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GOD SKEP NIE SONDE NIE. 
 
Na aanleiding van ‘n skrywe wat ek geskryf het naamlik (God sê wat Hy bedoel en 
God bedoel wat Hy sê,) wat ek met liefde aan jou sal stuur, as jy daarvoor vra en 
waarin ek skryf: 
“… volgens die getuienis wat ek persoonlik in die Woord sien, is jy verseker nie gay 
gebore nie maar jy wórd so: 
 
ROM 1:26 Dit is daarom dat God hulle oorgegee het (toegelaat het, want dit is wat 
hulle wou doen) aan hulle eie skandelike drifte. Selfs die vroue het die natuurlike 
seksuele verkeer verruil vir wat teen die natuur is, naamlik dié met ander vroue. 
ROM 1:27 Op dieselfde manier het die mans die natuurlike manier om seksueel te 
verkeer prysgegee (of dan verruil) en 'n brandende begeerte na mekaar begin koester. 
Mans het skandelike dade met mekaar bedryf. Gevolglik moes hulle in hulle eie 
persoon die duur prys vir hulle perversiteit betaal. 
 
Toe het iemand aan my geskryf, om my sienswyse, dat jy byvoorbeeld nie gay gebore 
word nie, meer te verduidelik. 
 
Laat ek dan begin by die Woord, waar ek maar altyd my inspirasie oor dinge kry. 
Lees gou die volgende uit die Woord: 
 
Die Psalm begin so: 
 
PSM 51:1  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid,  
PSM 51:2  toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Bátseba ingegaan 

het. 
 
Nou gaan ek aanvaar dat jy weet van watter groot sonde van Dawid hier gepraat word 
maar as jy nie weet nie kan jy dit gaan lees daar van af 2SAM 11:1.  
 
Dan lees ons in hierdie Psalm: 
 
PSM 51:5  Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.  
PSM 51:6  Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat 

U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.  
PSM 51:7   Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my 

ontvang.  
PSM 51:8   Kyk, U het ‘n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die 

verborgene maak U aan my wysheid bekend.  



 
Die gedeelte wat ek iets oor wil sê is die volgende: 
 
PSM 51:7   Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my 

ontvang.  
 
Wat ek nie daar lees nie is die volgende: 
 
PSM 51:7   Kyk, in (nie met) ongeregtigheid is ek gebore, en in (nie met) sonde het 

my moeder my ontvang.  
 
In ‘n nuwer Vertaling lees hierdie gedeelte so: 
 
PSM 51:7 Want ek is as sondaar gebore, en was dit toe my ma swanger geword het. 
 
Met die konteks van die res van die woord in gedagte, verstaan ek die Nuwer 
Vertaling so: 
 
PSM 51:7 Want ek is as sondaar gebore, (iemand wie se natuur die geneigdheid tot 
sonde gehad het) en was dit toe my ma swanger geword het. 
 
Laat ek dit dan nog verder so verduidelik: 
Jy staan in die nag in ‘n verligte kamer met ‘n rugbybal in jou hand en ek staan buite 
in die donker. 
Nou gooi jy die bal vir my en ek vang die bal. 
Waar vang ek die bal? 
Buite in die donker. 
Ek sou selfs kon byvoeg. 
Buite in die donker en nie buite met die donker nie. 
Dawid se Ma het hom in hierdie sondige wêreld ontvang en nie met sonde in hierdie 
wêreld ontvang nie. 
Jy sien. 
Kyk nou in jou hart na ‘n pasgebore, of baie jong babatjie wat jy dalk al êrens gesien 
het, terwyl jy verder lees. 
 
‘n Mens word nie ‘n verkragter, kleptomaan, homoseksueel, hermafrodiet, wreedaard, 
pedofiel, of iemand wat met diere seksueel verkeer ens, ens die lys is onmeetlik lank, 
gebore nie. 
Jy mag dalk weens satan se inmenging met ons oorerflikheid, want hy het sy 
besoedelde hand oral in die skepping ingesteek.  Ja, jy mag dalk selfs met ‘n 
geneigdheid van byvoorbeeld wreedheid gebore word, omdat jou Pa daardie soort 
boosheid in sy hart vertroetel en sy eie gemaak het maar uiteindelik bereik elke mens 
in haar of sy lewe die stadium, of dan ouderdom, dat jy toerekenbaar vir jou doen en 
late in hierdie lewe word en dan maak jy in jou hart sekere keuses. 
Dit maak ook volgens soos ek die Woord verstaan uiteindelik nie saak wat jou 
omstandighede is nie.  Jy hoef byvoorbeeld nie ‘n Christen te wees, om die regte 
lewenswyse in hierdie lewe te kies nie want ons Here het in sy groot regverdigheid 
omdat Hy jou na Sy beeld geskape het, reeds dit in jou wese geplaas van hoe Hy wil 
dat jy lewe. 



Soos ek die Woord in my hart verstaan, geld wat jy nou gaan lees, in alle opsigte vir 
jou en my, ons, die mens, wat na God se beeld geskape is. 
 
ROM 2:14 Wat nou die nie-Jode betref wat nie God se geskrewe wet het nie - as 
hulle instinktief die vereistes van die wet nakom, selfs al het hulle nie die wet nie, stel 
hulle vir hulleself 'n wet. 
ROM 2:15 Hulle optrede toon duidelik dat die vereistes van die wet in hulle harte 
geskryf staan. Boonop bevestig hulle gewetens dit deurdat hulle gedagtes 
hulle óf aankla óf vryspreek. 
ROM 2:16 So sal dit ook wees op die oordeelsdag wanneer God, deur Jesus 
Christus, sal oordeel oor die verborge dieptes van ons lewe. Dít is deel van die Goeie 
Nuus wat ek verkondig. 
 
In ‘n ouer Vertaling lees hierdie gedeelte as volg: 
 
ROM 2:14  Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge 

van die wet doen, is hulle vir hulleself ‘n wet, al het hulle geen wet nie;  
ROM 2:15  omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe 

staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling 
beskuldig of ook verontskuldig,  

ROM 2:16  in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus 
Christus sal oordeel, volgens my evangelie.  

 
Ek het verseker nie al die antwoorde vir al die vrae wat gevra mag word nie maar één 
ding staan vir my soos ‘n paal bo water - 
 
God, wat sonde só haat dat Hy Sy Seun na Golgota laat stap het om vir álle 
sonde van alle mense aan die kruis te gaan hang het, sal nie dan nog waaragtig 
voortgaan en sonde skep nie. 
Want dit is wat Hy dan doen as Hy om maar net twee voorbeelde te noem, ‘n 
verkragter  of iemand wat seks met diere verkies, skep. 
 
1JOH 2:2 Hy is die versoeningsoffer vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, 
maar ook vir dié van die hele mensdom. 
1JOH 2:3 En hieraan weet ons dat ons Hom regtig ken: as ons sy opdragte 
gehoorsaam. 
 
Ten slotte nog net dit. 
Die mense wat beweer, dat mense met sekere afwykings van die normale, soos 
homoseksuele leefwyses deur ons Christene in liefde toegelaat moet word om hulle 
soort leefwyse in vrede uit te lewe, moet nou dan net konsekwent wees, ten minste 
wat hulleself aanbetref en nie vroom skynheilig huigel nie. 
 
Ten minste moet hulle, wat hulleself aanbetref, dieselfde bril opsit as hulle na ander 
mense kyk wat ander afwykings van die normale het, soos byvoorbeeld, mense wat 
seksueel met diere wil verkeer en dan onthou wat die Woord sê, oor wie mag met wie 
seksueel verkeer. 
 
Want, soos hulle in Engels sê: 



 
“What is good for the goose, is good for the gander.” 
 
Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling 

te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met 
gejuig, 

25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.” 

 

Groete 

Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u 
volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 

Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar 
met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei 
gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


