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Wat is sonde? 
 

 
wedergebore geraak het kan sonde nog steeds ŉ groot 

rol in jou lewe speel en jou nog so beïnvloed dat jy nooit uitkom op 
die plek wat God vir jou bedoel het om in te lewe nie!  Sonde is dit 
wat ons van God skei omdat ons dan ons vrymoedigheid verloor 
om na Hom te gaan! 
 

 dat ons geestelik groei en ŉ vrugbare 
verhouding met God het. God is egter getrou en genadig. 
 

“As ons ons sondes bely, 
Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe 

en ons van alle ongeregtighede te reinig” 
1 Johannes 1:9. 

 

 nuus is dat Jesus aan die Kruis sonde heeltemal oorwin 
het en aan ons ŉ uitweg voorsien het!  
 

Prakties: Lees Efesiërs 2:1-22 en bedink dit voordat jy verder gaan. 

 

 

 ŉ toestand waarin ons 
gebore word as gevolg van die 
ongehoorsaamheid van Adam en 
daarna die verval van die hele 
mensdom.  

 

Niemand hoef jou te leer hoe om 

sonde te doen nie, van geboorte af is 

dit deel van ons lewens. Sonde 

beteken letterlik verwydering van God 

en om ‘n teiken te mis. 
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die volgende Skrifgedeeltes: 

Romeine 3:10-24 
 

Romeine 5:12 
 

Romeine 6:19-23 

 het God 
ŉ stelsel van vergifnis ingestel 
waardeur die straf vir sonde 
bedek was deur die gestorte 
bloed van diere.   
 

(Voorstelling van ‘n bokram as sond-
offers wat hulle in die tempel moes 

maak, sien Numeri 29:11.) 
 
 

“En byna alles word met bloed gereinig volgens 
die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie”   Hebreërs 9:22 

 word ons sondes nie meer bedek deur 
die bloed van diere nie, maar word nou heeltemal weggeneem 
deur die Bloed van Jesus. 
 

(Voorstelling van Jesus Christus aan die 
kruis as die Lam van God. Johannes 1:29) 
 

“Want hierdie gesindheid moet in julle wees 
wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die 
gestalte van God was, het dit geen roof geag 
om aan God gelyk te wees nie, maar het 
Homself ontledig deur die gestalte van ‘n 
dienskneg aan te neem en aan die mense 
gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n 
mens, het Hy Homself verneder deur 
gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God Hom ook 
uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou 
buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, 
en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.” 
  Filippense 2:5-11  
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 daar geen manier is waarop ons onsself kan red nie, het 
God Sy Seun Jesus Christus gestuur om vir ons te sterf. Deur Sy 
kosbare bloed is ons gered van die gevolge van ons sondes, 
siektes en die ewige dood. 
 

 “Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis 
en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, 

in wie ons die verlossing het deur sy bloed, 
naamlik die vergifnis van die sondes.” 

Kolossense 1:13-14 

 

 

Prakties: Antwoord die volgende vrae: 
 

 Hoekom dink jy sondig ‘n mens? 
 

_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 

 Wat beteken dit vir jou: “om die merk te mis”? 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

 Skryf 2x areas neer wat jy weet jy het die merk gemis: 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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 het die probleem van sonde volkome aan die Kruis 
oorwin.  Ons behoort nie meer met sonde te sukkel vir die res van 

ons lewens nie!  Kyk in:  Romeine 6:4-14 

 
 

 
   leer om oor-

winnaars te wees oor sonde wat 
in ons harte brand. 
 
 

  ook heers oor 
die duiwel wat ons versoek en 
verlei. 
 
 

 
 
En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam 
met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen 
ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis 
vas te nael, nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel 
en daardeur oor hulle getriomfeer het.     Kolossense 2:13-16 
 

 

, ons aan God en Sy manier van dinge doen onderwerp, sal 
ons in staat wees om ons hart te suiwer en die duiwel te weerstaan.  
Jakobus 4:1-17 

 

Kyk na die volgende inligting om jou uit Sonde te help: 



6 

 

waar versoekings vandaan kom! 

 
 
 Van binne onsself uit ons sondige natuur en hart. 

 

“Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God 
kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.  Maar elkeen 
word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok  word. Daarna, as 
die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling 
gekom het, bring dit die dood voort.”  Jakobus 1:13-15 

 
Ons hart het sterk begeertes na goeie en slegte dinge. 

Ons hart kan ook vol seerkry, verwerping, vrees en pyn wees. 

 

Ons waardesisteem (hoe ons glo, dink en reageer) 

kan bepaal of ons oorwinning kry oor 

ons ou manier van sondige dinge doen. 

 
 

 Van buite onsself deur die duiwel en bose magte. 
 

“Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die 
liste van die duiwel.”  Efesiërs 6:11 

 
 

Ons is nie alleen op aarde nie, 

daar is ook onsigbare bonatuurlike 

magte wat ons daaglikse lewe beïnvloed. 

Ons word nie net deur God beïnvloed nie, 

maar ook deur die duiwel wat wil verhoed 

dat mense God se wil doen. 
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Praktiese stappe vir: 

versoekings van 

binne: 
(ŉ SONDIGE hart) 

 
 
 

 

 as jy ervaar dat jou gewete en die Heilige Gees 
jou oortuig dat dit wat jy nou begeer, beplan of doen nie die regte 
ding is om te doen nie. 
 
 

“Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid, toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy  
by Bátseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge  
uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig  
my van my sonde. Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.” 
Psalm 51:1-5 
 

 

 wat jy in die verlede of huidiglik doen, dink, 
beplan of betrokke in was.  

 
“  het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U 

regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou” Psalm 51:6 

 
“Bely  julle  en bid vir mekaar, sodat julle 

kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.”  Jakobus 5:16
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 in die patroon van slegte begeertes, fantasieë, 
dagdrome,  dade en verslawings ingetrek word, praat so vinnig as 
moontlik met jou mentor of iemand wat jy vertrou voordat jy weer 
vasgevang word om daarmee aan te gaan!  1Johannes 1:7-8 
 

Wandel in die lig beteken om oop en bloot met iemand te kan 

wees oor alles wat in jou hart aangaan, al het jy dit nog nie 

uitgevoer  nie. 
 

 

“Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het  
julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle  

 
bo julle kragte  word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die 

 

 gee, sodat julle dit sal kan verdra.  1Korintiers 10:12-13 

 
 

 en met aksie 
wegbeweeg of jou gedagtes 
verander sodra jy deur jou eie 
begeertes weggelok word om weer 
op die ou bekende sondige pad te 
loop. Dit is nodig dat jy jou liggaam 
en denke prakties inoefen om in ŉ nuwe patroon en gewoonte van 
dinge doen, te funksioneer. Romeine 6:11-14 

Net soos soldate oor en oor oefeninge doen om ‘n nuwe aksie aan 

te leer sodat hulle nie meer hoef te dink wat om te doen nie, het 

ons ons liggaam en denke gewoond gemaak aan ‘n sondige 

vertroosting en oplossing vir ons seerkry, verwerping, vrese en pyn. 
 

Nou kan jy ook nuwe reaksies en denke begin inoefen. 
 

Kyk bietjie wat ook in Romeine 12:1-3 staan. 
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 en sal al ons sondes vergewe en ons reinig van alle 
ongeregtigheid. God vergewe opreg wanneer ons ons sonde bely.  
Hy het dit belowe en sal nie op Sy Woord teruggaan nie.   
 

God vergewe nie net nie, Hy reinig jou ook van die wortel van die 

probleem. As jy doen wat Hy jou in Sy Woord beveel dan gaan jy 

al hoe gesonder raak in jou liggaam, siel en gees.   1Johannes 1:9 

 

“Kyk, in  is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, U 

het ‘n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid 
bekend. 

 

Ontsondig my met hisop, dat ek kan  wees; was my, dat ek witter kan wees as 

sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Verberg 
u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.”   

 

“Skep vir my ‘n rein  , o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste 

gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my 
weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur ‘n gewillige gees. Ek wil die oortreders u 
weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.  Red my van bloedskuld, o God, God van my 
heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan 
verkondig. Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U 
geen behae nie. 

 

Die  van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, 

nie verag nie!   Psalm 51:7-19 

 
Prakties: Kuier saam met jou mentor en gesels oor wat jy sover geleer 

het oor hoe om sonde in jou lewe te hanteer. 

Onderneem met mekaar dat julle in die lig sal wandel sodra versoekings 

oor enige een van julle pad kom. 
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Praktiese stappe vir: 

versoekings van buite: 
(verleiding van BOSE MAGTE) 

 

 

 
 

“Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle  
wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons  
worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die  
wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.  
Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van  
onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.  
 

Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid  
aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles  
neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.  
En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees - dit is die woord van God,  
terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe  
waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges.”   

Efesiërs 6:10-18  

 
 is dalk al so bekend vir ons, dat ons nie 

regtig agterkom wat dit beteken nie. Dit beteken nie net dat jy een 
of ander tipe klere moet aantrek nie! 

 
: 

 

Eerstens op:  bo-natuurlike wesens waarmee ons te doen 
gaan hê. 

 

Tweedens op: ŉ daaglikse leefwyse en waardes 
waarvolgens jy optree. 
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- Gaan jy bose magte met ‘n geweer kan doodskiet? 
 

- Gaan jy die wapenrusting van Efesiërs kan aantrek, 

maar sodra jy in die moeilikheid gaan kom oor die waarheid, 

dan kies jy om ‘n leuen te vertel? 
 

 Skrifgedeelte kom twee wêrelde bymekaar:  
 

 die onsigbare bo-natuurlike en 
 

 ons praktiese daaglikse optrede en keuses. 
 
 

“liste van die duiwel”? 
 

Dit beteken om jou met ’n geordende metode 
en ’n uitgewerkte plan op ’n vyandige manier 
agterna te sit, met die doel om jou te vermink, 
gevange te neem en dood te maak! 
 

“staan dan vas”? 
 

Dit beteken om nie in te gee nie, om te 
heers, aktief teen te staan, te vestig, 
nie op te gee nie en iets te bevestig 
omdat jy jou posisie volstaan en nie jou 
grondgebied afgee nie! 

 
Die teenoorgestelde is: 

 

Op te gee, weg te beweeg, te val, 
agter te raak, onaktief te wees! 

 
Hoe kan ons die bose wêreld dan teenstaan of oorwin? 
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“Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit,  
omdat die dae boos is.  Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die  
wil van die Here is.  Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid; maar word met  
die Gees vervul.  Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing  
en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank  
in die Naam van onse Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.”  

Efesiërs 5:15-21 

 

 is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid 
vir God beteken dat jy nie net luister nie, maar dat jy ook 
aksie by jou luister voeg en doen wat Hy verwag. 
Mattheus 7:21-27  &  Handelinge 4:1-37 

 

 die ou manier van dinge doen wat nie werk nie, 
te vervang met nuwe inligting en werkswyse. Moenie 
vashaak by jou ou patroon of ou gewoontes nie.  
Markus 2:21-22  &  Kolossense 3:10 

 

 

 jy weet wat God van jou persoonlik wil hê, nie 
wat ander mense dink jy moet doen of wees nie. Johannes 1:12 

 

 

Dink bietjie oor die volgende: 

 
 

Wie is JY? 
 
 

Wie is JY in Christus?  
 
 

Wie is JY as Christus in jou is? 
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 ŉ deel van ŉ groter familie. Elkeen het ŉ 
verantwoordelikheid teenoor mekaar. Kom ons wees lief en 
opreg met mekaar. 1Petrus 2:17  &  Mattheus 12:47-50 

 

 dat jy nie net dink oor iets nie, maar die 
risiko en vrymoedigheid sal neem om ŉ aksie uit te voer.  
 

Jy leef dan jou geloof (dit wat jy glo) op ‘n praktiese manier 

uit. Daarna kan jy die resultate ondersoek en aanpassings 

aanbring soos nodig om die beste resultate te kry. 
1Korinthiers hoofstuk 12  &  13  &  14, Mattheus 16:27 

 

 

 raak, dan 
maak jy ŉ plan om iets te 
kry om te eet. Jy gaan dalk 
eers in die yskas krap vir 
oorskiet kos of ŉ broodjie 
smeer met iets daarop.  
 

 

As jy niks in die huis het nie gaan jy dalk vinnig 

na die winkel ry en iets koop wat jy kan voorberei. 
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 behoefte het 

gaan jy dalk by ŉ vriend kuier net 
om bietjie te gesels of iemand te 
bel. Dit kan ook wees dat jy verkies 
om alleen tyd te maak om net 

musiek te luister, boek te lees of ŉ 
goeie fliek te kyk.  

 

 

Ons almal verskil van hoe ons, ons behoeftes en drange 

bevredig. Hierdie behoeftes, drange en begeertes is egter alles 

van ons vlees en dit wat ons om ons waarneem. Dit wat jy 

hoor, sien, ervaar en voel met jou liggaam. 

 
  beteken om moeite te maak, te 

beplan en energie te gebruik om die taak, opdrag of drange 
wat die Heilige Gees jou gee uit te voer! 
 

Net soos jy moeite moes doen om iets te kry om te eet, moet 

jy nou aanleer om ook prakties iets te doen sodra jy ervaar 

dat die Heilige Gees met jou praat of jou oortuig van iets. 

 
Hier volg ‘n paar wenke 

oor Wandel in die Gees: 

 
# Verstaan Wie jy NOU IS : 

’n sondige natuur gehad en ons kon onsself nie 
reggehelp nie! Nou is ons kinders van God met ŉ nuwe 
natuur in ons en die Heilige Gees wat ons in staat stel om 
in ŉ nuwe lewe te wandel. 

 
  



15 

 

# Plaas jou liggaam en siel se behoeftes tweede: 

 en meer op die Heilige Gees se inspraak in jou 
lewe reageer en leer om vir jou vlees nee te sê.  
 

Dit gebeur nie oornag nie, maar is ‘n proses wat ‘n tydperk in 

jou lewe gaan neem om daaraan gewoond te raak. 

 
# Koninkryk denkwyse: 

 om net ŉ beter mens te raak nie, jy is eintlik 
deur God in ŉ groep mede-Christene geplaas wat saam Sy 
werk en Koninkryk op aarde vestig en uitleef. Saam vorm 
ons ŉ weermag wat die 
werke van die bose kan 
teenstaan en vernietig! 
 

 

Jy is gered vir Sy gebruik 

en Sy Koninkryk, nie net 

vir jouself nie. 

 
# Bid en Luister: 

 om God se Hartklop te hoor en spandeer tyd 
met Hom. Sodoende gaan jy agterkom waarmee Hy besig 
is en wat vir Hom belangrik is.  
 

Net Hy kan jou wys wat jy moet doen en waar jy betrokke 

moet wees om ‘n verskil te maak. 

 
# Self ondersoek: 

 net Christen morele waardes aanleer nie! 
Jy is nou ŉ seun of dogter van God wat as gevolg van ŉ  
verhouding met Hom en ŉ volle vertroue op die werk wat Hy 
in jou doen ook soos Hy kan begin optree, lewe en reageer.  
 

D.W.S. word soos Christus, moenie soos Hy probeer wees nie. 
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# Onthou die Heilige Gees is jou Helper: 

 op die 
Heilige Gees nie, gaan jy nie 
die ou manier van dinge doen 
kan afskud nie. Jy gaan altyd 
probeer om jou sondige 
begeertes te verander, maar 
sonder sukses. 

 

Sodoende gaan jy weer in 

skuldgevoel, verwerping en vrees 

vir God lewe i.p.v. ‘n vrymoedige, 

opgewonde en avontuurlike 

verhouding met jou Hemelse Pa.  
 

Hy het jou voorberei vir groter 

dinge as om net ‘n goeie lewe te probeer lei en daagliks met 

sondes te stoei... 
 

Romeine 8:3-6 in “The Message” vertaling: 
 

“God went for the jugular when he sent his own Son. 
He didn't deal with the problem as something remote and unimportant. 

In his Son, Jesus, he personally took on the human condition, entered the 
disordered mess of struggling humanity in order to set it right once and for all. 

The law code, weakened as it always was 
by fractured human nature, could never have done that. 

The law always ended up being used as a Band-Aid on sin instead of a deep healing of it. 
And now what the law code asked for but we couldn't deliver 
is accomplished as we, instead of redoubling our own efforts, 

simply embrace what the Spirit is doing in us. 
Those who think they can do it on their own end up obsessed with 

measuring their own moral muscle but never get around to exercising it in real life. 
Those who trust God's action in them find that God's Spirit is in them- 

-living and breathing God! 
Obsession with self in these matters is a dead end; attention to God 

leads us out into the open, into a spacious, free life.” 
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Prakties: Kuier saam met jou mentor en gesels met mekaar oor hoe 

julle al ervaar het dat jy deur jou eie hart versoek was en wat dit 

in jou lewe veroorsaak het. 
 

 

Gesels ook met mekaar oor hoe julle al ervaar het die aanslag om 

verkeerd op te tree of sonde te doen, het van buite gekom en wat 

dit in jul lewens of mense rondom julle veroorsaak het.  
 

 

Hoe het jy begin oorwinning kry oor jou (1) hart en oor (2) die liste 

van die duiwel? 
 

 

Verduidelik op ‘n praktiese manier vir mekaar hoe julle in die Gees 

kan wandel? 

 


