
Heeltemal dood in die sonde 
Teks: Efesiërs 2: 1 – 10 & Sondag 3

Teksvers: Efesiërs 2: 8


1. Inleiding 
Geloofsoortuigings word in ons humanistiese 
era aan persoonlike keuses gekoppel. En op 
die oog af lyk dit of min mense deesdae die 
Christelike geloof kies. Maar is dit regtig hoe 
dit werk? Ons ondersoek vanoggend Sondag 
3 van die Kategismus. En hier val ons fokus 
veral op vraag 8. Die antwoord op vraag 8 is 
maar baie somber, amper hopeloos, teensy…


Vandag hoor ‘n mens dikwels die volgende 
argument: As ons die mens as sleg en boos 
sien van nature, skep ons darem ‘n baie 
negatiewe en morbiede prentjie. Tog het 
Calvyn al eeue gelede gesê dat die mens in sy 
totaliteit eintlik maar sleg is. Hy het met die 
leer oor totale verdorwenheid gesê dat die 
mens in sy siel, gees en liggaam, eintlik in 
alles sleg is. Daarom is die mens van nature 
geneig tot die kwaad.


Die negatiewe en morbiede prentjie is dan ook 
een van die groot aanklagte teen die eerste 
punt van Calvinisme, naamlik die totale 
verdorwenheid van die mens. 


Die probleem is egter, soos ‘n bekende 
skrywer aan ons meedeel, omdat die mense in 
ruïnes na die antwoord gaan soek. Hoe kom 
hy dan by die idee om die toestand van die 
mens in terme van ruïnes te druk uit? Ruïnes 
impliseer tog dat daar eens op ‘n tyd ‘n gebou 
was. ‘n gebou wat ten minste beter was as die 
ruïnes.


2. Is die moderne mens nog 
steeds sleg? 

Hier gaan ons terug na Genesis 1 toe waar 
God self sê dat Hy die mens goed en na sy 
beeld geskape, met ander woorde perfek. Dit 
word dan ook presies so bely in vraag 6 van 
hierdie sondags afdeling wat ons behandel. 


Die mens is in ware geregtigheid en heiligheid 
geskep, sodat hy God sy skepper reg kon ken 
en van harte kon liefhê.


Dit is baie ver verwyder van die beeld van 
ruïnes. Want God se standaarde is ver 
verhewe bokant ons menslike standaarde. 

Hier sê God dat Hy die mens goed geskape 
het. Goed in terme van God se standaarde.


Maar hoe kom ons dan by die idee van ruïnes 
uit? Dit is presies wat met die mens en sy 
toestand gebeur het in Genesis 3. Ons verwys 
daarna as die sondeval. In Genesis 3 kies 
Adam om eerder die duiwel te gehoorsaam as 
vir God. Dit is hoe die toestand van die mens 
verander het in ‘n ruïne. ‘n Ruïne wat tog 
daarop dui dat daar nog oorblyfsels is van die 
oorspronklike gebou. Maar dat dit nie meer 
bruikbaar is nie. Adam wat na God se beeld 
geskape is word nou verdorwe totaal en al 
verdorwe. 


Tog is daar baie mense wat reken, …. maar 
dan het God mos vir Adam sleg of boos 
geskape, as hy dan so maklik in sonde kan 
val. Geliefdes ons moet egter nie in hierdie 
strik trap nie. Wil ons regtig vir God die 
almagtige, skepper van die heelal in die 
beskuldigde bank indruk. Wil ons soos Adam 
van ouds sê: “Ja maar die vrou wat U my 
gegee het om my by te staan sy het my van 
die boom se vrugte gegee, en ek het geëet”
(Gen 3:12). Hierdeur wou hy vir God die skuld 
gee vir sy sonde. Is dit nie ‘n alreeds ‘n bewys 
van die totale verdorwenheid of boosheid in 
ons nie. 


Maar dit was Adam se toestand 6 000 jaar 
gelede. Wat van ons wat vandag lewe. So 
baie dinge is anders, kan ons nog aan hierdie 
primitiewe beeld vashou? Efesiërs 2 vers 1 sê 
“Julle was dood as gevolg van julle 
oortredings en sondes”. Adam het destyds die 
dood as straf op sy sonde gekry. Nie net die 
liggaamlike dood nie. Ook sy verhouding met 
God was dood na sy sonde. En hier in 
Efesiërs word ons steeds as dood beskou. 
Romeine 5:12 sê ook vir ons : Deur een mens 
het die sonde in die wêreld gekom”. En 
Efesiērs 2:3 stel dit ook duidelik: “So het ons 
trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur 
ons sondige begeertes oorheers en het 
gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en 
wat in ons gedagtes opgekom het”. 


3. Kan hierdie stand van sake 
verander word. 
Ons kan nie self hierdie situasie verander nie. 
Maar dit kan steeds verander word. Omdat die 
sonde deur een mens in die hele menslike 
geslag gekom het, kan dit ook weer deur een 
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mens verwyder word. Hierdie mens sal egter 
heeltemal sonder sonde moet wees. En dan 
sal hierdie mens ook moet bereid wees om sy 
lewe af te lê vir ganse sondige mensdom. 
Omdat hierdie mens sondeloos moet wees sal 
Hy meer as net ‘n mens moet wees, hy sal 
God ook moet wees. Daar is dus hoop, die 
hoop wat jy regdeur die Ou testament kry. 
Daar sal ‘n verlosser kom. Dan in vers 5 breuk 
dit eintlik deur.


“Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was 
as gevolg van ons oortredings, saam met 
Christus lewend gemaak.”  


Ja God kom persoonlik in Jesus Christus 
ingryp sodat hierdie verhouding herstel kan 
word.


Maar nou is dit maklik om terug te staan met 
die idee dat God nie anders kan nie. Hy moet 
ons eenvoudig red. Hierdie gedagte hou egter 
sterk verband met die idee dat God 
verantwoordelik is vir die sonde. Met ander 
woorde: God het die veroorsaak, God moet dit 
reg maak. Ons het egter al hierdie dwaling 
reeds in die begin uitgewys. 


Ons moet egter onthou dat God se heiligheid 
groter is as wat ons onsself kan indink. God 
het dus nie ‘n verantwoordelikheid teenoor 
enige iemand of iets nie. Wat nog te sê 
teenoor ‘n sondaar mens. Hierin maak vers 4 
dit vir ons duidelik :


“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons 
innig lief.”


God het ons innig lief deur sy barmhartigheid, 
nie deur enige iets wat ons verrig het nie. 
Maar hoe presies gebeur dit nou. Deur genade 
alleen word ons nie gelos om elkeen 
individueel sy verlossing uit te werk nie. In 
vers 5 sien ons dat ons saam met Christus 
lewend gemaak word. Dit is so belangrik dat 
dit weer in vers 6 herhaal word. 


“Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met 
Hom opgewek uit die dood”


Alhoewel dit lyk of ons bloot saam met 
Christus gered word. Moet ons nie die fout 
maak om ons aandeel hierin gelyk te stel met 
Christus se aandeel nie. Let op die woorde: 
“In Christus Jesus”. Dit beteken dat Christus 
al die red werk doen en ons dit bloot as 
begenadiges dit ontvang. Ons word dus weer 
gebore uit Christus. 


Net so min as wat ons beheer gehad het oor 
ons eerste natuurlik geboorte, net so min het 
ons beheer oor die wedergeboorte. Jesus se 
in Johannes 3 vers 4 vir Nikódemus dat dit 
met die wedergeboorte is soos met die wind 
wat waai waar hy wil. Daarom gee die Bybel 
ook nêrens die opdrag tot wedergeboorte nie. 
Ons moet eerder die genade gawe van 
wedergeboorte met albei hande aangryp en 
elk dag daaruit leef.


Dit uiteinde hiervan is. Christus het oorwin. In 
hom is ons meer as oorwinnaars. Christus 
verbreek die mag wat die sonde oor ons het. 
Alleen in Christus se krag kan ons die goeie 
stryd voer. Ons het in onsself heeltemal niks 
om by te dra tot hierdie stryd nie.

		
4.  Ons huidige toestand 
Hoekom sou God ons redding op hierdie 
manier wou bewerkstelling. Hoekom ons nie 
eerder self laat arbei daarvoor nie. Een van die 
redes is sekerlik omdat ons nie in staat is, en 
waarskynlik dit dan glad nie sal doen nie. 
Maar ook ‘n ander rede word in vers  9 aan 
ons gegee:


“daarom het niemand enige rede om op 
homself trots te wees nie.”


Hierin ervaar ons nog verdere genade van 
God, Hy laat nie die deur oop vir eie Trots nie. 
Hoekom nie? Trots is iets wat mense van God 
se grootheid afrokkel en lei om hulle eie 
groothied te prys. As ‘n mens in trots verval 
handel jy dikwels teen God se groot gebod 
om God en jou naaste te dien in. As jy trots is 
wil jy eerder gedien word as om te dien.


Daarom trek hierdie gedeelte saam in vers 8 :


“Julle is inderdaad uit genade gered, deur 
geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; 
dit is ’n gawe van God.”


En vraag en antwoord 8 van die kategismus 
bevestig dit.

“Vraag 8:	 Is ons so verdorwe dat ons 
glad nie instaat is om iets goeds te doen nie 
en tot alle kwaad geneig is ?

Antwoord:	 Ja, behalwe as ons deur die 
Gees van God weergebore word.”


5. Slot 
As ons dit alles in ag neem. Is geloof werklik 
eenvoudig die keuse van die mens. En het die 
moderne mens dit werklik nog nodig?
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Die moderne mens het God en geloof steeds 
net so nodig soos al die mense voor ons. 
Want sonder God weet die moderne mens nie 
eers dat hy God nodig het nie. Hy dink alles is 
maar goed en reg. Terwyl hy agter die 
onsigbare magte van hierdie sondige wêreld 
aanloop. Of die mens glo verkeerdelik, dat hy 
God darem so bietjie kan help met sy 
reddings proses hy is mos net bietjie siek nie 
eintlik heeltemal dood nie.


Daarom is daar nie ander weg as om net in 
nederigheid ons verlossing deur God se 
genade in Jesus Christus met die kragtige 
werking van die Heilige Gees alleen te aanvaar 
nie.


Amen
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