van die Kategismus wil 
ons die troos hê. Maar natuurlik is dit ook die 
verkeerde manier om die woord van God en 
derhalwe ook die kategismus te benader. Want 
Godsdiens gaan nie ten eerste oor my 

voordeel nie. Godsdiens gaan enkel alleen oor 
God se eer en verheerliking. 

Maar natuurlik bring die sondaar met sy 
sondebevlekte lewe nie eer aan die Here nie. 
En natuurlik laat die Here nie hierdie situasie 
so oneervol voortduur nie. Maar die Here 
vernietig ook nie die hele skepping en begin 
oor van die begin af nie. Nee in genade kom 
gee die Here vir ons ’n tweede kans. En met 
hierdie tweede kans los Hy ons nie maar om 
aan te sukkel tot op die beginstreep van 
hierdie nuwe lewe nie. Nee die Here kom nee 
ons in ons sondige bestaan in, dan verlos hy 
ons in die bloed van Jesus Christus. Daarna 
plaas Hy ons op die beginstreep skoongewas 
om ons nuwe lewe tot Sy eer en heerlikheid 
alleen te leef. 

Natuurlik is die hoë standaard van die 
gesonde leer steeds daar. Maar nou is ons 
weer in staat om die wil van die Here te doen. 
Daarom hou ons steeds was aan die gesonde 
leer, want die enigste manier om werklik jou 
gewete stil te maak is om die Heilige Gees in 
jou te laat werk. En die Heilige Gees 
veroordeel sonde. Die werking van die Heilige 
Gees in ons lei ons ook tot die haat van die 
sondes, en lei ons tot die genadige redding in 
ons verlosser Jesus Christus. Dit is juis hierdie 
gedeelte van die gesonde leer wat aan ons 
openbaar dat God nie net barmhartig is nie, 
maar ook heeltemal regverdig is. 

5. Slot
Ten slotte kan ons terugkeer na die begin van 
’n nuwe modegier wat die kerk soms wil 
inslaan. Hoewel dit natuurlik waar is dat ons 
met die gesonde leer groot geword het. Dat 
ons met dankbaarheid kan terug kyk op ’n 
kerkgeskiedenis wat vasgehou het aan die 
gesonde leer. Soos in vers 15 van hoofstuk 3, 
ken ons ook nog die gesonde leer van kleins 
af. 

Maar ons is ook uitgelewer aan die aanhitsing 
van die duiwel. Ons word ook maklike afgelei 
van die regte pad. Daarom moet ons getrou 
aan ons oortuigings altyd reformeer terug na 
die Woord van God. Ons moet die manier 
waarop ons ook ons geloofslewe vandag 
uitleef, voortdurend meet aan die Woord van 
God. Dit is ook soms ongemaklik, veral as God 
se Woord skerp teen ons eie wil en gemak 
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inpraat. Maar dit is en bly die gesonde leer om 
die eer en verheerliking van God alleen te 
soek. En dit moet ons voortdurend doen in 
alles wat ons doen. 

Maar waar ons in dit alles God as totaal en al 
regverdig leer ken, sien ons ook die Here se 
groot genade in die feit dat Hy ook die hoogste 
prys kom betaal het om ons te regverdig. Hy 
het sy enigebore seun die Here Jesus Christus 
kom offer in die plek van ons sondes. Dit is en 
bly die goeie boodskap en die gesonde leer.

Amen 
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