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Skriflesing:  1 Joh 3:1-11

Prediking:   Werklike  bekering 
begin  met  sondebesef.   Indien jy 
nie kan besef hoe groot jou sonde 
is  nie,  kan  jy  nooit  verstaan  hoe 
groot God se haat van die sonde is 
en hoe vreeslik die straf wat Jesus 
moes dra in ons plek, was nie.

Sonde kan seker op baie maniere 
beskryf word.  Dit is om teen God 
se wil te lewe.  Dit is om die doel 
van iets te mis.   Dit is in konteks 
van  1  Johannes,  veral  om  teen 
God te wees, om God se vyand te 
wees.

Ons dink nie so daaroor as ons vir 
iemand  iets  skeefs  sê  nie.   Ons 
dink nie so daaroor as ons ingee 
aan een of  ander versoeking wat 
ons  as  redelik  onskuldig  beskou 
nie.

Ons stel onsself aan die kant van 
die  sonde,  duiwel  en  dood 
wanneer ons sonde doen.

Wat  is  hierdie  sondes  wat  so 
vreeslik  is?   Is  dit  om  afgode  te 
aanbid, om op iets anders as God 
alleen te vertrou vir my lewe?  

Of om moord te pleeg?

Ja, dit is.  En veel meer!   Jesus 
self het dit vir ons uitgespel toe hy 
in  die  bergrede  gesê  het  dat  jy 
jouself aan moord skuldig maak as 
jy maar net vir iemand sê dat hy/sy 
“stupid” is, ‘n idioot is.

Jesus self het gesê dat jou geld so 
maklik  ‘n afgod kan word waarop 
jy vertrou vir jou sekuriteit.

Dit  is waaroor Johannes ook hier 
skryf.

Ons  herdenk  steeds,  hier  so  2 
weke  na  paassondag  dat  Jesus 
lewe,  dat  Hy  uit  die  dood 
opgestaan  het  en  die  lewende 
Here is.

Johannes wil  dit ook vir sy lesers 
beklemtoon:  Jesus moet jou lewe 
nou  deur  die  Gees  beheers, 
anders  is  jou  godsdiens  dood, 
nikswerd.  So ‘n lewe mis die doel 
waarvoor God jou geskep het.
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Johannes  wil  vir  sy  lesers  ook 
verduidelik  dat  jy nie net met  die 
kop en hart kan glo in Jesus, maar 
dit verander nie jou lewe nie.

Dit help nie jy sê jy glo, en jy sê jy 
aanbid  en  dien  God,  maar  jy  is 
iemand  wat  ander  mense 
seermaak en benadeel nie.

Die gnostici was die groep mense 
wat  sulke  dinge  gesê  het  in 
Johannes se tyd.  Dit was genoeg 
om  kennis  te  hê  van  God  en 
Jesus.  Dan is jy gered.  Baie van 
ons  mense  dink  vandag  nog  so 
oor  geloof.   Johannes  wil  baie 
duidelik vir ons sê:  geloof in God 
is  iets  wat  mens  kan  sien  in  die 
manier  waarop  jy  ander  mense 
behandel.

Is jy ‘n geredde gelowige?  Wel – 
hoe lyk jou verhoudings met ander 
mense?  Help jy die wat honger is? 

Keer  jy  dat  daar  onregverdigheid 
en  ongeregtigheid  rondom  jou 
gebeur?  Vergewe jy, of onthou jy 
al die verkeerde dade wat teen jou 
gedoen is?

Dit  alles  bepaal  of  jy  werklik 
bekeer het,  werklik  berou het oor 
jou  sonde  en  werklik  na  die 
lewende Here gekom het om jou te 
vergewe en jou lewe nuut te maak.

Voordat ons nie verstaan hoe God 
elke daad van nie-liefde, elke daad 
van sonde, haat nie, sal ons nooit 
werklik verstaan wat Jesus ervaar 
het toe Sy eie Vader Hom verlaat 
het nie.

Toe Hy die straf moes dra wat vir 
ons bedoel is nie.

Jesus wat geen sonde gedoen het 
nie, en tog die straf moes dra.  Sy 
Vader se straf, sy Vader se toorn, 
sy Vader se veroordeling van die 

sonde in ons lewens wat op Hom 
was …

Ons  dink  so  baie  keer  dat  ons 
maar  kan  glo  en  dan  maar  kan 
aanhou om te leef met sonde wat 
‘n houvas in ons lewens het.  Ons 
mag  nie.   Vers  6  kan  dit  nie 
duideliker stel nie.

Johannes praat hier nogal ook met 
mense  wat  gebly  het  nadat  die 
“verkeerdes”,  die  gnostiese  en 
docetiese groepe weggebreek het. 
Sy waarskuwing aan die wat gebly 
het,  aan  die  wat  “reg”  was,  is: 
oppas: julle is ook nie in alles reg 
nie.   Hoe  behandel  julle  die  wat 
weggebreek  het?   Dis  nie  te  sê 
julle sal behoue bly nie – julle moet 
sonder sonde lewe!

Dis  vir  ons  so  maklik  om  ons 
menslikheid  en sondige nature  te 
gebruik as verskoning om sonde te 
doen.
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In die lig van Johannes se woorde 
kan ons nie maar net so gemaklik 
met so baie sondes saamlewe nie. 
Dan is ons besig om a-teisties te 
lewe.  Weg van God.  Eintlik as sy 
vyande te lewe.

Wie is die slegste getuies vir God 
in die wereld?  Juis die wat sê dat 
hulle aan hom behoort, maar hulle 
is  vol  haat,  vol  baklei,  vol 
liefdeloosheid,  vol  sonde.   Wie 
doen  God  se  naam  die  grootste 
skade aan?  Nie die heidene nie.

Juis diegene wat gekoppel is aan 
sy  naam,  die  wat  sy  kinders 
genoem  word  en  dan  soos  die 
kinders van die duiwel optree.

Kan ons,  mag  ons  sê  dat  Jesus 
het  opgestaan,  Hy  lewe,  en  dan 
lewe  ons  soos  mense  wat  geen 
ware Lewe in ons lewens het nie? 
Wat  die  dood  se  houvas  in  die 

sonde in ons lewens het?

Hoe sê ons lied:   Jesus  leef,  en 
ons met Hom!  Dit sal veral sigbaar 
wees  in  hoe  ons  lewe  en  teen 
ander mense optree!  Amen.
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