
SONDE, VERLOSSING EN DANKBAARHEID. 

 

Jy moet eers jou sonde ken, berou hê daaroor en dit voor God bely, dan moet jy 

Jesus leer ken en hom aanneem as jou persoonlike Saligmaker deur Hom in jou 

lewe in te nooi, jou hart aan Hom oor te gee, Hom op die troon van jou hart en die 

middelpunt van jou lewe te sit en dan moet jy uit dankbaarheid God toelaat om jou 

met sy Gees te vervul sodat jy die nuwe lewe kan lei waar God sy lewe, krag en 

Naam deur jou leef. 

 

Dit is die drie stappe van hoe ŉ mens ŉ wedergebore en geesvervulde Christen 
word. 

 

Dit is die bedoeling wat die moderne Christelikheid aan hierdie drie woorde in die 

Heidelbergse Kategismus gee: sonde, verlossing en dankbaarheid. Hulle maak dit 

die drie geestelike stappe om ŉ wedergebore en geesvervulde Christen volgens hul 

geestelike bedoeling te word. 

 

Die drie woorde was nooit bedoel om drie geestelike stappe te wees hoe om gered 

en geesvervuld te word nie. Dit is ŉ erkenning van hoe God sy wet en sy evangelie 
binne die lewe van ŉ gelowige elke dag laat werk. 

 

Daarom is die hoofopskrif van hierdie drie dele van die Heidelbergse Kategismus: 

“Jou enigste troos in lewe en sterwe”: “dat jy aan Jesus Christus behoort”. Hierdie 

drie woorde wys hoe jy elke dag aan Hom behoort. Dit kan nooit verstaan word as 

drie opeenvolgende geestelike stappe hoe om gered en geesvervuld te word nie. 

 

Die twee woorde sonde en dankbaarheid is ŉ beskrywing van hoe God se wet werk, 
binne die lewe van ŉ gelowige, nie ŉ ongeredde en ongeestelike mens nie. 
 

Die wet leer elke gelowige elke dag dat hy die liefde wat die wet eis nooit self kan 

gee nie. Daarom kan hy nie sy lewe en hart vir God gee om gered te word nie. Want 

hy kan dit nie doen soos dit gedoen moet word nie. Die wet leer ons ons is te sondig 

om ons lewe, ons hart en ons beheer van ons lewe vir God te gee as ŉ manier 
waarop ons vergifnis by God kry. 

 

Daarom is dit teen die hele bedoeling van die leer oor sonde om te probeer voorhou 

dat dit die eerste stap is om gered te word. Dit wys nie wat die eerste stap is om 

gered te word nie. Dit wys wat jy nie kan doen om gered te word nie: jou lewe en 

hart vir God gee. 

 

Die bedoeling van die deel oor dankbaarheid is baie duidelik: alles wat die Bybel oor 

bekering van sonde en gehoorsaamheid aan God leer, doen ons omdat ons gered is 

deur die evangelie sonder die wet. 

 



Dit beteken dat erkenning van sonde, belydenis van sonde, berou oor sonde, die 

onderneming om God gehoorsaam te wees en lief te hê, nooit dade is waardeur ons 

gered kan word nie. Dit kan nie stappe wees van wat jy moet doen om gered te word 

nie. Dit is en kan net iets wees wat dankbare geredde mense doen, nie ongereddes 

nie, want alle dade van die mens wat liefde vir God is bly altyd gehoorsaamheid aan 

God se wet. 

 

Verlossing beskryf die evangelie. Net die evangelie sonder die wet en ons liefde vir 

God volgens die wet, red ons. Daarom is redding alleen deur die geloof sonder die 

tipe bekering wat moderne Christelikheid in hul drie stappe van geestelikheid 

beskryf. 

 

Redding is sonder die liefde vir God en sonder die tipe bekering van sonde tot die 

gehoorsaamheid van die wet. Hierdie dade het geen waarde vir die aanvaarding van 

vergifnis wat net die evangelie alleen bewerk en uitgedeel word deur Christus nie. 

 

Met hulle 3 stappe verduister hulle elke deel van die Bybel, die wet wat ons leer dat 

ons niks kan doen waardeur ons vergifnis kry nie, die evangelie wat ons sonder 

enige liefdesdade, bekeringsdade of gehoorsaamheidsdade red, net deur Christus 

en geloof alleen, en die wet wat ons leer om niks te doen om gered of geesvervuld te 

word nie, maar alles net uit dankbaarheid. 

 

Deur hierdie sogenaamde 3 stappe van sonde, verlossing en dankbaarheid maak 

hulle die goddeloosheid om God in jou lewe in te keer en God se lewe te leef in sy 

krag, wil en Naam die eintlike bedoeling van die geloof in die evangelie en die liefde 

volgens die wet. Dit doen hulle met die woorde: beheer van jou lewe vir God gee, 

God die middelpunt van jou lewe te maak, God in te nooi na jou toe en om in en met 

God se krag te lewe en nie jou eie lewe te leef nie. 

 

Woorde wat totaal onbybels is en in geen geloofsbelydenis voorkom nie.  

 

ds. PJ Kriel 

 

 

 

 

 

  


