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Skriflesing: Genesis 3:1-19; Psalm 130  

Kategismus: Sondag 4 

Teks: Hebreërs 10:31 

Sing-  Ps. 118:1; Ps. 119:61; Ps. 130:2 

Genesis 3:1-19 
Gen 3:1  Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak 

het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die 
bome van die tuin nie?  

Gen 3:2  En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons 
eet,  

Gen 3:3  maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: 
Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.  

Gen 3:4  Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;  
Gen 3:5  maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God 

sal wees deur goed en kwaad te ken.  
Gen 3:6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die 

oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte 
en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.  

Gen 3:7  Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het 
vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.  

Gen 3:8  En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die 
aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE 
God tussen die bome van die tuin.  

Gen 3:9  Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy?  
Gen 3:10  En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; 

daarom het ek my verberg.  
Gen 3:11  En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom 

waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?  
Gen 3:12  En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van 

die boom gegee, en ek het geëet.  
Gen 3:13  Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou 

antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.  
Gen 3:14  Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder 

al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die 
dae van jou lewe.  

Gen 3:15  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. 
Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.  

Gen 3:16  Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou 
swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy 
sal oor jou heers.  

Gen 3:17  En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en 
van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie—vervloek is die 
aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.  

Gen 3:18  Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld 
eet.  

Gen 3:19  In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, 
want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.  

 

Psalm 130 
Psa 130:1  ‘n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o HERE!  
Psa 130:2  Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.  
Psa 130:3  As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?  
Psa 130:4  Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.  
Psa 130:5  Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.  
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Psa 130:6  My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre.  
Psa 130:7  Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by 

Hom is daar veel verlossing;  
Psa 130:8  en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.  
 
Hebreërs 10:31  

Heb 10:31  Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.  

 
Sondag 4 
9 Vraag: 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. 
 
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. 

 

Skriflesing: Genesis 3:1-19; Psalm 130  

Kategismus: Sondag 4 

Teks: Hebreërs 10:31 

Sing- Ps. 118:1; Ps. 119:61; Ps. 130:2 

 

Wanneer ons Sondag 4 bely, broeder en suster, dan gaan dit oor God se reg.  God se reg 

waar niemand Hom van kan vervreem nie.  God kon sy reg handhaaf! sy reg is 

onveranderlik.  Daardie eis wat God in die paradys gestel het, was geheel en al regverdig.  

Die mens kon in alle opsigte aan God gehoorsaam wees.  Daarom dat dieselfde regsreëls van 

die begin van God se Woord tot die einde toe bly geld.  Nooit het God nog ’n verandering 

gemaak aan wat Sy reg is, die reg wat Hy toepas en dit wat ons moet nakom nie.   

 

Trouens ons verlossing, die verlossing wat God ons geskenk het, is alleen moontlik omdat 

God se reg so absoluut betroubaar is.  God laat geen ompaaie en versagting rondom wat sy 

reg is toe nie, want sou daar net effens skiet gegee word, dan plaas dit die volle heerskappy 

van God op losse skroewe.  Sou God op grond van sy reg net effens toegee, dan kom God se 

trou en God se betroubaarheid in die gedrang.  Dit is die dinge wat nooit maar nooit onder 

verdenking mag gekom het nie.  God Self het gesorg dat dit gehandhaaf bly.   
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Ons belydenis wat God as ’n regverdige God bely het dan baie duidelik die implikasie dat 

die mens wat gesondig het, vir die sonde moet betaal.  Wat ons egter nie uit die oog moet 

verloor nie, God se reg is nie maar summier ’n koue regsverpligting, koue regsreëls, koue 

regstoepassing nie, alhoewel dit alles geskied, die verpligting, die reëls, die toepassing van 

God se reg vind binne die konteks van die verbond plaas.  God se reg en geregtigheid wil Hy 

op geen manier van sy liefde laat skei nie.  Hier geld weereens die basiese reël, wat God 

saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.  Ek kan nie God se geregtigheid en God se 

barmhartigheid, God se getrouheid en God se ontferminge teen mekaar uitspeel nie.  God se 

geregtigheid is ’n geregtigheid van liefde en nie liefdeloosheid nie.   

 

Ons sou kon sê dat God het selfs die volste reg gehad, na die mens gesondig het, om sy 

verbond met ons te verbreek, want ons, die mens was ontrou, maar waar ons verlede Sondag 

uit die Nederlandse Geloofsbelydenis Art 22 ons regverdiging deur die geloof bely het, kom 

dit weer na vore.  Dit wat ons verdien word ons nie toegereken nie, maar God wil aan ons 

genade skenk.   

 

Al is die dinge wat ons in Sondag 4 bely, alles dinge wat ons swaar op die hart kom lê, hoe 

die mens homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en 

deur moedswillige ongehoorsaamheid van die goeie beroof het... ons het ons van die 

gawes beroof wat beteken dat ons die goeie wat daar in ons was, God wat die mens baie 

goed geskape het.... ons kon beslis na God geluister het, die vermoë om aan God 

gehoorsaam te kon wees, was heel moontlik.  Van hierdie gawes het ons onsself beroof.   

 

Ons het onsself in die die dieptes gebring,  So begin Psalm 130- Uit die dieptes roep ek U 

aan, o Here... Hierdie gedagte van om diep in die ellende te kom, sien ons op baie maniere.  

Nie net Psalm 130 praat hiervan nie, maar dink maar aan Jona in die diepte van die see, in 

die vis se ingewande, dink maar aan Daniel uit die diepte van ’n leeukuil, hoe God se kind 

Hom uit die diepe afgronde mag aanroep.   

 

Daarom dat hierdie Sondag ons ook nog bietjie dieper die dieptes laat afsak dat ons waarlik 

besef hoe diep die sonde ons voor God laat sink het. Ons as mens moet onsself nie wil 

verhef as ons oor hierdie dinge praat nie.  Daarom moet ons ook versigtig wees om self te 

dink maar kan God ons nie maar oorgesien het nie.  Soos die leerling in die Kategismus dit 
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reguit vir die onderwyser vra- Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat 

bly?  Die leerling wonder hardop kan God nie maar ons sonde ignoreer nie.  Ja, want die 

Here weet ons het die vermoë verloor en is nie in staat om aan God gehoorsaam te wees nie.  

Dit is alles dinge waarmee die Kategismus eerlik en reguit die vrae van die mens uit sy hart 

vir die Here wil vra, na vore laat kom.   

 

Die reguit vraag verdien ’n eerlike antwoord.  Die antwoord kom daarop neer dat ons kan 

nie dit waaroor die Here baie kwaadword, maak asof God nie mag kwaadword nie.  God se 

kwaadword, of soos wat ons  in kerklike taal dit noem, die toorn van God is verskriklik, dit 

geld van die sonde van Adam af, vanaf die erfsonde, tot die sonde wat onsself doen.  God 

wil dit in die tyd en in die ewigheid met ’n regverdige oordeel straf.  M.a.w. op hierdie 

aarde is daar straf wat ons toekom, ons moet dit weet, ons moet dit erken, ons moet dit bely.  

Daar is dinge wat met ons gebeur wat daarop dui God straf ons.  Om te maak of God ons nie 

kan straf nie, is alreeds onreg teen God.  Dit is wat die Kategismus bedoel om in die tyd 

gestraf te word... Tog maak ons belydenis ook melding van die ewige straf, die straf wat 

daar in die hel gaan wees, wanneer hulle wat in die hel gaan kom, in die ewigheid met ’n 

regverdige oordeel gestraf sal word.   

 

Geliefdes, dit is alles dinge wat ons besef, die dieptes van Psalm 130 gaan baie diep. 

Hebreërs praat van dit is verskriklik om te val in die hande van die lewende God.  Daar is so 

baie ongeregtigheid wat ons aankleef.  As U o Here ons ongeregtighede in gedagte hou, wie 

sal bestaan.  Dit is hoe die Psalm dit vra.  Ons kan ook dink aan Nahum 1: 2  -3 2 ‘n 

Jaloerse God en ‘n wreker is die HERE, ‘n wreker is die HERE, en vol grimmigheid; ‘n 

wreker is die HERE vir sy teëstanders, en Hy behou die toorn teen sy vyande.3 Die HERE is 

lankmoedig, maar groot van krag; en nooit laat die HERE ongestraf bly nie...Wanneer ons 

hierdie gedeelte in Nahum nog meer letterlik vertaal dan kom dit daarop neer dat God is ’n 

besitlike God in die sin dat Hy Hom passievol vir sy kinders beywer.  God duld geen 

teenstand nie.  Dit is ’n lied wat God se krag besing, maar ook hoe God Hom oor die sonde 

en die kwaaddoeners sal wreek.  Dit is soos Nahum dit ook sê – Die Here laat beslis niks 

ongestraf nie...  

 

Dit sal nie help mens probeer ontken dit wat ons alles skuldig maak nie.  Die sonde moet en 

sal gestraf word.  God se heiligheid en regverdigheid vereis dit.  Dit is soos dit in Galasiërs 
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6:7 ook staan-   7 Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens 

saai, dit sal hy ook maai.   

 

Wanneer ons hierdie dinge hoor, besef ons dat God het die volle reg om straf, God sal straf, 

niemand wat kan sê ek is onskuldig, vir my hoef God nie te staf nie.  Ons het egter te doen 

met wat die Kategismus in elke opsig ’n besondere troosboek maak.  Ons troos hier 

vanoggend is om te besef dat GOD SE REG IS VIR ONS TOT TROOS.  Wanneer God sy 

reg onverbiddelik opeis dan is ons troos dat God vertrou kan word.  Dit wat Hy sê, dit doen 

Hy.  Op God kan gereken word, daarom het ons waarlik te doen met billike geregtigheid.   

 

Maar God gaan nog verder.  Waar Hy sy reg handhaaf en Hy ons dit duidelik laat verstaan, 

die vloek en die straf wat op die mens moet neerkom, het ons in Gen. 3, ja so vroeg soos 

Genesis, die sondestof het nog nie eers gaan lê nie, die mens verwyt nog mekaar, verwyt die 

slang, hulle staan so verleë en skuldig, dan gebeur daar in Gen. 3:15 iets besonders.  Daar 

staan eintlik ’n dubbele vloek – eers die vloek wat oor die slang uitgespreek word, daarna 

die vloek en straf wat die vrou ontvang, sy sal met swaarkry kinders die wêreld inbring, die 

man wat haar sal tiranniseer.  Die direkte betekenis van die man sal oor jou heers, tussen al 

hierdie dinge waarmee die Here duidelik sy straf aankondig,  en die ernstige gevolge wat die 

straf gaan inhou,  maar in al hierdie dinge wat die sonde tot gevolg het, staan in Gen. 3:15 

dit wat ons noem die moederbelofte.  Die moederbelofte kan ons noem die ligstraal van God 

se strafreg.   

 

Ja, geliefdes, as ons maar net die eerste boek van die Bybel vandag in sy breë lyne oopmaak, 

dan kom die groot vrae van die lewe voor ons.  WAT MAAK EK HIER... HOE HET DIT 

GEKOM DAT EK HIER IS... WAT IS DIT WAAROOR DIE LEWE REGTIG GAAN?  Is 

ons maar net hier dat ons gestraf moes word ? Het God iemand gesoek om te straf, nou is 

ons maar dié  wat die straf moet vat?  As ons so dink dan het ons reeds verkeerd begin.  

 

Wie Genesis verkeerd lees sal nooit die res van God se Woord reg kan lees nie.  Dink mooi 

oor die Genesis-boek.  Dit gaan werklik oor die skepping, die aangrypende verhaal van 

menslike bestaan, God wat ’n wonderlike plek vir ons gemaak het om in te woon, die 

wonderlike verhoudinge wat daar kon wees, die verhouding met God, die verhouding wat 

die eerste mensepaar kon hê, alles soos antwoord 9 dit stel- God het dit baie goed gedoen dit 
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wat Hy geskep het, maar dan kan jy maar Gen. 3-11 lees, die menslike verhaal van sonde, 

maar dit word ’n kosmiese verhaal van verval, opstandigheid, rebellie, moord, kragvertoon, 

waar mense dit doen en dit alles ook waar God sy straf moet laat geld. Genesis 11 het iets 

van ’n ironie. Die toring van Babel.  Babel het verband met die woord Babilon, in die 

Babiloniese taal beteken dit die hek van die gode... Die mens het vir allerhande gode 

openinge begin maak, maar betekn dieselfde woord Babel, ’n gebrabbel, ’n deurmekaar 

gepraat, ons hoor mekaar nie... dit eindig deurmekaar.   

 

Ja, ons besef  in Genesis 6-9 het ons eintlik al iets van God wat besluit dat Hy gaan alles wat 

Hy geskep het, gaan Hy vernietig en weer oor begin.  Gen. 1 begin met die aarde was oordek 

met water en God het sy Gees oor die water laat sweef, nou laat God dit weer amper lyk 

soos voor die skepping, water wat oor alles moet stroom.  In Genesis 6-9 word selfs in baie 

opsigte dieselfde woorde gebruik soos by die skeppingsverhaal, maar dit kom in omgekeerde 

orde.  Gen. 1 God wat sê dat wat Hy geskape het, is goed, Gen. 6:5 sien God hoe sleg dit 

geword het, dit wat Hy aanvanklik baie goed geskape het.  Waar God eers water droë grond 

laat word, nou moet die droë grond weer met water oorstroom word, alle lewe buite die ark 

moet vernietig word, daardie lewe wat aanvanklik so goed en noukeurig op aarde geskape is. 

 

Die eintlike punt is, God het besluit Hy begin van voor.  En dit is alreeds bewys van God se 

barmhartigheid.  Die feit dat alles moes onder sink is bewys van God se geregtigheid, maar 

om weer te begin, weer stuur God ’n wind, soos ons weet in Genesis het sy Gees oor die 

water gesweef, by die sondvloed het die wind oor die water begin waai, dit kon stadig maar 

seker begin wegdroog, (in Hebreeus is die woord vir wind en gees en asem dieselfde woord), 

ja die diere wat in die ark was, kon daar uitstap, so asof hulle vir die eerste keer weer op die 

aarde kon kom.  In elke opsig is dit asof God sê- kom ons probeer weer, God herskep, wat 

die mens onderskep het, maar God doen dan nog meer.  Genesis 9 sluit God ’n unieke 

verbond, dat Hy die aarde nie weer op hierdie manier sal vernietig nie.  Die reënboog word 

die teken gemaak wat dit bevestig, God wat eintlik die aarde oorspan met sy beloftewoord 

dat so sal die aarde nie weer verdrink nie, al is daar steeds oorstromings en baie rampe, maar 

nie op die skaal wat alles ondergegaan het nie.  God stel dan ook die baie duidelike 

doodstraf in dat as iemand ’n lewe neem, moet sy lewe ook geneem word.  God laat sy straf 

en sy reg geld oor die wat ’n ander se lewe neem, God se barmhartigheid tree hierin gelyk na 

vore as die God wat menselewens wil beskerm.   
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       *** 

Broeder en suster, ons kan God se Woord deurblaai en so baie ander plekke word bevestig 

wat ons belydenis vandag vir ons hier sê.  God se verskriklike straf, sy reg om te straf, die 

verbond wat eis dat daar gestraf moet word, dit laat Genesis 3-11 op geen manier ons in die 

duister nie, presies wat ons belydenis ook sê, maar waarmee begin Genesis 12, ja Genesis 12 

laat ons besef God se reaksie op die mens se sonde is om in Abraham ’n pad van verlossing 

vir die mens voor te berei.  Ons kan nou baie daarop uitbrei, hoe God in Gen. 12 en 15 en 17 

die verbond herbevestig, die besondere beloftes, die grond en die saad wat bymekaarkom, ’n 

eie en groot grondgebied, ’n groot nageslag, maar saad en grond se verbinding kan alleen die 

verbond wees, alleen die genade wat die verbond sy krag en werking gee, geen mens wat 

daarop kan aanspraak maak nie, nie eers Abraham nie, hy het eintlik geen deel konkreet van 

God se ryke verbondswoord kon beleef nie, hyself het eintlik maar geen behoorlike grond 

kon kry, behalwe die stukkie waar die grafte was, geen groot nageslag, maar net een kind 

wat die beloftekind kon wees, maar dit stel nie God se trou en God se reg en God 

barmhartigheid in twyfel nie.   

 

Ons moet dan ook nie twyfel nie.  Israel word wel ’n groot menigte toe hulle in Egipte bly, 

die eerste been van God se belofte aan Abraham word in Egipte vervul, die begin van 

Eksodus, maar die ander been, die eie grond, hoevele jare, ons weet nie mooi nie, maar dit is 

sekerlik omtrent 500 jaar na Abraham toe het die eie grond eers ’n realiteit geword. Ons kan 

maar net weer sê God hou woord, maar moet nie vir God aan jou en my horlosie, aan jou en 

my oordele probeer bind nie. So een sal hom/haar vasloop.  Dit gaan op die einde heeltyd 

oor God is wel barmhartig maar Hy is ook regverdig.  Sy geregtigheid sluit straf in, Want 

sonde  moet gestraf word... net in die eerste boek, ja net in die eerste hoofstukke van 

Genesis...Genesis 3-11 word ons belydenis reeds in alles getrou en waardevol bewys. 

AMEN 

 


