
Jan Steyn preek Sondag 30 Maart 

Tema: Genade is altyd groter as sonde 

Teks: Romeine 5:12-21 

Inleiding: 

Ons het twee stamvaders: Die eerste een is Adam. 

Adam was die eerste mens. Hy het van God die wet of gebod ontvang om nie te eet van die vrugte in die 

middel van die tuin van Eden nie. Maar Adam is ongehoorsaam en eet saam met sy vrou Eva wel van die 

vrugte. So het sonde en ongehoorsaamheid aan God deur Adam in die wêreld ingekom. Maar nie net die 

sonde het deur Adam in die wêreld ingekom nie. Die sonde se donker skaduwee of agterryer is die dood. 

Adam en Eva was bedoel om nie te sterf nie, maar na hul ongehoorsaamheid aan God word die dood 

nou ook deel van die mens se bestaan. Daarom lees ons in vers 12: Deur die een mens (deur Adam) het 

die sonde in die wêreld gekom en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig 

het.    

Ons word as sondaars gebore en is van nature sondig omdat die eerste mens Adam, ons almal se 

stamvader, ongehoorsaam aan God was. Van Adam af is sonde en sondigheid soos hierdie oorerflike 

siekte wat van geslag tot geslag oorgedra word. Ons vat hierdie gedagte vandag nogal moeilik, want ons 

dink anders as in die Bybelse tyd. Ons dink individualisties- ek behoort net vir my eie sonde aanspreeklik 

en skuldig te wees, nie omdat iemand ´n paar duisend jaar gelede in die tuin van Eden aan God 

ongehoorsaam was nie. Die Bybel sien die mensdom egter as hierdie geheel, jy word eerstens as deel 

van jou familie of stam of volk gesien as individu, daarom kon een man se ongehoorsaamheid aan God 

die mensdom tot vandag beïnvloed en ons ook skuldig voor God maak. Die dag toe Adam misluk het, 

het ons almal misluk. Sy val was ons val, sy skuld ons almal se skuld. Die groot woord daarvoor is 

kollektiewe skuld. 

 Maar ons staan nie net skuldig voor God omdat ons deel in Adam se sonde en sondigheid nie, ons 

staan ook skuldig voor God oor ons eie sonde en sondigheid. Daarom skryf Paulus in Romeine 3:23: 

Almal het gesondig en is ver van God af. Die OAV het gelees: Almal het gesondig en dit ontbreek hulle 

aan die heerlikheid van God. Ons groot probleem is nie dat ons seker sondes doen nie, maar dat ons van 

nature sondig is. Paul Tillich vat sonde saam as separation- ons sonde skei ons af van God, skep hierdie 

afstand tussen ons en God, maar ook tussen ons en ander mense. Hoe baie keer beduiwel ons 

sondigheid nie eenvoudig ons verhoudings met mense om ons nie. Vanaf Adam is sonde die meester en 

ons slawe van die sonde. Nie enige van ons kan ooit voor God staan en die vinger weg wys van onsself 

en sê: Dis alles Adam se skuld nie. Dis altyd ook ons skuld. 

 

 

 

 



Ons word in Adam gebore- ons stam uit hom af bloot weens ons geboorte. Alle mense word dus in 

Adam gebore of word gebore as deel van die Adamsfamilie. Die Adamsfamilie het die volgende 

kenmerke: 

Adam is ongehoorsaam aan God of oortree sy direkte bevel. Ons almal deel in Adam se oortreding. 

God oordeel oor Adam as skuldig voor Hom aan ongehoorsaamheid. Ons almal deel dus in Adam se 

veroordeling deur God vir sy ongehoorsaamheid en ons eie of ons staan saam met hom skuldig voor 

God. 

Adam sterf later in sy lewe. Ons almal deel in Adam se dood of sal sterf soos wat Adam gesterf het. 

Ons tweede stamvader is Christus Jesus: 

Ons almal behoort aan die Adamsfamilie bloot deur ons geboorte. Alle mense, geen uitsonderings nie.  

Ons deel in Adam se skuldig wees voor God weens sy sonde en ongehoorsaamheid, maar ook weens ons 

eie. Ons sonde het hierdie geweldige separation of skeiding tussen ons en God gebring. Om weer in die 

regte verhouding tot God te kom was Jesus nodig. Ons het dit laas week in Romeine 5:1 gelees: Daar is 

nou vrede tussen ons en God en vrye toegang vir ons na God deur ons Here Jesus Christus. Dit het 

gebeur omdat Hy vir ons aan die kruis gesterf het en vir ons uit die dood opgestaan het. Net soos wat 

ons deur ons geboorte en menswees deel is van  Adam en die Adamsfamilie, word ons deur die 

wedergeboorte in die geloof  uit Adam oorgeplant in Christus Jesus. Ons word uit die Adamsfamilie 

oorgeplaas in die Christusfamilie. Dis soos hierdie ou wêreld teenoor die nuwe wêreld. Dis letterlik ook 

hoe Paulus dit beskryf in 2 Korintiërs 5:17: Iemand wat aan Christus behoort, is ´n nuwe mens. Die oue is 

verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. As ons aan Jesus behoort het ons onder die 

bewind van hierdie nuwe regering gekom. Die Adam regering het ons onder die heerskappy en die 

slawerny van die sonde en ons eie verkeerde begeertes gestel. Die Christus regering stel ons onder die 

heerskappy van die Heilige Gees en die wil van God wat ons in die Woord van God so duidelik sien. Jy is 

nie meer in Adam nie, jy is nou in Christus. Toe jy in Adam was, was alles wat van Adam waar is, ook 

waar van jou. Maar noudat jy in Christus is, is alles wat van Hom waar is, ook waar van jou. Jy staan 

ook soos Hy nou heilig en onberispelik, sonder blaam voor God. 

Paulus noem Christus soms die tweede Adam, want in Hom het God weer oor begin met die 

mensdom, net soos wat Hy eens met die eerste Adam begin het met die mensdom. Net soos wat deur 

die ongehoorsaamheid van Adam God se oordeel oor alles mense gekom het, net so het in Jesus daar vir 

alle mense die geleentheid gekom om in die regte verhouding met God te kom as Sy vrygespreekte kind. 

Daar is een verskil. Ons kan nie kies of ons in Adam is nie. Ons is dit weens ons geboorte as mens al 

klaar. Maar ons moet kies of ons in Christus wil wees. Ons kan God se genadehand wat deur Jesus na 

ons uitgesteek word ignoreer of selfs wegklap. Ons kan besluit om eerder in Adam te bly. Ons kan die 

genadegawe van God se liefde deur Sy Seun aan ons demonstreer by ons laat verbygaan. 

Ons lees in 5:12: Deur die een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, 

naamlik deur Adam. Ons kry hier die gedagte die mensdom is hierdie groot eenheid, nie net losstaande 

individue nie.  Maar nou word dieselfde argument na die ander kant toe gebruik. Sonde en dood het 

deur die een man deur die hele mensdom versprei. Maar in Jesus het God se redding en vryspraak ook 

deur die hele mensdom versprei. Maar deur die Een, Jesus, lees ons in vers 17 is God se oorvloed van 

genade en vryspraak ook na alle mense versprei. 



Ons kan dit wat Adam bereik het teenoor dit wat Jesus bereik het, in die volgende tabel vanuit die 

hele Romeine 5 mooi saamvat: 

Adam se resultate:                                               Christus resultate: 

straf                                              redding 

sonde       genade 

dood       ewige lewe 

veroordeling      vryspraak 

vyandskap      versoening 

ongehoorsaamheid     gehoorsaamheid (deur Gees se krag) 

Die genade oortref die sonde: 

Die boodskap van Romeine 5:12-21 is dat die genade en liefde van God die sonde altyd oortref. Wat 

Christus gedoen het, is altyd meer en oorvloediger as wat Adam gedoen het. Die lewe oortref die dood, 

die vryspraak oortref die veroordeling, die genade oortref ons oortredings.  Hoekom? Want die 

gehoorsaamheid van Christus weeg by God soveel swaarder as die ongehoorsaamheid van Adam. The 

Message het dit so ongelooflik mooi vertaal: But sin didn´t and doesn´t have a chance in competition 

with the aggressive forgiveness we call grace. When it´s sin versus grace, grace wins hands down. 

Wat beteken hierdie boodskap dat God se genade en liefde soveel groter is as mense se sonde en 

oortreding vir jou en my in ons daaglikse lewens? Edward Markquart het dit vir my so mooi beskryf: 

What does it mean for our daily lives? Don´t ever give up hope. Don´t you ever despair of God. When 

things are down in your life and you feel you are being overwhelmed by temptation and sin, don´t you 

ever give up. The message of the gospel is this: the power of grace is much stronger than the power of 

sin. Everyone once in a while, when you get overwhelmed by the power of sin and darkness in your 

life, and every once in a while when you feel like throwing in the towel, remember the gospel of God, 

the truth of God, the grace of God. And the gospel is this, the power of God is more powerful than the 

power of sin. Christ is much more powerful than Adam in us. 

Genade behoort oor te loop: 

Paulus skryf in Romeine 5 vers 17 oor ons as kinders van die Here: ons is mense wat deur Christus Jesus 

die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het. Veel meer genade as wat vir myself ooit 

nodig kan wees. Net soos wat sonde by ´n mens se lewe kan uitloop en ander kan saamsleep en 

verkeerdelik kan beïnvloed, behoort God se genade nog soveel meer by ons lewens uit te loop. Behoort 

God se vryspraak en vergifnis so duidelik na ander mense by ons lewens uit te loop.  

Hulle vertel van die boer wat elke jaar die blou lint-toekenning as beste koringprodusent gekry het. Sy 

koring was altyd eenvoudig van die beste gehalte. Een jaar het die landbou verslaggewer ´n onderhoud 

met hierdie boer gevoer en iets verstommends by hom geleer. Die verslaggewer het ontdek dat die boer 

koringsaad met sy bure deel. Hy was so oorbluf dat hy dadelik gevra het: Hoe kan jy jou beste 

koringsaad met jou bure deel as hulle ook elke jaar vir hierdie kompetisie inskryf? 



Meneer, het die boer rustig geantwoord, het jy nie geweet dat die wind die stuifmeel van die ryp 

wordende koring optel en dit van veld tot veld dra nie? As my bure ondergemiddelde of swak koring 

produseer, sou die kruisbestuiwing my koring se kwaliteit stelselmatig verlaag. As ek dus goeie koring 

wil produseer, moet ek my bure help om ook goeie koring te verbou.  

Genade is bedoel om ons te verander. Nie net in hoe ons dink nie. Maar hoe ons leef. Want ons staan in 

Christus nie meer onder die heerskappy van die sonde of selfs van onsself nie. Paulus skryf daaroor baie 

helder in Romeine 7: Julle behoort nou aan iemand anders, aan Hom wat uit die dood opgewek is. 

Daarom moet ons nou ´n vrugbare lewe lei in diens van God. Here, mag U genade ons elkeen en ons 

almal saam as gemeente so verander dat ons vrug sal dra wat getuig aan Wie ons behoort. 

Amen. 


