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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie  1 

                                                                                                                            ____________________________________________          
           

SONDE 
 

Sonde in die oorspronklike taal (Grieks) is HARMATEOLOGIE wal beteken, “om die merk te mis”.  Om dit meer 
verstaanbaar te maak, gaan ons kyk aan die hand van verskeie vrae om die inhoud na die oppervlakte te bring. 

1.  WAT IS SONDE? 
 
Definisie:  Sonde is 'n doelbewuste oortreding van een of meer van God se bekende wette. 

2.  HOE HET SONDE OORSPRONKLIK IN DIE HEELAL ONTSTAAN? 
 
Deur Lucifer wat sy eie skoonheid, in die hoedanigheid as hoof engel van God, raakgesien het, homself verhef en hom 
aan God gelyk wou stel. Hy het hoogmoedig geword. 
2.1 (Eseg. 28:12-17) “Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here 

HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van 
God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, 
sardoniks,saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag 
toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was 'n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op 'n 
heilige berg; 'n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af 
dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle 
jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, 
en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig , o gerub wat beskut! Hoogmoedig het jou hart geword 
oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp,...." 

2.1 (Jes. 14:12-14), “Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe is jy teen die aarde 
neergeslaan, oorweldiger van die nasies! En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef 
bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek wil klim bo die 
hoogtes van die wolke, my gelykstel aan die Allerhoogste!” 

2.3 (Open. 12:4,9) “.. .en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde 
gegooi.. ...En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele 
wêreld mislei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.” 

 
3.  HOE HET SONDE IN DIE WêRELD GEKOM? 
 
Adam het die verbond wat God met hom aangegaan het oortree deur in ongehoorsaamheid te verval. 
Hy het doelbewus teen 'n bekende wet van God oortree. 
3.1 (Gen. 2:16-17), “En die HERE God het aan die mens bevel gegee en 

gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom 
van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, 
sal jy sekerlik sterwe.” 

3.2 (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 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.” 

3.3 (Hos.6a. 6:7), “Maar hulle het soos Adam die verbond oortree,..."        
3.4     (I Tim.2:14), “En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat 

verlei en het in oortreding gekom.”Adam is nie verlei nie, maar het 
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doelbewus oortree.  
3.5     (Rom. 5:12), “Daarom, soos deur een mens die sonde in die   
          wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle  
          mense deurgedring het, omdat almal gesondig het” 
4.   WIE IS ALMAL SONDIG? 
 
Elke mens is sondig deurdat almal in die lendene van Adam was toe hy teenoor God oortree het en 
elkeen in hierdie sondige toestand gebore word. 
4.1 Rom. 5:12, "Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld 

ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat 
almal gesondig het-"  

4.2 Psalm 51:7, "Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang." 
4.3 Rom. 3:23, "want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God," 
 
5.  MELD DIE VERSKILLENDE TIPE SONDES MET HUL BETEKENIS. 
(Rom. 1:29-31) 
5.1 Ongeregtigheid - Om nie volgens die Woord van God te handel nie. 
5.2 Hoerery - Alle seksuele omgang buiten dit wat God vir die huwelik bedoel het; ook   
             masturbasie. 
5.3 Boosheid - Sondigheid; kwaadwilligheid; toorn.  
5.4 Hebsug - Om net te wil inpalm en alles te besit.  
5.5 Ondeug - Verdorwenheid. 
5.6 Nydigheid - Iemand wat bitsig met die tong en optrede is.  
5.7 Moord - Die lewe van 'n ander, of die persoon self wat geneem word,  
5.8 Twis - Iemand wat gedurig argumenteer en stry.  
5.9 Bedrog - Iemand wat ander bedrieg en mislei in woord en daad.  
5.10 Kwaadaardigheid - Iemand wat boos van geaardheid is.  
5.11 Nuusdraer - Iemand wat stories aangaande ander versprei. 
5.12 Haters van God - Iemand wat God minag en niks met Hom te doen wil hê nie.  
5.13 Geweldenaars - Iemand wat ander benadeel en hul fisies leed aandoen of besittings  
             beskadig.  
5.14 Trotsaards - Iemand wat van hom of haarself meer dink as wat hulle is. Iemand wat  
             hoogmoedig is.  
5.15 Grootpraters - Iemand wat dinge vergroot en hulleself beter voordoen as wat hulle is.  
5.16 Uitvinders van slegte dinge - Iemand wat die uitvinder van dinge is wat God nie  
            welbehaaglik is nie.  
5.17 Ongehoorsaam aan die ouers - Iemand wat teen die wil of opdrag van hul ouers optree. 
5.18 Onverstandig - lemand wat dwaas handel.  
5.19 Ontrou - Om nie by jou woord of eed te bly nie.  
5.20 Sonder natuurlike liefde - lemand wie se hart met boosheid gevul is.  
5.21 Onversoenlik - Om haatdraend en onvergewensgesind te wees en nie vrede te wil maak nie.  
5.22 Onbarmhartig - Om nie aan ander goed te doen en iemand in nood te wil help nie.  
(I Kor. 6:10) 
5.23 Afgodedienaars - lemand wat enigiets in die plek en tyd wat God toekom, stel.  
5.24 Egbrekers - Seksuele omgang met iemand anders terwyl mens in die huwelik verbind is.  
5.25 Wellustelinge - lemand wat hom of haarself oorgee aan begeertes en hul daaraan te vergryp.  
5.26 Sodomiete - lemand wat 'n verhouding het met 'n persoon van dieselfde geslag  
             (homoseksuele en lesbiese verhoudings).  
5.27 Diewe - Iemand wat iets doelbewus neem wat aan ander behoort.  
5.28 Gierigaards - Iemand wat dit wat hy of sy sien te wil hê en nie genoeg kan kry nie, maar  
             alles te wil inpalm en meer te wil besit as wat nodig is.  
5.29 Dronkaards - lemand wat alkohol van enige hoeveelheid in neem vir die plesier daarvan.  
5.30 Kwaadsprekers - lemand wat van 'n ander persoon praat met die doel om so 'n persoon in 'n  
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             swak lig te stel of te benadeel.  
5.31 Rowers - lemand wat 'n ander persoon vervreem van sy of haar eiendom om dit vir mensself  
             toe te eien.  
5.32 Owerspel - Om 'n verhouding met iemand anders as mens se wettige huweliksmaat te hê,  
5.33 Onreinheid - Om te deel in die dinge van God asook die dinge wat die wêreld bied.  
5.34 Ongebondenheid - Om twee here te dien. lemand wat nie God alleen aanbid nie, maar bv.  
             Mammon ook.  
5.35 Towery - Om betrokke te wees met die okkulte en op die geestesvlak te kommunikeer. 
5.36 Vyandskap - Om vyandig gesind teenoor iemand anders te wees. 
5.37 Jaloersheid - Om afgunstig op iemand anders te wees. 
5.38 Toornig - Om kwaad teenoor iemand of iets te wees in gevoel en optrede. 
5.39 Naywer - Om ander na te volg in hul doen en late en besittings.  
5.40 Tweedrag - Om tweespalt en onenigheid te veroorsaak.  
5.41 Partyskap - Om mense te beïnvloed om kant teen mekaar te kies.  
5.42 Afguns - Om afgunstig op ander te wees. Dit grens aan naywer en jaloesie. 
5.43 Brassery - In Gal. 5:21 beteken dit 'n partytjie of byeenkoms waar daar gedrink, geëet en  
             musiek gemaak word. Ooreet sorteer ook hieronder.  
(1 Tim. 1:9,10) 
5.44 Wettelose - Iemand wat die wette van God en die regering doelbewus verontagsaam en  
             oortree.  
5.45 Tugtelose - Iemand wat berispe en getugtig word en hom of haar nie daaraan steur nie,  
             maar verkeerd bly handel.  
5.46 Goddelose - Iemand wat sonder God is en glad nie Godvresend leef nie. 
5.47 Sondaars - Iemand wat die wet van God oortree.  
5.48 Onheiliges - Iemand wat nie afgesonder van die wêreld en toegewy aan God leef nie, maar  
            nog deels die wêreld aanhang.  
5.49 Ongewydes - Iemand wat nie met hul hele hart, siel, krag en verstand God dien nie.  
5.50   Vadermoorders - Iemand wat sy of haar vader van so 'n aard bedroef dat dit hom geestelik en  
             liggaamlik benadeel.  
5.51 Moedermoorders - Iemand wat sy of haar moeder van so 'n aard bedroef dat dit haar  
             geestelik en liggaamlik benadeel.  
5.52 Mensediewe - Iemand wat deel in slawehandel vir hul eie of ander se doel (ontvoering,  
             sekswerkers ens.). Iemand wat ander psigies manipuleer dat hulle hul eie identiteit verloor   
             en hul gedagtegang deur die ander party beheer word. So 'n persoon het geen waardestelsel  
             meer nie, maar moet altyd eers weet of dit die ander persoon se goedkeuring wegdra.  
5.53 Leuenaars - Iemand wat die waarheid verdraai om ander te bevoordeel of te benadeel sodat  
             hy die beste uit die saak kry.  
5.54 Meinediges - Iemand wat 'n valse eed aflê of voorgee om 'n ‘vriend’ van die Evangelie te  
            wees, maar agteraf die Evangelie benadeel. 
5.55 Nalatigheid - Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.(Jak.4:17)  
(Open 21:8) 
5.56 Vreesagtig - Iemand wat nie sy of haar vertroue in God stel nie, maar eerder aan die noodlot  
             glo. Dit is om negatiewe geloof te beoefen.  
5.57 Ongelowig - Iemand wat nie in die almag van God glo nie, maar God afbring na die mens se  
             vlak of selfs nog laer. 
5.58 Gruwelikes - lemand wat onbetaamlike en onmenslike dade pleeg.  
5.59 Towenaars - lemand wat betrokke is met die toorkuns. 
 
6.  WAT IS DIE GROOTSTE SONDE? 
 
Om die Here Jesus Christus nie aan te neem as mens se Verlosser en Saligmaker nie.  Joh. 3:16-18, 36, 
“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in 
Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld 
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gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. Hy wat in 
Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo 
het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.. ...Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; 
maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom." 
 
7.  WAT IS DIE RESULTAAT VAN SONDE?  
 
7.1 Skeiding met God.  
7.2 Vrees vir God. 
7.3 Ontbloting van mensself  
7.4 Vlug van God af weg.  
7.5 Selfregverdiging. 

Gen. 3:7-12, “Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het 
vyeblare aanmekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. 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. Toe roep die Here God 
na die mens en sê vir hom: Waar is jy? En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en 
gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg. 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? En die mens 
antwoord: Die vrou wat U my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en 
ek het geëet.” 

7.6 Geestelike dood. 
Rom. 6:23, “Want die loon van die sonde is die dood,...”  

7.7 Die ewigheid in die hel se vuur. 
Open. 20:15, “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is 
hy in die poel van vuur gewerp.” 

 
8. WAT GEE AANLEIDENG TOT SONDE? 
 
Die begeertes van die mens. 
(IKor. 10:13), “Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie;...” 
(Jak. 1:14), “Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.” 
(Rom. 1:24), “Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte 
oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer-“  
(Spr. 11:6), “Die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die 
ontroues gevang.” 
 
9.   OP WELKE WYSE WORD SONDE GEPLEEG? 
 
9.1 Deur dade. 

(Rom. 6:13), "En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as 
werktuie van ongeregtigheid nie, 

9.2 Deur woorde. 
(Jak. 3:6,8), "Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die 
tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand 
en word uit die hel aangesteek.. ..Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ‘n 
onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.” 

9.3 Deur gedagtes. 
(Matt 5:28), "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy 
hart met haar egbreuk gepleeg het." 
(Spr. 16:30), "Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe 
vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen." 
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10. ONDER WATTER DRIE KATEGORIË VAL SONDE? 
 
10.1 Om te geniet –  

Begeerlikheid van die vlees. (Alles wat die liggaam bevredig).                     
(Matt 4:3), "En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun  
van God is, sê dat hierdie klippe brode word."  

10.2 Om te wees –  
Grootsheid van die lewe. (Om belangrik en bekend te wees).   
(Matt 4:6),".. .As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele 
bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen 'n klip 
stamp nie."  

10.3 Om te besit –  
Begeerlikheid van die oë (Om rykdom te hê).  
(Matt. 4:9),".. Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid." Uit bogenoemde 
teksgedeeltes blyk dit asof die Here Jesus net drie keer versoek was, maar volgens (Lukas 4:2) 
was Hy veertig dae lank versoek.  

Hierdie "drie versoekings" toon dus die drie kategorieë waaronder alle sondes sorteer. 
Die Here Jesus was sonder kos in die woestyn en die brood sou vir Hom 'n genieting vir sy 
honger liggaam gewees het. Die Jode het geglo dat hulle Messias op 'n bomenslike wyse sy 
verskyning sou maak en deur van die tempel se dak af te spring sonder om iets oor te kom, sou 
hulle Hom as hulle koning aangeneem het. Hy sou dan groot gewees het onder sy volk. 

 
Derdens word baie mense deur die duiwel gevang deur rykdom en besittings. (IJohannes 

2:15,16) som dit baie mooi op: "Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. 
As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in 
die wêreld is - die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid 
van die lewe - is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld." 

 
I JOHANNES 3:5, "EN JULLE WEET DAT HY VERSKYN HET OM ONS SONDES WEG TE NEEM, EN GEEN 

SONDE IS IN HOM ME." 
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Toets  1  
Sonde 

 
 
1.  Wat is sonde? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2.  Hoe het die sonde oorspronklik in die heelal ontstaan? 
      
___________________________________________________________________________________ 
 
3.  Hoe het sonde in die wêreld gekom? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4.  Het alle mense gesondig? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
5.  Noem tien verskillende tipe sondes en wat hulle beteken. Soos in (Rom.1:29-31; 1 Kor.6:10; 1    

Tim.1:9-10; Jak.6:17; Open.21:8) 
 

a. ______________________ ______________________________________________ 
b. ______________________ ______________________________________________ 
c. ______________________ ______________________________________________ 
d. ______________________ ______________________________________________ 
e. ______________________ ______________________________________________ 
f. ______________________ ______________________________________________ 
g. ______________________ ______________________________________________ 
h. ______________________ ______________________________________________ 
i. ______________________ ______________________________________________ 
j. ______________________ ______________________________________________ 

 
6.  Wat dink jy wat is die grootste sonde wat mens kan doen? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
7.  Toe Adam gesondig het, noem sewe dinge wat die gevolg was daarvan? 
 

a. ______________________ ______________________________________________ 
b. ______________________ ______________________________________________ 
c. ______________________ ______________________________________________ 
d. ______________________ ______________________________________________ 
e. ______________________ ______________________________________________ 
f. ______________________ ______________________________________________ 
g. ______________________ ______________________________________________ 
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8.  Volgens 1 Kor.10:13 wat gee aanleiding tot sonde? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
9.  Op watter maniere word sonde gepleeg? 
 

a. Rom.6:13 - ____________________________________________________________________ 
 

b. Jak.3:6-8 - _____________________________________________________________________ 
 

c. Spr.16:30 - ____________________________________________________________________ 
 
10.  Volgens 1 Joh.2:15-16 bestaan liefde vir die wêreld uit drie dinge, noem hulle. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 
11.  Wat is die oplossing vir alle sonde? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


