
Vraag 17 Sal God sonde en afgodery ongestraf laat bly? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Eksodus 15:6-7: “U regterhand, Here, is sterk. U regterhand, Here, verbrysel die 
vyand. U is geweldig hoog. U verpletter hulle wat U probeer teenstaan. U 
woede bars los, U verwoes hulle soos vuur wat gras verbrand” (NLV) 

HOOR 

1. Is God se straf nie in konflik met sy genade nie? Hoe hou dit verband met mekaar? Wat 
dink jy? 

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

Nee, God se woede oor sonde en afgodery is verskriklik. Hy straf dit in hierdie lewe en die 
lewe hierna. Sonde en afgodery bring God se soewereiniteit, heiligheid en goedheid in 
gedrang. Hy vereis onverdeelde lojaliteit aan Hom. Ek kan net van die straf van hierdie 
regverdige oordeel van God bevry en in genade aangeneem word as daar aan God se 
geregtigheid voldoen word. 

3. Sonde en afgodery is ten diepste ‘n minagting van en dislojaliteit aan God. Sy genade is 
daarom nie goedkoop nie. Sy genade kan net uitgedeel word as iemand die straf vir die 
sonde en afgodery dra. Hoe laat dit jou voel oor God se genade? 

4. Lees die verhaal van Noag in Genesis 6:1-8. Wat tref jou? 

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

Die Here het die boosheid van die mensdom op aarde raakgesien. Hy het opgemerk dat 
hulle gedagtes gedurig sleg was. Die Here was spyt dat Hy die mens gemaak het. Hy was 
diep hartseer. Daarom het Hy gesê: “Ek sal die mensheid wat Ek gemaak het heeltemal 
uitwis van die aarde.” Sy woede oor hulle sonde was verskriklik. Hy moes hulle sonde straf. 
Maar die Here was Noag goedgesind. Hy het hom en sy familie saam met ’n klomp diere 
gered in die ark. Ná die vloed het Hy die reënboog gegee as teken van sy genade. 

LEEF 

6. Noag se verhaal demonstreer dat God regverdig is. Hy straf die mensdom vir hulle 
sonde. Omdat hulle sy waarskuwing geïgnoreer het, kom hulle om in die sondvloed. Die 
verhaal demonstreer ook dat God barmhartig is. Hy red Noag-hulle van die sondvloed, 
omdat hulle Hom vertrou het. Watter boodskap het dit vir ons vandag? 

VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die Heidelbergse Kategismus 10-13. Wat leer jy van waarom God 
sonde en afgodery nie ongestraf laat bly nie? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou? 

Heidelbergse Kategismus 10-13 



10 Vraag: 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. 

11 Vraag: 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. 

12 Vraag: 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. 

13 Vraag: Kan ons deur onsself betaal? 

Antwoord: Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter (a). 

(a) Job 9:2; 15:15, 16; 4:18, 19; Ps 130:3; Matt 6:12; 18:25; 16:26. 

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die geloofsbelydenisse jou 
gee oor die redes waarom Hy afgodery en sonde nie ongestraf laat bly nie. 

 


