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1 Johannes 3:4-10      5 Mei 2019 
 

Wat is sonde? 

 

1.Sonde is een van die mees gebruikte woorde in die gemiddelde kerkmens se 

woordeskat... en dis nie sonder rede nie: Die Bybel praat immers baie oor sonde. 

Miskien ken julle ook die storie van die seuntjie wie se ouers een Sondag nie kon 

kerk toe gaan nie en hom net by die kerk afgelaai het. Hy moes kerk toe gaan en 

daarna Sondagskool toe. Die mannetjie het egter besluit om te bank (wag) en so 

bietjie te gaan rondloop en op die regte tyd net weer terug te wees by die kerk, sodat 

dit lyk of hy heel tyd daar was. Nadat sy ouers hom na die sondagskool opgetel het 

wou sy pa weet waaroor die dominee gepreek het. Die seuntjie het natuurlik nie 

geweet nie – hy was immers nie daar nie – maar het gedink dit is veilig om te sê: 

“Die dominee het oor sonde gepreek!” Dit het die pa blykbaar tevrede gestel.  

Dink gou vir ’n oomblik: Hoe sou jy sonde definieër? Wat is sonde? 

Seker een van die bekendste definisies van sonde kry ons in Jakobus 4:17  “As 

iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde.”  

Johannes se definisie klink as volg: “Sonde is ...oortreding van die wet van God.” (1 

Joh 3:4b)  Verlede kwartaal het ons met prediking oor “die wet van God” geeindig... 

vanoggend hoor ons sonde is ongehoorsaamheid aan God se wil/sy wet. 

 

Ja, daar is al baie in kerke oor sonde gepreek. Die prediker het dan ook gewoonlik ’n 

arsenaal van spesifieke sondes in gedagte. As jy as luisteraar gelukkig is, kan jy dalk 

uit die erediens stap met die wete dat jy net-net skuldig is aan twee of dalk drie van 

die sondes wat die dominee genoem het. Jou saak is met ander woorde nie te sleg 

nie. Daar is immers tien-talle ander sondes wat genoem is waaraan jy nie skuldig is 

nie. 

Luister mens na preke oor die jare heen, dan kom jy agter dat sonde ook 

verskillende name oor al die jare gehad het. Wat vyftig jaar gelede sonde was, is nie 

noodwendig vandag sonde nie, of as dit is, is dit nie meer so ’n groot sonde nie want 

die dominee preek nie meer so baie daaroor nie. Sommige mense reken juis dat 

hulle al die jare mislei is oor spesifieke sondes...dit is toe blykbaar nie so erg soos 

wat dit gemaak is nie – soos die oom wat baie lief was vir dans maar dit nie meer 

gedoen het nie omdat hy in ’n preek gehoor het dat dit ’n verskriklike sonde is. Hy 

het blykbaar by geleentheid  gesê dat as hy eendag in die hemel moet uitvind dans 

was nie sonde nie, hy darem baie vies gaan wees. 

 

2. Ek dink al hierdie gewonder oor wat sonde is, en wat nie sonde is nie, gebruik die 

verkeerde uitgangspunt/vertrekpunt om die vraag te beantwoord.  

Sonde is ’n daad – so sê Jakobus en Johannes... maar die daad het ’n ander 

oorsprong. Sonde het in die eerste plek te doen met ’n stukkende verhouding. ’n 
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Stukkende verhouding tussen God en mens! In alle sonde gaan dit om ’n gebroke 

verhouding tussen mense en die Skepper God. Wat anders sou Johannes bedoel as 

hy sê: Iemand wat in Hom (Jesus) bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat 

aanhou sondig...ken Hom nie. (1 Joh 3:6) As ek iemand nie ken nie, het ons nog 

nooit ’n verhouding gehad nie. As ek iemand nie in ’n saak ken nie, het ek ook nie ’n 

verhouding met so iemand nie. (ons ken immers die mense naby aan ons in 

besluite)  As ek nie die natuurwette, soos die wet van swaartekrag, ken nie, loop ek 

gevaar om myself lelik seer te maak. As ek nie die wette van my Skepper en die 

Skepper van die wêreld ken nie, loop ek ook gevaar. Ons verhouding met ons 

Skeppergod, wat ook ons Vader is, want Hy noem ons sy kinders, is onsettend 

belangrik. As daar ’n breuk in daardie verhouding kom, begin ons sondig en wag 

daar moeilikheid. 

Daarom dat Johannes sommer prontuit kan sê: “wie aanhou sonde doen, behoort 

aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig”(:8) As ek aan 

die duiwel behoort, behoort ek nie aan Jesus nie. (dit alles is Johannes se 

argument.) Jy sien dus, dit gaan oor ’n verhoudings probleem. 

Baie mense vandag wil nie meer vir God op sy voorwaardes dien nie. Hulle wil self 

hul voorwaardes maak. Maar wanneer mens so begin dink doen jy die verhouding 

tussen jou en die Here skade aan. In die Bybel maak God duidelik hoe Hy gedien 

moet word. Sonde is wanneer mense dink: “Ag, ék gaan besluit hoe ek Hom wil dien. 

Wanneer ons as mens self die voorwaardes neerlê oor hoe ons Hom wil dien, dan is 

dit sonde. Ja, inderdaad: Ten diepste het ons hier met ’n verhoudings- probleem te 

doen. 

 

3. Nou moet ek tog nie te gou dink dat dit vir my nie ’n probleem is nie. Die Bybel 

gee vir ons slegte nuus oor “Sonde”, en dit is: Van die dag af dat ek begin asemhaal 

het, was sonde in my lewe teenwoordig. Iemand stel dit as volg: Dit is ’n mag wat ‘n 

mens van jou eerste asemteug af beetpak. Die gevolge hiervan is dat die een na die 

ander verkeerde daad vir ons soos kos is. (Vgl Efes 2:1-3 in hierdie verband) Ja, ons 

as Christene ken die gevoel maar alte goed. Sonde is nie net iets waarmee die 

ongelowiges te doen het nie. 

Op jou eie kan jy hierdie bande van die sonde nooit van jou afgooi nie. Want omdat 

dit ’n mag is waarmee ons te doen het, sal die ophou doen van een of tien verkeerde 

dinge nie noodwendig vir ons in die regte verhouding met God bring nie. Nie eers 

ons beste goeie dade kan maak dat ons uit die tronk van sonde kan ontsnap nie. 

Sonde hou jou lewenslank opgesluit. Dit maak van jou ’n willose slaaf wat van die 

een sondedaad na die ander voortploeter. Selfs al wil jy dit nie doen nie. (Vergelyk 

Paulus in Romeine 7 in die verband) 

Kom ons hoor dus: Sonde is ’n werklikheid waarmee rekening gehou moet word. 

Sonde raak sigbaar in ons leefwyse. Ons almal word daarmee gekonfronteer. 

Daarom word mense wat in die mag van sonde is, sondaars genoem. Dit dui hulle 

status in God se oë aan – verlorenes, slawe van die sonde. 
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4. Maar hieraan het Jesus iets kom doen! 

Daarvan lees ons in vers 5: “Julle weet tog dat Jesus gekom het om die sondes weg 

te neem...”  Hoe Jesus dit gedoen het, het ons die afgelope tyd in Paastyd herdenk. 

Jesus het in ons plek die Offerlam geword wat vir ons sondes gestraf is. Hy het 

doodgegaan met al ons sondes op Sy skouers. Met Opstandingsondag word dit 

duidelik dat die satan se mag verbreek is, en dat ek en jy nie meer onder die druk 

van ons sondes sal doodgaan nie. Jesus se offer was regtig oorgenoeg betaling vir 

ons sondes. Dit is genoeg om al ons foute te oordek. Ons sou dit ook so kon stel: 

Sonde se mag is deur Jesus ’n kwaai knou toegedien. Hy verander sondaars in God 

se kinders. (Let op hoe begin hy in 3:1,2 – “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons 

bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. Geliefdes, ons is nou 

reeds kinders van God...”) 

 

’n Viend van my wat sy doktorsgraad in Nuwe Testament gedoen het, sê dat die 

Nuwe Testament gelowiges nooit weer “sondaars” noem nie. (Ek glo hy sou dit 

noukeurig nagegaan het.) Nee, Christene is nou God se kinders, nie sondaars nie. 

 

Ek dink dit is wat Johannes met die volgende vers wil kommunikeer… maar dit laat 
mens ongemaklik. Daar staan:  
"Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God 
in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy 'n kind van God is." (1 Joh 3:9) 

 
Jy voel dadelik aan dat dit nie reg klink nie. Maar behalwe dit, wat maak mens met 
sy woorde vroeër in dieselfde brief waar hy sê: 
"As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie 
in ons nie. 9. Maar as ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe 

ons ons sondes…… 10. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons 
Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie." (1 Joh 1:8-10) Weerspreek 

Johannes hom dalk hier? 
 
Dink ook aan Paulus se woorde in Rom 7:15  Die goeie wat ek wil doen, doen ek 
nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. 
 
Hoe moet ons dit verstaan? 
 
Die rede waarom Johannes enersyds praat van die sonde van die gelowige en 
andersyds beweer dat die gelowige nie kan sondig nie, moet as volg verstaan word:   
 
Ten spyte van die feit dat die gelowige nog sondig, het daar tog 'n groot oorgang in 
sy lewe plaasgevind. 'n Oorgang van die ou bedeling van sonde en dood, na 'n 
nuwe bedeling van liefde en lewe. Dit is wat Jesus aan die kruis en met Sy 
opstanding vir ons as gelowiges bewerk het. Johannes verwys baie daarna, in ons 
teks in vers 5 en ook later in sy brief as hy in 1Joh 5:11-13 skryf: 
"God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, 

het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief 
skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die 

Seun van God glo." 
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Hierdie oorgang is deur Jesus bewerk en dit word ons deel by ons wedergeboorte. 
Die dag wanneer Hy my kom oortuig dat ek sy kind is. 
 
Ons as gelowiges sondig nog, ongelukkig, en daarom staan dit in hoofstuk 1 van 
hierdie brief… dat ons nie moet dink ons het nie sonde nie. Maar as gevolg van 
hierdie oorgang tot die ewige lewe, wat in die gelowige se lewe reeds voltrek is, lei 
ons sonde nie meer tot die ewige dood nie, en, baie belangrik, het ons ‘n begeerte 
om al hoe minder te sondig. Ons wil nie sonde doen nie. Sonde pla ons. Maak dat 
ons nie lekker slaap nie. 
 
Vertalers het dit aangevoel en daarom vertaal die meeste ander vertalings vers 9 
met “hou nie aan met sondig nie”. (Soos in vers 6 hier in die NAV) Dit gaan met 
ander woorde oor ‘n gesindheid van: Ek is ‘n kind van God en daarom moet ek nie 
aanhou sondig nie. Kyk gou na ‘n paar vertalings van vers 9 saam met my: 

• Die NIV lees: “No one who is born of God will continue to sin…”  

• Die New Living Translation lees: “Those who have been born into God’s 
family do not make a practice of sinning,” 

• Amplified Bible: “No one who is born of God [deliberately, knowingly, and 
habitually] practices sin.” 

• Die Boodskap: “Niemand wat deur God sy kind gemaak is, maak nog ‘n 
gewoonte van die sonde nie. Hoe kan hy? God het so iemand mos 
lewendig gemaak…Daarom mag die gedagte om iets te doen wat God 
ongelukkig maak, nie eens by ‘n kind van God opkom nie.” 

 

Ons doen dus nog sonde, maar nie meer soos voor ons vir Jesus leer ken het nie. 

Voor ons Christus geken het het ons sonde ons nie gepla nie. Nou is ons in ‘n 

verhouding met God. Hy is ons Vader, Jesus is ons Vriend, die Heilige Gees is ons 

Mentor…en ons wil graag doen wat hulle van ons verwag. Daarom die woorde aan 

die einde van vers 3: “Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Jesus koester, 

hou homself rein soos Jesus rein is.” 

Dit is dus nie in orde om te sondig nie. “Iemand wat in Hom bly hou nie aan met 
sondig nie” (:6) Ons doelwit moet wees om “regverdig” te lewe (vers 7) Reg te lewe! 
Ons dade maak nie dat ons kinders van God raak nie, maar dit bewys dat ons Sy 
kinders is! En daarom sal jy jou Hemelse Pa se eienskappe vertoon.  Die 
belangrikste van hierdie eienskappe is dat jy jou medegelowiges sal liefhê – daarom 
praat Johannes direk na 3:10 hieroor. 
 

Mag die Here ons help om dit te verstaan en te gaan leef. 

 

Amen 


