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SONDAGOGGEND 18 Julie 2021 
Sonde en vergifnis 

  
Jesus het baie gesprekke met gewone mense gehad soos ek en jy.  Partykeer praat Hy 
met Joodse gelowiges. Ander kere kuier Hy by sondaars en gesels Hy met mense wat 
siek is, blind is, doof is, of van die duiwel besete is.   
 
Jesus gesels met Nikodemus en Hy sê vir Hom dat elke mens geestelik weer gebore 
word om die ewige lewe te hê.  Ander keer praat Hy met ’n Samaritaanse vrou.  Hy gee 
daardeur waarde aan vrouens en nie-Joodse mense.  Hy sê dat ons God deur die Gees 
en die Waarheid moet aanbid.  Volledig toegewy aan God en Sy transformasieproses.   
 
Die verhaal van sondaars soos ek en jy is soortgelyk aan die verhaal van ’n vrou wat op 
heterdaad in owerspel gevang is.  Hierdie is die verhaal van Jesus en sondige mense.  
Die verhaal van:  Sonde en vergifnis 
 
Johannes/John 7:53-8:1-11  
Jesus is terug in Jerusalem en Hy leer die mense in die tempel .   
Johannes/John 7:53-8:1-2 
 
Die aand toe Jesus hulle klaar geleer het elkeen na hulle huis toe gegaan, sekerlik om 
te gaan rus en eet en was en lekker slaap.  Die Seun van God, is so verneder deur Sy 
koms aarde toe, dat Hy self nie eers ’n huis het om na toe gegaan nie.  Hier staan elkeen 
het na sy huis toe gegaan, maar Jesus het na die Olyfberg te gegaan.   

• Het Hy daar in die oop veld geslaap, tussen die olyfbome? 

• Het Hy gegaan om te bid?   

• Dalk het Hy by Lasarus-hulle wat aan die ander kant van die berg gebly het, gaan 
slaap?   
 

Die Seun van God kom, maak Hy nie aanspraak, soos celebrities, op die beste 
behandeling nie, Hy het letterlik niks gehad, alles gegee vir jou en my en die mense van 
hierdie wêreld.   
 
Jesus moes in die vroue afdeling gepreek het, want vrouens is nie orals toe gelaat nie.  
Daar bring hulle ’n vrou na Hom toe.   
 
Johannes/John 8:3-6a 
Drie goed waarvoor mense in Jesus se tyd ter dood veroordeel kan word, en dit was vir 
moord, afgodery/Godlastering, en owerspel.  Die gebruik is vir baie jare al nie meer 
toegepas nie.  En onder Romeinse beheer, kon net die Romeinse regering die doodstraf 
oplê. 
 
Wie is nêrens in die storie?  Die man. Die Ou Testament sê dat albei party moet gestenig 
word, maar hulle gerieflikheidshalwe vergeet om die man te bring.  Hulle doel was om 
Jesus in ’n lokval in te lei en om Hom as gevolg van Sy antwoord aan te kla.   
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Hulle het gedink as hulle vir Jesus sou sê hierdie vrou is op heterdaad betrap het Hy 
een van twee keuses.   

• As Hy saam stem dat die vrou gestenig moes word, sou Hy sy “good standing” by die 
volk verloor. En as Hy sê dat sy doodgemaak moes word, oortree Hy die Romeins 
wette wat alleen die doodstraf kom gee.  Dan kon hulle Hom aan die Romeinse 
regering oorhandig. 

• As Hy sou sê hulle moenie die vrou stenig nie, dan kan Hy nie van God af wees nie, 
want dan oortree Hy dan die wet van Sy God en dan verloor Hy Sy aanspraak om 
van God af te wees.   
  

En dit mag dalk vir hulle lyk of Jesus in ’n hoek gedryf is, of dat dit skaakmat vir Jesus 
was, maar die Koning het nog altyd een skuif oor.  Onthou jy dit ook asseblief.  Dit mag 
dalk vir jou lyk asof jou situasie “dire” is, en of daar geen uitkoms is nie, en dat self God 
jou nie uit die situasie sal kry nie, maar onthou asseblief:  Die Koning het nog altyd een 
skuif oor.   
 
The King has one more move 
Johannes/John 8:6b-8 
 
Dis die enigste plek in die Bybel wat ons lees dat Jesus iets fisies geskryf het.  Jy wil 
graag seker weet wat Hy geskryf het? 
Wel, ….. Johannes sê nie, daarom kan ons nie spekuleer nie.   
 
Die Koning het een skuif oor 
Laat die een van julle wat ’n skoon gewete het, eerste ’n klip op haar gooi. 
Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ’n klip op haar gooi. (OV) 
 
Ek leer ’n groot les vanoggend.  Soveel keer het ek al vingers gewys na ander mense 
wat een of ander ding verkeerd doen.  Soveel keer het jy dalk ook al klippe gegooi na 
ander mense, terwyl jyself met een of ander geheime sonde worstel, of dit dalk sommer 
net toelaat.   
 
Jesus se vra hulle elkeen om voor God hulle self te ondersoek.  Toe skryf Hy weer iets, 
en toe Hy opstaan gebeur die volgende: 
 
Johannes/John 8:9 
Die oudste het eerste omgedraai en die res volg.  Dalk was Jesus hartseer, want nie 
een van hulle het agtergebly om Hom te vra om hulle sondes te vergewe nie. Ek leer 
weer ’n les hieruit.  Hulle wat so gou is om ander te veroordeel oor wat hulle doen, al 
het hulle self sonde, het geen begeerte om self verlos te word nie.  Dis vir hulle veel 
lekkerder om ander mense aan te kla en te beskinder en sleg te maak, as om self voor 
God te kom staan en vir Hom te sê:  “Here, ek is ’n arme sondaar, vergewe my asseblief.”   
 
Ek het gewonder hoekom het sy bly staan? Toe haar aanklaers weg is, kon sy ook mos 
omgedraai het om te gaan.  Sy is mos nou vry.   
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Waarom het sy bly staan?  Ek dink want sy het geweet, vandag is die dag wat my verlede 
skoon gevee gaan word en wat ek van my sonde van die verlede vry gespreek gaan 
word.  Miskien het sy die deernis is Jesus se oë gesien?  Maar vir ’n rede staan sy.  En 
dan vind hierdie kort lewensveranderende gesprek plaas.   
 
Johannes/John 8:10-11 
 
Keur Jesus haar sonde goed?  Nee, Hy weet wat owerspel in gesinne doen, hoe dit 
families, mans/vrouens/kinders uitmekaar ruk.  Nooit keur Hy dit goed nie.  Hy sê op ’n 
stadium dat as jy selfs net na ’n vrou kyk en haar begeer, pleeg jy owerspel.  Maar Hy 
weet dat wanneer Hy aan die kruis sterf Hy nie net vir haar sondes gaan sterf nie, maar 
vir die sondes van die wêreld.  Hy weet dat hulle wat vergifnis soek en berou het oor 
hulle sondes, sal dit kry, wat God is ’n genadige God.   
 
Die feit dat sy nie omgedraai het saam met die Skrifgeleerdes en Fariseërs nie, beteken 
een ding, sy soek vergifnis vir haar sondes.   
 
Daarom kan Jesus vir haar sê: “Ek veroordeel jou nie.”  Dis asof Hy sê ek red jou en 
gee jou ewige lewe.  Hy ken haar hart en daarom sê Hy vir haar ook, “gaan sondig nie 
meer nie.”  Hy weet na haar ontmoeting met Hom, sal geen ander wêreldse plesier goed 
genoeg wees om die gevoel van redding te oortref nie.   
 
Maak nie saak wat jy gedoen het in die verlede nie, as jy voor Jesus bly staan, is die 
boodskap eenvoudig.  
 
Ek veroordeel jou nie! 
 
Ons kan daarom vanoggend net in een van 3 kategorieë wees, wat eintlik net in twee 
kategorieë eindig.   

• Ons kan in die kategorie wees, wat graag ander “sondaars” veroordeel. 

• Ons kan in die kategorie wees wat by Jesus was, wat gereeld in Sy teenwoordigheid 
kom, Sy Woord hoor, wat nie toelaat dat dit ons verander nie.  

• Ons kan in die kategorie wees van hierdie vrou, wat geweet het haar sonde is teveel, 
maar sy staan voor Iemand wat haar kan vrymaak.  Sy staan voor iemand wat haar 
met deernis aankyk en met ’n sagte stem sê: “Ek veroordeel jou nie.”  Draai jou lewe 
om, lê jou sondes af.  Glo in my word my kind.   

 
Waar is jy? 

• Maklik om te oordeel en dan weg te draai van Jesus, weer ’n keer vandag.   

• Of voor Jesus, soeke na ewige vergifnis.  
Nooit ooit hoef jy oor jou sonde in ’n hoek gedryf te word nie, want die Koning het nog 
altyd een skuif oor.  Jesus! 
 
Ons weet nie wat van die vrou geword het nie.   
 
Daar is net 6 dokumente met William Shakespeare handtekening op en dis elkeen 
$5miljoen werd.  Die mees waardevolste ding wat geskryf was deur ’n persoon is dit wat 
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hierdie vrou gesien het. Hier staan sy en met haar oë sien sy Jesus skryf iets op die 
grond en dan vergewe haar, haar sondes.  Jesus het nog ’n keer iets geskryf.  En hierdie 
keer weet ons wat Hy geskryf het.  
 
Openbaring/Revelation 20:15 
 
Die kosbaarste ding wat Jesus kan skryf is jou naam in die boek van die lewe.  En 
wanneer word jou naam in die boek van die lewe ingeskryf?  Wanneer jy by Jesus gaan 
staan, en Sy vergifnis ontvang.  Dalk is haar naam ook in die boek van die lewe geskryf. 
Ek glo nie sy het weer na haar ou lewe toe teruggegaan nie.   
 
Jesus sal nooit vir jou sê dat dit wat jy gedoen het, is die onvergeeflike sonde nie.  As jy 
opreg na Hom toe kom met jou sonde sal Hy sê; “Ek veroordeel jou nie, want ek het 
gekom om sondaars te soek en te red.”  As jy daardie redding aanvaar word jy ’n kind 
van God en gee Hy vir jou en my wat glo die Heilige Gees wat ons lei en leer en help 
om van die sonde se laaste tentakels ontslae te raak.   
 
John Newton vertel is in 1725 in Londen gebore.  Sy pa het was die skeepskaptein van 
’n paar handelskepe.  Later word John ook ’n kaptein van sy eie skip, ’n skip wat slawe 
van Afrika na ander wêrelddele geneem het. John het so ietsie van God geweet maar 
het soos die vrou in ons verhaal ’n sondige lewe geleef.  Een keer op pad terug van 
Amerika af het ’n geweldige storm hulle oorval, en John het in sy persoonlike dagboek 
geskryf dat alles verlore is.  Ten spyte van dat hy nie eintlik vir God geken het nie, het 
hy geroep, “Here, wees ons genadig.”  Hy het sy lewe aan God belowe en op ’n 
wonderbaarlike manier is hulle gered.   
 
Sy lewe het so verander dat hy nie weer slaweskepe kom bestuur het nie, en hy het 
later ’n predikant geword en ’n groot aandeel gespeel in die afskaffing van slawerny.  En 
een van die 280 liedere wat hy geskryf het, het vertel van sy vorige lewe.  
 
Toe hy soos hierdie vrou, voor Jesus staan en nie weghardloop as gevolg van sy sonde 
nie, is hy vergewe en daarom vertel hy in die lied, van die "Amazing Grace,’ van God.   
 
As jy dink jou sonde is te groot of God kan jou nie vergewe nie, gaan staan by Jesus en 
Hy vergewe jou en spreek jou vry.  Die vrou het nie nodig om iets te doen voordat Jesus 
haar vergewe het nie.  Dis net onbeskryflike genade, “amazing grace.” 

 

 

 

 


