
Week 30

Die Bybel leer ons dat almal gesondig het, en dus vêr 

van God af is. En dis nie maar net ‘n kwessie dat ons 

soms sondige dade doen nie, die eintlike probleem is 

dat ons ‘n sondige geaardheid het.  Ons is geneig tot 

sonde, want dis wie ons is. In Psalm 51 lees ons van 

Dawid se berou oor sy sonde en skuld. Hy, wat die 

skrywer van die meeste Psalms is, hy wat die reus 

Goliat verslaan het, hy wat soveel oorloë gewen het 

saam met die Here – met een aksie oortree hy 5 van 

die tien gebooie: Hy begeer iemand anders se vrou, 

hy steel haar by haar man, hy pleeg owerspel met 

Fokus

Vrae vir bespreking
1.   Ons ken die raaisel: Wat kom eerste: die hoender of die eier? Hier is ‘n soortgelyke raaisel om te 

bespreek:  Is ons sondaars omdat ons gedurig sonde doen, of doen ons gedurig sonde omdat ons 

sondaars is? (wat is die verskil?)

2. Ons moderne kultuur praat nie graag oor sonde nie. Watter eufimismes of sagter terme word gebruik 

om oor sonde te praat? (Dink ook aan die persone in die media)

3. In Ps 32 noem Dawid hoe sy sonde hom fisies benadeel het. Kan jy dink aan ander maniere hoe sonde 

jou benadeel? Deel dit met die groep.

4. Ons sing graag oor GENADE ONBESKRYFLIK GROOT. Kom ons probeer as groep hierdie genade 

beskryf. Wat maak dit so ‘n kosbare ding? 

Dinsdag  -  Leer die teksvers, maar lees ook Psalm 32 deur. Watter raakpunte het hierdie 
      twee gedeeltes met mekaar? Wat leer jy uit hierdie onderrig-Psalm van Dawid?

Woensdag  -  Leer die teksvers, en kyk na die voorwaardaarde wat daarin vervat is.  Hoe 
      verstaan jy dit?

9.“Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou 
en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en 
reinig ons van alle ongeregtigheid”

Teksvers 

Leerplan
Maandag  -  Leer die teksvers, maar lees ook Psalm 51 deur. Neem tyd om te dink aan jou 
      rofste oortredings en donkerste skandes. Hoe vergelyk dit met Dawid s’n? 
      Watter hoop put jy daaruit dat Dawid vergifnis kon ontvang?

1 Johannes 1:9

BYBELMEMORISERING

Donderdag - Sondag -  Memoriseer die teks, en dank die Here vir spesifieke sondes en oortredinge 
      wat Hy vergewe het en nie meer teen jou hou nie. 

innig lief.  En Hy sal altyd getrou wees aan ons. En wanneer ons ons sondes bely, dan sal Hy 
regverdig wees en dit van ons rekening verwyder.

Jesus het vir ons die pad na vergifnis en vryspraak mootnlik gemaak.  Hy het reeds met sy eie bloed vir al ons 
sondes betaal.  Sy geaardheid is dat Hy altyd getrou en regverdig is:  Hy het die mensdom – jou en my – 

haar, hy vermoor haar man en hy lieg oor die hele affêre. In Psalm 32 kry ons ‘n onderrig-Psalm, waarin Dawid 
die lesse wat hy geleer het, aan ander bekend maak. Onder andere vertel hy hoe sy krag opgedroog het, sy 
gebeente uitgeteer het en sy lied verander het in ‘n kreun. En dan spreek hy ‘n seënwens uit: Psalm 32:2:  “Dit 
gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie.” 
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