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Pretoria- ……………………………………. 

 

Skriflesing:  Genesis 1:26-27; Gen. 2:19-20; Romeine 1:20-21  

Belydenis- Dordtse Leerreëls Hoofstuk 3/4 paragraaf  1-3 

Sing- Ps. 36:1; Ps. 8:2,3,4; Ps. 68:1    
Geliefdes in ons Here Jesus Christus- In hierdie gedeelte van die Dordtse Leerreëls  gaan dit 

oor die mens.   Hoe God die mens geskape het, maar heeltyd sal ons ook hoor van die 

verdorwenheid van die mens, hóé  diep die mens geval het, hoe die mens ontaard het, hoe ons 

en ons kinders saam in die ellende geval het, maar hfst. 3/4  handel ook oor bekering.   

Daardie  verandering wat daar by die mens kan plaasvind.   

 

Broeder en suster, sekerlik ’n hoogtepunt wat vir die mens van die begin af uitstaan is hoe 

God die mens na sy beeld geskape het.  Om na die beeld van God geskape te wees kom 

daarop neer dat die mens in ’n posisie geplaas is,  anders as die res van die skepping.  Die 

mens moes oor die skepping heers.  Die mens sou in God se Naam kon optree. God wil deur 

die mens werk.  Hiermee saam beteken dit dat die mens in sy optrede moet optree soos wat 

God sal optree.   

      ***  

Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.  Om in hierdie sin God se beeld te dra is  

om aarde en hemel nie vanmekaar te skei nie.  Ons besef dat God het nooit die hemel en die 

aarde as twee aparte losstaande groothede geskep nie Die hemel en die aarde mag nie van 

mekaar geskei word nie.  God het hulle aanmekaar gebind. Die eerste sin in die Bybel sê dit!   

Van die begin af-  In die begin het God die hemel en die aarde geskape… (Gen. 1:1)Die mens 

moes die hemelse heerlikheid die aarde opdra. Die besondere band, onbreekbaar heilig moet 

die band tussen hemel en aarde wees en God het die mens die skakel gemaak wat hemel en 

aarde na mekaar toe bring.  

 

Om in die sin beeld van God te wees, ná die beeld van God geskape te wees het eintlik alles 

met die mens se roeping te make.  Die hemelse roeping, die aardse roeping vorm ’n eenheid 

God wat uit die hemel na die aarde roep.  Die pad na die hemel loop oor die aarde.  Die  mens 

as beeld van God, beteken dat die mens geroep is.  God roep die mens om die aarde met sy 

hemelse beeld vol te maak.   Om na die beeld van God geskape te wees het ’n hemelse 

roeping op aarde 

 

God is waarheid, die mens moet die waarheid uitdra.  God is liefde, die mens is geroep om 

dieselfde liefde uit te dra.  God is in alles getrou, die mens moes hierdie getrouheid in alles 
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nastreef.  Watter geweldige verantwoordelikheid sluit dit in.  Die volmaaktheid van God, die 

goedheid van God, die liefde van God, die mens moes beeld wees van hierdie hemelse dinge.   

      *** 

Om na die beeld van God geskape te wees het ingesluit dat God het ons die vermoëns en die 

geleentheid gegee om sy beeld te vertoon.  Die mens se verstand, die mens se hart, die vrye 

wil van die mens was die vermoë wat God die mens gegee het om sy Beeld te vertoon.  Om 

God te ken, om te weet wat God se wil is, was deel van ons natuur.  Adam was in sy verstand 

toegerus om elke dier die regte naam te gee ooreenkomstig wat die aard van daardie 

spesifieke dier sou wees. Dink u in God bring die diere na die mens om te sien hoe die mens 

hierdie diere sal noem.  Al die moontlikhede en kragte wat in die skepping weggelê was, sou 

die mens met sy verstand kon ontdek.   

 

Die verstand was gevul met goddelike wysheid, die hart van die mens sou waarlik kon liefhê.  

Die hart was heilig en rein.  Ons lees in Romeine 1 waarlik iets van die ware reinheid en 

heiligheid van die hart- (v.20)   Want sy onsigbare dinge (dit is God se onsigbare dinge)  kan 

van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy 

ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.  Ten diepste is die hart 

om God lief te hê maar ook my naaste ooreenkomstig die Wet van God.  Die Wet wat van 

nature op die hart van die mens geskrywe was.  Al die mooiste en beste emosies en gevoelens 

sou die mens in sy hart wou weglê.  Die mens wat nie alleen wil wees nie.  Hy wil juis die 

goeie kan deel, daarom dat die mens so ’n gemis gehad het toe daar geen hulp was wat by 

hom pas nie.  Die verstand en die hart van die mens was nie los van sy hande nie.  Om ook 

die goeie te wil doen.  God se wil en die mens se wil was met mekaar gebind in dieselfde 

band wat hemel en aarde bind.  Die Dordtse Leerreëls  sê dat die mens se hele gesindheid was 

suiwer, hy was volkome heilig.   

 

As God na die skepping van die mens sê dat Hy alles baie goed gemaak het, Psalm 8 sê dat 

die mens weinig minder as ’n goddelike wese gemaak is, met eer en heerlikheid is die mens 

gekroon,  dan besef ons waarlik hoe goed is die mens gemaak.  Hoe Jesus Christus na sy 

menslike natuur was, net so goed was die eerste Adam ook na sy menslike natuur geskape.  

Jesus was nie as beter mens geskape, beter as die eerste Adam nie- Heb. 2:14 staan- 

Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier 

deelagtig geword.  Christus het God waarlik geken, Hom liefgehad, in alles wou Christus die 

wil van God doen, soos wat die eerste Adam veronderstel was om dit ook te kon doen.  Jesus 
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sê in Joh. 4:34- Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur 

het en om sy werk te volbring.  

      *** 

Broeder en suster, wanneer ons al hierdie dinge hoor, hoe dit in die paradys was, hoe dit vir 

ons as mense sou wees as ons nog dáár kon wees, die volmaaktheid, die heiligheid, die 

skoonheid, harmonie, dan bring die gevolg van dit wat die mens oor homself gebring het, 

elke keer die diepste seer wat daar seker kan wees.  Die mens het uit vrye wil met ingewing 

van die duiwel homself van dit alles beroof.  Die mens se wil wat heilig en vry was, het 

hulleself van God losgeskeur.   

      *** 

Ons moet nie dink soos wat die Arminiane of dan nou ook die Remonstrante beweer nie.  

Hulle sê dat die mens in die paradys reeds in sy hart ’n neiging tot sonde gehad het.   Die 

sondeval het net veroorsaak dat die mens sy vrye wil nie so maklik ten goede kan gebruik nie.  

In die paradys kon ons makliker God se wil doen, terwyl dit na die sondeval baie moeiliker 

geword het.  ‘n Mens kan hoor hoe die Remonstrante die verdorwenheid van die mens 

versag. Daarmee saam wil hulle nog altyd die wil van die mens sien dat die wil waarlik van 

nature vry is om tussen goed en kwaad te onderskei.  Volgens hulle het God die wil van die 

mens van nature neutraal geskape en is daar geen sprake dat die mens in die paradys ’n 

volkome goeie wil gehad het nie.   

 

Ja, die Arminiaanse dwalinge sny hier diep terwyl ons besef hoe springlewendig is hierdie 

dwalinge in die denke van ons as mense.   Die Arminiaan sien sy geloof as iets wat uit sy wil 

na vore kom.  Nie eerste God wat wil nie, maar die mens wat wil glo maak dat hy/sy kan glo.  

God reageer op die wil wat na Hom wil kom.  Dit klink vroom en reg, maar so gevaarlik want 

sê die Arminiane ook dat God die mens geskape het dat die mens natuurlik tot die sonde 

aangetrokke was en dat die mens juis ’n weersin in die Wet gehad het.  Volgens hulle moes 

die mens se wil net sterk genoeg wees om sy begeertes en sy aantrek na die sonde te bowe te 

kom.  Twee Remonstrante op die Sinode van Dordrecht het dit as volg gestel- “God wat in 

die mens ’n ingeplante haat teen die Wet gelê het, het ook aan die mens die krag gegee om te 

weerstaan dit waartoe hy van nature aangetrokke was, met die gevolg dat die mens of die Wet 

kon hou of dit oortree.” Die groot dwaling wat hier na vore kom is dat hulle wil glo dat in die 

paradys was die geneigdheid tot sonde reeds ’n werklikheid waarin die mens geskape was.  

Vóór die sondeval het die aantrek na die sonde reeds plaasgevind, terwyl na die sondeval het 
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die mens steeds ’n vrye wil wat net nog harder daarteen moet stry om nie ná  die sonde 

aangetrek te word nie.     

      *** 

Ja, die verskil tussen vóór  die sondeval en ná  die sondeval bly vir die Arminiaan baie 

relatief.  Dit hang net af wat jou keuse is en hoe hard jy as mens teen die sonde weerstand 

gaan bied.   

 

Ons as gereformeerdes sê vóór die sondeval was alles volmaak, reg en heilig.  Die Arminiane 

aanvaar nie dat die wil van die mens waarlik in alles rein en heilig was nie.  Die begeerte tot 

die sonde was volgens hulle reeds in die wil van die mens ingeskape.  Ná die sondeval sien 

die Arminiane nie eintlik ’n groot verskil tussen hoe ons as mense nou is en dit wat die mens 

voor die sondeval was nie.  Ons sal miskien net makliker in die sonde val.  Volgens hulle het 

Adam dit makliker gehad as ons om teen die sonde te stry.  In wese staan ons en Adam tog 

nog op gelyke grond verantwoordelik en Adam het ons net ’n baie slegte voorbeeld nagelaat!   

      *** 

Ons belydenis sien ’n drastiese verskil!  Die grond is alles behalwe gelyk!    Die feit dat die 

mens hom van God losgeskeur het, het tot die hart en die wil van die mens deurgedring.  

Geen mens het meer die vermoë, die wil in homself/haarself om werklik die goeie te doen 

nie. Hoor die dinge wat die Dordtse Leerreëls  sê ons oor ons gebring het-  blindheid, 

verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, 

rebellie en hardheid van sy wil en hart sowel as onsuiwerheid van sy hele gesindheid.  

 

Die mens het waarlik verdorwe geraak.  Verdorwe beteken om altyd die verkeerde te wil 

doen.    In sy verstand het die mens duister geword, sy gesindheid het so onsuiwer geword, ja 

’n harde hart en ’n moedswillige wil,  dit het die mens oor homself gebring.  Daardie 

verskriklike woorde in Genesis 6:5-6 staan oor ons geskrywe- Toe die HERE sien dat die 

boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, 

altyddeur net sleg was,  het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en 

daar was smart in Sy hart.  Ook na die verskriklike watervloed dan sê die Here nog wéér van 

die mens- Gen. 8:21- …want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af.  Noag 

met sy kinders wys dit.  Hy wat dronk en naak wys dat die sondeval is nog sy val ook!  Sy 

seun Gam staan net so weerloos soos sy pa teen wat sonde is en wat dit aan ons doen, trouens 

dit het erflik geword.   
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Erfsonde is ’n werklikheid.  Ons het bely-  Net soos die mens ná die val was, so was ook 

die kinders wat hy voortgebring het. As verdorwene het hy verdorwe kinders 

voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid, volgens die regverdige oordeel van 

God, van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het.  Ons sien dit by Noag by Gam- 

ons sien dit by onsself!   Dawid roep dit in Psalm 51 uit-  Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, 

en in sonde het my moeder my ontvang.   Vanaf ons ontvangenis en geboorte is ons 

verontreinig, sondig.  Paulus beskryf ons natuurlike situasie in Ef.2:1-3:  En julle het Hy 

lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel 

het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die 

gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër 

gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne 

gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. 

 

Wat ’n teenstelling met die volmaakte begin in die paradys.  Ons het die teendeel geword van 

wat ons was.  Dis nie so (soos die Remonstrante beweer) dat die mens nou slegs meer moeite 

het om God te soek en te dien nie.  Na die sondeval is ons wil glad nie meer vry nie, maar 

deur die sonde gebind, ’n slaaf van satan.  Ons het nie slegs halfpad geval nie, maar heeltemal 

geval.  Dink maar aan wat Paulus skryf in Rom  3:10-12- Daar is niemand regverdig nie, 

selfs nie een nie.  Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.  

Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is 

selfs nie een nie 

 

Is daar dan nog hoop vir die mens?  Ons het gesien dat die verdorwenheid van ouers op 

kinders oorgedra word.  Elke kind word daarmee gebore.  Is daar dan nog uitkoms uit die 

bose kringloop?  Ons belydenis wys in art 2 op die uitsondering: Jesus Christus.   Net 

Christus is hierin ’n uitsondering. In sy genade het God die bose kringloop deurbreek.  

Christus is nie uit die man gebore nie. Deur die ingryping van die Heilige Gees, buite die 

normale orde van die voortplanting om, is hierdie Kind heel besonder.  Heilig, die Seun van 

God.  God en mens in een persoon.  Sonder sonde.   

 

God deurbreek die ketting van verdorwenheid deur ’n volmaakte man te gee, wat vir die 

sondes kan betaal.  Hier sien ons in verwondering die grootheid van God se genade.  Ook die 

grootheid van ons verlossing.  Terwyl ons onsself vanuit die hoë posisie in die paradys in die 

verderf gestort het en onsself vasgevang het in die bose kringloop van die verderf, het God sy 
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eie Seun gestuur en vir ons oorgegee in die dood.  Om ons te red.  Een van ons.  ’n Ware 

mens.  Maar ook ’n volmaakte mens.  Die Ongeskonde beeld van God.   

 

In Hom is daar weer uitkoms.  In Hom word ons weer vernuwe  na die beeld van ons 

Skepper.  Uit onsself is daar geen moontlikheid nie.  Ons kan en wil nie tot God terugkeer 

nie.  Ons is geneig tot die kwaad, dood in die sonde, slawe van die sonde… Ons kan ons 

verdorwe natuur nie verbeter nie.   

 

Dit kan slegs deur ’n ingryping van God gebeur.  Volgende keer sal ons al dieper op hierdie 

ingryping van God kan let- Paragraaf  3 stel dit reeds - Sonder die genade van die Heilige 

Gees, wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle 

bedorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie.   Hiermee saam sluit ons 

af- Met die genade van die Heilige Gees in  Jesus Christus is daar wéér ’n begin gemaak.  

Daardie nuwe begin in Jesus Christus is waar God met jou en my wil begin.  Sien hier reeds 

die volmaakte begin, één kant - die totale verdorwenheid as gevolg van die sondeval en die 

ander kant- volmaakte herstel in Jesus Christus. 

AMEN  
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