
Vraag 14: Waarom hou God almal aan die wet as niemand dit volmaak kan onderhou nie? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Eksodus 34:6-7: “Ek is die Here. Ek is ’n God wat barmhartig en genadig is. Ek het 
geduld met mense. Ek is lojaal. Ek bly getrou. Ek bly vol liefde oor al die geslagte. Ek vergeef 
alles wat hulle verkeerd gedoen het. Ek laat sonde egter nie sommer verbygaan nie.” (NLV) 

HOOR 

1. Dink jy God is regverdig om almal aan die wet te hou as niemand dit volmaak kan 
onderhou nie? Hoekom dink jy so? Hoe laat dit jou voel? 

2. Lees my antwoord op die vraag en oordink dit. 

Sodat almal hulle sonde kan leer ken en hulle behoefte aan ’n volkome 
verlossing, want God laat sonde nooit sommer verbygaan nie. Omdat 
almal God se wet van nature en deurlopend in gedagte, woord en daad 
verbreek, ontbreek dit almal aan die heerlikheid van God. Niemand is in 
staat om die wet na te kom sonder ’n Verlosser nie. 

3. Sou jy van sonde bewus gewees het sonder die wet? En ander mense? Watter effek sou 
dit op jou lewe gehad het? En op die samelewing? 

4. Lees die verhaal van die Israeliete in Numeri 14:1-25. Wat tref jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit. 

Die Here het die Israeliete by die beloofde land gebring. Maar hulle begin toe kla, want hulle 
was bang vir die reuse in die land. Hulle wou teruggaan Egipte toe. Net Kaleb en Josua was 
bereid om die Here te vertrou. Die Here wou die Israeliete uitwis, maar Moses het namens 
hulle om vergifnis gevra. Die Here het hulle vergeef, maar gesweer dat hulle in die woestyn 
sou sterf. God laat sonde nooit sommer verbygaan nie. God sou hulle kinders genadig wees. 
Die kinders sou 40 jaar later die land inneem. Ook Kaleb en Josua, omdat hulle na die Here 
geluister het. 

LEEF 

6. Ons is geneig om aan sonde te dink vanuit menslike oorwegings. Die verhaal van die 
Israeliete wys dat sonde in wese ‘n gebrek aan vertroue op en gehoorsaamheid aan God 
en sy wil vir die lewe is, soos die wet dit onder andere uitspel. Hoe kan jy eerder Kaleb en 
Josua se voorbeeld volg as die res van die Israeliete s’n? 

VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die Heidelbergse Kategismus hieronder. Wat leer jy van waarom 
God almal aan die wet hou as niemand dit volmaak kan onderhou nie? Wat beteken dit vir 
jou? Wat vra dit van jou? 



Heidelbergse Kategismus 5-12 en 114-115 

Vraag 5: Kan jy dit alles ten volle nakom? 

Antwoord: Nee (a), want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat (b). 

(a) Rom 3:10, 20, 23;1 Joh 1:8, 10. (b) Rom 8:7; 2:3; Tit 3:3; Gen 6:5; 8:21; Jer 17:9; Rom 
7:23. 

Vraag 6: Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? 

Antwoord: Nee, God het die mens goed (a) en na sy ewebeeld geskep (b). Dit beteken: in 
ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon 
liefhê en saam Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys (c). 

a) Gen 1:31. (b) Gen I:26, 27. (c) Ef 4:24; Kol 3 2 Kor 3:18. 

Vraag 7: Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan? 

Antwoord: Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die 
paradys (a). Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en 
gebore word (b). 

(a) Gen 3; Rom 5:12, 18, 19. (b) Ps 51:7; Gen 5:3 

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

Antwoord: Ja (a), behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word (b). 

(a) Gen 8:21;6:5; Job 14:4; 15:14, 16, 35; Joh 3:6; Jes 53:6. (b) Joh 3:3, 5;1 Kor 12:3; 2 Kor 
3:5. 

Vraag 9: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie 
kan doen nie? 

Antwoord: Nee (a), want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen (b). Maar die 
mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel (c) en 
deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. 

(a) Ef 4:24. (b) Gen 3:13; 1 Tim 2:13, 14. (c) Gen 3:6; Rom 5:12. 

Vraag 10: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? 

Antwoord: Nee, glad nie; inteendeel, sy toorn is verskriklik (a) sowel oor die erfsonde as oor 
die sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige 
oordeel straf (b). Hy het immers gesê: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in 
die boek van die wet om dit te doen nie (c). 

(a) Gen 2:17; Rom 5:12. (b) Ps 50:21; 5:6; Nah 1:2; Eks 20:5; 34:7; Rom 1:18; Ef 5:6. (c) Deut 
27:26; Gal 3:10. 

Vraag 11: Is God dan nie ook barmhartig nie? 



Antwoord: God is wel barmhartig (a); maar Hy is ook regverdig (b). Daarom eis sy 
geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is; ook met 
die swaarste straf gestraf moet word - dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. 

(a) Eks 34:6, 7; 20:6. (b) Ps 7:10; Eks 20:5; 23:7; 34:7; Ps 5:5, 6; Nah 1:2, 3. 

Vraag 12: Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf 
verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? 

Antwoord: God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word (a). Daarom moet ons òf deur 
onsself òf deur 'n ander ten volle betaal (b). 

(a) Gen 2:27; Eks 23:7; Eseg 18:4; Matt 5:26; 2 Tess 1:6; Luk 16:2. (b) Rom 8:4. 

Vraag 114: Maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? 

Antwoord: Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n 
geringe begin van hierdie gehoorsaamheid (a), maar tog so dat hulle met 'n ernstige 
voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te 
lewe (b). 

(a) 1 Joh 1:8; Rom 7:14, 15; Pred 7:20; 1 Kor 13:9. (b) Rom 7:22; Ps 1:2. 

Vraag 115: Waarom laat God die Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand 
dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie? 

Antwoord: Ten eerste sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer 
hoe beter kan leer ken (a), en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die 
geregtigheid in Christus kan soek (b). Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en 
God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld 
van God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik (c). 

(a) Rom 3:20; 1 Joh 1:9; Ps 32:5. (b) Matt 5:6; Rom 7:24, 25. (c) 1 Kor 9:24; Fil 3:12-14. 

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die geloofsbelydenisse jou 
gee oor waarom God almal aan die wet hou as niemand dit volmaak kan onderhou nie. 


