
            1.  LAAT JULLE HART NIE ONTSTELD WORD NIE

Hoe kan ons van bekommernis ontslae raak?
“Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle” (1 Pet 5:7).
Daar word vertel van ’n man wat hom oor alles bekommer het. Hy het gedurig in 
vrees gelewe vir dinge wat nooit gebeur het nie. Een nag het hy gedroom dat hy be-
kommerd op sy bed lê en rondrol, vreesbevange vir die volgende dag. In antwoord 
op sy gebruiklike gebed: “O, Here, wat moet ek tog doen?” was dit asof hy die Here 
se antwoord hoor. “Raak jy aan die slaap ... en Ek sal die kommerwerk doen.”

Wat is die geheim van volmaakte vrede?
“Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my 
doen?”  (Ps 56:5). 
Die geheim van vrede, volkome vrede, is dit, dat jy aan God behoort en Hy aan jou. 
So ’n verhouding bring ’n einde aan ons vrees vir die toekoms (Ps 118:6). In hierdie 
stormagtige tye wanneer die snerpende winde van vrees in ons harte loei, het ons 
die versekering dat Jesus by ons is. As ons God vrees, hoef ons niks te vrees nie.

Wat is die enigste oplossing vir die uitgeputte en oorlaaide mens?
“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my 
juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal 
rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig” (Matt 11:28-30). 
Baie gaan gebuk onder ’n las van sorge omdat hulle die wêreld se maatstaf na-
streef. Hulle het sy diens gekies, sy angste aanvaar en sy gewoontes aangeleer. 
Dit het hulle lewe ’n vermoeienis  gemaak. Om hulle ambisie en wêreldse be-
geertes te kan bevredig, word die lewenskrag deur voortdurende bekommernis 
uitgemergel. Maar die swaarste las wat ons dra, is die sondelas. Jesus wil dié vrag 
van ons moeë skouers afhaal.

Waarmee moet ons tevrede wees?
“Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, 
want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie”  (Heb 13:5). 
“Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees” (1 Tim 6:8). 
‘n Mens kry eers werklik rus as jy weet en aanvaar dat die Here in al jou behoef-
tes voorsien. Aardse besittings kan nie uit hierdie wêreld saamgeneem word nie; 
daarom moet ons tevrede wees as ons hier met kos en klere versorg is.

Waarom moet ons nie oor die noodsaaklikhede van die lewe bekommer nie? 
“Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat 
sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse 
Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van 
God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle 
dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het ge-
noeg aan sy eie kwaad” (Matt 6:31-34). 
As God vir die diere kos voorsien, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir ons sorg nie? 
Vir gelowiges is dit egter onnodig om hulle oor die noodsaaklikhede van die lewe te 
verknies, want hulle hemelse Vader weet immers dat hulle dit alles nodig het. Wie 
eers die koninkryk van God soek, kan vry van kommer leef in vertroue op Hom van 
wie ons kan vra: “Gee ons vandag ons daaglikse brood.”

Omdat ons hedendaagse wêreld so onseker is, soek mense na betekenis, vrede en veiligheid in geestelike waardes. Materialisme en sekularisme het nie 
daarin geslaag om hulle verlange na betekenis te bevredig nie en hulle soek weer by God die antwoorde – antwoorde wat in die Bybel te vinde is.

Daarvan het Samuel Chadwick (1860-1932) getuig: “Ek het meer as sestig jaar lank die Bybel gelees, daaraan gewerk en daaroor gebid, en ek verklaar nou 
ronduit dat daar geen ander boek soos die Bybel is nie. Dit is tegelykertyd ‘n literêre wonderwerk, ‘n fontein van wysheid, ‘n skatkis vol verrassings, ‘n 
openbaring van misteries, ‘n onfeilbare gids vir ons lewenspad, en ‘n onbeskryflike bron van troos.”

Die Heilige Skrifte, die Ou en die Nuwe Testament, is die geskrewe Woord van God, deur Goddelike ingewing oorgedra aan heilige manne van God wat 
gespreek en geskryf het soos deur die Heilige Gees gedrywe. In hierdie Woord het God die kennis aan die mens oorgedra wat nodig is vir sy verlossing. 
Die Heilige Skrifte is die onfeilbare openbaring van Sy wil. Hulle is die norm vir karakter, die toets vir ondervinding, die gesaghebbende openbaarder van 
leerstellings en die betroubare beskrywing van God se handelinge in die geskiedenis.

Hierdie reeks Bybelstudies van 30 lesse word aangebied in die hoop dat dit jou tot ‘n grondiger verhouding met Christus sal lei. Om Hom en Sy wil te ken 
is van ontsettende belang in hierdie dae van misleiding, leerstellige pluralisme en gebrek aan belangstelling. Sodanige kennis is die Christen se enigste 
beskerming teen diegene wat “soos wrede wolwe” sal kom en verkeerde dinge sal praat om die waarheid te verdraai en die geloof van die kinders van 
God te vernietig (kyk Handelinge 20:29, 30). Om veral in hierdie laaste dae nie soos “golwe geslinger en heen en weer gedryf [te] word deur elke wind van 
lering, deur die bedrieëry van die mense” (Efesiërs 4:14) nie, moet almal die regte begrip van die aard van God, Sy heerskappy en oogmerke hê. Alleen 
diegene wat hul gees met die waarheid van die Skrif gewapen het, sal die laaste stryd kan weerstaan.
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Uiteindelik ‘n koerantjiemet goeie nuus!



Watter onheil wag op mense wat tot elke prys wil ryk wees?
“Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skade-
like begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die 
geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle 
afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor” (1 Tim 6:9, 10). 
“Talle wat in die wêreld voorspoedig is en wat nooit tot gewone ondeug sou 
neerdaal nie, word deur die liefde vir rykdom tot ’n val gebring. Dis nie die leë beker 
wat die moeilikste is om te dra nie, maar wel die beker wat tot oorlopens toe vol is. 
Dit is dié wat die versigtigste gebalanseer moet word. Beproewinge en teenspoed 
bring teleurstelling en verdriet; maar dis voorspoed wat vir die geestelike lewe die 
gevaarlikste is.” – E. White.

Bestaan die gevaar dat gelowiges hulle houvas op Christus kan verloor?
“En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste 
verkoel” (Matt 24:12).  
Selfsug, liefde vir materiële welvaart en die wêreld het Christus uit baie harte ver-
dring. Die uitgebreide verkondiging van die evangelie beteken nie noodwendig dat 
daar ’n massiewe toename in ware Christelikheid is nie. Trouens, die Skrifte voor-
spel ’n afname in ware geestelikheid teen die einde van tyd (2 Tim 3:1-5).

Wat is die wonderlike belofte vir die persoon wat Jesus in sy of haar lewe 
vooropstel?
“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal 
vir julle bygevoeg word” (Matt 6:33). 
Die op-die-vlug-gejaagde psalmdigter, Dawid, het uit ondervinding geweet dat God 
die mens nooit in die steek laat nie (Ps 121). As jy God in jou lewe vooropstel, 
beteken dit dat jy eers na Hom sal gaan as jy hulp nodig het.

Wat moet ons doen om ware vrede te ontvang?
“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oop-
maak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My” 
(Open 3:20).
“Elke waarskuwing, bestraffing en smeking in die Woord van God of deur middel 
van Sy boodskappers is ’n geklop aan die deur van die hart. Dit is die stem van 
Jesus wat vra om in te kom.” – E. White. 
Is jy op soek na geluk? Moenie mislei word nie. Wêreldse dinge soos geld, sekur-
iteit en besittings kan die mens net tydelik bevredig. Die antwoord is Jesus! Die 
Heiland is altyd gereed om vrede te skenk aan mense wat met twyfel en vrees 
oorlaai is. Hy wag dat ons die hartsdeur vir Hom moet oopmaak en sê: Bly by ons.

Hoe bemoedig Jesus ons om die moeilikhede en beproewinge van die lewe 
blymoedig te verduur?
“Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdruk-
king hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Joh 16:33). 
Daar is baie mense wat diep bekommerd is oor die toekoms van die wêreld. Gewel-
dige veranderinge vind in elke uithoek van die aarde plaas. Terwyl ons die on-
bekende toekoms ingaan, is dit noodsaaklik dat ons ons vertroue volkome in Jesus 
Christus stel as ons bestendig en vredevol wil leef. Die Here sê in Josua 1:9: “... 
moenie bang wees nie want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” 
(NAB).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.   Die geheim van volkome vrede is dat jy aan God behoort en Hy  aan jou.
W. V.   Materiële welvaart maak ons vry van bekommernisse.
W. V.  As jy God in jou lewe vooropstel, beteken dit dat jy eers na Hom  sal gaan  
 as jy hulp nodig het.
W. V.  Dit is voorspoed wat vir die geestelike lewe die gevaarlikste is.

 2.  U WOORD IS DIE WAARHEID

Wie het die profete geïnspireer om die Bybel te skryf?
“Want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur 
die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet 1:21). 
Die Bybelskrywers het daarop aanspraak gemaak dat hulle boodskappe nie by 
hulle ontstaan het nie, maar dat hulle dit van Bo ontvang het. So het God Homself 
dan in die persoon van die Heilige Gees deur die Heilige Skrifte geopenbaar. Hy 
het hulle geskryf, nie met Sy hand nie, maar met die hande van nagenoeg veertig 
skrywers oor ’n tydperk van meer as 1 500 jaar. En aangesien die Heilige Gees die 
skrywers geïnspireer het, is God dus die Outeur.

Watter drie algemene afdelings het Jesus in Sy verwysing na die geskrifte 
van die Ou Testament genoem?
“ En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by 
julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en 
die psalms, vervul moet word” (Luk 24:44). 
“Die wet van Moses” was die algemene benaming wat die Jode gebruik het vir 
die eerste vyf boeke van die Ou Testament. In “die Profete” het hulle Jesaja, Jer-
emia, Eségiël en die twaalf Mindere Profete ingesluit, asook Josua, Rigters, 1 en 
2 Samuel en 1 en 2 Konings. “Die Psalms” het al die oorblywende boeke ingesluit.

Op watter getuienis het Jesus Sy Messiasskap gegrond?
“En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte 
die dinge wat op Hom betrekking het” (Luk 24:27).
Jesus het veral na die profesieë van die Ou Testament verwys as bewys van Sy 
Messiasskap. Wanneer Christus na die Skrifte verwys het, het Hy die Ou Testa-
ment bedoel, want die Nuwe Testament was toe nog nie geskryf nie.

Is die Bybel ’n uitgediende boek?
“Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in 
ewigheid” (Jes 40:8). 

Die Franse skeptikus Voltaire het gesê die Bybel is ’n uitge-
diende boek. Hy het in 1778 gesterf. Dit was sy voorspelling 
wat misluk het – nie die Bybel nie. Ingersoll het gesê die By-
bel sou oor tien jaar nie meer gelees word nie. Hy het in 1899 
gesterf maar die Bybel leef voort. Tans verkoop dit meer as 
enige ander honderd boeke tesame.

Wie hierdie Boek ter harte neem, sal vir ewig lewe (1 Joh 2:17).

Wat is die padkaart na die lewe?
“U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad” (Ps 119:105).  
Die lewe is ’n reis van een land na ’n ander – en elkeen van ons is iewers op daar-
die lang, onbekende pad. Party is op die hoofpad, andere het op klein paadjies 
afgedwaal. So baie mense reis sonder om te weet wat hulle bestemming is. Soos 
enige reisiger op tekens langs die pad let, moet ons in die Skrif na bakens op die 
pad van die lewe soek. Dit sal ons na vrede en geluk lei, hier en in die hiernamaals.

Kan ons op mense se vertolking van die Bybel staatmaak?
“Terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie 
uitlegging is nie” (2 Pet 1:20).  
Enige mening wat nie met die duidelike leer van die Skrif ooreenstem nie, is bes-
lis ’n saak van eie uitlegging. Jesus het skrifgedeelte met skrifgedeelte vergelyk, 
teks met teks. Hy het aangehaal uit Moses, die profete en die Psalms (Luk 24:44, 
45). Die Bybel verklaar homself. Een skrifgedeelte kan die sleutel wees om die 
betekenis van ander skrifgedeeltes te ontsluit (1 Kor 2:13).

Hoe ernstig is dit om by die Woord van God by te voeg of daarvan weg te 
neem?
“Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek 
hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg 
waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die 
boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek 
van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskry-
we is” (Open 22:18, 19).  
Die betekenis hier is nie soseer uitsny of inskrywe nie, maar dat ’n mens deur valse 
vertolking die Bybel kan maak sê wat dit nie sê nie of ontken wat dit werklik sê. 
Daarom moet ons die hele Bybel in ag neem en self laat spreek sodat ons kan aflei 
wat dit leer.

Hoe gevaarlik is dit om die Woord van God te verwerp?
“Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en 
beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning 
verwerp” (1 Sam 15:23). 
Paulus waarsku teen diegene wat voorgee om die Woord van God te volg maar dit 
in werklikheid nie doen nie (2 Tim 3:5). As ons dele van die Bybel verwerp, verwerp 
ons na regte die Skrywer, God self.

Wat was Petrus se getuienis aangaande die woorde van Christus?
“En Simon Petrus antwoord Hom: Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde 
van die ewige lewe” (Joh 6:68).
’n Ou Skot het van die Bybel gesê: “Dit is ’n goeie ding op ’n goeie plek vir ’n goeie 
doel.” Dit is goed om te onthou dat die Bybel in die hoof nie genoeg is nie. Die Bybel 
in die hand ook nie. Die Bybel in die sak help nie. Die Bybel op die rak is nie goed 
genoeg nie. Maar die Bybel, die Woord van God, in die hart, deur die geloof en in 
volle oorgawe aangeneem, sal ’n nuwe lewe tot stand bring.

Wat kan die Bybel vir ons doen?
“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot tereg-
wysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan 
wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim 3:16, 17).  
Die Woord van God stel ons in staat om ooreenkomstig Sy heilige wil te lewe. Dit 
leer ons wat waarheid is. Dit gee ons die versekering van vergifnis van ons sondes. 
Dit steun ons in benoudheid. Dit verdryf alle vrees. Dit verlig ons pad en bewaar 
ons van sonde. Dit rig ons oë op Jesus, ons Heiland.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Die Bybel is deur nagenoeg veertig skrywers oor ‘n tydperk van meer as
  1 500 jaar gekryf.
W. V. Een Skrifgedeelte kan die sleutel wees om die betekenis van ander   
 skrifgedeeltes te ontsluit.
W. V.  As ons dele van die Bybel verwerp, verwerp ons na regte die Skrywer,   
 God self.
W. V.  Die Ou Testament van die Bybel is uitgediende boeke.

 3.  NASIES IN DIE WEEGSKAAL

Is daar ’n hoër hand wat menslike sake reël en die toekoms ken?
“Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen 
ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkon-
dig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal 
bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen” (Jes 46:9, 10).
 ’n Klein dogtertjie het by haar bed gekniel en onder andere die volgende gebid: 
”En, liewe Heer, pas Uself tog baie mooi op, want as daar iets met U gebeur, is ons 
almal verlore.”  Ons aardse vaartuig is nie sonder stuurman nie.  God het die skip 
gebou.  Hy het die bemanning gemaak.  Hy het die rigting bepaal en Hy is nog aan 
die roer van sake.

Waaraan het die koning van Babilon gedink toe ’n besondere droom aan hom 
gegee is?
“In die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar ‘n 
droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. 
Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal ge-
beur, en die Openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur”  
(Dan 2: 1, 29). 
Hy was bekommerd oor die toekoms. Hy het verlang na die versekering dat sy 
magtige Babiloniese Ryk vir ewig sou voortbestaan.

Wat het koning Nebukadnésar in sy droom gesien?
“U, o koning, het ‘n gesig gehad—kyk, daar was ‘n groot beeld; hierdie beeld was 
hoog, en sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy voorkoms was 
vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms 
van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeelte-
lik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van 



mensehande ‘n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en 
van klei en dit fyngestamp het. Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die 
silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in 
die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar 
die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele aarde gevul 
het” (Dan 2:31-35). 
God het Daniël kykies op die toekoms gegee wat tot aan die einde van tyd strek.  In 
die droom het die koning ’n groot beeld van goud, silwer, koper, yster en klei gesien 
– ’n simbool van wêreldryke van daardie tyd af tot die einde van die wêreld.  Met 
hierdie droom het God aan koning Nebukadnésar getoon dat Hy die sake van nasies 
bestier.  Hy beheer die eindbestemming van nasies net soos dié van die enkeling.

Hoe het Daniël die onrustige koning gerusgestel?
“Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebu-
kadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur”(Dan 2:28).
Is daar ’n God?  Die jong Daniël het sowat 2 500 jaar gelede voor die magtige 
Nebukadnésar van sy geloof getuig:  “Daar is ’n God in die hemel.”  Let ook op dat 
Daniël die koning wys “wat aan die einde van die dae sal gebeur” – die dae waarin 
ons nou lewe.

Wie word deur die goue hoof van die beeld voorgestel?
“U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koning-
skap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand Hy in die 
hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van 
die hemel gegee het, sodat Hy u as heerser oor hulle almal aangestel het—ú is die 
hoof van goud”  (Dan 2:37, 38). 
Nebukadnésar was baie in sy skik met hierdie verklaring dat die hoof van goud hom 
voorstel.  Die Neo-Babiloniese Ryk was die goue koninkryk van ’n goue eeu. Die 
hoofstad, Babel, het ’n hoogtepunt van ongeëwenaarde luister bereik.

Watter ander wêreldryke sou volg?
“En ná u sal daar ‘n ander koninkryk opstaan, geringer as dié van u; daarna ‘n an-
der, ‘n derde koninkryk, van koper, wat oor die hele aarde sal heers; en die vierde 
koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter; 
en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fynstamp en vergruis” (Dan 2:39, 40).  
Die Babiloniese Ryk (goud) is opgevolg deur die Meders en die Perse (silwer) wat 
Babilon in 539 vC verower het.  Hierdie mag het vir 208 jaar geregeer, maar sy 
mag is in die jaar 331 vC deur Alexander die Grote van Griekeland (koper), by die 
Slag van Arbela verbreek.  Die Grieke kon georganiseerde weerstand bied teen die 
opkomende Romeinse Ryk (yster) net tot by die Slag van Pidna in 168 vC.

Wat het die mengsel van yster en klei in die voete en tone van die beeld te 
kenne gegee?
“En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en 
deels van yster was—dit sal ‘n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van 
die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. En 
dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is—’n gedeelte van die 
koninkryk sal hard en ‘n gedeelte sal bros wees” (Dan 2:41, 42).  
As gevolg van innerlike en sedelike agteruitgang en die voortdurende invalle van 
die barbaarse stamme, stort hierdie eens magtige Romeinse Ryk in 476 nC in duie.  
Uit die Romeinse Ryk het daar tien koninkryke opgestaan soos deur die tien tone 
van die beeld voorgestel, wat die nasies van hedendaagse Europa geword het.

Kan Europa weer onder een vlag verenig?
“Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike ge-
meenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe 
nie, net soos yster nie met klei meng nie” (Dan 2:43). 
Daar is al baie pogings aangewend om ’n verenigde Europa tot stand te bring.  
Regeerders soos Karel die Grote, Karel die Vyfde, Lodewyk XIV, Napoleon Bona-
parte, Keiser Wilhelm, Adolf Hitler het almal probeer, maar het gefaal.  Enige pog-
ing om Europa te verenig, óf deur verowering óf deur die Volkebond, is vir ewig tot 
mislukking gedoem deur die sewe profetiese woorde:  “maar hulle sal nie aanme-
kaar vasklewe nie.”  Die nasies van Europa sal nie aanmekaar vasklewe nie.

Wat is die volgende gebeurtenis in God se program vir hierdie wêreld?
“Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek 
wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen 
ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n 
einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan” (Dan 2:44). 
Hierdie vers voorspel die totstandkoming van nog ’n universele koninkryk – die 
koninkryk van God.  Hierdie koninkryk sal alle bestaande aardse koninkryke om-
verwerp en vervang, en dit sal vir ewig bestaan.  Die tyd vir die totstandkoming van 
God se koninkryk is “in die dae van dié konings” – in die tyd van die voete en tone, 
hedendaagse Europa.

Watter pragtige beeld van die komende Wêreldheerser word deur die profeet 
geskilder?
“Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed 
gerol is, dien tot verbranding, ‘n prooi van die vuur. Want ‘n Kind is vir ons gebore, 
‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: 
Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors” (Jes 9:5, 6).  
Wees verseker, die profetiese beeld wat Nebukadnésar in sy droom gesien het, 
staan en waggel in die laaste winde wat oor die aarde begin waai het.  Christus 
kom!  Jesus se gebed gaan binnekort vervul word:  “Laat u koninkryk kom” (Matt 
6:10).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.
.
W. V.  In koning Nebukadnésar se droom het die hoof van goud Babilon
  voorgestel.
W. V.  Uit die Romeinse Ryk het daar tien koninkryke opgestaan soos deur die  
 tien tone van die beeld voorgestel, wat die nasies van hedendaagse  
 Europa geword het.
W. V.   Volgens die profesie kan moderne Europa weer onder een vlag verenig.
W. V.   Die klip wat die beeld getref het stel die wederkoms van Jesus voor.

            4.  ’N ENGEL WORD ’N DUIWEL
Waarom kan God nie vir sonde verantwoordelik gehou word nie?
“Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde” (1 Joh 4:8). Ons 
het ‘n “barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid 
en trou” (Ex 34:6).  
Daarom verseg ons harte om daaraan te dink dat ’n liefdevolle en heilige God vir 
boosheid verantwoordelik is.  Boonop getuig die Skrifte van God se handewerk:  
“Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en – dit was baie goed” (Gen 1:31).

Het ’n goeie God ’n slegte duiwel gemaak?
“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, karbon-
kel 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” (Eseg 28:12-15).  
Deur die konings van Tirus en Babel as sinnebeelde te gebruik, vertel die Skrif ons 
hoe die stryd ontstaan het.  Toe God Lucifer (die Môrester) geskape het, het Hy 
hom ’n sondelose wese gemaak, ’n engel in heerlikheid.  Hierdie geskape wese 
wat met vryheid van keuse bedeel is, het homself verhef en sodoende Satan, die 
teenstander van God geword.

Wat was sonde wat deur die pragtige engel gepleeg is?
“Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê 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 met die Allerhoogste!” (Jes 14:12-14). “Hoogmoedig het jou 
hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek 
het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, 
dat hulle op jou neer kan sien” (Eseg 28:17). 
Hoewel die onstaan van die sonde onverklaarbaar en onverdedigbaar is, kan die 
oorspong daarvan na die hoogmoed van Lucifer teruggespoor word.  Hy was nie 
tevrede met die verhewe status wat die Skepper aan hom toegeken het nie.  In sy 
selfsug het hy gelykheid met God begeer.

Watter groot botsing het in die hemel plaasgevind?
“En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer 
teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; en hulle kon nie oor-
win nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is 
neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld 
verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp” 
(Open 12:7-9).  
Die vreedsaamheid van die koninkryk van God is verbreek en “daar het oorlog in 
die hemel gekom.” Nadat God hom geduldig verdra het en elke moontlike poging 
vir sy herstel aangewend het, was dit uiteindelik vir God nodig om Satan en sy 
volgelinge uit die hemel te verban.

Hoe het die sonde op aarde ontstaan? 
“Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak 
het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al 
die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die 
bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel 
van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, 
anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 
maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God 
sal wees deur goed en kwaad te ken. 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 ‘n 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” (Gen 3:1-6). 
Toe Satan uit die hemel gewerp is, het hy sy verset na die aarde uitgebrei.  Ver-
mom soos ’n slang wat praat, het hy dieselfde argument gebruik as dié wat tot sy 
val gelei het, en daarin geslaag om Adam en Eva se vertroue in hulle Skepper te 
ondermyn.  In Eva het Satan ontevredenheid oor haar status verwek.  Gelok deur 
die vooruitsig om aan God gelyk te word, het sy die verleier geglo.

Wat is die gevolge van sonde?
“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 ge-
sondig het” (Rom 5:12).  
Die aard van die mens het boos geword.  Pyn en lyding het hulle spore op God se 
hele skepping gelaat.  Uiteindelik val almal die dood ten prooi en niemand ontduik 
dit nie.

Waarom is Satan nie onmiddellik ná sy opstand vernietig nie?
“Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die 
dood veroordeel; want ons het ‘n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele 
sowel as vir die mense” (1 Kor 4:9).  
As God Satan dadelik vernietig het, sou dit gelyk het asof al Satan se aanklagtes 
teen die karakter en bewind van God regverdig is.  Hemelse wesens sou Hom uit 
vrees gedien het.  Morele wesens met ’n eie keuse is tyd gegun om die aard van 
Satan se rebellie te beoordeel.  Nou is hierdie planeet die verhoog waarop hierdie 
dramatiese stryd tussen goed en kwaad hom afspeel.  Soos die Skrif sê:  “Ons het 
’n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense.”

Onder watter dekmantel tree Satan dikwels op?
“En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. Dit 
is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van 
geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke” (2 Kor 11:14, 
15).Van die begin af moes die diensknegte van God teen 
valse leraars stry, nie alleen omdat hulle bose mense was 
nie, maar omdat hulle valshede verkondig het wat noodlot-
tig vir die siel is. Daarom is dit noodsaaklik om die Woord 
van God goed te bestudeer, sodat ons tussen waarheid en 
dwaling kan onderskei en tussen God se boodskappers en 



valse herders.  Alleen deur nederige vertroue op God en gehoorsaamheid aan al 
Sy gebooie, is ons veilig.

By watter geleentheid is die groot stryd tussen goed en kwaad vir altyd 
beslis?
“Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld 
buitentoe gedryf word. En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My 
toe trek” (Joh 12:31, 32). 
By die kruis is die karakter van Satan – die liefde vir mag – en die karakter van 
Jesus – die mag van die liefde – op dramatiese wyse gedemonstreer.

Wat sal die uiteindelike lot van Satan wees?
“Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde 
manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag 
oor die dood het—dit is die duiwel” (Heb 2:14). 
God gaan uiteindelik die heelal van alle tekens van sonde reinig.  Om dit te doen, 
moet die duiwel, alle sonde en sondaars vernietig word. Onder die simbool van die 
Prins van Tirus, word die volgende van Satan geprofeteer:  “Daarom het Ek ’n vuur 
uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak ... jy sal 
daar nie meer wees tot in ewigheid nie” (Eseg 28:18, 19).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.
.
W. V.  Die duiwel was eens ‘n pragtige, sondelose engel.
W. V.   Die Satan is verantwoordelik vir wreedheid en lyding.
W. V.   Satan kan hom as ‘n boodskapper van God voordoen.
W. V.   God gaan uiteindelik die duiwel vernietig.

 5.  JESUS KOM WEER

Wat is Jesus se uitdruklike belofte?
“Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my 
Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek 
gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek 
weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Joh 14:1-3).  
Menslike beloftes, selfs met goeie bedoelings gemaak, faal dikwels.  Maar die be-
loftes van God sal nooit faal nie.  Soos Christus se oorspronklike koms na die 
aarde voorspel is, so is Sy wederkoms ook dwarsdeur die Skrif geprofeteer.  En 
aangesien ons die bewys het dat Hy “verskyn [het] om die sonde deur sy offer weg 
te doen” het ons rede om te glo dat Hy “vir die tweede maal sonder sonde [sal] 
verskyn ... tot saligheid” (Heb 9:26, 28).

Sal Jesus persoonlik en wesenlik terugkom?
“En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het 
Hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy 
weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, 
waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem 
is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het” 
(Hand 1:9-11).  
Die twee engele het aan die dissipels gesê dat dieselfde Here wat hulle verlaat het  
-’n persoonlike wese van vlees en bloed, nie die een of ander gees-entiteit nie 
(Luk 24:36-43) – na die aarde sal terugkeer.

Hoeveel mense sal Hom sien kom?
“En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal 
al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die 
wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid” (Matt 24:30). “Kyk, Hy kom met 
die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die 
geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” (Open 1:7).
Die Skrif stel dit duidelik dat die regverdiges en die goddeloses Sy wederkoms 
gelyktydig sal gewaar.  Om geen geleentheid vir moontlike twyfel te laat oor die 
sigbaarheid van Sy wederkoms nie, het Jesus Sy dissipels gewaarsku om nie met 
’n heimlike koms mislei te word nie; Hy het Sy wederkoms met die helderheid van 
weerlig vergelyk (Matt 24:27).

Sal ons Hom hoor wanneer Hy kom?
“En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkore-
nes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die 
ander einde daarvan” (Matt 24:31).  
Die beeld van die universele gewaarwording van die wederkoms van Christus word 
verder versterk deur die verklaring dat Sy koms nie net sigbaar nie, maar ook hoor-
baar sal wees.  Die “geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die 
basuin van God” (1 Thess 4:16) en “harde trompetgeluid” word gehoor wanneer Sy 
kinders bymekaargemaak word.  Niks heimliks hier nie!

Wat is die doel van Jesus se wederkoms?
“Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n 
aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf 
het, sal eerste opstaan” (1 Thess 4:16).  
By die basuingeklank wat die wederkoms van Christus aankondig, sal die Lewegew-
er na Sy ontslape vriende roep, hulle sal Sy stem hoor en uit hulle grafte opstaan.  
Daar sal onuitspreeklike vreugde wees wanneer diegene wat ons liefgehad het en 
tydelik van ons geskei is, aan ons teruggegee word.

Watter verandering sal in beide die lewende en die ontslape heiliges plaas-
vind?
“Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar 
ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want 
die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal 
verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, 
en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word” (1 Kor 15:51-53). 

Die verandering van sterflikheid tot onsterflikheid geskied 
oombliklik by die opstanding.  Dit is nie sieklike, afgeleefde, 
verminkte liggame wat in die graf neergedaal het wat nou 
daaruit opstaan nie, maar nuwe, onsterflike, volmaakte lig-
game wat nie meer die stempel van sonde dra nie.

Wat doen die goddelose mense wanneer Jesus verskyn?
“Die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilan-
de is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes 
en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense 
het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge 
en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die 
troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, 
en wie kan bestaan?” (Open 6:14-17).  
Om “middernag,” in die wêreld se donkerste uur, sal God Sy mag uitoefen om Sy 
volk te verlos.  Die Skrif beskryf die gebeurtenis soos volg:  “’n Groot stem” kom 
“uit die tempel van die hemel” wat sê:  “Dit is verby!”  Hierdie stem skud die aarde 
en veroorsaak “’n groot aardbewing ... soos daar nog nie gewees het vandat die 
mense op die aarde was nie”  (Op 16:17, 18).  Die berge bewe, rotse rol orals en 
die hele aarde dein soos die golwe van die oseaan.  Sy oppervlakte verbrokkel, en 
“die stede van die nasies het geval ... en alle eilande het gevlug, en berge is daar 
nie gevind nie” (v. 19, 20).

Waarmee sal die wêreld besig wees wanneer Jesus kom?
“En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die 
Seun van die mens: hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik 
gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en 
almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet 
en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe 
Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal ver-
nietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar 
word” (Luk17:26-30).  
Hoe droewig om te weet dat die meerderheid van die aarde se bewoners so aan 
hulle sondes en plesiere verknog sal wees dat hulle onvoorbereid vir Jesus se 
wederkoms sal wees. Tydelike genot het hulle verhinder om Hom aan te neem.  
Wanneer hulle Hom nou onverwags sien, besef hulle dat hulle die ernstigste fout 
van hulle lewe begaan het.  Maar dan is dit te laat.

Teen watter groot gevaar waarsku Jesus ons?
“Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur 
dat julle dit nie verwag nie” (Matt 24:44).   
Daar bestaan ’n wesenlike gevaar dat die sorge en die dinge van die lewe ons so 
besig kan hou, dat ons te besig is om die voorbereiding vir die grootste van alle 
gebeure te tref.

Hoe sal die verlostes Jesus met Sy terugkeer verwelkom?
“En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons 
kan verlos; dit is die HERE op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy 
hulp” (Jes 25:9).  
Die Verlosser se wederkoms voer die geskiedenis van die kinders van God tot ’n 
heerlike klimaks.  Dit is die oomblik van hulle verlossing, en met vreugde en aan-
bidding roep hulle uit:  “Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het!”

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is

W. V. Jesus se wederkoms sal persoonlik, wesenlik en universeel wees.
W. V.  Geredde mense sal in die geheim na die hemel weggeraap word.
W. V.  By die wederkoms sal geredde mense met onsterflike liggame uit hulle
 grafte opstaan.
W. V.   Alle mense sal uiteindelik gered word.

 6.  TEKENS VAN JESUS SE KOMS

Teen watter bedrog het Jesus gewaarsku?
“En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie 
sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. 
En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. As iemand dán vir julle 
sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. Want daar sal valse 
christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen 
om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt 24:4, 5, 11, 23, 24). 
Valse christusse en valse profete:  Nuwe Oosterse en Westerse kultusse versprei 
dwarsdeur die Christelike wêreld en miljoene mense word mislei.  Die duiwelgevul-
de leringe van spiritisme rol soos ’n orkaan oor die aarde.  Sommige kerkleiers ont-
ken selfs die duidelike Bybelse leer van die skepping, die sondvloed, die Godheid 
van Christus, die wederkoms, die toestand van die dooies en baie ander waarhede.

Wat is die duidelike teken in die politieke wêreld?
“En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word 
nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een 
nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal 
hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke” (Matt 
24:6, 7).   
Wêreldoorloë:  Internasionale konflik is aan die orde van die dag.  Wêreldoorlog 
Een en Twee baan die weg vir die grootste oorlog wat die wêreld ooit sal sien 
– ARMAGEDDON!!  Die Bybel sê ook dat daar gedurende hierdie tyd baie vredes-
pogings sal wees.  “Want wanneer hulle sê:  Vrede en veiligheid – dan oorval ’n 
skielike verderf hulle” (1 Thess 5:3).

Watter drie voorspellings van Jesus word waarlik op ’n ongeëwenaarde wyse 
in ons tyd vervul?
“… Daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende 
plekke” (Matt 24:7).  
Wydverspreide hongersnood:  Hongersnood het dikwels in die verlede voorgekom 
maar nie op die skaal wat ons hierdie eeu beleef nie.  Die toekomsvooruitsigte is 
nie juis beter nie.  Pessiektes:  Die wydverspreide voorkoms van hartsiekte, kanker 
en in die besonder die angswekkende voorkoms van VIGS veroorsaak paniek en 
slagting onder miljoene mense.  Aardbewings:  Onlangse natuurrampe wat een 
op die ander volg, laat party mense wonder of die natuur buite beheer geraak het.

Watter moeilike ervaring sal God se kinders beleef?
“Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al 
die nasies gehaat word ter wille van my Naam. En dan sal baie tot struikel gebring 
word en mekaar verraai en mekaar haat” (Matt 24:9, 10).  
Vervolging van God se kinders:  Wie het nog nie van die “donker Middeleeue” ge-



hoor toe minstens vyftig miljoen Christene wreed om die lewe gebring is nie?  In die 
laaste beproewingstyd wat nog voorlê (Op 13:15-17), sal elkeen moet kies tussen 
getrouheid aan God en lojaliteit teenoor “die dier” (Op 14:6-12).

Watter morele toestande sal Christus se koms voorafgaan?
“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal 
liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, 
ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, 
onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,  ver-
raaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;  
mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. 
Keer jou ook van hierdie mense af” (2 Tim 3:1-5).  
Toename in boosheid en kwynende geloof: Die twee woorde “korrupsie” en “geweld” 
is ’n baie paslike beskrywing van vandag se wêreldtoestande.  Wanneer was daar 
ooit ’n groter en meer universele gety van rebellie teen gesag en wet, meer op-
stande en revolusies as in die een-en-twintigste eeu?

Watter drie tekens sou aan die hemel gesien word?
“En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die 
maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van 
die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in 
die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun 
van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid” 
(Matt 24:29, 30).
Tekens in die natuur:  Al drie hierdie tekens, die sons- en maansverduistering (19 
Mei 1780) en die sterrereën (13 Nov 1833), het op tyd plaasgevind soos voorspel is 
– “ná dié verdrukking” en tog “ in daardie dae,” of net voor 1798 (Mark 13:24).  Die 
periode van verdrukking dateer vanaf 538 tot 1798 nC en is bekend as die duister 
Middeleeue toe daar ’n vereniging van kerk en staat was.  Openbare vervolging het 
in 1773 opgehou, omtrent 25 jaar voor 1798.  Hoe verbasend is die juistheid van 
Jesus se voorspelling nie!

Wanneer sal mense, volgens die profesie, rykdom versamel?
“Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom 
is bedorwe, en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes, 
en hulle roes sal tot ‘n getuienis teen julle wees en sal soos ‘n vuur julle vlees ver-
teer. Julle het skatte vergader in die laaste dae” (Jak 5:1-3). 
Geldgierigheid in die laaste dae: Hierdie eeu van die mens se grootste intellektuele 
en materiële prestasies word gekenmerk deur ’n wedloop om geld.  Die stryd tus-
sen kapitaal en arbeid word vir die laaste dae voorspel.

Watter kritieke toestand sou kenmerkend van die nasies wees?
“En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid 
van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se 
harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want 
die kragte van die hemele sal geskud word” (Luk 21:25, 26). 
’n Wêreld in vrees:  In hierdie tyd van spanning en vrees moet mense die Vrede-
vors, Jesus Christus, leer ken.  Dit is nodig om die liefde te ken wat alle vrees 
verdryf (1 Joh 4:18).

Hoe het Jesus gesê, wanneer sal die einde kom?
“En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n 
getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom” (Matt 24:14). 
Verkondiging van die evangelie:  Tans kan satelliet-uitsendings en kragtige kortgolf-
radiostasies die evangelie na elke land in die wêreld uitsaai.  Onder die leiding van 
die Heilige Gees maak die drukpers, radio en televisie dit moontlik om die wêreld 
in ons tyd te evangeliseer.

Wat beteken al hierdie waarskuwings vir jou en vir my?
“Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wan-
del en godsvrug nie? — julle wat die koms van die dag van God verwag en ver-
haas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en 
versmelt” (2 Pet 3:11, 12).  “Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie 
haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar” (Sef 1:14). 
Mag God ons help om vir Sy koms gereed te wees.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Die oorsaak van die gevaar waarin die wêreld verkeer, lê hoofsaaklik by   
 die mens self.
W. V.   In die godsdienstige wêreld sal groot tekens en wonders plaasvind om die
 kinders van die Here te mislei.
W. V.   Dit is moontlik om die dag en die uur van Jesus se koms te bepaal.
W. V.  Een van die laaste internasionale tekens is die wêreldwye verkondiging
 van die evangelie.

 7.  SATAN VIR ’N DUISEND JAAR GEBIND

Wat gebeur met die regverdiges wanneer Jesus kom?
“Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n 
aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf 
het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in 
wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die 
Here wees” (1 Thess 4:16, 17).  
Na die opstanding van die regverdige dooies word hulle en die lewende heiliges 
opgeneem “die Here tegemoet in die lug”. By die wederkoms, wanneer die regver-
diges die Here in die lug tegemoetgaan, is hulle bestemming dus die hemel – nie 
die aarde wat hulle so pas verlaat het nie. Christus vestig nie nou Sy verheerlikte 
koninkryk op die aarde nie; Hy doen dit aan die einde van die duisend jaar.

Wat gebeur met die goddeloses wanneer Jesus kom?
“… Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe 
die goddelose doodmaak” (Jes 11:4).  
Christus het Sy wederkoms vergelyk met wat tydens die sondvloed en die ver-
woesting van Sodom en Gomorra gebeur het. Met die sondvloed het die oorstrom-
ing van water hulle “almal weggevoer” (Matt 24:37-39) en die vuur en swawel wat 
op Sodom neergereën het, het “almal vernietig” (Luk 17:28-30).

Hoe word die stede van die aarde verpletter?
“En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot 
aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde 
was nie - so ‘n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele ver-
deel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis 
gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van 
sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, 
omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het 
God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was” 
(Open 16:18-21). 
Die stede van hierdie wêreld sal in puin gelê word deur die vreeslikste aardbewings 
wat die mensdom nog ooit ondervind het. Geteister deur die sewe laaste plae wat 
die koms van Christus onmiddellik voorafgaan en bestrooi met die liggame van die 
goddeloses, is die aarde ’n toneel van volslae verwoesting. Die hemel wyk weg 
soos ’n boekrol wat toegerol word; berge word uit hulle plekke verwyder; en die 
aarde is ’n donker, droewige, verlate woesteny (Open 6:14-17).

Wat is die wêreldbevolking gedurende die duisend jaar?
“Kyk, die HERE maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte 
om en verstrooi sy bewoners. Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal 
geplunder, want die HERE het hierdie woord gespreek” (Jes 24:1, 3). 
Omdat die regverdiges na die hemel opgevaar het om saam met die Here te wees 
en die goddeloses met Sy koms vernietig word, is die aarde ’n tyd lank sonder 
menslike bewoners. In Jer 4:23-25 gebruik hy die uitdrukking wat in Gen 1:2 
voorkom, “woes en leeg”. Dit dui daarop dat die aarde net so chaoties sal word as 
wat dit aan die begin van die skepping was.

Hoe word Satan vir ’n duisend jaar gebind?
“En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n 
groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp  -  die ou slang wat die duiwel 
en die Satan is   - en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond 
gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou 
verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie 
ontbind word” (Open 20:1-3).  
Die woord “afgrond” wat Johannes gebruik, is ’n gepaste beskrywing van die aarde 
se toestand in hierdie tyd – ontvolk en ’n toeneel van volslae verwoesting. Satan is 
deur ’n ketting van omstandighede “gebind”, omdat hy tot hierdie aarde beperk is. 
Geen lewende mens het op aarde oorgebly nie en Satan het niemand om te verlei 
of te vervolg nie. Hy is gebonde in die sin dat “hy die nasies nie meer sou verlei 
totdat die duisend jaar voleindig is nie” (Open 20:3).

Wat doen die regverdiges in die hemel gedurende die duisend jaar?
“En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel 
gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus 
en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die 
merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en 
as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. Salig en heilig is hy 
wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag 
nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom 
as konings regeer duisend jaar lank” (Open 20:4, 6).  
Johannes het gesien dat die heiliges gedurende die duisend jaar in ’n oordeel be-
trokke is. Dit is die tyd van die oordeel oor Satan en sy engele wat die Skrif vermeld 
(1 Kor 6:2, 3). Hierdie oordeel besluit nie wie gered of verlore moet gaan nie, want 
daardie besluit is vóór die wederkoms geneem (Open 22:12). Die oordeel waaraan 
die regverdiges deelneem, is om uitsluitsel te gee oor moontlike vrae aangaande 
die rede waarom die goddeloses verlore is.

Waarom word Satan aan die einde van die duisend jaar weer ontbind?
“En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie ... wan-
neer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word” 
(Open 20:5, 7). 
Aan die einde van die duisend jaar sal “die ander dode” – die goddeloses – opgewek 
word. Hierdeur sal Satan vir “’n kort tydjie” (Open 20:3) bevry word van die ledig-
heid, die “ketting” wat hom gebind het. Nou verlei hy die goddeloses weer eens en 
voer hulle aan teen “die laer van die heiliges en die geliefde stad” (Open 20:9), die 
Nuwe Jerusalem, wat teen hierdie tyd saam met Christus uit die hemel neergedaal 
het.

Hoe beskryf Johannes die Nuwe Jerusalem?
“En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God 
uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is” (Open 21:2). 

Watter finale botsing word aan die einde van die duisend jaar beslis?
“En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die 
Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die 
sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer 
van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel 
neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van 
vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en 
nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Open 20:8-10).   
Die oppervlakte van die aarde buite die stad, skyn te smelt en word een ontsaglike 
see van vuur vir “die oordeel en die verderf van die goddelose mense” (2 Pet 3:7). 
Dit is die tweede dood (Open 21:8). Wanneer ’n persoon of enigiets “verslind” word 
(Open 20:9), beteken dit totale uitwissing. Dit is wat ons ook in Mal 4:1, 3 lees.

Hoe sal die eeue-oue beloftes van God aan Sy kinders vervul word?
“Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke 
onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; 
hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en 
gehoorsaam wees” (Dan 7:27).  
Die woorde van die Onse Vader sal dan verwesenlik word: “laat U wil geskied, soos 
in die hemel net so ook op die aarde” (Matt 6:10).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit
verkeerd is.

W. V. Die Satan sal met ‘n letterlike ketting gebind word.
W. V.   Gedurende die duisend jaar sal ongeredde mense ‘n  
 tweede kans op redding kry.



W. V.   Gedurende die duisend jaar is die aarde onbewoon en verlate.
W. V.   Aan die einde van die duisend jaar sal Satan en sy volgelinge die Nuwe
 Jerusalem probeer aanval, maar hulle word totaal deur vuur vernietig.

 8.  EDEN WORD HERSTEL

Wat het die apostel Johannes in ’n visioen gesien?
“En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die 
eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, 
het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toe-
berei  soos ‘n bruid wat vir haar man versier is” (Open 21:1 ,2).  
Die Nuwe Jerusalem, die stad van vrede, is die stad waarna Abraham uitgesien het 
(Heb 11:10). Binne daardie ontsaglike stad het Christus vir Sy volgelinge “wonings” 
berei (Joh 14:2).

Waar gaan die verlostes die ewigheid deurbing?
“Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe” (Matt 5:5).  
Die Here sal die ou aarde deur vuur van al sy besoedeling reinig en die planeet in 
‘n nuwe aarde omskep (2 Pet 3:10-13; Open 21:1). Sodoende sal die aarde tot sy 
oorspronlike Edense toestand herstel word soos dit voor die sondeval was.

Sal die nuwe aarde ‘n werklike plek wees?
“En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet” 
(Jes 65:21).  
Die nuwe aarde is in die eerste plek hierdie aarde, en nie een of ander vreemde 
plek nie. Dit sal nie ‘n ontasbare, onwerklike plek wees waar ontliggaamde, wit 
geeste op mooi wolkies rondswerwe en doelloos deur die ewigheid heen harpies 
speel nie.

Sal ons ons vriende en familie herken nadat ons verheerlik en na die beeld 
van Jesus verander is?
“En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle: Vrede vir 
julle! Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle ‘n gees sien. 
En Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart 
op? Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want 
‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. En terwyl Hy dit sê, 
wys Hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie 
en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle 
Hom ‘n stuk gebraaide vis en ‘n stuk heuningkoek. En Hy het dit geneem en voor 
hulle oë geëet (Luk 24:36-43). 
 Na Christus se opstanding het Sy dissipels Hom maklik herken. Maria het Sy stem 
herken (Joh 20:11-16), Thomas het Sy liggaamlike voorkoms herken (Joh 20:27, 
28), en die dissipels van Emmaüs Sy manier (Luk 24:30, 31, 35). In die koninkryk 
van die hemele behou Abraham, Isak en Jakob steeds hulle eie name en identiteit 
(Matt 8:11). Ons kan met veiligheid veronderstel dat ons op die nuwe aarde ons 
verhoudinge sal voortsit met diegene wat ons nou ken en liefhet.

Sal die verlostes op die nuwe aarde die voordele wat nou met die huwelik 
geassosieer word, moet verbeur?
“Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, 
maar is soos engele van God in die hemel” (Matt 22:30). 
Op die nuwe aarde sal niemand ‘n gebrek aan vreugde of geluk of plesier hê nie. 
Niemand sal daar eensaam, verlate of onbemind voel nie. Ons kan daarvan seker 
wees dat die liefdevolle Skepper wat die huwelik ingestel het om vreugde in die 
huidige wêreld te bring, selfs iets beters op die nuwe aarde sal hê – iets wat soveel 
uitnemender as die huwelik is.

Watter verkwikkende, opbeurende beloftes maak God?
“En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; 
ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste 
dinge het verbygegaan” (Open 21:4). 
In hierdie lewe is ons die slagoffers van siekte, smart en die dood, maar binnekort 
sal ‘n sterwende mensdom wonderlik nuut gemaak word, vry van alle siekte en die 
dood. God sal elke vorm van sonde, die oorsaak van alle kwaad, uitroei.

Hoe sal die nuwe aarde van ons huidige aarde verskil?
“Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die 
jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja. 
Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos 
die os; en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy 
hand uit na die kuil van ‘n basilisk.  Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op 
my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE 
soos die waters die seebodem oordek” (Jes 11:6-9).  
Vrede sal heers omdat dit in die harte van mense is. Selfs die diere sal op die 
harmonie en volmaaktheid van die nuwe aarde reageer. In daardie vreedsame 
nuwe wêreld, langs lewende strome, vind God se kinders wat so lank pelgrims en 
swerwelinge was, ‘n tuiste.

Hoe beskryf Jesaja die skoonheid van die nuwe aarde?
“Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos ‘n 
narsing; dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel; die heerlikheid van die 
Líbanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron; hulle dáár sal sien 
die heerlikheid van die HERE, die sieraad van onse God” (Jes 35:1, 2).  
Die nuwe aarde sal pragtig versier wees met blomme en bome met sappige vrugte. 
Selfs die woestyne en kaal kolle sal ‘n blommefees of ‘n woud vol reusebome voort-
bring. Hulle sal herstel word soos dit in die Edentuiste was. Menslike taal kan nie 
die loon van die regverdiges beskryf nie. Alleen diegene wat dit eendag sien, sal dit 
ken. Die beperkte menslike verstand kan nie die heerlikheid van die paradys van 
God begryp nie(1 Kor 2:9).

Kan ons seker maak van ‘n plek op die nuwe aarde?
“Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My 
‘n seun wees” (Open 21:7).  

Die nuwe aarde is ‘n voorbereide plek vir voorbereide mense. 
Sonde sal nooit toegelaat word nie. Die sondaar wat aan sy 
sonde vasklewe, sal nie binnegelaat word nie – hy sal nie kan 
inglip of indring nie (Open 21:27). Die hemelpoorte is wyd 
genoeg om tot baie sondaars toegang te verleen, maar te nou 
om enige sonde deur te laat.

Wat sal die grootste voorreg in die koninkryk wees?
“En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by 
die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by 
hulle wees as hulle God” (Open 21:3).  
Die beste van alles is, Jesus sal op die nuwe aarde by ons woon. Die lang skeiding 
is verby. Soos vantevore wandel en gesels die mens weer in die aandskemering 
met God. Weer eens kan die mens sonder vrees die aangesig van die Skepper 
aanskou. Die skeiding wat deur die sonde gekom het, is vir ewig verby; versoen-
ing is volkome. O, hoe wonderlik sal dit wees om daar aan Sy voete neer te val en 
aan Hom dankie te sê dat Hy dit vir ons moontlik gemaak het om saam met Hom 
te wees!

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  God gaan die aarde herskep en Sy kinders sal op hierdie nuwe aarde die
 ewigheid deurbring.
W. V.   Op die nuwe aarde sal mense vry van siekte en die dood wees en hulle sal
 vir ewig lewe.
W. V.  Die nuwe aarde is ‘n voorbereide plek vir voorbereide mense.
W. V.   Jesus sal op die nuwe aarde by Sy kinders woon.

 9.  MY HERE EN MY GOD

Wat sê die apostel Johannes, wie is Jesus Christus?
“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En 
die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid 
aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol 
van genade en waarheid” (Joh 1:1, 14). 
Johannes het Jesus uitgebeeld as die Goddelike Woord wat “vlees geword” het. 
Thomas het die herrese Christus as “my Here en my God!” (Joh 20:28) aangespreek. 
Paulus het na Hom verwys as “Hy wat oor alles is, God lofwaardig tot in ewigheid!” 
(Rom 9:5), en die boek Hebreërs spreek Hom aan as God en Here van die skep-
ping (Heb 1:8, 10).

Aan wie het Jesus Sy Godheid verklaar?
“Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? 
Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?” 
(Joh 14:9). 
Jesus maak self aanspraak op gelykheid met God. Sy verklaring, “Ek en die Vader 
is een” (Joh 10:30), beaam die bewering dat Hy een in wese met die Vader is en 
dieselfde Goddelike eienskappe besit.

Hoe het Christus na Sy ewige bestaan verwys?
“En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het 
voordat die wêreld was. Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook 
saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee 
het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld” (Joh 17:5, 24). 
Christus sê van Homself: “Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die 
eerste en die laaste” (Open 22:13). In die Griekse alfabet is die eerste letter alfa 
en die laaste omega. Dat Hy in die begin bestaan het, is ‘n feit wat in Genesis 1:1 
verklaar word.

Deur wie het God Sy skepping tot stand gebring?
“Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; 
want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik 
en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is 
deur Hom en tot Hom geskape” (Kol 1:15, 16).  
Wie is hierdie Jesus? Niemand anders as die Skepper van hemel en aarde nie, 
van sigbare en onsigbare dinge – van die kleinste atoom tot die ontsaglike heelal 
om ons heen.

Volgens die profesie, hoe het Jesaja die geboorte van Christus voorspel?
“Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger 
word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem” (Jes 7:14). 
Een van Jesus se name is Immánuel, of “God met ons”, wat ‘n aanduiding van Sy 
God-mensnatuur is en ook toon hoe God Hom met die mensdom vereenselwig. 
Matthéüs vertel in Hoofstuk 1:23 van die vervulling van hierdie profesie (Jesus se 
geboorte) wat 700 jaar tevore gemaak is. 

Volgens die profesie, waar sou die Messias gebore word?
“En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal 
daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die 
voortyd, uit die dae van die ewigheid” (Miga 5:1). 
Toe die profetiese horlosie die tyd aandui, is Jesus in Betlehem gebore. ‘n Romeinse 
dekreet het Maria na Betlehem, die voorspelde geboorteplek, gebring. Met die reis 
van Nasaret op ‘n donkie was Josef en Maria net betyds vir Jesus se geboorte in 
Betlehem.

Volgens die profesie, hoe sou die Messias sterf?
“Want honde het my omsingel; ‘n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het 
my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel; húlle kyk, hulle sien 
met welgevalle op my neer! Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot 
oor my gewaad” (Ps 22:17-19).  
Selfs die wyse waarop Hy dood is, is ‘n duisend jaar voordat dit gebeur het, voor-
spel. Al hierdie profesieë in verband met die Messias is tot in die fynste beson-
derhede deur Jesus vervul. Jesaja het in hoofstuk 53 Sy lyding, Sy verhoor, Sy 
vervolging en Sy dood voorspel. Selfs sy teraardebestelling in ‘n ryk man se graf is 
vooruit aangedui (Jes 53:9).

Met watter doel het Christus na die aarde gekom?
“En sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van 
hulle sondes sal verlos” (Matt 1:21).  
Die Seun van God het in die wêreld gekom om die sondaar te red. Hy het Homself 
as die liefdevolle Heiland geopenbaar wat deur die Vader gestuur is om te genees, 
herstel en sondes te vergewe.



Wat is die enigste manier waarop ons die ewige lewe kan ontvang?
“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 ”(Joh 3:16).  
As gevolg van sonde, het die mens die dood in die gesig gestaar. Maar in Sy per-
kelose liefde het God Sy Seun as losprys gegee. Wat ‘n onbegryplike neerbuigend-
heid! God die ewige Seun boet self plaasvervangend vir die ongeregtigheid, sodat  
Hy ons vergifnis kan skenk en ons met die Godheid kan versoen. 

Watter soort lewe het Jesus geleef?
“Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, 
naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 
‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle 
opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoe-
digheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en 
genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Heb 4:14-16). 
Ons het die waarborg van ons Saligmaker dat Hy sonde uiteindelik sal uitwis, 
aangesien Hy nooit gesondig het nie hoewel Hy net soos ons aan versoekings 
onderwerp is.

Jou denkvraag beantwoord: Mag God net met die Hebreeuse naam “Jahweh” 
aanbid word?
Professor Murray Janson antwoord: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer (2 Tim 
3:16), dit wil sê ook die Nuwe Testament, die Griekse Geskrifte.  Nou goed, let 
dan op die verskriklik belangrike feit dat as Paulus as geïnspireerde van God Joël 
2:32 uit die Hebreeus in Grieks aanhaal (nes die Afrikaanse Bybelvertalers die He-
breeus in  Afrikaans “aanhaal”),  dan skryf hy NIE (in Rom 10:13): “En elkeen wat 
die Naam van Jahweh aanroep nie ...” Nee, hy vertaal “Jahweh” in Grieks en ge-
bruik “Kurios” (Here). God het Paulus dus nie geïnspireer of gelei om sy Hebreeuse 
Naam (Jahweh) te behou nie, maar hom geïnspireer of gelei om ’n Griekse naam 
of woord te gebruik. En so is daar talle plekke waar die Nuwe Testament ’n Ou 
Testament-teks aanhaal wat die naam “Jahweh” bevat en nêrens behou die Nuwe 
Testament “Jahweh” nie, maar gebruik altyd “Kurios”. Hy stel Self die voorbeeld: 
die Grieke kan Hom gewoonweg met ’n Griekse Naam (Kurios) noem, en daarom 
noem die Afrikaners Hom “Here” en die Engelse “Lord”, ens. Om sy Naam te eer 
en te heilig, beteken dus nie om ‘n spesifieke paar letters te gebruik nie, maar om 
met jou lewe Sy eer te soek.”

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  Jesus Christus besit dieselfde Goddelike eienskappe  as God die Vader.
W. V.   Jesus is die Skepper van hemel en aarde.
W. V.   Die profesieë in verband met die Messias is tot in die fynste besonderhede
 deur Jesus vervul.
W. V.   Jesus het as mens gelewe, maar Hy het nooit gesondig nie.

 10.  HOE WORD ‘N MENS SALIG?

Wat is absoluut nodig vir ‘n mens om die koninkryk van God binne te gaan?
“Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Joh 3:3). 
Hier is die een groot voorwaarde van toegang tot die koninkryk van God: ons moet 
weer gebore word. Volgens hierdie woorde kan ons alle kennis dra van godsdiens 
en nog verlore gaan. Ons kan die Bybel deeglik ken, ons kan die Tien Gebooie in 
die fynste besonderhede uitvoer, ons kan selfs predikante wees soos Nikodémus, 
en tog, as ons nie weer gebore is nie, sal ons die hemel nooit sien nie.

Op watter treffende wyse beskryf Paulus die nuwe lewe van die wederge-
boorte?
“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En 
wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my 
liefgehad het en Homself vir my oorgegee het” (Gal 2:20).  
Die wedergeboorte is die verskyning van ‘n nuwe lewe soos met die geboorte van 
‘n kind. Daar verskyn ‘n nuwe geestelike persoonlikheid wat nog nooit bestaan 
het nie (2 Kor 5:17). Dit is ‘n algehele verandering wat tot in die diepte van die siel 
deurdring en dan van binne werk (Eseg 36:26, 27).

Toe die mense by Pinkster hulle behoefte aan ‘n Verlosser besef en vra wat 
hulle moet doen, wat het Petrus geantwoord?
“Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander 
apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, 
en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing 
van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang” Hand 2:37, 38). 
Die oorspronklike woord vir bekering dui ‘n verandering van gedagte aan wat ‘n 
verandering in die lewe teweegbring. Bekering word treffend in die verhaal van die 
verlore seun uitgebeeld – “Maar hy het tot homself gekom” (Luk 15:17-20). Daar 
kan geen ware bekering sonder hervorming wees nie.

Hoe vind bekering plaas?
“Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot 
bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in 
niks skade gely het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n on-
beroulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood” 
(2 Kor 7:9, 10).  
Die Heilige Gees bring die sondaar tot ‘n innige besef van sy sonde. Hy voel skuldig 
en spyt. Die berou lei tot bekering – en die sondaar wend hom tot God. Hy bely sy 
sondes. Hy doen doelbewus ‘n keuse, gee hom volkome aan die Heiland oor en 
versaak sy sondige leefwyse.

Aan wie moet sonde bely word?
“My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. 
Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid 
van my sonde vergewe” (Ps 32:5). 
Sondes van ‘n private en persoonlike aard moet aan Christus bely word, want Hy is 
die mens se Bemiddelaar tussen God en mens (1 Joh 2:1). Alle sonde is teen God 
en moet aan Hom bely word, maar deur Christus. Daarby moet openlike sonde 

openlik bely word, en wanneer ‘n verkeerde daad aan ‘n persoon gedoen is, moet 
dit aan die betrokke persoon bely word en om vergifnis gevra word. 

Hoe volkome gewillig is Jesus om die sondeskuld weg te neem?
“Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos 
skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos 
wol” (Jes 1:18).  
God handel nie met ons soos sterflinge met mekaar handel nie. Sy gedagtes 
teenoor ons is gedagtes van genade, liefde en die teerste ontferming (Jes 55:7). 
Sonder vergifnis is ons vervreemd van God en ons medemens. Daarmee word 
ons kinders van God, broers en susters van mekaar en skitterende voorbeelde van 
Christus se liefde vir die wêreld. Laat ons dus by die kruis staan, saam met diegene 
vir wie ons moet vergewe, en nie na mekaar kyk nie, maar na ons Heiland, wat 
gesterf het sodat Hy kwytskelding aan almal van ons kan verleen.

Hoe sal ware bekering in die lewe geopenbaar word?
“Dra dan vrugte wat by die bekering pas” (Matt 3:8).  
Aan wie behoort jou hart? Aan wie dink jy? Van wie praat jy graag? Aan wie bestee 
jy jou liefde en vir wie doen jy die beste werk? As ons aan Christus behoort, sal 
ons verlang om Sy beeld te dra, Sy Gees te hê, Sy wil te doen en Hom in alles te 
behaag. Diegene wat nuwe skepsels in Christus Jesus word, sal die vrug van die 
Gees voortbring (Gal 5:22). 

Hoe kan ‘n persoon regverdig voor God wees?
“Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons 
kan word geregtigheid van God in Hom” (2 Kor 5:21).  
Die woord regverdiging beteken om vrygespreek te word. In Christus word die 
berouvolle sondaar nie net vergewe nie, maar vrygespreek – regverdig verklaar! In 
die proses van regverdiging word die sonde wat bely en vergewe is, op die rein en 
heilige Seun van God oorgeplaas – die Lam wat die sonde dra. Die sondaar word 
regverdig verklaar of as regverdig beskou. Hy verdien nie sulke behandeling nie en 
kan dit ook nie verwerf nie.

Is heiligmaking ‘n voordurende ondervinding?
“Omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal 
voleindig tot op die dag van Jesus Christus” (Fil 1:6).  
Heiliging beteken om “toe te wy” of “af te sonder.” Regverdiging is wat God vir ons 
doen, terwyl heiliging is wat God in ons doen. Verlossing beteken om ook van die 
mag van sonde verlos te word. Dit is ‘n leeftyd van toewyding aan Christus. Binne-
in daardie verhouding met Christus sal die gelowige groei.

Waarom het Christus na die aarde gekom?
“Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was” 
(Luk 19:10).  
In Lukas 15:4-7 word Christus voorgestel as ‘n herder, en die verloregaande mens 
as ‘n skaap wat soek geraak het. Wanneer Jesus die verlore sondaar vind, is daar 
groot blydskap in die hemel oor die bekeerde.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Wedergeboorte is die een groot voorwaarde van toegang tot die koninkryk
 van God.
W.  V.  Daar kan geen ware bekering sonder hervorming wees nie.
W. V.  Jesus sal klein sondetjies oorsien.  Dit is die groot sondes waarvoor ons   
 om vergifnis moet vra.
W. V.    Die ewige lewe is ‘n gawe van Jesus.

 11.  DIE ANTWOORD IS GEBED

Wat het Christus aangaande private gebed gesê?
“Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader 
wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die 
openbaar vergelde” (Matt 6:6).  
Ons behoort by die huisaltaar te bid, en ons moet veral nie gebed in die “binne-
kamer” verwaarloos nie, want dit is die lewe van die siel. Gebed by die huisgods-
diens of in die openbaar is nie voldoende nie. In die verborgene moet die hart vir 
die ondersoekende oog van God blootgelê word. Ons gebede in die verborgene is 
alleen vir die oor van die gebedsverhorende God. Geen nuuskierige oor moet sulke 
gebede hoor nie.

Hoe dikwels moet ons bid?
“Bid sonder ophou” (1 Thess 5:17).  
Dit beteken nie dat ons voortdurend in gebed voor God moet kniel nie, maar dat 
ons nie moet nalaat om te bid nie. Ons moet altyd in ‘n stemming van gebed wees, 
selfs wanneer ons stap of die verpligtinge van die lewe nakom – altyd gereed om 
met die hemel te skakel oor die lief en die leed wat ons ervaar.

Watter wonderlike belofte word gegee aan diegene wat waarlik bid?
“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopge-
maak word.  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat 
klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom 
brood vra, aan hom ‘n klip sal gee; en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee? 
As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te 
meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!” 
(Matt 7:7-11).  
“Soveel van ons gebede is vaag en doelloos. Party smeek om genade, maar hulle 
wend geen poging aan om uit te vind wat genade vir hulle moet doen nie.  Ander 
smeek weer om van sonde verlos te word, maar hulle noem geen juiste sonde 
waarvan hulle verlossing soek nie. Ander bid weer dat God hulle vriende en bure 
moet seën, ... en tog is daar geen bepaalde rigting waarin hulle verwag om ‘n ant-
woord te sien nie. Die Here sê aan almal:  Wat verwag jy nou regtig dat ek vir jou 
moet doen?” – Andrew Murray.

Wanneer ons bid, wat moet ons doen sodat ons vergifnis 
kan ontvang?
“En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen ie-
mand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul 
oortredinge mag vergewe” (Mark 11:25).  



As ons tot God kom en om genade en seëninge vra, moet daar ‘n gees van liefde 
en vergewensgesindheid in ons eie harte wees. Hoe kan ons bid, “vergeef ons ons 
skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe” (Matt 6:12), en nogtans ‘n gees 
van onvergewensgesindheid koester? As ons verwag dat ons eie gebede verhoor 
moet word, moet ons ander vergewe op dieselfde wyse en in dieselfde mate as wat 
ons verwag om vergifnis te ontvang.

Sal God ‘n gebed verhoor as geloof ontbreek?
“Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n 
golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens 
moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie” (Jak 1:6, 7).  
As ons tot God kom, ons hulpeloosheid en afhanklikheid besef, en in ootmoedige 
geloof ons behoeftes bekend maak aan Hom wat alwys is en alles sien en alles 
bestier, sal Hy ons roepstem verhoor en Sy lig in ons harte laat skyn.

Onder watter omstandighede sal die Here nie gebed verhoor nie?
“Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar 
om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle 
en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor 
nie” (Jes 59:1, 2). 
Tweedrag en tweespalt blus die gees van gebed (1 Pet 3:1-7). Baie mense bedroef 
die Heilige Gees en dryf Christus uit hulle huise uit, deur toe te gee aan ongeduld 
en drifte. Die engele van God vlug uit die huise waar daar onvriendelike woorde, 
twis, en stryd is. Maar seker die grootste enkele struikelblok in die pad van gebeds-
verhoring is die onwilligheid van die bidder om sy wil in eenvoudige gehoorsaam-
heid aan die vereistes van God, soos in Sy Woord gevind word, te onderwerp (Spr 
28:9). 

Hoe onderdanig moet ons wees terwyl ons bid?
“En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My 
Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek 
wil nie, maar soos U wil” (Matt 26:39).  
Die Bybel toon ons dat baie gebede nie verhoor word nie, of ten minste nie soos 
die bidder gevra het nie.  Ons kan nie die einde van die begin af sien nie, en dis 
moontlik dat ons nie altyd versoek wat tot ons beswil is nie. Daarom moet ons altyd 
bid: “Laat U wil geskied.”

Is daar enige beperking aan God se vermoë om te help?
“En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die 
krag wat in ons werk” (Efe 3:20). 
Ons kan al ons moeilikhede na Jesus toe neem. Ons kan Hom nie daarmee belas 
of vermoei nie. Niks is te groot vir Hom om te dra nie, want Hy hou die wêreld in 
stand en Hy heers oor die ganse heelal.

Waarmee behoort ons gebede vermeng te wees?
“Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smek-
ing met danksegging bekend word by God” (Fil 4:6). 
Een van die droewige verhale van die Bybel, wat net in ‘n paar woorde vertel word, 
is die ondervinding van die tien melaatses wat deur Jesus genees is (Luk 17:15-
17). Op die vleuels van danksegging kan ons nader aan die hemel kom.  As iets 
ons skielik bly maak, ontbreek dit ons nie aan woorde om ons buurman daarvan te 
vertel nie. Laat ons in ‘n blymoedige gees met danksegging bid.

In watter mate is God gereed om in die behoeftes van Sy kinders te voorsien?
“En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek” 
(Jes 65:24).  
“Gebed [is] die sleutel in die hand van die gelowige ... wat die skatkamers van die 
hemel oopsluit, waar die onbeperkte rykdom van die Almagtige gebêre is.” – E. 
White.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  Baie gebede word nie verhoor nie, of ten minste nie soos die bidder gevra
 het nie.
W.V.  Ongehoorsaamheid aan die vereistes van God is een van die grootste
 struikelblokke in die pad van gebedsverhoring.
W. V.   Ons moet ander vergewe soos wat ons verwag om van God vergifnis te
 ontvang.
W. V.   Jesus het tien melaatses genees en net twee het dankie gesê.

 12.  TIEN EWIGE BEGINSELS

Wat is die doel van die wet?
“Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word 
nie, want deur die wet is die kennis van sonde” (Rom 3:20). “Wat sal ons dan sê? 
Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur 
die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die 
wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie” (Rom 7:7).  
Die Tien Gebooie wys sonde uit.  Om mense te help om hulle eie toestand te besef, 
dien die wet as ‘n spieël (Jak 1:23-25). Diegene wat daarin “kyk,” sien hulle eie 
karaktergebreke in teenstelling met die regverdige karakter van God.

Het die Tien Gebooie voor Sinai bestaan?
“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 ge-
sondig het” (Rom 5:12).  
Die wet het bestaan lank voordat God die Tien Gebooie op die berg Sinai aan Israel 
gegee het. Ons eerste vader, Adam, was met God se wet bekend anders kon dit 
nie van hom gesê word dat hy gesondig het nie, “want die sonde is wetteloosheid” 
(1 Joh 3:4).

Watter uitwerking het Christus se dood aan die kruis op 
die wet van seremonies gehad?
“Die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig 
was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas 
te nael. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of 
met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie, wat ‘n 

skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus” 
(Kol 2:14, 16, 17). “Deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, 
naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan …” (Efe 2:15).  
Wat was die doel van die seremoniële stelsel? Dit was maar net toonbeelde waar-
deur die verlossingsplan aan die mens geleer is. Christus se dood aan die kruis het 
‘n einde aan die seremoniële stelsel gemaak, aangesien Hy die Lam was op wie 
al die slagoffers gewys het. Daar was nou geen beslommernisse meer oor die ser-
emoniële wette met hulle ingewikkelde vereistes in verband met spys- en drankof-
fers, die viering van verskillende feeste, nuwemane of seremoniële sabbatte nie. 
Die skaduwee het die voorwerp ontmoet.

Is God se wet ewigdurend?
“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het 
nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, 
voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die 
wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste 
van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die 
koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem 
word in die koninkryk van die hemele” (Matt 5:17-19). 
As die Tien Gebooie (die straf of die oortreding) verander kon word, sou dit vir 
Jesus nie nodig gewees het om te sterf nie. Omdat die wet egter absoluut en on-
skendbaar is, het dit ‘n dood gekos om vir die sonde te boet. Aan hierdie vereiste 
het Christus deur Sy dood aan die kruis ten volle voldoen.

Hoe het Jesus die Tien Gebooie beskou?
“As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van 
my Vader bewaar en in sy liefde bly” (Joh 15:10).  
Jesus het self die gebooie onderhou. Hy het beoefen wat Hy gespreek het. Jesus 
se volgelinge behoort ook Sy voorbeeld te volg  (1 Joh 2:6).

Kan gehoorsaamheid aan die wet of goeie dade ons red?
“Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die 
gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy 
maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat 
ons daarin kan wandel” (Efe 2:8-10).  
Geen persoon kan gered word deur gehoorsaamheid aan God se wet nie; slegs 
deur God se genade. As ons ons sonde voor Hom bely en Hom as Verlosser aan-
neem, dan vergewe Hy ons, skeld ons die doodstraf kwyt omdat Hy die doodstraf 
op Homself geneem het. Dit is genade!

Waarom is God se wet vir my persoonlik so uiters belangrik?
“Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoor-
deel sal word” (Jak 2:12).  
Die wet is die maatstaf in die oordeel. Ons sal almal volgens hierdie regverdige 
beginsels geoordeel word. “Vrees God en hou sy gebooie,” verklaar die Skrif, “want 
God sal elke werk bring in die gerig [oordeel] wat kom oor al die verborge dinge, 
goed of sleg” (Pred 12:13, 14).

Is die Christen wat glo en onder genade is, dan nie vrygemaak van die wet 
nie?
“Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons 
bevestig die wet” (Rom 3:31).  “Want die sonde (wetteloosheid – 1 Joh 3:4) sal oor 
julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat 
dan? Sal ons sonde doen (die wet oortree), omdat ons nie onder die wet is nie 
maar onder die genade?  Nee, stellig nie!” (Rom 6:14, 15).
Nee, as daar met die wet weggedoen word, dan beteken dit dat daar geen sonde 
is nie, want sonde is die oortreding van die wet (1 Joh 3:4). En as daar geen sonde 
is nie, dan het ons nie ‘n Saligmaker nodig nie. En as daar nie ‘n Saligmaker is nie, 
dan is daar geen genade nie. Die leerstelling dat die wet afgeskaf is, verwyder die 
grondslag van God se regering, Sy evangelie en God self.

Hoe staan die duiwel teenoor daardie mense wat as gereddes die gebooie 
van God hou?
“En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer 
teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis 
van Jesus Christus hou” (Open 12:17).  
Satan vervolg die kerk van Christus “wat die gebooie van God bewaar”. Die duiwel 
haat elkeen wat God se wet liefhet. Die laaste groot botsing tussen waarheid en 
dwaalleer is slegs die finale worsteling in hierdie eeu-oue stryd oor die wet van 
God.

Hoe sal die gelowige sy liefde vir God openbaar?
“Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie 
swaar nie” (1 Joh 5:3).  
Aan die gehoorsame kinders van die Here, kan Christus Sy nuwe verbondsbelofte 
vervul: “Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal 
vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees” (Heb 8:10).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  Die Tien Gebooie dien as ‘n spieël en wys sonde uit.
W. V.   Al Tien Gebooie is verpligtend.
W. V.   Deur die Tien Gebooie te onderhou, kan ons toegang tot die hemel verdien.
W. V.   Sonde is die verontagsaming van die wet.

 13.  REK DIE RAND

Watter verklaring van Dawid dui aan dat die mens nie die oorspronklike 
eienaar is nie, maar ‘n bestuurder van God se eiendom?
“Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat 
daarin woon” (Ps 24:1). 
Die Here het Sy kinders as rentmeesters van Sy besittings aangestel. Vir die 
Christen beteken rentmeesterskap, die mens se verantwoordelikheid vir en ge-
bruik van alles wat deur God aan hom toevertrou is – die lewe, die fisieke wese, 
tyd, talente en bekwaamhede, stoflike bestittings, geleenthede wat ander tot 
diens kan wees, en sy kennis van die waarheid.



Wat is die verantwoordelikheid  van bestuurders?
“Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die 
bome, behoort aan die HERE; dit is heilig aan die HERE. Wat betref al die tiendes 
van beeste en kleinvee alles wat onder die herderstaf deurgaan die tiende moet 
aan die HERE heilig wees” (Lev 27:30, 32).  
Net soos een sewende van ons tyd (die Sabbat) aan God behoort, so behoort een 
tiende van alle stoflike dinge wat ons verwerf aan Hom. Die tiende is ‘n simbool van 
God se eienaarsreg op alles.

Het Christus geleer dat God tiendes verlang?
“Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van 
kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg 
en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om 
die ander na te laat” (Matt 23:23).  
Die Ou sowel as die Nuwe Testament aanvaar die geldigheid van tiendeheffing.  
Jesus het die gee van tiendes goedgekeur en diegene veroordeel wat die gees 
daarvan skend.

Watter bewys het ons dat die tiendestelsel lank vóór die wet van Moses ge-
gee is reeds van toepassing was?
“En Melgisédek, die koning van Salem, wat ‘n priester van God, die Allerhoogste, 
was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur 
God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. En geseënd is God, die 
Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van 
alles” (Gen 14:18-20). “En Jakob het ‘n gelofte gedoen en gesê: As God met my sal 
wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om 
te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terug-
kom, dan sal die HERE my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen 
opgerig het, sal ‘n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U 
sekerlik die tiendes afstaan” (Gen 28:20-22).  
Abraham het ‘n tiende van alles gegee. Jakob het ook die vereiste van die 
tiende verstaan. Hierdie verbygaande verwysings na die gee van tiendes toon dat 
dit reeds in daardie vroeë stadium ‘n gevestigde gebruik was.

Hoe sê Paulus moet die evangeliebediening onderhou word?
“Weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie; en 
dat die wat by die altaar besig is, met die altaar deel nie? So het die Here ook vir 
die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe” 
(1 Kor 9:13, 14). 
Paulus het die onderligggende beginsel geïllustreer deur ‘n vergelyking te trek 
tussen die Levitiese diens en die pasgestigte evangeliebediening. Kerklidmate 
bring dus vrywillig hulle tiendes sodat daar genoeg middele in die kerk van God 
kan wees om ‘n bestaan vir die bediening te kan verseker en sodat die evangelie 
verkondig kan word. Geen billiker, beter of waardiger plan vir die finansiering van 
die evangeliebediening is ooit uitgedink nie.

Waaraan is iemand skuldig wat die tiende van die Here en vrywillige offer-
gawes terughou?
“Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U ber-
oof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle 
My, julle, die hele nasie!” (Mal 3:8, 9).  
God se reaksie op Israel se ontrouheid toon duidelik hoe Hy die saak beskou. Toe 
hulle die tiendes en offergawes tot eie voordeel aangewend het, het Hy hulle ge-
waarsku dat dit op diefstal neerkom.

Watter seën word uitgespreek oor diegene wat getrou is om aan God terug te 
gee wat Syne is?
“Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en 
beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die ven-
sters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek 
sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal 
verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê 
die HERE van die leërskare” (Mal 3:10, 11).  
Daar is duisende Christene oor die hele wêreld wat God se plan vir die onder-
houd en uitbreiding van Sy werk aangeneem het. Sonder uitsondering getuig 
hulle dat die Here die nege-tiendes wat oorbly, net so seën soos die meel en die 
olie van die weduwee (1 Kon 17:16). Hulle verbly hulle omdat hulle hoër grond 
in geloof en in hulle geestelike lewe bereik het. En hulle vernaamste loon is die 
vreugde wanneer hulle verloste siele sien as gevolg van hulle offergawes.

Met watter gesindheid moet tiendes en offergawes gegee word? 
“Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie 
volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voor-
neem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer 
lief” (2 Kor 9:6, 7). 
Die gees van gee is die gees van die hemel (Joh 3:16). Geen selfsugtige persoon 
sal ooit in die hemel ingaan nie. Daar is drie soorte gewers – die vuurklip, die 
spons en die heuningkoek. Jy moet die vuurklip slaan om skerwe en vonkies te 
kry. Jy moet die spons druk om water te kry. Maar die heuningkoek loop oor van 
sy eie soetigheid. Ons moet nie suinig en hard soos die vuursteen wees nie, ook 
nie soos die spons wat eers gedruk moet word voordat dit iets gee nie. Ons moet 
soos die heuningkoek wees, want die Bybel sê: “God het ‘n blymoedige gewer 
lief.”

Waarom versuim baie Christene om die seëninge te geniet wat die Here graag 
op hulle wil uitstort?
“Julle het baie gesaai, maar min ingebring; julle het geëet, maar nie tot versadig-
ing nie; julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie; julle het jul geklee, maar 
nie warm geword nie; en wie hom vir loon verhuur, verhuur hom om dit in ‘n stuk-
kende beurs te steek. So sê die HERE van die leërskare: Gee ag op wat julle 
wedervaar het! Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword; en julle het 
dit in die huis gebring, maar Ek het dit weggeblaas. Waarom? spreek die HERE 
van die leërskare. Ter wille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir 
sy eie huis hardloop” (Hag 1:6, 7, 9).  
Dikwels sê Christene: “Ek is van plan om tiendes te begin gee sodra ek my skuld 
betaal het.” Jesus het belowe om ons oorvloedig te seën as ons eers aan Hom Sy 
tiende teruggee.

Watter voorbeeld het God aan die wêreld gegee van hoe om te gee?
“Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk 
was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word” 
(2 Kor 8:9).   
Christus het nie net wat hy gehad het, gegee nie; Hy het Homself gegee. Dit is 
rentmeensterskap van die hoogste gehalte. 

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Deur die Here se tiende aan hom terug te gee, erken ons God se
 eienaarsreg op alles.
W. V.   Die tiendestelsel bevorder die werk van die Here.
W. V.  Die tiende aan die Here word bereken op die geld wat oorbly nadat die
 skuld betaal is.
W. V.   Die tiendestelsel werk selfsugtigheid teë.

 14 .  WAAROM MENSE LY?

Wat is die oorsaak van lyding en die dood?
“Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die 
ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” (Rom 6:23).  
Die mens word gebore in ‘n wêreld wat diep in die sonde verval het, selfs ons 
natuur is daarvan deurdrenk. Ons liggame is verswak deur eeue van sondever-
wording – ja, selfs ons verstande is aangetas sodat ons ver kortskiet aan die 
verstandelike vermoë van die sondelose Adam en Eva.

Wie is hoofsaaklik vir sonde en lyding verantwoordelik?
“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n 
brullende leeu, en soek wie hy kan verslind” (1 Pet 5:8).  
As die ontwerper van die kwaad, is die Satan verantwoordelik vir baie van die lyd-
ing in die wêreld. Deur sy invloed voer mense oorlog, lê onskuldige stede in puin, 
beleef ons land die vloek van misdaad en brassery en verbrokkel huisgesinne as 
gevolg van owerspel en haat.

Moet ons God vir ongelukke en rampe verantwoordelik hou?
“Of daardie agttien op wie die toring van Silóam geval en hulle gedood het—dink ju-
lle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê Ek 
vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom” (Luk 13:4, 5). 
Daardie agtien persone was toevallig daar toe die mure van Siloam ingetuimel het. 
Hulle teenwoordigheid daar was nie die oorsaak van die intuimeling of die rede 
daarvoor nie. Iets natuurliks het gebeur en die vallende messelwerk het hulle lew-
ens, soos duisende andere, geëis.  Dr Leslie Weatherhead sê: “Wanneer ons ram-
pe deeglik ondersoek, vind ons gewoonlik dat dit te wyte is aan menslike onkunde, 
menslike dwaasheid of menslike sonde. Heel moontlik is dit nie die daad van die 
persoon wat daaronder moet ly nie, maar dit is die gevolge van die een of ander 
mens se misstap wat dit veroorsaak.”

Watter doel het God voor oë deur lyding toe te laat?
“Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef 
onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie 
kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word 
tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus” (1 Pet 1:6, 7).  
God se doel is om ons geloof te versterk en ons afhankliker van Hom te maak. Daar 
is talle wat Jesus nooit sou geken het as droefheid hulle nie tot Hom gedryf het om 
troos te vind nie. Die beproewinge van die lewe is die werktuie van God om die 
onsuiwerhede en grofheid van die karakter te verwyder.

Hoe word ons vir die hemel voorberei?
“Kyk, Ek het jou gelouter, maar nie soos silwer nie; Ek het jou beproef in die smelt-
kroes van ellende” (Jes 48:10). 
Die lewe is ‘n skool waar ons te midde van moeilikhede en rampe gehoorsaam-
heid aanleer. Fyn goud word gesmelt en nadat die skuim afgeskep is, word dit in 
pragtige geel stawe gegiet.  “Die teenstand waarmee ons te kampe het, mag in 
baie opsigte tot ons voordeel strek. Dit sal ‘n kategorie Christendeugde ontwikkel 
wat selde op die weg van voorspoed en sonskyn te voorskyn kom. “ – E White.

Begryp Jesus ons behoeftes?
“Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die 
wat Hom vrees. Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is” 
(Ps 103:13, 14).  
Wanneer die menslike krag faal, voel mense hulle behoefte aan Goddelike hulp. En 
nooit keer ons genadige Vader Sy rug op die mens wat in opregtheid by Hom hulp 
soek nie. Hy lê geen laste op ons wat ons nie in staat is om te dra nie.

Hoe sal Jesus ons bystaan met die ontberinge van die lewe?
“Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: 
Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is 
myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie 
oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie 
brand nie” (Jes 43:1, 2). 
Daar is Een wat met ons saamvoel in die tye van ons bitterste trane, Een wat self 
beproewinge en verdrukkinge deurgemaak het. Hy ken die dieptes van ons smart, 
want Hy was “bekend met krankheid.”  Hy lei ons aandag weg van die nag van 
geween na die heerlike môre wanneer ons nooit weer sal huil nie.

Hoe verander God ‘n skynbare nederlaag in ‘n oorwinning?
“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat 
na sy voorneme geroep is” (Rom 8:28). 
Of ons lyding veroorsaak word deur ongehoorsaamheid aan God se wette, of as 
gevolg van die werk van Satan, of miskien omdat God ons 
aanraak sodat ons tot besinning kan kom, kan ons tog nog 
die versekering hê dat God ons liefhet en dat alles ten goede 
meewerk. Op ‘n latere tydstip mag ons mis-kien eers verstaan 
wat nou so onverklaarbaar is.



Wat was Jesus se houding teenoor Sy lyding?
“Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, 
wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees 
nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en 
aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself 
verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis” 
(Fil 2:5-8).   
Hy is mishandel ... en Hy het sy mond nie oopgemaak nie” (Jes 53:7). Jesus het 
nederig en geduldig gely. James Stalker skryf:  “As die doringkroon so goed by 
Christus gepas het dat dit die trots en die lied van mense en engele geword het, 
kan ons verseker wees dat enige takkie van daardie kroon wat ons dalk nou moet 
dra, eendag ons skitterendste versiering sal wees.”

Wat het die Here altyd vir die mens in gedagte?
“Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, 
gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te 
gee”(Jer 29:11).  
Almal wat gedwing word om op die rand van ‘n afgrond te bly sit wanneer hulle 
groter planne beraam het, moet in hierdie uur van ergerlike teëspoed en terugslae 
stilstaan en onthou dat “alles ten goede meewerk” omdat God net mooi planne en 
voorspoed vir hulle in gedagte het. Michalangelo het gesê:  “Terwyl die marmer 
gekap word, groei die beeld.”

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  Lyding is dikwels die gevolg van ons nalatigheid, of van die een of ander
 mens se misstap wat dit veroorsaak het.
W. V.  Die doel waarom God lyding toelaat is om ons geloof te versterk en ons
 afhankliker van Hom te maak.
W. V.   Satan is hoofsaaklik vir sonde en lyding verantwoordelik.
W. V.  Martin Luther het gesê: “Die teenstand waarmee ons te kampe het….sal   
‘ n kategorie Christendeugde ontwikkel wat selde op die weg van voorspoed   
 en sonskyn te voorskyn kom.”

 15.  GODDELIKE GENESING

Hoe het Dawid die Goddelike Geneesheer bekend gestel?
“Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou 
ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees” (Ps 103:2, 3).  
Dit behoort vir elke denkende mens duidelik te wees dat as God kan skep, hy ook 
kan herstel en herskep.  Een van die bewyse van die Godheid van Christus was Sy 
vermoë, nie net om siek liggame te genees nie, maar ook om aan die dooies lewe 
te gee (Joh 11). 

Hoe het Petrus Christus se bediening opgesom?
“Met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige 
Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat 
onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was” (Hand 10:38).  
Jesus het orals waar Hy tydens Sy aardse bediening gegaan het, sonskyn en gen-
esing meegebring. Ons kan vol vertroue glo dat wanneer ons tot Jesus kom en ons 
waarlik aan Hom oorgee, Hy sal bewys dat Hy “gister en vandag dieselfde [is] en 
tot in ewigheid” (Heb 13:8) – nog altyd die Groot Geneesheer.

Elke kind van God het die voorreg om ten tye van siekte die Here in gebed te 
nader. Watter fout het Asa in sy ernstige siekte gemaak?
“En in die nege en dertigste jaar van sy regering het Asa gely aan sy voete; sy 
siekte was baie ernstig; maar selfs in sy siekte het hy die HERE nie geraadpleeg 
nie, maar die geneeshere” (2 Kron 16:12).  
Koning Asa het net die dokter raakgesien, en hy het nie besef dat dit die Here is wat 
die dokters en die medisyne gebruik nie. Daarom moet die sieke nie eers begin bid 
wanneer die dokters tou opgooi nie, so asof God dan eers in die prentjie kom nie. 
Reg van die begin af is God betrokke. Die mediese wetenskap werk saam, maar 
net God kan herstel en genees.

Wat is die Bybelse voorwaarde vir genesing?
“Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor 
God; en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar 
en doen wat welgevallig is voor Hom” (1 Joh 3:21, 22).  
Diegene wat versoek dat daar vir hulle gesondmaking gebid moet word, moet ver-
staan dat die oortreding van God se wet sonde is, ondanks of dit die natuurwette 
of die geestelike wette is, en dat hulle hulle sondes moet bely en versaak as hulle 
God se seën wil ontvang. Die Skrifte beveel: “Bely mekaar julle misdade en bid vir 
mekaar, sodat julle gesond kan word” (Jak 5:16).

Hoe moet ons na die Geneesheer gaan met ons siektes?
“Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n 
golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens 
moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie—so ‘n dubbelhartige man, 
onbestendig in al sy weë” (Jak 1:6-8).  
Daar is gevalle waar God Sy Goddelike krag beslis gebruik in die genesing van 
siektes. Maar nie al die siekes word gesond nie. Baie ontslaap in Christus. God 
ken die einde van die begin af, Hy weet of diegene vir wie gebid word, as hulle 
sou leef, in staat sal wees om die komende beproewings te verduur al dan nie. 
Hy weet of hulle lewens vir hulle en die wêreld ‘n seën of ‘n vloek sal wees. Dit is 
een rede waarom ons, hoewel ons ernstig moet bid, ook moet sê: “Laat nogtans 
nie my wil nie, maar u wil geskied” Luk 22:42). Hieruit blyk dit dat as persone nie 
in gesondheid herstel word nie, hulle nie as mense beskou moet word wat swak 
geloof gehad het nie.

Hoe is Hiskia se gebed om genesing verhoor?
“Gaan sê vir Hiskía: So spreek die HERE, die God van jou vader Dawid: Ek het jou 

gebed gehoor, jou trane gesien; kyk, Ek sal vyftien jaar by jou 
dae byvoeg” (Jes 38:5). 
Hiskia, die koning van Juda, was siek en die profeet van God 
het hom kom meedeel dat hy sou sterf. Hy het tot die Here 
gebid en die Here het Sy kneg gehoor en ‘n boodskap aan 
hom gestuur dat nog vyftien jaar tot sy lewe toegevoeg sou 

word. Nooit keer ons genadige God Sy rug op die siel wat Hom in opregtheid om 
hulp soek nie. In siekte en in gesondheid is Hy ons toevlug (Ps 103:13, 14).

Het ons God se goedkeuring vir die gebruik van geneesmiddels?
“En Jesaja het gesê: Laat hulle ‘n vyekoek neem en dit op die sweer sit, dat hy 
gesond kan word” (Jes 38:21).  
Vir diegene wat om genesing bid, is dit geen verloëning van die geloof om die mid-
dels te gebruik wat God voorsien het om pyn te versag en om die natuur met sy 
genesingswerk te help nie. Net een woord van God kon Hiskia onmiddellik genees 
het, maar Hy het ‘n spesiale voorskrif gegee: “Laat hulle ‘n vyekoek neem en dit op 
die sweer sit.”

Hoe moet ons om Goddelike genesing bid?
“Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom 
psalmsing.  Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die ge-
meente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here 
met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal 
hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar 
julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 
‘n regverdige het groot krag” (Jak 5:13-16).  
Die Bybel skryf hier ‘n eenvoudige manier voor om vir siekes te bid. Die olie is in 
hierdie geval simbolies van die teenwoordigheid van die Heilige Gees as verteen-
woordiger van die Goddelike Geneesheer, Christus. Die Bybel vermy die “ster”–op-
tredes op die publieke verhoog onder flikkerende ligte en die applous van duisende 
mense. 

Is ‘n wonderwerk van genesing altyd van God?
“Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot 
tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” 
(Matt 24:24).  
Wonderwerke kom nie almal van God nie. Moses het met wonderdoeners te kampe 
gehad toe hy voor die koning van Egipte verskyn het. Die paganistiese priesters het 
die wonderwerke wat God verrig het ‘n paar keer nagemaak. Die Skrifte waarsku 
teen valse tekens en wonderwerke wat in die laaste dae deur bedrieglike wonder-
doeners gedoen sal word.

Watter helende uitwerking het gemoedsrus op die liggaam?
“My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar; want 
dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Wees nie wys 
in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad; dit sal genesing wees 
vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente” (Spr 3:1, 2, 7, 8).   
Die mediese beroep van ons tyd is al hoe meer bewus van die nodigheid om die 
gees te behandel om liggaamlike kwale te genees. ‘n Groot gedeelte van die wêreld 
se liggaamlike siekte is aan ‘n afwykende geestestoestand te wyte. Menigeen het 
ontdek dat sy liggaamskwale soos die mis voor die oggendsonskyn verdwyn wan-
neer sy gemoed met God vrede gemaak het (Matt 11:28-30).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  God gee Sy goedkeuring vir die gebruik van geneesmiddels.
W. V.  Die Bybelse voorwaarde vir genesing is gehoorsaamheid aan geestelike
 wette sowel as die natuurwette.
W. V.   Ons moet eers vir die sieke begin bid wanneer die dokters tou opgooi.
W. V.   Wonderwerke en genesings kom almal van God.

 16.  DIE TEKEN VAN TROU AAN DIE HERE

Wie is die Skepper wat op die Sabbatdag gerus, dit geseën en geheilig het?
“Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders 
deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat 
Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak 
het” (Heb 1:1, 2).  
Die Skrif toon dat Christus, net soos die Vader, die Skepper was (Kol 1:16;  
Joh1:3). Dus was dit Jesus wat die sewende dag as ‘n rusdag vir die mens afge-
sonder het. Daarom is dit nie ‘n Joodse Sabbat nie, maar ‘n Christelike, geseënde, 
heilige rusdag vir alle Christene.

Waar vind ons God se handelsmerk vir Sy Skepping?
“So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. En God het 
op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag 
gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en 
dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur 
dit te maak”.  Gen 2:1-3.  
Net soos fabrikante ‘n besondere handelsmerk vir hulle produkte uitsoek, so het die 
Skepper die Sabbat as ‘n handelsmerk, of teken van gesag, vir Sy skeppingswerk 
gekies. Met die Sabbat wil Hy sê:  Ek is die Skepper van hemel en aarde.  

Waar het God Sy handelsmerk gegraveer?
“Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 
maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk 
doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou 
vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die 
hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende 
dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig” 
(Ex 20:8-11).  
Daar reg in die hart van die Tien Gebooie, het Hy die ewige handelsmerk van Sy 
skeppende vakmanskap ingesluit. Die Sabbatsgebod is die enigste een van die 
tien wat die ware God identifiseer deur die volgende besonderhede te verstrek: Sy 
Naam: “Die Here jou God,” Sy Titel: die Een wat gemaak het – die Skepper; en Sy 
gebied: “die hemel en die aarde” (v 10, 11).

Om watter rede moet ons die Sabbat vier?
“Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om ‘n teken te wees tussen My 
en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig. En heilig my 



sabbatte; en hulle sal ‘n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek 
die HERE julle God is” (Eseg 20:12, 20).  
God het die Sabbat as ‘n tweevoudige teken gegee: Dit is ‘n teken dat Hy die aarde 
in ses letterlike dae van 24 uur elk geskep het – ons erken Hom as Skepper van 
die hemel en aarde. Dit is ook ‘n teken van God se groot krag om mense te red en 
te heilig – ons erken Hom as Herskepper van ons lewens.

Wanneer begin en eindig die Sabbat?
“En God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was 
aand en dit was môre, die eerste dag” (Gen 1:5). “En toe dit aand geword het en 
die son onder was, het hulle na Hom gebring almal wat ongesteld en van duiwels 
besete was” (Mark 1:32).  
Die Sabbat begin op Vrydagaand met sononder en eindig Saterdagaand met son-
onder (Lev 23:32). Die skeppingsverhaal verklaar duidelik dat die dae van sonon-
der tot sononder afgebaken is. ‘n Volle 24-uurdag bestaan uit donkerte en lig. In die 
Bybel gaan die donker gedeelte die ligte vooraf. Sononder is die groot natuurlike 
teken wat God gegee het om die verdeling van tyd in dae af te meet.

Watter spesiale naam word aan die sesde dag van die week gegee?
“En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek” (Luk 23:54).  
Die Skrif noem die dag voor die Sabbat (Vrydag) die voorbereiding (Mark 15:42), ‘n 
dag om vir die Sabbat voorbereidsels te tref sodat niks die heiligheid daarvan sal 
skend nie. Op hierdie dag moet diegene wat die kos berei, dit voor die Sabbat doen 
sodat ook hulle gedurende die gewyde ure van hulle arbeid kan rus (Ex 16:23).

Watter boodskap rakende Sabbatshervorming stuur die Here?
“As jy jou voet terughou van die sabbat—om nie jou sake op my heilige dag te doen 
nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hoog-
hou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou 
sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal 
jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader 
Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek” (Jes 58:13, 14).  
Die sending van geestelike Israel loop parallel met dié van Israel van ouds. Die wet 
van God is geskend met die verandering van die Sabbat. Die Here het voorsien 
hoe dit in hierdie tydperk sou wees, en die profeet geïnspireer om daardie woorde 
te skryf: “As jy jou voet terughou van die sabbat.” Net soos die vertrapte Sabbat in 
Israel heringestel moes word, net so moet die heilige Sabbatsinstelling en die bres 
in die muur van God se wet hedendaags herstel word.

Waarom het Nehemia die afvallige volk so skerp bestraf?
“En ek het met die edeles van Juda getwis en vir hulle gesê: Watter verkeerde 
ding is dit wat julle doen, dat julle die sabbatdag ontheilig? Het julle vaders nie so 
gehandel, sodat onse God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het 
nie? Ja, julle vermeerder die toorngloed oor Israel deur die sabbat te ontheilig!” 
(Neh 13:17, 18). 
Juda was in Babiloniese gevangenskap en Nehemia het besef dat die gevangen-
skap gedeeltelik aan hulle Sabbatsontheiliging te wyte was. God beskuldig ook 
hulle leiers van Sabbatskending (Eseg 22:26) en dat hulle sê: “So sê die Here 
HERE – terwyl die HERE nie gespreek het nie” (Eseg 22:28). God se houding teen-
oor die misbruik van leierskap het nie verander nie.

Hoe lank moes die Sabbat ‘n teken van die ware God wees?
“Tussen My en die kinders van Israel is dit vir ewig ‘n teken; want in ses dae het die 
HERE die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en 
Hom verkwik” (Ex 31:17).  
Dit is duidelik dat as mense die Sabbat as ‘n herinnering aan God as die Skepper 
beskou het en die dag op dié wyse altyd getrou gevier het, daar geen heiden of 
afgodsdienaar op aarde sou gewees het nie.

Sal die Sabbat vir ewig bestaan?
“Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal 
bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En 
elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te 
aanbid voor my aangesig, sê die HERE” (Jes 66:22, 23).  
Die Skrif toon dat God beoog dat Sy Sabbat deur alle ewigheid gevier sal word. Die 
Here van die Sabbat nooi almal om sy voorbeeld te volg. Diegene wat gehoor gee, 
vind die Sabbat ‘n verlustiging en ‘n geestelike fees – ‘n voorsmaak van die hemel. 
God roep Sy kinders tot ‘n geestelike rus, ‘n rus van hulle eie werke, ‘n staking van 
sonde.  Die onderhouding van die Sabbat is ‘n simbool van hierdie rus.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Die Sabbat is by die skepping van die wêreld ingestel.
W. V.   Een van die redes vir Sabbatviering is om God as die Skepper van hemel  
 en aarde te erken.
W. V.   Die Tien Gebooie beveel ons om die Sabbat te hou.
W. V.   Die Sabbat is ‘n Joodse vierdag.

 17.  DIE RUSDAG IN DIE NUWE TESTAMENT

Hoe het Christus barmhartigheidsdade op die Sabbat geregverdig?
“En daar was ‘n man met ‘n verdorde hand, en hulle het Hom gevra en gesê: Is dit 
geoorloof om op die sabbat gesond te maak? —sodat hulle Hom sou kan aanklae. 
Maar Hy sê vir hulle: Watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, 
en as dit op die sabbat in ‘n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie? Hoeveel meer 
is ‘n mens dan nie werd as ‘n skaap nie! So is dit dan geoorloof om op die sabbat 
goed te doen. Toe sê Hy vir die man: Steek jou hand uit! En hy het dit uitgesteek, 
en dit is herstel, gesond soos die ander een. Daarop het die Fariseërs uitgegaan 
en saam raad gehou teen Hom, sodat hulle Hom sou kan ombring” (Matt 12:10-14).  
Jesus se genesingsbedrywighede het die Sabbat nie geskend of afgeskaf nie. Dit 
het wel ‘n einde gebring aan die ondraaglike reëls wat die betekenis van die Sabbat 
verdraai het sodat dit nie as God se middel tot geestelike verkwikking en verlustig-
ing herken is nie.

Met watter insident het Jesus die huigelary van die Jode aan die kaak gestel 
en die ware doel en funksie van die Sabbat aangedui?
“En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was 

‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaar-
getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep Hy 
haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos. En Hy het haar die hande opgelê, 
en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar die owerste van die 
sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord 
en sê vir die skare: Daar is ses dae waarop ‘n mens behoort te werk; kom dan op 
dié dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie. Toe antwoord die Here 
hom en sê: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel 
van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie? Maar hierdie vrou wat ‘n 
dogter van Abraham is, wat die Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind 
het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie? En toe Hy dit 
sê, het al sy teëstanders beskaamd geword; en die hele skare was bly oor al die 
heerlike dinge wat deur Hom gebeur het” (Luk 13:10-17).  
Met hierdie voorval wil Jesus ons laat besef dat die Sabbat ‘n simbool van vryheid 
en bevryding is. Die sabbat is ‘n wonderlike geleentheid om ons almal daaraan te 
herinner dat Jesus Christus die boeie van sonde kan breek.

Watter opdrag toon aan dat Jesus verwag het dat Sy dissipels die Sabbat 
baie jare na Sy hemelvaart sou hou?
“En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie” 
(Matt 24:20).  
Jesus het sekere tekens genoem wat as waarskuwing van die finale oordeel van 
God oor Jerusalem sou dien. Hy het Sy dissipels gemaan om op hierdie tekens te 
let, en toe die wens in Matt 24:20 uitgespreek. Die verwoesting van Jerusalem het 
in die jaar 70 nC plaasgevind.  Jesus het klaarblyklik verwag dat Sy dissipels toe 
nog die sewendedag-Sabbat sou hou – dit wil sê:  veertig jaar na Sy opstanding.

Wat was Paulus se gewoonte met betrekking tot die Sabbat?
“En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en drie sabbatte lank met 
hulle gespreek uit die Skrifte” (Hand 17:2).  
Net soos Christus, het die apostels op die sewende dag aanbid. In sy evangeliereise 
het Paulus op die Sabbat na die sinagoge gegaan en Christus verkondig (Hand 
13:14). Op plekke waar daar geen sinagoge was nie, het hy die plekke opgesoek 
waar daar gewoonlik ‘n Sabbatsdiens sou wees (Hand 16:13).

Watter dag het die bekeerde heidene gehou?
“En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie 
woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word. En op die volgende 
sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. En hy 
het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig” (Hand 
13:42, 44; 18:4). 
Die bekeerde heidene het ook op die Sabbat aanbid. Die apostels in die vroeë 
Nuwe-Testamentiese kerk het God se bevel gehoorsaam en die bekeerde heidene 
geleer om op die Sabbat te aanbid.

Hoe is Jesus se voorbeeld deur Sy volgelinge nagevolg?
“En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek. En die vroue wat 
saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy 
liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op 
die sabbat gerus volgens die gebod. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van 
die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring 
wat deur hulle toeberei was” (Luk 23:54-56; 24:1).  
Die dissipels het groot agting vir die Sabbat gehad. Dit het met Christus se dood ge-
blyk. Toe die Sabbat aangebreek het, het hulle die begrafnisvoorbereidsels onderbreek 
en “op die Sabbat gerus volgens die gebod,” met die voorneme om hierdie taak op 
die Sondag, “die eerste dag van die week,” voort te sit. Ons sien dat die wêreld se 
Verlosser gedurende die heilige ure in die graf rus. Hy wat eenmaal ná die werk van 
die skepping gerus het, rus nou ná die voltooide werk van verlossing.

Op watter dag het Jesus aanbid?
“Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy 
op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees” (Luk 4:16).  
Dwarsdeur Sy aardse bediening het Christus vir ons ‘n voorbeeld van getroue Sabbats-
onderhouding gestel. Sy deelname aan die Sabbatdienste toon dat Hy dit bekragtig het 
as ‘n dag van bediening. Jesus het dikwels met die Jode gebots oor die wyse waarop 
die Sabbat gehou moes word, maar nooit oor watter dag die Sabbat is nie.

Op watter dag was Johannes in die Gees?
“Ek was in die Gees op die dag van die Here …” (Open 1:10).  
Baie verkeer onder die indruk dat Johannes na Sondag verwys het toe hy verklaar het:  
“Ek was in die Gees op die dag van die Here.”  In die Bybel word daar egter net na een 
dag verwys as die Here se besondere besit en dit is die Sabbat. Christus het gesê: “Die 
sewende dag is die sabbat van die Here jou God” (Ex 20:10); en later het Hy dit “my 
heilige dag” genoem (Jes 58:13).

Waarvan, het Christus gesê, is die Seun van die mens Here?
“Want die Seun van die mens is Here óók van die sabbat” (Matt 12:8).  
Jesus is heerser ook van die Sabbat en nêrens in die Bybel beveel Hy ons om enige 
dag van die week behalwe die Sabbat te onderhou nie. Geen ander dag van die week 
word daarin as geseënd of heilig verklaar nie. Die Nuwe Testament gee ook geen aan-
duiding dat God die Sabbat na enige ander dag verskuif het nie.

Wat is die ware toets van liefde?
“As julle My liefhet, bewaar my gebooie” (Joh 14:15).  
Die Sabbatsvraagstuk is meer as net ‘n geskil oor twee dae. God beveel die onder-
houding van die sewende dag as die Sabbat, maar die mens sê hy kan maar die 
eerste dag hou. Die Sabbatsvraagstuk is ‘n vraag oor erkende gesag. Wie sal ons 
gehoorsaam?

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit verkeerd is.

W. V. Dit was Jesus se gewoonte om op die Sabbatdag te  
 aanbid.
W. V.   Jesus se volgelinge en die apostels het die Sabbat  
 gevier.
W. V.   Van al die weeksdae is net die Sabbatdag spesiaal  
 deur God geseën en geheilig.
W. V.   Geen barmhartigheidswerk mag op die Sabbat  
 gedoen word nie.



 18.  DIE GEHEIM VAN DIE VERMISTE BYBELTEKS
Wat is Matthéüs, Markus en Johannes se verslag van die eerste dag?
Teks 1: “En laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van 
die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te gaan 
kyk” (Matt 28:1). 
Teks 2: “En toe die sabbat verby was, het Maria Magdaléna en Maria, die moeder 
van Jakobus, en Salóme speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op 
die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle by die graf” (Mark 16:1, 2). 
Teks 3: “En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy 
eers verskyn aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het” 
(Mark 16:9).  
Teks 4: “En op die eerste dag van die week kom Maria Magdaléna vroeg, terwyl dit 
nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was” 
(Joh 20:1).  

Op watter Bybelse grondslag berus Sondagviering? 
Daar is net agt tekste in die Nuwe Testament wat van Sondag, die eerste dag van 
die week praat; en as daar enige steun vir Sondagsheiliging is, moet dit in hierdie 
agt tekste gevind word, anders is dit nie in die Bybel nie. In hierdie les maak ons ‘n 
studie van al agt hierdie tekste.

Wat het die dissipels en die vroue op die agtereenvolgende dae gedoen?
Teks 5: “En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek. En die 
vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien 
en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en 
salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod. En baie vroeg in die môre, op 
die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom 
en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was” (Luk 23:54-56; 24:1). 

1. Dag van voorbereiding - “speserye en salf berei”
2. Sabbat - “gerus volgens die gebod”
3. Eerste dag van die week - “die speserye gebring” om Hom te salf

Waarom het die dissipels agter geslote deure op die aand van die opstanding 
vergader?  
Teks 6: “En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar 
die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in 
hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle!” (Joh 20:19).  
Hulle het vergader “uit vrees vir die Jode,” en die deure was gesluit.  Inteendeel, 
hierdie dissipels het nie geglo dat die opstanding plaasgevind het nie (Mark 16:14). 
Hoe kon hulle die opstandingsdag gevier het?

Watter getuienis vind ons in Handelinge? Is hier nie ‘n bewys vir Sondags-
heiliging nie?  
Teks 7: “En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om 
brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou ver-
trek en hy het sy rede gerek tot middernag toe” (Hand 20:7).  
Paulus het sy vaarweldiens die Saterdagaand gehou (New English Bible), omdat 
hy die volgende dag sou vertrek. Dat hulle brood gebreek het, het hoegenaamd op 
geen “heilige dag” gedui nie, want hulle het daagliks brood gebreek (Hand 2:46).

Wat het Paulus die Christene gevra om op die eerste dag te doen?
Teks 8: “Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos 
ek vir die gemeentes van Galásië gereël het. Op elke eerste dag van die week 
moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die 
insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie” (1 Kor 16:1, 2).   
Paulus het voorgestel dat hulle nadat die Sabbat verby was, op Sondag, volgens 
elkeen se voorspoed, iets self opsy moes sit en opspaar vir die behoeftige geloofs-
genote in Judea (daar was hongersnood), sodat dit byderhand kon wees as hy 
kom.  Ons het nou al agt tekste in die Nuwe Testament ondersoek wat na die eerste 
dag van die week verwys en ontdek dat Sondagviering nie in die Bybel gevind kan 
word nie. As Sondag geen Bybelgrondslag het nie, waarvandaan kom dit dan? – 
TRADISIE!

Wat leer die geskiedenis ons omtrent die twyfelagtige oorsprong van Sondags-
heiliging?
Wilhelm Augustus Johann Neander, die Duitse teoloog en historikus van Heidel-
berg, skryf: “Die viering van Sondag, soos alle ander feesdae, was altyd slegs ‘n 
menslike instelling en dit was nooit die bedoeling van die apostels om ‘n goddelike 
bevel in hierdie verband daar te stel nie. Nóg hulle nóg die vroeë apostoliese kerk 
wou die wette van die Sabbat op Sondag oorplaas. Moontlik teen die einde van die 
tweede eeu het ‘n valse gebruik hiervan reeds begin; want dit blyk dat mense dit 
teen dié tyd as sonde beskou het om op Sondag te werk.”  - History of the Christian 
religion and church, Rose se vertaling van die eerste Duitse uitgawe, bl 186.

Wat verklaar die Rooms-Katolieke Kerk in verband met Sondag as vervang-
ing vir die Sabbat?
Die uitgawe van 1977 van The convert’s catechism of Catholic doctrine, bl. 50, 
bevat die volgende reeks vrae en antwoorde:

Vraag: Watter is die Sabbatdag?  
Antwoord: Saterdag is die Sabbatdag.
Vraag: Waarom vier ons dan Sondag pleks van Saterdag?  
Antwoord: Ons vier Sondag pleks van Saterdag, omdat die Katolieke Kerk die 
plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het.

Hoe reageer die Protestantse leiers op die verandering van die Sabbat?
In sy Plain sermons on the catechism sê Isaac Williams (Anglikaanse Kerk) die vol-
gende:  “Waar lees ons in die Skrifte dat ons op die eerste dag van die week alle 
werk moet staak? Ons is beveel om die sewende dag te vier, maar ons word nêrens 
beveel om die eerste dag te vier nie .... Ons hou die eerste dag van die week pleks 
van die sewende om dieselfde rede waarom ons baie ander dinge doen – nie omdat 
die Bybel dit beveel nie, maar wel die kerk.” (Deel 1, bl. 334-336)

Wat verklaar ensiklopedieë en verklarende woordeboeke 
aangaande die sewendedag-Sabbat?
Cyclopedia of Biblical, theological, and ecclesiastical litera-
ture: “Daar moet toegegee word dat daar geen gebod betref-
fende die eerste dag in die Nuwe Testament is nie”. M’Clintock 
en Strong, deel 9, bl. 196, artikel “Sabbath, Christian”.  

In die Verklarende Handwoordeboek van Afrikaanse taal, (1994-uitgawe) bl. 889, 
word die Sabbat so gedefinieer: “Sabbat (-te) (< Hebr.) 1. (by die Jode) Laaste dag 
van die week, ‘n rusdag gewy aan die verering van God, wat op Vrydagaand begin 
en op Saterdagaand eindig:  Die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God 
(Ex 20:10)  .... 2. (Byb.; by Christene) Sondag.”

Wat het Christus gesê aangaande aanbidding wat op tradisie gegrond is?
“Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is” 
(Matt 15:9).  
In alle sake betreffende die godsdiens moet ons Jesus se voorbeeld navolg. Jesus 
het die sewendedag-Sabbat gevier. Aan Sy dissipels het Hy gesê:  “Gaan ... en leer 
hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matt 28:19).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  Die apostels het die Sabbat na Sondag oorgeplaas.
W. V.   Die verklarende handwoordeboek verklaar dat die Sabbat op Vrydagaand
 begin en op Saterdagaand eindig.
W. V.  Die Rooms-Katolieke Kerk maak daarop aanspraak dat hulle die Sabbat
 van Saterdag na Sondag oorgeplaas het.
W. V.    Volgens die enigste agt tekste in die Nuwe Testament wat na die eerste   
 dag van die week verwys, kan Sondagviering nie in die Bybel gevind word nie.

 19.  DIE HEILIGE GEES

Waardeur weet ons dat die Heilige Gees ‘n werklike Persoon is en nie net ‘n 
invloed nie?  
“Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap 
van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen” (2 Kor 13:13). 
Die Bybel openbaar dat die Heilige Gees ‘n wese is, nie ‘n onpersoonlike mag nie. 
Hy praat (Open 2:7), openbaar gevoelens (Efe 4:30), heers (Gen 6:3), onderrig 
(Luk 12:12), oortuig (Joh 16:8), rig kerksake (Hand 13:2), help en bemiddel (Rom 
8:26), inspireer (2 Pet 1:21) en maak heilig (1 Pet 1:2). Hierdie werksaamhede kan 
nie deur ‘n blote mag, invloed of hoedanigheid van God verrig word nie. Alleen ‘n 
persoon kan dit doen.

Hoe bevestig Matthéüs die feit dat die Heilige Gees ‘n lid van die drie-enige 
God is?  
“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat 
Ek julle beveel het” (Matt 28:19).  
Die Skrif beskou die Heilige Gees as God. Petrus het vir Ananias gesê dat hy vir 
die Heilige Gees gelieg het en daarom nie vir mense gelieg het nie, “maar vir God” 
(Hand 5:3, 4). Jesus beskryf die onvergeeflike sonde as “lastering teen die Heilige 
Gees” (Matt 12:31, 32). Dit kan alleen geld as die Heilige Gees God is.

Wat is die sending van die Heilige Gees na hierdie wêreld?
“En as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van 
oordeel” (Joh 16:8).  
In die eerste plek bring die Heilige Gees ons tot ‘n diepe oortuiging van sonde, veral 
die sonde dat ons Christus nie aanneem nie (Joh 16:9). Tweedens, dring die Gees 
by ons daarop aan om die vryspraak van sonde wat Jesus op Golgota bewerk het, 
aan te neem. Derdens, waarsku die Gees ons van oordeel, ‘n kragtige instrument 
om die deur sonde verduisterde gees op te wek tot ‘n besef van hoe noodsaaklik 
berou en bekering is.

Wat is die geestelike gawes wat die Heilige Gees aan die kerk uitgedeel het? 
“Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nut-
tig is. Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan 
die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof 
deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur die-
selfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander 
onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van 
tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 
uitdeel soos Hy wil” (1 Kor 12:7-11). 
In die vroeë kerk het Christus deur die Heilige Gees Sy gawes aan die gemeente 
uitgedeel. Die Gees het hierdie gawes na goeddunke aan gelowiges uitgedeel, 
sodat die hele gemeente daarby gebaat het. Die doel van hierdie gawes is “om die 
heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus” 
(Efe 4:12).

Hoe behulpsaam is die Heilige Gees met ons gebede?
“En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat 
ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. 
En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy 
ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree” (Rom 8:26, 27).  
Die Heilige Gees help ons met ons gebede, want as gevolg van ons vae, beperkte 
menslike visie weet ons nie of die seën wat ons vra die beste vir ons sal wees nie. 
Die Heilige Gees moedig ons aan om te bid, leer ons wat om te sê en spreek selfs 
deur ons, “want Hy pleit, volgens die wil van God” (Rom 8:27, NAB). God ken die 
begeertes wat die Gees in ons harte plaas.

Hoe gewillig is God om ons die Heilige Gees te gee?
“As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoe-
veel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom 
bid?” (Luk 11:13).
“Die belofte van die Gees behoort aan ons vandag net so sekerlik soos aan die 
eerste dissipels. God sal mense vandag net so vul met krag van omhoog soos Hy 
op Pinksterdag diegene wat die evangelie gehoor het, vervul het.  Nou, op hierdie 
oomblik is Sy Gees en Sy genade vir almal wat dit nodig het en Sy woord wil aan-
neem.” – E. White.

Wat is Jesus se spesifieke voorwaardelike belofte met betrekking tot die 
ontvangs van die Heilige Gees?
“As julle My liefhet, bewaar my gebooie. En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n 
ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat 
die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar 



julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees” (Joh 14:15-17).   
Die Heilige Gees, wat spreek alleen soos God gespreek het en soos Jesus geleer 
het (Joh 16:13), handhaaf die wet van God as ewig en bindend vir alle ware volge-
linge van die Heiland. Smeek God daagliks om die leiding van die Heilige Gees, en 
hou in gedagte dat die “hand” waarmee die Gees jou lei, die Bybel is. Sorg dat jy 
die Bybel ken, want so weet jy hoe en waarheen die Gees jou wil lei.

Is daar ‘n perk aan die bearbeiding deur die Heilige Gees? 
“En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag 
van verlossing” (Efe 4:30).  
Die perk word eerder deur die skepsel as deur die Skepper bepaal. Dit is wanneer 
die mens hom volkome aan die bose oorgee en verdere beroepe nutteloos is. 
God, wat alles vooruit weet, kan moontlik ‘n bepaalde tyd van genade vir die mens 
bepaal, soos in die geval van die 120 jaar voor die sondvloed (Gen 6:3); maar Sy 
Gees hou nooit op met pleit by die mens solank as wat daar nog hoop op sy red-
ding is nie.

Hoe sal die Gees in die laaste dae geopenbaar word?
“En julle, kinders van Sion, juig en wees bly in die HERE julle God, want Hy gee 
julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die reën, die vroeë reëns en 
die laat reëns, soos voorheen” (Joël 2:23). “En laat ons ken—laat ons dit najaag om 
die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom 
soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei” (Hos 6:3).  
In Palestina benat die vroeë reëns die grond om te saai, en laat die laat reëns die 
graan ryp word vir die oes.  So het die vroeë uitstorting van die Heilige Gees met 
Pinkster (Hand 2) die wêreld voorberei vir die grootskaalse verspreiding van die 
evangeliesaad, en sal ook die laaste uitstorting geskied om die goue graan vir die 
oes van die aarde voor te berei, wat Christus “die voleinding van die wêreld” noem 
(Matt 13:37-39; Open 14:14, 15).

Waarvoor moet ons bid in die tyd van die “laat reëns”?
“Bid tot die HERE om reën in die tyd van die laat reëns; die HERE maak die 
weerligte, en Hy sal aan hulle ‘n stortreën gee, plante op die veld aan ieder-
een” (Sag 10:1). 
Voordat die apostels die doop van die Heilige Gees in die vroeë reën op die Pink-
sterdag ontvang het, het hulle almal “eendragtig volhard in gebed en smeking” 
(Hand 1:14). In daardie tyd het hulle hulle foute bely, hulle geskille bygelê, hulle 
selfsugtige ambisies en mededinging om posisie en mag versaak, met die gevolg 
dat toe die tyd vir die uitstorting aanbreek, “hulle almal eendragtig bymekaar” was 
(Hand 2:1), gereed om dit te ontvang. Om gereed te wees vir die laaste uitstorting 
van die Heilige Gees (Open 18:1) moet alle sonde en selfsugtige strewes weer 
versaak word en ‘n soortgelyke genadedaad in die harte van die kinders van God 
verrig word.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Die Skrif beskou die Heilige Gees as God.
W. V.   Die Heilige Gees oortuig ons van sonde en lei ons tot bekering.
W. V.  Geestelike gawes word na goeddunke van die Heilige Gees aan die
 gelowiges uitgedeel.
W. V.   Om die Heilige Gees te ontvang moet alle sonde versaak word.

 20.  JOU DENKVRAE BEANTWOORD

Is die Sabbat ‘n tydelike reëling wat deur Moses slegs vir Israel ingestel is?
Die woorde waarmee die vierde gebod begin, “Gedenk die sabbatdag, dat jy dit 
heilig” (Ex 20:8), toon dat die Sabbat nie eers by Sinai ingestel is nie. Hierdie 
woorde dui daarop dat dit vroeër ontstaan het, trouens met die skepping, soos die 
res van die gebod aan die lig bring (Gen 2:1-3).

Is die Sabbat nie slegs vir die Jode nie?
Die Sabbat is vir alle mense gemaak (Mark 2:27).  
Indien die vierde gebod, die Sabbat, vir die Jode alleen gemaak is, sou die hele 
Tien Gebooie Joods gewees het. Die Sabbatsinstelling dateer van 2 000 jaar voor 
enige Jood bestaan het.

Is enige dag uit die sewe nie goed genoeg nie?
Let daarop dat hierdie gebod spesifiek is: nie ‘n sewende dag nie, maar die sewende 
dag (Ex 20:8-11).Net die sewende dag is geseën, geheilig en as ‘n Sabbatdag af-
gesonder. Net die sewende dag kan die viering van God se skeppingswerk wees 
(kyk Gen 2:1-3). 

Kan ons elke dag heilig hou?
Hoe kan ons?  Moet ons nie ook werk nie? Die vierde gebod sê: “Ses dae moet jy 
... al jou werk doen” (Ex 20:9).Dit is waar dat ons God elke dag moet aanbid en vir 
Hom moet lewe, maar dit maak nie elke dag heilig nie.

Is dit nie gepas vir Christene om Sondag, die eerste dag van die week, te 
heilig as ‘n gedenkteken van die opstanding nie?
Christus het die doopplegtigheid as ‘n gedenkteken van Sy dood, begrafnis en 
opstanding ingestel (Kol 2:12).  
Christene vier ook die Heilige Nagmaal ter gedagtenis aan Sy dood en opstanding. 
Die Here het dus ruim voorsiening gemaak vir ‘n gedenkteken van die opstanding. 
Nêrens in Sy Woord word ons gevra om Sondag te vier tot eer van hierdie gebeur-
tenis nie.

Ek is deur genade gered. Waarom moet ek die Sabbat hou?
As ‘n wedergebore Christen hom van die aanbidding van valse gode weerhou, en 
eerbied betoon soos beveel word deur die eerste en die derde gebod, en as hy die 
sewende, die agste en die negende gebooie onderhou, is hy dan ‘n werkheilige?   
Nee! Net so is die onderhouding van die sewende dag deur ‘n wedergebore siel nie 
werkheiligheid nie. Die kinders van die Here onderhou die Sabbat eerder as gevolg 
van hulle verhouding met Christus, die Skepper en Verlosser. Trouens, die Sab-
batsgebod is die enigste gebod in die wet wat as teken van verlossing van sonde 
en van heiligmaking dien. Let ook op die volgende in Efe 2:8-10: genade, geloof, 
werke. Werke is nooit ‘n middel tot verlossing nie; hulle is wel die uitvloeisel van 
daardie ondervinding.

Het daar nie tyd verlore geraak of is die dae van die week nie verander sedert 
Christus se tyd nie? Kan ons waarlik weet watter dag die sewende dag van 
die week is?
Daar is ten minste vier bewyse dat Saterdag die sewende dag van die Bybel is:
1. Die Bybel: In Lukas 23:54-56 en 24:1 word drie dae agtereenvolgens
 genoem:
i) Die voorbereidingsdag, die dag waarop Jesus gekruisig is – Vrydag, of
 Goeie Vrydag soos mense dit vandag nog vier.
ii) Die Sabbat, wat daarop gevolg het – Saterdag.
iii) Die eerste dag, waarop Jesus opgestaan het – Sondag.
 Die Sabbat is die dag tussen Vrydag en Sondag of die sewende dag –  
 Saterdag.
2. Taal: Die woord vir die sewendedag wat ons as Saterdag ken (sien die
 kalender) word in meer as 140 tale oor die wêreld Sabbat genoem. Die tale
 van volkere getuig van die Sabbat se behoud deur die eeue.
3. Sterrekunde: Die voorste sterrekundiges in die wêreld bevestig die feit dat
 die weeklikse kringloop nooit verander het nie. Sentrums soos die Naval
 Observatory in die VSA en die Greenwich Observatory bevestig die feit van
 ’n konstante, onveranderde weeklikse kringloop.
4. Geskiedenis: Die Jode is oor die hele wêreld versprei. Waar ’n mens die
 Ortodokse Jood ook al aantref, of dit in Jerusalem, Kaapstad,Johannesburg
 of Durban is, sal jy vind dat die sewendedag-Sabbat, Saterdag, gevier
 word. Die Joodse volk het deur die eeue heen (meer as 4 000 jaar) getrou
 die ware Sabbat op Saterdag bewaar. Jesus het dieselfde dag as die Jode
 gehou.

Doen Kol 2:14-17 nie weg met die sewendedag-Sabbat nie?
Benewens die weeklikse Sabbatte, was daar sewe jaarlikse seremoniële sabbatte 
wat deur Israel se godsdienstige kalender versprei was. Hierdie sabbatte, “behalwe 
die sabbatte van die Here” (Lev 23:38), was die eerste en die laaste dag van die 
Fees van die Ongesuurde Brode, Pinksterdag, die Fees van die Besuingeklank, 
die Versoendag en die eerste en laaste dag van die Huttefees (Lev 23). Dit is ser-
emoniële sabbatte van die jaarlikse Joodse feeste wat vooruit gewys het na die 
koms van die Messias en wat met Sy dood aan die kruis in vervulling getree het.  
In Galasiërs het Paulus hom teen die onderhouding van die vereistes van die ser-
emoniële wet uitgespreek. Hy het gesê: “Julle neem dae en maande en tye en jare 
waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het” (Gal 4:10, 11).

Is die Sabbat onder die Nuwe Verbond afgeskaf?
Sowel die ou as die nuwe verbond staan op die Tien Gebooie gegrond. 
Die Ou Verbond: Die wet van God onder die ou verbond was op kliptafels geskrywe 
(Deut 10:3, 4).  Die fout met die ou verbond het by die volk gelê.  Die mense het 
nie besef dat hulle swak en sondig was en Goddelike genade en hulp moes hê om 
die wet te onderhou nie; in hulle onkunde, het hulle dus geredelik belowe om te ge-
hoorsaam, maar hulle was nie in hulle eie krag in staat om hulle deel na te kom nie.  

Die Nuwe Verbond: Die wet van God onder die nuwe verbond is op die hart geskryf 
(Jer 31:33; Heb 8:10). Die nuwe verbond is ’n reëling om die mens weer met die 
wil van God in ooreenstemming te bring en om hom in staat te stel om die wet van 
God deur die instaatstellende mag van God te onderhou. Die ontbinding van die ou 
verbond en die instelling van die nuwe het die wet van God geensins afgeskaf nie. 
Net soos die wet van God die middelpunt van die verbond was (Exod 34:27, 28), 
so is die Sabbat, wat in die hartjie van die wet geplaas is, prominent in Sy verbond.

Volgens Romeine 14:5 is die dag wat ons hou ‘n saak van persoonlike opinie, 
is dit nie?
Paulus verwys na die Joodse Christene wat nog die jaarlikse Ou-Testamentiese 
vierdae gehou het, terwyl ander oortuig was dat dit afgeskaf is. Sy pleidooi was dat 
die een nie die ander moet oordeel nie. 

Die meeste Christene onderhou Sondag in plaas van Saterdag. Kan die meer-
derheid verkeerd wees?  
Die waarheid van die Here was nog nooit alombemind en populêr nie. In die tyd 
van Noag is die waarheid vir duisende gepreek. Hoeveel het dit aangeneem en is 
gered?  Agt! Hoeveel gesante het die Here in die tyd van Abraham gehad om Sy 
boodskap te verkondig? Een! Hoeveel mense in Sodom was gewillig om dit aan te 
neem. Vier! En een het uitgeval. Hoe gewild was Jesus? Baie! ... vir ‘n tyd lank. En 
daarna?  Golgota! Nog nooit het die meerderheid die waarheid geglo en Christus 
se pad van verlossing geloop nie.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  Die Sabbat is vir die Jode gemaak.
W. V.  Nêrens in die Bybel word ons gevra om Sondag te vier tot eer van Christus
 se opstanding nie.
W. V.   Net die sewendedag - Sabbat is geseën, geheilig en as ‘n Sabbatdag
 afgesonder.
W. V.   Met die kruis het die sewe jaarlikse seremoniële sabbatte van die Joodse
 feeste  tot ‘n einde gekom, maar dit doen nie weg met die sewendedag-
 Sabbat nie.

 21.  GEHEIME VIR ‘N GELUKKIGE TUISTE 

Wat het God gesê nadat Hy die mens geskep het?
“Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir 
hom ‘n hulp maak wat by hom pas” (Gen 2:18).  
Voor die ontstaan van sonde in hierdie wêreld, het God die huwelik ingestel. Alhoe-
wel die heilige instelling dikwels vertrap word, behou die huwelik nog die seën wat 
God daaroor uitgespreek het.

Wat is God se duidelike voorskif om ‘n private huishouding te stig?
“Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou 
aankleef. En hulle sal een vlees wees” (Gen 2:24). 
’n Getroude paartjie moet pa en en ma verlaat en hulle eie 
woonplek kry. Duisende egskeidings kon vermy gewees het 
as hierdie Bybelse reël nagekom is.



Hoe moet mans hulle vrouens liefhê?
“Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad 
en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met 
die waterbad deur die woord” (Efe 5:25, 26). 
As die man sy vrou nie liefhet “soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor 
afgelê het” nie (NAB), en as hy haar nie dien en haar help om te gedy nie, word 
die huwelik baie gou ‘n verdrukkende dwingelandy. Die man behoort ‘n tere gevoel 
teenoor sy vrou te openbaar. Hy sal bedagsaam en toegeeflik in sy optrede teenoor 
haar wees en haar indiwidualiteit met die hoogste respek bejeën.

Watter eervolle vermelding ontvang die deugsame moeder?
“En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestem-
de deel aan haar diensmeisies. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar 
arms stewig.  Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die 
brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man 
ook, en hy prys haar” (Spr 31:15, 17, 27, 28).  
Om die loopbaan te aanvaar om moeder en eggenote te wees, is ‘n heerlike, seld-
same lewenstaak in die een-en-twintigste eeu, en ‘n hoogs uitdagende onderne-
ming. 

Hoe behoort ouers hulle kinders op te voed?
“Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar 
nie van afwyk nie” (Spr 22:6).  
Die kind wat sonder dissipline grootword, het ‘n agterstand in sy verhouding tot 
sy medemens en tot sy God. ‘n Sterk hand is nodig vir die behoorlike opleiding 
van kinders. Tug bestaan uit veel meer as straf. Straf handel gewoonlik oor die 
verlede, maar dissipline kyk na die toekoms. Dit kom ongelukkig voor dat ‘n ouer 
sy selfbeheersing op ‘n kritieke oomblik kortskiet en dat hy op sy kind lostrek. In 
emosionele uitbarstings en geskreeu, sien die kind ‘n vertoning van swakheid en 
nie van krag nie. Kinders is fyn waarnemers van die menslike natuur op hulle een-
voudige manier. Dis nie maklik om hulle te bedrieg nie en hulle vergeet nie gou nie. 
Kinders is fyngevoelige mensies. Hulle is breekbaar. Vernederings en striemende 
skrobberings moet sorgvuldig vermy word.

Wanneer behoort misverstande opgelos te word?
“Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn 
nie” (Efe. 4:26).  
Misverstande moet nooit in ‘n lang aanhoudende getwis ontaard nie. ‘n Nederige 
apologie op sy plek is doeltreffender om die respek en toewyding van jou lewens-
maat te behou as ‘n poging om ‘n onreg te ignoreer. Die Bybel beveel aan dat 
geskille op dieselfde dag wanneer hulle voorkom, bygelê moet word.

Hoe voel God oor egskeidings?
“Sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg 
het, mag geen mens skei nie” (Matt 19:6).  
Die Here het die huwelik as ‘n lewenslange verbond verorden – “Totdat die dood 
ons skei.” God verklaar in Maleági 2:16 – “Ek haat egskeiding.” As man en vrou 
onvoorwaardelik getrou aan mekaar is, deurdring die invloed van hierdie gesonde 
verhouding nie alleen die huisgesin nie, maar dit versprei deur die hele gemeen-
skap en het ‘n bestendigende uitwerking op hulle ganse vriendekring.

Bestaan daar omstandighede wat ‘n huwelik ongedaan kan maak?
“Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoer-
ery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg eg-
breuk” (Matt 5:32). 
Jesus verklaar duidelik dat die enigste wettige rede vir egskeiding seksuele on-
trouheid is. Die onskuldige slagoffer mag weer trou. Maar indien die skuldige 
maat dit bely en begerig is om die saak in die reine te stel sodat die huweliks-
eenheid herstel kan word, is dit die moeite werd om te onthou dat dit maar net 
menslik is om te fouteer, maar goddelik is om te vergewe.

Voorsorg is beter as nasorg. Hoe kan God se goeie raad op die gesingslewe 
toegepas word?
“As jy ‘n nuwe huis bou, moet jy ‘n leuning aan jou dak maak, sodat jy geen bloed-
skuld op jou huis bring as iemand daarvan afval nie” (Deut 22:8).  
Die reling (NAB) is bedoel as ‘n veiligheidsmaatreël. ‘n Geestelike reling soos 
gereelde huisgodsdiens, beskerm die huisgesin. Ontevredenheid, misverstand 
en kritiek bly nie lank in ‘n huis waar ouers en kinders in Christelike liefde saam 
kniel vir hulle oggendwyding en aandgebed nie.

Wat is die grondslag van ‘n gelukkige huis?
“Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; 
want sonder My kan julle niks doen nie” (Joh 15:5).  
Van al die invloede wat die huisgesin tot ‘n onoorwinlike eenheid saambind, is 
godsdiens die sterkste. Twee is nie genoeg vir ‘n gelukkig huis nie. ‘n Man, ‘n vrou 
en God is nodig. In hierdie dae met Satan se felle aanslag op die gesin, moet 
ons sterk na vore tree en soos Josua besluit: “… ek en my huis, ons sal die Here 
dien” (Jos 24:15).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. ‘n Getroude paartjie moet hul ouers verlaat en hulle eie woonplek kry.
W. V.  In emosionele uitbarstings en geskreeu van ouers, sien die kind ‘n ver-  
 toning van swakheid en nie van krag nie.
W. V.   Die Here het die huwelik as ‘n lewenslange verbond verorden.
W. V.  Die Bybel beveel aan dat geskille op dieselfde dag wanneer hulle   
 voorkom, bygelê moet word.

 22.  DIE EVANGELIE VAN GOEIE GESONDHEID

Wat was die oorspronklike dieet wat vir die mens 
voorgeskryf is?
“Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante 
wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar 
boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees … 
en jy sal die plante van die veld eet” (Gen 1:29; 3:18).  

God se oorspronklike dieet vir die mens het nie vleis ingesluit nie omdat ‘n vegetar-
iese dieet die beste vir die gesondheid is, ‘n feit wat al meer deur die wetenskap 
bevestig word. Die spyskaart het vrugte, groentesoorte, graansoorte en neute in-
gesluit.

Waarom het die Here die Hebreërs se dieet beperk?
“Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die HERE uitverkies om 
sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. Jy mag niks eet wat 
‘n gruwel is nie” (Deut 14:2, 3).  
Die voedsel wat die mens eet, het ‘n uitwerking op die liggaam, verstand en geeste-
like lewe en hierdie faktore is diep afhanklik van mekaar. Wat die een raak, raak 
ook die ander. As die liggaam nie gesond is nie, hoe kan die gedagtes en die gees-
telike lewe dan “gesond” wees?

Watter kossoorte word spesifiek deur God as onrein belet?
Lees Levitikus 11 en Deuteronómium 14.
Die Here noem die volgende groepe as onrein:
• Alle diere wat nie herkou en ‘n gesplete klou het nie (Deut 14:6).
• Alle visse en waterdiere wat nie vinne en skubbe het nie (Deut 14:9).
• Alle roofvoëls, aasvoëls en visvreters (Lev 11:13-20).
• Die meeste “ongediertes” is ook onrein (Lev 11:21-47).
Die volgende mag dus nie geëet word nie: Die vark, haas, konyn, volstruis, baber, 
paling, koningklip, kreef, oesters, garnale, slakke, krappe, ens.

Hoe sterk word die gebruik van varkvleis afgekeur?
“Want kyk, die HERE sal kom in vuur, en sy waens soos ‘n stormwind, om in hit-
tigheid sy toorn te openbaar en in vuurvlamme sy dreiging. Want met vuur en met 
sy swaard sal die HERE strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die HERE 
verslaan is, sal baie wees. Die wat hulleself heilig en hulleself reinig vir die tuine, 
terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan; wat varkvleis eet en verfoeisels 
en muise—almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die HERE” (Jes 66:15-17).  
Die ou profeet Jesaja het die gebruik van varkvleis op ‘n plegtige wyse aan die 
koms van die Here gekoppel. Dit sal verstandig wees vir diegene wat op die koms 
van Jesus wag om die eet van varkvleis in al sy vorms te staak.

Hoe waarsku die Skrifte ons teen die nagevolge van alkohol?
“Die wyn is ‘n spotter, en sterk drank ‘n lawaaimaker; en elkeen wat daardeur be-
dwelmd raak, is nie wys nie” (Spr 20:1).  
Alkohol het ‘n direkte nadelige uitwerking op die bloedsomloop, die lewer en die 
maag. Ons hoë ongeluksyfer is in ‘n groot mate te wyte aan die nagevolge van 
alkohol. Baie gesinne is deur die misbruik van drank verarm. Kinders is verwaar-
loos en van die noodsaaklikhede van die lewe beroof. Vrouens is aangerand en 
verneder. Drankmisbruik is ‘n maatskaplike euwel.

Hoe ernstig word die dronkaards aangespreek?
“Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of welluste-
linge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of row-
ers sal die koninkryk van God beërwe nie” (1 Kor 6:10). 
Die verwoestende uitwerking van alkohol in die menslike liggaam verkort nie net 
die lewe nie, maar beroof die persoon van die ewige lewe. Die Skrif is duidelik: 
“Geen … dronkaards … sal die koninkryk van God beërwe nie.”

Watter plegtige waarskuwing word aan hulle gerig wat God se wette igno-
reer?
“Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit 
sal hy ook maai” (Gal 6:7).  
Diegene wat God se wette in verband met die versorging van die menslike liggaam 
oortree, sal gebroke liggame en uitbrandsindroom maai, net so seker as wat ‘n mo-
toreienaar ernstige motorprobleme kan verwag as hy nie sy motor gereeld versien 
nie. 

Hoe moet ons ons liggame beskou?
“Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 
As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van 
God is heilig, en dit is julle” (1 Kor 3:16, 17).  
Wetenskaplike navorsing het vasgestel dat tabak longkanker, emfiseem, verkalking 
van die are en hartkwale as gevolg het. Die rookgewoonte maak sommige dood, 
maak ander ernstig en chronies siek en verontreinig die liggaam. Mense wat tabak 
gebruik, pleeg langsaam selfmoord, en oortree dus die sesde gebod: “Jy mag nie 
doodslaan nie” (Ex 20:13). Die narkotiese uitwerking van tabak vorm ‘n gewoonte 
wat ‘n mens beswaarlik uit eie krag te bowe kan kom, maar met die verslaafde se 
keuse en die hulp van die Here is dit moontlik.

Hoe kan slegte gewoontes oorwin word?
“Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van 
God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” (Joh 1:12). “Ek is tot alles in staat deur 
Christus wat my krag gee” (Fil 4:13). 
Doeltreffende hulp is beskikbaar. Leraars en gelowige geneeshere kan ons geeste-
like en mediese hulp verleen. Maar bo alles moet ons alle probleme in gebed na 
Christus toe neem. Jesus verlang om die bande te verbreek wat ons bind en om 
ons vry te maak, as ons Hom net wil toelaat.

Watter bemoedigende beloftes geld vir die Here se nuwe koninkryk?
“En geen inwoner sal sê: Ek is siek nie; aan die mense wat daarin woon, is die 
skuld vergewe” (Jes 33:24). “En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal 
geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer 
wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan” (Open 21:4). “Maar die wat op 
die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle 
hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie” (Jes 40:31).  
Op die nuwe aarde sal almal God se gesondheidswette eerbiedig. Daar sal geen 
siekte, pyn, trane of dood wees nie. Almal sal vol energie en jeugdige krag wees. 
Blydskap vul hulle lewens tot in alle ewigheid.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. God se oorspronklike dieet vir die mens is vegetaries - vrugte, groente,
 graan en neute.
W. V.  Alle kossoorte is rein wanneer jy God se seën daaroor bid.



W. V.  Die voedsel wat die mens eet, het ‘n uitwerking op die liggaam, verstand   
 en geestelike lewe en hierdie faktore is diep afhanklik van mekaar.
W. V.  Op die nuwe aarde sal almal God se gesondheidswette eerbiedig.

 23.  WAT GEBEUR VYF MINUTE NA DIE DOOD?

Wat gebeur wanneer ‘n mens sterf?
“En die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terug-
keer wat dit gegee het” (Pred 12:7).  
Toe die mens geskep is, het die vereniging van die stof van die aarde en die asem 
van die lewe ‘n lewende wese tot stand gebring. Met die dood vind die teenoorge-
stelde plaas: die elemente wat die liggaam gevorm het, keer terug na die aarde 
waaruit hulle geneem is (Gen 3:19), en die gees na God.

Wat is die “gees” wat by die dood na God terugkeer?
“Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy 
planne gedaan” (Ps 146:4).  
Die Nuwe Afrikaanse Bybel verklaar: ”Sy asem verlaat hom, hy word weer grond…” 
(Ps 146:4). Die gees wat by die dood na God terugkeer, is dus die lewensasem van 
die mens. Hierdie asem van die lewe (Gen 2:7) is “die asem van die Almagtige” wat 
lewe gee (Job 33:4), die vonk van die lewe.

Wat is die “siel”?
“En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy 
neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel ge-
word” (Gen 2:7).
Die skrif se verduideliking is eenvoudig: die stof van die aarde (elemente) + die 
asem van die lewe = ‘n lewende wese, of lewende siel. Die vereniging van die 
aarde se elemente en die asem van die lewe het ‘n lewende wese, of siel, voortge-
bring. Daar kan gerus op gelet word dat die Bybel sê dat die mens ‘n lewende siel 
geword het. Daar is geen aanduiding in die skeppingsverhaal dat die mens ‘n siel 
ontvang het nie, die een of ander afsonderlike entiteit wat by die skepping met die 
mens se liggaam verenig is nie. 

Kan siele sterf?
“Die siel wat sondig, dié moet sterwe” (Eseg 18:20).  
Ons is siele en siele sterf. ‘n Onsterflike siel sou die mens onsterflik maak en net 
God is onsterflik (1 Tim 6:15, 16). Nêrens beskryf die Skrif onsterflikheid as ‘n toe-
stand of hoedanigheid wat die mens – of sy “siel” of “gees” – inherent besit nie. Die 
woorde wat gewoonlik as “siel” en “gees” vertaal word, kom meer as 1 600 maal 
in die Bybel voor, maar nooit in verband met die woorde “onsterflik” of “onsterflik-
heid” nie. God en die mens verskil baie van mekaar. God is oneindig, die mens is 
begrens. God is onsterflik, die mens is sterfklik. God is ewig, die mens verganklik.

Gaan goeie mense hemel toe wanneer hulle sterf?
“So lê die mens daar sonder om weer op te staan; totdat die hemele nie meer is nie, 
word hulle nie wakker of uit hul slaap opgewek nie” (Job 14:12).  
Nee, die mens gaan nie hemel of hel toe wanner hy sterf nie. Job sê, hy gaan na sy 
graf en wag “totdat die hemele nie meer is nie” (Job 14:12). Wanneer is die hemele 
nie meer daar nie? Die skrif gee die antwoord in 2 Pet 3:10 - Met die wederkoms, 
wanneer Jesus onverwags soos ‘n dief in die nag sal kom, dan sal die hemele met 
‘n gedruis verbygaan. Met ander woorde die mens gaan dus na sy graf en wag op 
die opstandingsmôre by die wederkoms van Jesus.

Met watter beeld stel die Bybel die dood voor?
“Dit het Hy gespreek; en daarna sê Hy vir hulle: Lasarus, ons vriend, slaap; maar 
Ek gaan om hom wakker te maak. Sy dissipels sê toe: Here, as hy slaap, sal hy 
gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat 
Hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit: Lasarus is 
dood” (Joh 11:11-14). 
Die Bybel vergelyk die dood met ‘n droomlose slaap. Gedurende Lasarus se dood 
(vier dae) het hy nie na die hel, hemel of vaevuur gegaan nie. Toe Jesus hom na 
die lewe terugroep, het Hy hom nie uit die hel of van die hemel af geroep nie. Hy 
het eenvoudig gesê: ”Lasarus, kom uit!”  (Joh 11:43).

Hoeveel weet of verstaan ‘n mens na die dood?
“Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks 
nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle 
liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir 
ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Alles wat jou hand 
vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis 
of wysheid in die doderyk waar jy heengaan nie” (Pred 9:5, 6, 10).

Die Bybelse voorstelling van die dood as ‘n slaap, pas gewis by sy aard soos die 
volgende vergelykings toon: 
1. Iemand wat slaap is bewusteloos. “Die dooies weet glad niks nie” (Pred 9:5). 
2.  In die slaap hou die denke op. “Op daardie dag is dit met sy planne   
 gedaan” (Ps 146:4). 
3.  Die slaap bring ‘n einde aan al die bedrywigheide van die dag. “Daar is   
 geen werk of oorleg of kennis of wysheid...nie” (Pred 9:10). 
4.  Die slaap verwyder ons van diegene wat nog wakker is en van hulle bedrywig-  
 hede. “Hulle het vir ewig geen deel aan alles wat gebeur onder die son   
 nie”  (Pred 9:6). 
5.  Die normale slaap maak die emosies onaktief. “Hulle liefde sowel as hulle  
 haat … het lankal verdwyn” (Pred 9:6). 
6.  In die slaap prys ‘n mens die Here nie. “Die dode … sal die Here nie loof   
 nie” (Ps 115:17). 
7.  Die slaap veronderstel ‘n ontwaking. “Daar kom ‘n uur wanneer almal wat  
 in die grafte is, Sy stem sal hoor en sal uitgaan” (Joh 5:28, 29).

Met watter woorde het Jesaja die dwaasheid van spiritisme uitgedruk?
“En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste 
wat waarsê, wat piep en mompel—moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet 
vir die lewendes die dooies gevra word? Tot die wet en tot die getuienis! As hulle 
nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie” 
(Jes 8:19, 20).
Die geloof dat die dooies in ‘n bewuste toestand is, het baie Christene beweeg om 
spiritisme aan te neem. In die verlede was die manifestasies van spiritisme tot die 

gebied van die okkulte beperk, maar meer onlangs het die spiritisme die gedaante 
van “die Christelike geloof” aangeneem sodat dit die Christelike wêreld kan mislei.

Wat gebeur met die ontslape heiliges by die wederkoms van Jesus?
“Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar 
ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want 
die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal 
verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, 
en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word” (1 Kor 15:51-53). 
Die basuingeskal sal weerklink met die wederkoms van Christus wanneer dié 
wat in Christus gesterwe het, sal opstaan. Dan sal onsterflikheid aan die heiliges 
geskenk word (1 Thess 4:16-18). Die opstanding sou geen doel dien as die mens 
by die dood beloon word nie. 

Wanneer het Paulus die heerlike vooruitsig van onsterfklikheid in gedagte 
gehad?
“Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regver-
dige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal 
wat sy verskyning liefgehad het” (2 Tim 4:8). 
Diegene wat Jesus en Sy verlossing aanneem, sal ‘n onbeskryflike vreugde beleef 
met Sy heerlike wederkoms wanneer ‘n ewigheid van ononderbroke gemeenskap 
met hulle Here en Verlosser ingelui word.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  By die dood keer die liggaam terug na die aarde waaruit dit geneem is, en
  die gees (lewensasem) na God.
W. V.  ‘n Siel is onsterflik.
W. V.  Die Bybel vergelyk die dood met ‘n droomlose slaap.
W. V.  Met die wederkoms van Jesus sal die ontslape heiliges uit hul grafte
 opstaan en onsterflikheid ontvang.

 24.  DIE LOT VAN DIE OORTREDER

Brand mense op hierdie oomblik in die helse vuur?
“Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te 
bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word” (2 Pet 2:9).  
Nee, die Bybel sê dat God die goddeloses bewaar om op die oordeelsdag gestraf 
te word, nie voor die oordeelsdag nie. Die finale dag van die uitvoerende oordeel is 
nog in die toekoms; dit sal aan die einde van die millennium, 1 000 jaar na die koms 
van Jesus, plaasvind (Op. 20:11-15; 2 Pet 3:7).

Wanneer sal sondaars in die helse vuur gegooi word?
“En die saailand is die wêreld. Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, 
en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die 
duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net 
soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees 
in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, 
en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die  
ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en 
gekners van die tande” (Matt 13:38-42). 
Sondaars kan eers in die vure gegooi word wanneer hulle geoordeel is aan die 
einde van die wêreld. Nie voor dit nie. En sou dit regverdig van God wees om ‘n 
moordenaar wat  5 000 jaar gelede gesterf het, 5 000 jaar langer te laat brand as 
iemand wat vandag sterf en vir dieselfde sonde gestraf word?

Wat het Jesus gesê, waar is die reeds gestorwe sondaars nou?
“Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat 
in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die 
opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die 
veroordeling” (Joh 5:28, 29).  
Almal wat dood is, slaap in die graf tot die opstandingsdag. “Want die Seun van 
die mens staan gereed om met sy engele … te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld 
volgens sy dade” (Matt 16:27). Job het ook verstaan dat hy in die graf sou wag op 
die geroep van die Lewegewer (Job 14:12, 14).

Wat is die straf vir sonde?
“Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die 
ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” (Rom 6:23).  
Let op die alternatief: Diegene wat glo en gered word, lewe vir ewig. Diegene wat 
God se verlossing verwerp, ondervind die ewige dood. Die loon of straf vir die 
sonde is nie ‘n ewige lewe in die helse vuur nie, maar die dood. As jy vir ewig brand, 
leef jy vir ewig. God sê die regverdiges leef vir ewig, nie die goddeloses nie.

Watter uitwerking sal die finale straf op die goddeloses hê?
“Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en 
moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuen-
aars - hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede 
dood” (Open 21:8).  
Die dood waarna hier verwys word, is die tweede dood, en nie die eerste dood wat 
alle mense sterwe nie. Dit is die dood wat deur Johannes beskrywe word: “… en 
vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind” (Open 20:9). Dit sal 
plaasvind ná die tweede opstanding aan die einde van die duisend jaar.

Wie alleen besit onsterflikheid?
“Wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning 
van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ‘n on-
toeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom 
eer en ewige krag. Amen” (1 Tim 6:15, 16).  
Die leerstelling dat onsterflike sondaars in die helse vure brand, is deur die Satan 
uitgedink, en dit is geheel en al onwaar en onbybels. Net God besit onsterflikheid.

Hoe groot en hoe warm sal die vure wees?
“Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, 
waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente 
sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop 
is, sal verbrand” (2 Pet 3:10).  



Die hele aarde sal aan die brand wees. Die atmosferiese hemel sal ontplof en met 
groot gedruis verbygaan. Dawid skryf: “Hy laat vuur en swael reën op die god-
deloses, ‘n skroeiende wind: dit is die beker wat hulle sal drink” (Ps 11:6, NAB). Wat 
‘n ontsettende skouspel!

Wat sal oorbly wanneer die vure klaar gebrand het?
“Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles en 
almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle 
aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel 
of tak sal oorlaat nie. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof 
wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare” 
(Mal 4:1, 3).  
Wat bly oor na ‘n brand? Net as! Die goddeloses word tot as verbrand. Wanneer 
iets deur vuur verteer word, sien ons die rook opstyg en wanneer die vuur uitgaan, 
vind ons slegs die as wat oorbly. Volgens die Woord van God is dit presies wat met 
die goddeloses aan die einde van die wêreld, en nie eerder nie, sal gebeur. Nadat 
‘n verterende vuur alles vernietig het, sal daar niks oorbly wat nog moet brand nie. 
Uitwissing het plaasgevind. Die Heilige Skrif verklaar: “en hulle sal … word asof 
hulle nooit bestaan het nie” (Obadja 16).

Sal die duiwel dan nie die baas in die hel wees nie?
“Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, 
in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele” (Matt 25:41). “Aangesien 
die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier 
deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die 
dood het—dit is die duiwel” (Heb 2:14).  
Die helse vure word spesiaal vir Satan en sy engele aangesteek en dit sal hom en 
sy volgelinge tot as verband (Eseg 28:18, 19). Hulle vernietiging sal volkome wees.
Nahum se eeu-oue profesie aangaande Ninevé kan van toepassing wees op God 
se bedoelings met die sonde: “Wat wil julle beraam teen die Here? Hy maak daar 
‘n einde aan; die benoudheid sal nie twee maal opkom nie” (Nahum 1:9).

En ná die hel – wat dan?
“En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die 
eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, 
het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, 
toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. En ek het ‘n groot stem uit die 
hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle 
woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En 
God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook 
droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge 
het verbygegaan” (Open 21:1-4). 
“Die groot stryd is beëindig. Sonde en sondaars bestaan nie meer nie. Die ganse 
heelal is skoon. Een pols van eensgesindheid en blydskap klop deur die groot 
skepping. Van Hom wat almal geskape het, vloei lewe en lig en blydskap deur 
die onbeperkte ruimtes. Van die kleinste atoom tot die grootste wêreld, alle dinge, 
lewendig en leweloos, in hulle volmaakte skoonheid en vreugde, verklaar dat God 
liefde is.” – E White.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Mense brand op hierdie oomblik in die helse vure.
W. V.   Die loon of straf vir die sonde is nie ‘n ewige lewe in die helse vure nie,   
 maar die dood.
W. V.  Net God besit onsterflikheid.
W. V.  Die helse vure word spesiaal vir Satan en sy engele aangesteek en dit sal
 hom en sy volgelinge tot as verbrand.

 25.  CHRISTELIKE GEDRAG

Hoe waarsku die wyse man ons teen versoekings wat oënskynlik onskuldig 
en skadeloos lyk?
“Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die 
dood” (Spr 16:25).
Die mense wat sterk drank adverteer, sal nooit prente van verdorwe alkoholiste op 
hulle reklameborde aanbring nie. Self noem die tabakadverteerder nie die moont-
like gevare van kanker nie. Die noodlottige kenmerke van versoekings is bedek.

Wat is die vernaamste verskil tussen ‘n Christen en ‘n ongelowige in die 
soektog na geluk?
“Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geeste-
like dinge” (Rom 8:5). 
Hier vind ons die verskil tussen die breë weg waar mense gedurig hulle eie plesier 
soek en die enge weg waar mense trag om ander gelukkig te stem.

Watter skeiding vind plaas wanneer ‘n persoon ‘n Christen word?
“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenoot-
skap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die 
lig met die duisternis?” (2 Kor 6:14).  
Die ou weë van sonde word onsmaaklik vir die kind van die Here, en sy belange is 
nie meer dieselfde nie, daarom neem hy nie deel aan gesprekke en bedrywighede 
wat nie opheffend van aard is en blywende vreugde bring nie.

Watter basiese beginsel in verband met optooiing het Petrus en Paulus 
neergelê om as riglyn vir Christelike mans en vroue te dien?
“Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en 
aantrek van klere nie” (1 Pet 3:3). “So ook moet die vroue hulle versier met behoor-
like kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud 
of pêrels of kosbare klere nie” (1 Tim 2:9).  
Die hemelse begrip van skoonheid word gekenmerk deur grasie, eenvoud, reinheid 
en natuurlike skoonheid (Matt 6:28, 29). Wêreldse vertoon, soos die wisselende 

modes aandui, het in die oë van God geen waarde nie.

Wat het Jakob sy gesin aangesê om te doen om hulle aan 
God te wy? Wat het God Israel beveel om te doen na hulle 
afvalligheid by die goue kalf?
“Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom 
was: Verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig 

julle en trek ander klere aan. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat 
in hulle besit was, en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die 
terpentynboom wat by Sigem is” (Gen 35:2, 4). “Die HERE het naamlik met Moses 
gespreek: Sê aan die kinders van Israel: Julle is ‘n hardnekkige volk; as Ek vir een 
oomblik in jou midde sou optrek, sou Ek jou vernietig. Maar haal nou jou versiersels 
van jou af, dan sal Ek weet wat Ek met jou moet doen. Toe het die kinders van Is-
rael hulleself beroof van hul versiersels, van die berg Horeb af ” (Ex 33:5, 6).  
Eenvoud in lewenswyse en voorkoms stel Christene in skrille teëstelling met die 
gierigheid, materialisme, en oordrewe vertoon van die heidense een-en-twintigste-
eeuse samelewing, waar die fokus op materiële waardes pleks van op mense-
waardes val.

Wat moet die Christen prysgee?
“Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlik-
heid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit 
die wêreld” (1 Joh 2:16).
Die apostel Johannes waarsku teen gevaarlike euwels, naamlik:
1. “die begeerlikheid van die vlees” – verwronge en buitensporige begeertes,
  bv seks en aptyt.
2. “die begeerlikheid van die oë” – wat die geestelike uitsig verdof, bv. TV,
  leesstof en om te begeer wat nie wettig joune is nie.
3. “die grootsheid van die lewe” – poging om tred te hou met vriende en
  modes.

Watter beginsel spel Paulus uit wat ons help om die soort vermaak te identi-
fiseer wat van waarde is?
“Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, 
alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar 
ook mag wees, bedink dit” (Fil 4:8).  
Rolprente, televisie, radio en DVDs kan van groot opvoedkundige waarde wees, 
maar ongelukkig bied hierdie media ook ‘n grafiese uitbeelding van die sondes en 
misdade van die mense – moord, owerspel, rowery en ander verdorwende dade 
– en dra tot die huidige sedelike verval by. Die Christen sal onthou dat televisie en 
DVDs ‘n groter invloed op sy lewe uitoefen as enige ander enkele faktor.

Hoe word die gedrag van die mens deur die innerlike wese beïnvloed?
“Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, 
valse getuienis, lastertaal” (Matt 15:19).  
Waak teen sondige gedagtes. Sonde is nie bloot ‘n uiterlike daad nie, dit is ook 
‘n kwessie van die hart wat tot diep in die gedagtepatrone indring. As die fonteine 
besoedel is, is dit onwaarskynlik dat die riviere skoon sal wees.

Wat is die apostel Johannes se tydige waarskuwing ten opsigte van hierdie 
sondige wêreld?
“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” (1 Joh 2:15). 
Wil dit sê dat die Christen se lewe net uit ‘n reeks verbiedinge bestaan? Gewis nie! 
Daar is die lokstem van die natuurwêreld; die vreugde wat kampering, voetslaan en 
swem meebring; die voordele van oefening en opheffende ontspanning.

Wat bring langdurige geluk mee?
“Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos ‘n 
rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see” (Jes 48:18).  
God se gebooie is soos sterk versperrings wat ons teen gevare beskerm. Hulle is 
nie onnodige beperkings nie. Alle goeie wette beskerm, en wat dit betref, is die wet 
van God onoortreflik.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Die noodlottige kenmerke van versoekings is bedek.
W. V. Die hemelse begrip van skoonheid word gekenmerk deur grasie, eenvoud,
 reinheid en natuurlike skoonheid.
W. V.   Sonde is nie bloot ‘n uiterlike daad nie, dit is ook ‘n kwessie van die hart   
 wat tot diep in die gedagtepatrone indring.
W. V.  Die Christen neem deel aan gesprekke en bedrywighede wat opheffend
 van aard is en blywende vreugde bring.

 26.  JOU DENKVRAE BEANTWOORD

Waar het die geloof ontstaan dat die mens se siel nooit sterf nie?
Hierdie opvatting het in die Tuin van Eden ontstaan toe Satan deur middel van 
die slang vir Eva gesê het: “Julle sal beslis nie sterf nie” (Gen 3:4, NAB). Eva het 
verkies om die duiwel te glo en sedertdien het miljoene haar voorbeeld gevolg.Die 
konsepte van ‘n onsterflike siel, sielsverhuising en reïnkarnasie is net sluwe wysig-
ings van hierdie oorspronklike leuen. Die oorsprong van die leerstelling dat die siel 
onsterflik is, word nie in die Skrifte gevind nie, maar in die mistiek en filosofie van 
Babilon, Egipte en Griekeland.

Beteken die woord “siel” ooit iets anders as ‘n lewende wese?
Ja, dit kan ook beteken (1) die lewe self, of (2) die verstand of intellek. Waarna dit 
ook al verwys, die siel bly ‘n kombinasie van twee dinge (liggaam en asem) en dit 
hou op om te bestaan by die dood.

Wat beteken “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie” 
(Mark 9:44)?
Die vallei van Hinnom was ‘n plek buite Jerusalem waar die mense hulle afval 
verbrand het. Selfs die oorskot van diere is hier gegooi om verbrand te word. Dit 
het bekend geword as Gehenna. Wat nie verbrand is nie, is deur die wurms ver-
teer; en wat die wurms nie verorber het nie, is deur die vuur vernietig. Jesus het 
hierdie beeldspraak uit Jesaja 66:24 aangehaal om die algehele uitdelging van die 
goddeloses te illustreer. Letterlik vertolk, sou dit beteken dat die wurms nooit sal 
doodgaan nie. Dan sit ‘n mens opgeskeep met onsterflike wurms wat nog ‘n groter 
probleem skep as onsterflike siele.

Wat het Jesus bedoel met die woorde: “die ewige vuur” (Matt 25:41) en “die 
ewige straf” (Matt 25:46)?
Met  verwysing na die straf van die goddeloses gebruik die Nuwe Testament die 



woord “ewige”. Dis ‘n vertaling van die Griekse woord aionios, en geld sowel vir 
God as vir die mens. Ten einde ‘n misverstand te voorkom, moet ons onthou dat 
aionios ‘n relatiewe betekenis het; die betekenis word bepaal deur die toepaslike 
voorwerp wat die woord bepaal. Wanneer die Skrif dus aionios (“ewig”) vir God 
gebruik, beteken dit dat Hy ‘n oneindige bestaan het, want God is onsterflik. Wan-
neer die woord egter na die sterflike mense of bederfbare dinge verwys, beteken 
dit so lank as wat die mens lewe of die voorwerp bestaan.  Judas 7 sê byvoorbeeld 
dat Sodom en Gomorra “die straf van die ewige vuur ondergaan het.” Tog brand 
daardie stede nie vandag nog nie. Petrus verklaar dat vuur daardie stede tot as 
verbrand en tot ondergang gedoem het (2 Pet 2:6). 

Die “ewige” vuur het gebrand totdat daar niks oorgebly het om te verbrand nie en 
het toe uitgebrand (kyk ook Jer 17:27; 2 Kron 36:19).  Net so wanneer Christus die 
goddeloses tot “die ewige vuur” verdoem (Matt 25:41), sal hulle met ‘n “onuitblus-
like” vuur (Matt 3:12) verbrand word. Eers wanneer daar niks meer oor is om te 
verbrand nie, sal dit uitbrand.  Wanneer Christus van “die ewige straf” gepraat het 
(Matt 25:46), het Hy nie ewige strafproses bedoel nie, maar ’n straf wat volkome en 
finaal is. Die tweede dood wat die goddeloses sal sterf, sal ewig wees, want geen 
opstanding sal en kan daarop volg nie.

Wat beteken die Bybelse woorde: “Hulle sal dag en nag gepynig word tot in 
alle ewigheid” (Open 20:10)?
Die Bybelse uitdrukking “tot in alle ewigheid” (Open 14:11; 19:3; 20:10) of “vir altyd”, 
word bepaal deur die manier waarop dit gebruik word, en die aard van die voorwerp 
waarop dit van toepassing is. Die woord “lank” is ook so. Byvoorbeeld ‘n “lang” man 
kan 2 meter lank wees, maar ‘n “lang” tou kan 200 meter lank wees. Wanneer “vir 
ewig” na God verwys, is die betekenis absoluut, want God is onsterflik. Wanneer dit 
op sterflinge betrekking het, is die betekenis egter beperk.  
Die Bybelse beskrywing van God se straf vir Edom bied ‘n goeie voorbeeld van 
hierdie gebruik. Jesaja verklaar dat God die land in brandende pik sal verander 
wat “snags of oordag nie uitgeblus (sal) word nie,” en “vir ewig gaan sy rook op; 
van geslag tot geslag lê dit woes, vir altyd en ewig trek niemand daardeur nie” (Jes 
34:9, 10). Edom is vernietig, maar dit brand nie meer nie. Die “vir ewig” het geduur 
totdat die verwoesting volkome was.  
In die Bybel word “ewig” herhaaldelik gebruik vir ‘n beperkte tyd eerder as vir ‘n 
onbepaalde periode van tyd. Volgends die Ou Testament kon ‘n slaaf sy meester 
“vir altyd dien” (Ex 21:6), sou die kind Samuel “vir ewig” in die tabernakel bly (1 
Sam 1:22), en het Jona gedink hy sou “vir altyd” in die buik van die groot vis ver-
keer (Jona 2:6). Die Nuwe Testament gebruik die uitdrukking op soortgelyke wyse. 
Paulus het Filemon byvoorbeeld gevra om Onesimus “vir altyd” te besit (Filemon 
15). In al hierdie gevalle beteken die uitdrukking “so lank as wat die persoon lewe”.  
Ps 92:8 verklaar dat die goddelose “vir ewig” verdelg sal word en Mal 4:1 sê: “so-
dat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.” Dit is die straf, die tweede dood 
(Open 20:14), wat ewigdurend is, nie die strafproses nie. Uit hierdie straf is daar 
geen opstanding nie; die gevolge is ewigdurend.  
Die aartsbiskop William Temple het gelyk gehad toe hy verklaar het: “Dit is die vuur 
wat aeonian (ewig) genoem word, nie die lewe wat daarin gewerp word nie” (Chris-
tian faith and life, bl 81).

Leer die gelykenis van die ryk man en Lasarus in Lukas 16:19-31 ons dan nie 
dat daar ‘n hel van ewige pyniging is nie?
Christus se gelykenis van die ryk man en Lasarus spruit voort uit die tradisionele 
geloof van die Fariseërs. Die historikus Josephus praat van ‘n plek wat sogenaamd 
in die onderwêreld geleë is. Dit is die plek waar die regverdige dooies, volgens 
hulle, moet vertoef totdat hulle rus vind en die ewige lewe in die hemel deelagtig 
word. Hy sê: “Hierdie plek noem ons die Boesem van Abraham.” Dit is teen hierdie 
agtergrond dat Jesus Sy illustrasie gebruik.
Hierdie gelykenis kon nie na die letterlike ervaring van die twee mans verwys het 
nie, want dan sou al die regverdiges aan die boesem van Abraham rus en die 
hemel en die hel sou binne hoorbare afstand van mekaar wees.  
Gelykenisse kan nooit letterlik geneem word nie. Indien wel, moet ons glo dat bome 
kan praat. (Lees die gelykenis in Rigters 9:8-15).  
Die les in hierdie gelykenis is dat die Skrif ons gids tot bekering en verlossing is, en 
as ons nie wil ag slaan op die waarskuwings van die Woord van God nie, sal niks 
ons help nie. Daarom het Christus die gelykenis geëindig met die woorde: “As hulle 
na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand 
ook uit die dode opstaan“ (Luk 16:31).  

Volgens Lukas 23:43, het Jesus dan nie die dief aan die kruis meegedeel dat 
hulle daardie selfde dag toe hulle gekruisig is, in die paradys sou wees nie? 
Nee. Trouens, op die opstandingsmôre het Jesus vir Maria gesê: “Ek het nog nie 
opgevaar na My Vader nie” (Joh 20:17). 
Die oplossing tot ‘n begrip van die teks lê in sy leestekens. Die vroeë manuskripte 
van die Bybel het nie kommas of spasies tusssen die woorde gehad nie. As die 
Bybelvertalers die komma in Luk 23:43 ná “vandag” gesit het pleks van voor dit, 
sou hierdie gedeelte nie die leer van die res van die Bybel oor die dood weerspeek 
nie. Christus se woorde sou dan behoorlik verstaan gewees het as betekenende: 
“Voorwaar, Ek sê vir jou vandag, jy sal met My in die paradys wees.”

As Jesus nie na die paradys toe gegaan het nadat Hy aan die kruis gesterf het 
nie, waarheen het Hy dan gegaan? 
Volgens 1 Pet 3:18-20 wil dit voorkom of Hy vir die “geeste in die gevangenis” in die 
hel gaan preek het.  Eerstens, word die woord hel nie hier gemeld nie. Petrus ver-
wys hier na die werk van die Heilige Gees om die verlossingsplan te verwesenlik. 
Hy sê dat dieselfde Gees wat Jesus laat herleef het toe Hy uit die dood herrys het, 
ook die werktuig was wat met die mense van ouds gepleit het om hulle te bekeer 
en te lewe. 

Dit was die Heilige Gees (vers 18) wat deur Noag gewerk het om die mensdom voor 
die sondvloed tot bekering te lei. Hierdie mense voor die sondvloed was “geeste” in 
die gevangenis van sonde (Jes 61:1). Die Satan het hulle deur die bande van sonde 
gevange gehou, totdat die vloedwaters eindelik hulle finale ondergang verseël het.

Wat van die siele wat van onder die altaar uitroep (Open 6:9, 10)? 
Bewys dit nie dat siele onsterflik is nie? Nee, hierdie geroep was figuurlik soos die 
geroep van Abel se bloed (lees Gen 4:10). Abel se bloed kon nie na God roep nie. 
Dit is simboliese taal wat beteken dat God die moord van Kain op sy broer Abel 
onthou. Die “siele” wat na God roep, beteken dieselfde. Die woord “siele” beteken 
hier mense wat doodgemaak is vir hulle geloof. Inderdaad glo niemand dat siele 
wat sterwe letterlik onder die altaar lê nie.

Matt 10:28 sê: “En moenie vrees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die 
siel nie kan doodmaak nie.” Bewys dit nie dat die siel onsterflik is nie?
Nee, net die teendeel word hier bewys, want die tweede helfte van dieselfde vers 
bewys dat siele nie onsterflik is nie. Dit sê: “maar vrees Hom liewer wat die siel 
sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.” Die Griekse woord vir “hel” hier is 
Gehenna. Gehennavuur was ‘n plek van vernietiging naby die suidwestelike muur 
van Jerusalem. Dit was die stad se vullishoop. Die woord “siel” hier beteken lewe, 
die ewige lewe, wat ‘n gawe is (Rom 6:23) wat op die laaste dag aan die mens 
gegee word (Joh 6:54).

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Die konsep van ‘n onsterflike siel het in die Tuin van Eden ontstaan toe
 Satan deur middel van die slang vir Eva ‘n leuen vertel het.
W. V. William Temple het gesê: “Dit is die vuur wat aeonian (ewig) genoem word,
 nie die lewe wat daarin gewerp word nie”.
W. V.  Die ryk man en Lasarus is ‘n ware gebeurtenis en moet letterlik vertolk
 word.
W. V.    Die oplossing tot ‘n begrip van Lukas 23:43 lê in sy leestekens.

 27.  EEN HERE, EEN GELOOF, EEN DOOP

Wat is Jesus se groot opdrag?
“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat 
Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die 
wêreld. Amen” (Matt 28:19, 20).
Drie belangrike stappe word in hierdie opdrag uiteengesit:
1. Die verkondiging en die onderrig van die evangelie.
2. Die toepassing van die doop.
3. Verdere onderrig en opleiding in Bybelse beginsels.

Hoe moet die Christen gedoop word?
“Omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam 
opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek 
het”  (Kol 2:12). 
As mens iets begrawe, word dit heeltemal bedek. ‘n Persoon word ook begrawe 
met die gesig na bo. Nie andersom nie. Hy word ook net een maal begrawe, nie 
drie maal nie. Daarom is ook die drie keer onderdompeling nie die korrekte simbool 
nie. In die Bybelse doop, word die kandidaat heeltemal onder die water geplaas, 
op sy rug, en dan uit die water opgetel. Dit is ‘n simbool van die dood, begrafnis, en 
opstanding (Rom 6:3, 4).

Watter voorbeeld het Jesus by die aanvang van Sy bediening ter wille van Sy 
volgelinge gestel?
“Toe het Jesus van Galiléa na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom ge-
doop te word. Maar Johannes het Hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig 
om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? Maar Jesus het geantwoord en 
vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. 
Daarna het hy Hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die 
water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees 
van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. En daar kom ‘n stem uit die hemele 
wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het” (Matt 3:13-17).
Jesus se doop het vir altyd aan hierdie instelling Goddelike goedkeuring verleen. 
Aangesien Christus, die Sondelose Een, gedoop is om aan die wil van God te vol-
doen, behoort ons, wat sondaars is, dit ook te doen.

Waar is Jesus gedoop?
“En in daardie dae het Jesus van Násaret in Galiléa gekom en is deur Johannes in 
die Jordaan gedoop” (Mark 1:9). 
Johannes het Jesus “in die Jordaan” gedoop, nie op die wal van die rivier nie. 
Johannes Calvyn het geskryf: “Die woord ‘doop’ beteken onderdompeling en dit is 
duidelik dat onderdompeling in die vroeë kerk in gebruik was.” – Institutes of the 
Christian religion, deel 4, hoofstuk 15, afdeling 19. Sou dit nie vir die hedendaagse 
Christene voordelig wees om terug te keer na die gewoontes van die eertydse 
Nuwe-Testamentiese kerk en sodoende die voorbeeld van ons Here Jesus Christus 
stipteliker na te volg nie?

Watter metode van doop het Johannes die Doper toegepas?
“En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salim, omdat daar baie 
water was. En die mense het daar gekom en is gedoop” (Joh 3:23). 
Die gevalle in die Nuwe Testament waar in water gedoop is, vermeld onder-
dompeling. Ons lees dat Johannes in die Jordaanrivier gedoop het (Matt 3:6; Mark 
1:5) en “in Enon naby Salim, omdat daar baie water was” (Joh 3:23). Alleen onder-
dompeling vereis “baie water.” Die Bybel erken net een korrekte metode van doop 
(Efe 4:5).

Hoe het Filippus die hofdienaar gedoop?
“En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir 
hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus: As u glo 
met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die 
Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in 
die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop. En toe hulle 
uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die 
hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis” 
(Hand 8:36-39). 
Die apostoliese kerk het deur onderdompeling gedoop. Toe Filippus die evangelis 
die Ethiopiese hofdienaar gedoop het, het hulle albei “in die water afgeklim” en 
daarna “uit die water” opgeklim.

Watter ondervinding in voorbereiding vir die doop moet 
plaasvind?
“En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van ju-
lle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergew-
ing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees 
ontvang” (Hand 2:38). 



 ‘n Persoon wat gedoop wil word, moet (1) geleer word, Matt 28:19; (2) glo en hom 
bekeer, Hand 2:38; en (3) sy lewe van sonde versaak, Jes 55:7. Aangesien ‘n baba 
nie hierdie voorvereistes kan nakom nie, is hulle nie geskik vir die doop nie. Maar 
Jesus het hulle nie uit Sy koninkryk van genade uitgesluit nie (Matt 19:14, 15). 
Moeders het hulle kindertjies na Hom gebring om geseën te word. Om hierdie rede 
bring ouers hulle kindertjies na die kerk om aan God gewy te word. Gelowige ouers 
vervul ‘n lewensnoodsaaklike rol deur hulle kinders tot ‘n verhouding met Christus 
te lei wat hulle uiteindelik daartoe sal lei om hulle te laat doop.

Hoe word ons lidmate van Christus se kerk?
“Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode 
of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge” 
(1 Kor 12:13). 
 Die doop is die deur tot die kerk, Christus se liggaam (Efe 1:22, 23). Deur die doop 
vereenselwig ons ons daadwerklik met die kerk.

Wat sê die geskiedenis van die doop?
Kardinaal Gibbons verklaar openlik in sy gewilde Faith of our fathers, bl. 277: “’n 
Aantal eeue na die ontstaan van die Christelike kerk, is die doop gewoonlik deur 
onderdompeling bedien. Sedert die 12de eeu, egter, het die praktyk van die doop 
deur middel van gieting in die Katolieke Kerk posgevat wat nie so ongerieflik as 
onderdompeling is nie.” Dit is jammer dat ongerief toegelaat is om die Bybelse 
simboliek van die doop te bederf.

Watter beroep doen Paulus op ons?
“En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl 
jy die Naam van die Here aanroep” (Hand 22:16).   
Jesus het dit duidelik gestel dat Hy die doop vereis van diegene wat deel van Sy 
kerk, Sy geestelike koninkryk, wou word. Namate die Heilige Gees mense deur 
die bediening van die dissipels tot bekering sou bring om Jesus as Verlosser aan 
te neem, moes hulle in die Naam van die Drie-enige God gedoop word. Menigtes 
het daarop gereageer en hulle laat doop. As jy nog nooit voorheen deur onder-
dompeling gedoop is nie, roep Jesus jou na die doopwaters as ‘n openbare getuie-
nis dat jy ’n nuwe lewe ingegaan het.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. Die woord doop beteken onderdompeling en is ‘n simbool van die dood,
 begrafnis en opstanding.
W. V.  Jesus is “in die Jordaan” deur Johannes met water besprinkel.
W. V. Aangesien ‘n baba nie die voorvereiste van bekering kan nakom nie, word
 hulle nie gedoop nie maar aan God gewy.
W. V.   Die doop is die deur tot die kerk.

 28.  DIE KERK VAN CHRISTUS

Op watter fondament is die kerk gebou?
“Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus 
Christus” (1 Kor 3:11).  
Die kerk is op Christus, die Hoeksteen, die Rots, gevestig, nie op swakke menslike 
wysheid en vernuf nie. Daarom het die tyd geleer dat niks Sy kerk kan vernietig of 
van sy sending kan afskrik nie. 

Wie is die hoof van die kerk?
“Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die ge-
meente; en Hy is die Verlosser van die liggaam” (Efe 5:23).  
Christus is Hoof van die kerk hoofsaaklik vanweë Sy middelaarswerk en omdat 
die kerk Sy liggaam is (Efe 1:22, 23). Die gemeente moet Christus gehoorsaam 
en nie op ‘n mens staatmaak of deur ‘n mens beheer word nie. Baie beweer dat ‘n 
verantwoordelike pos in die kerk hulle die gesag gee om aan andere voor te skryf 
wat hulle moet glo en wat hulle moet doen. God magtig nie so ‘n aanspraak nie. 

Wat is ‘n ander belangrike eienskap van Christus se kerk?
“Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk 
met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en 
die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aange-
storm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots” (Matt 7:24, 25).  
Die kerk sal die Woord van God as hulle maatstaf van sowel hulle geloof as hulle 
wandel aanvaar. Die Skrifte is die bron van veiligheid teen die invloed van valse 
leraars (Jes 8:20). Die laaste bedrog en vervalsing sal so baie na die egte lyk, dat 
dit onmoontlik sal wees om die verskil te sien, behalwe met behulp van die Heilige 
Skrifte.

Watter drie eienskappe is besonder kenmerkend van Christus se kerk?
“En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer 
teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis 
van Jesus Christus hou” (Open 12:17). “Hier kom die lydsaamheid van die heilig-
es te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar” 
(Open 14:12).
1. Die gebooie van God. Aangesien Jesus Sy Vader se gebooie bewaar het,
 sal die kerk van God Sy gebooie bewaar (Joh 15:10).
2. Die getuienis van Jesus. Die kerk sal al die Bybelwaarhede wat Christus
 geglo en geleer het, verkondig.
3. Die geloof in Jesus. Die kerk sal die ewige evangelie van verlossing deur  
 geloof in Christus verkondig.

Watter opdrag het Jesus aan Sy kerk gegee?
“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat 
Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die 
wêreld. Amen” (Matt 28:19, 20).

Die kerk sal die blye boodskap van Christus se reddende 
genade aan die hele wêreld verkondig. Vir menslike leer is 
hier nie plek nie. Daar is geen plek vir oorlewering, die teorieë 
of gevolgtrekkings van die mens of vir kerklike wetgewing 
nie. Geen wette wat deur kerklike gesag gemaak is, word in 
hierdie opdrag ingesluit nie. Die naam van Christus is hulle 

wagwoord, hulle kenteken, hulle eenheidsband, die gesag vir hulle optrede en die 
bron van hulle sukses. Niks wat nie Sy handtekening dra, word in Sy koninkryk 
erken nie.

Wat stel ‘n goeie en ‘n slegte vrou in die Bybel voor?
“En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, 
en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre” 
(Open 12:1). “En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met 
my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die 
groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoer-
eer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar 
hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien 
sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien hor-
ings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en 
kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels 
en die onreinheid van haar hoerery; en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: 
Verbogenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van 
die aarde” (Open 17:1-5).  
In Bybelprofesie stel ‘n rein vrou God se getroue kerk voor (2 Kor 11:2). ‘n Vrou wat 
as ‘n hoer voorgestel word, stel die kinders van God voor wat afvallig geword het 
(Eseg 16).

Watter besondere boodskap het die kerk vir die laaste dae?
“En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie 
om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en 
tale en volke. En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlik-
heid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die 
aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En ‘n ander engel het gevolg 
en gesê: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink 
het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En ‘n derde engel het hulle 
gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n 
merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van 
die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en 
hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. 
En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag 
geen rus nie - hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy 
naam ontvang”  (Open 14:6-11).

• Die eerste engel se boodskap verkondig die ewige evangelie en doen ‘n
 beroep om die ware aanbidding van God as Skepper te herstel want die
 oordeelsuur het aangebreek.
• Die tweede engel waarsku teen alle vorme van aanbidding wat die produk
 van mense is.
• Die derde engel se boodskap vestig die wêreld se aandag op die gevolge
 van weiering om die ewige evangelie en God se boodskap aangaande die
 herstel van ware aanbidding te aanvaar.

Watter dringende oproep word op alle mense gedoen?
“En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat 
julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie” 
(Open 18:4).  
Die besondere boodskap van Christus se kerk bevat ‘n oproep om die sonde te 
versaak en die vervalste leerstellings te verwerp sodat die onverskilliges nie saam 
met die wêreld wat God verwerp het, gestraf word nie.

Wat is die sending van die kerk?
“En die boek van die profeet Jesaja is aan Hom oorhandig; en toe Hy die boek oop-
maak, kry Hy die plek waar geskrywe is: Die Gees van die Here is op My, omdat Hy 
My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die 
wat verbryseld van hart is, te genees” (Luk 4:18, 19).  
Die kerk bemoei hom met die genesing van die letsels wat sonde veroorsaak het 
en trag om verlossing te bring van die verderflike gewoontes wat gees, siel en lig-
gaam verslaaf. Die kern van die evangelie is herstel, en die Heiland wil hê dat Sy 
kerk die siekes, die hopeloses en die geteisterdes moet aanraai om hulle op Sy 
krag te verlaat.

Wat is die lewenswyse van die lidmate van Christus se kerk?
“En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is” (1 Joh 3:3).
Die Lewende Bybel sê: Die kind van God “hou homself rein, want hy weet hoe rein 
Christus is.”  Alhoewel die lidmate van die kerk uit swak mense bestaan wat ook 
foute begaan, sal Christus hulle wat op Hom vertrou tog sonder vlek of rimpel aan 
Sy Vader voorstel op grond van die verdienste van Golgota (Efe 5:26, 27). 
“Die wêreld sal oortuig word, nie deur wat die kansel leer nie, maar deur die lewe 
wat die gemeente lei. Die predikant in die kansel kondig die teorie van die evangelie 
aan; die praktiese Godsvrug van die gemeente demonstreer die krag daarvan.” – 
E. White.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V. ‘n Besondere kenmerk van Christus se kerk is dat hulle die Tien Gebooie
  bewaar.
W. V. ‘n Besondere boodskap van Christus se kerk is die verkondiging van die
  Drie Engele se boodskap.
W. V.   Die lidmate van Christus se kerk bestaan net uit foutlose mense.
W. V.    Christus is die hoof van die kerk en daarom sal niks Sy kerk kan vernietig
  nie.

 29.  WEERKAATS SY KARAKTER

Wat gebeur met ons wanneer die lewe van Christus in ons geopenbaar word?
“Omdat julle duidelik ‘n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met 
ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op die 
vleestafels van die hart” (2 Kor 3:3).  
Die volgeling van Jesus het nie getuigskrifte van mense nodig om sy bekeringslewe 
te bewys nie, want hy is soos ‘n brief wat van Christus afkomstig is, en wat met die 
lewende ink van die Heilige Gees geskryf is. ‘n Hindoe het by dr. Stanley Jones 
gekla: “As julle Christene meer soos Jesus Christus sou lewe, sou julle die wêreld 
baie gouer tot bekering bring.”



Watter teken wys die ware volgelinge van Christus aan?
“Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het” 
(Joh 13:35). 
Talle wat voorgee dat hulle die Heiland liefhet, het mekaar nie lief nie. Christene 
moet dit nie vir die vyand moontlik maak om met die vinger na hulle te wys en te sê: 
“Kyk hoe haat hierdie mense wat onder die banier van Christus staan mekaar” nie. 
Alleen die persoon wat sy medemens onbaatsugtig liefhet, het ware liefde vir God.

Wat is een bewys van egte bekering?
“En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; net soos 
die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en 
sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie” (Matt 20:27, 28).  
God leef nie vir Homself nie. In Sy koninkryk is daar nie plek vir die beginsel van 
voorkeur en oppergesag nie. Die enigste grootheid is dié van nederigheid. Jesus 
het die voete van die dissipels gewas en daarmee getoon dat Hy tot enige diens 
bereid sou wees, hoe nederig ook al. Die wêreld is vol armes, hulpeloses, onkundi-
ges wat ons bediening nodig het. Wie saam met Christus in die bovertrek gemeen-
skap gehad het, sal uitgaan om te dien soos Hy gedien het.

Hoe illustreer die gelykenis van die barmhartige Samaritaan praktiese Chris-
telike hulp?
“En Jesus antwoord en sê: ‘n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jérigo 
en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle 
weg en laat hom half dood lê. En bygeval het ‘n priester met daardie pad afgekom, 
en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby. En net so het ook ‘n Leviet by dié 
plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan. Maar ‘n sekere Samaritaan 
wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer 
gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het 
hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na ‘n herberg geneem en vir hom gesorg. 
En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan 
die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy 
nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie drie, dink 
jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord: Hy 
wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy 
net so” (Luk 10:30-37).  
Baie wat Sy Naam bely, het die feit uit die oog verloor dat Christene Christus moet 
voorstel. Tensy daar ‘n praktiese selfopoffering ten behoewe van andere is, van die 
huiskring, van die omgewing, die kerk, en waar ons ons ook al mag begeef, is ons 
ondanks ons belydenis nie Christene nie.

Wat sal die vrugte van ons bekeringslewe wees?
“Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelik-
heid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing” (Gal 5:22).
Die woord “vrug” toon baie duidelik aan dat dit nie gaan om wat ‘n mens doen nie. 
Dit is iets wat groei, in hierdie geval uit die Gees. Namate ons Jesus toelaat om 
die werk te voltooi wat Hy deur die wedergeboorte in ons begin het, sal ons al hoe 
meer die beeld van Christus weerkaats in alles wat rein, edel en lieflik is.

Met watter gesindheid moet ons die Here dien?
“Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel” (Ps 100:2). 
Richard Foster sê: “Blydskap word nie gevind in die sing van seker soorte musiek, 
sosialisering met die regte soort mense of selfs in die charismatiese gawes van die 
Gees nie, hoe goed dit alles ook al mag wees. Vreugde word in gehoorsaamheid 
gevind.” As ons ons lewens met eenvoudige, goeie dinge vul en God gedurig daar-
voor dank, sal ons vol blydskap wees. S.R. Miller skryf: “Toe daar ‘n sonstraaltjie 
deur ‘n klein openinkie op die vloer van ‘n donker kamer val, het ‘n hondjie uit sy 
donker hoekie opgestaan en in die kolletjie son gaan lê; ... mense met ‘n opgeruim-
de lewensbeskouing aanvaar die lewe op dieselfde filosofiese manier.”

Hoe het die Psalmskrywer oor openbare aanbidding gevoel?
“Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Laat ons na die huis van die HERE gaan!” 
(Ps 122:1).  
Die vroeë gemeente is vermaan om nie van die samekoms van die gemeente af 
weg te bly nie (Heb 10:25). Martin Luther het getuig dat “daar tuis, in my eie huis, 
geen warmte of lewenskragtigheid in my is nie, maar in die kerk, wanneer almal 
bymekaar is, word ‘n vuur in my hart aangesteek en dit breek ‘n pad oop.”

Wat het Christus van Sy eie aard gesê?
“Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, 
en julle sal rus vind vir julle siele” (Matt 11:29). 
Nederigheid is om vry te wees van hoogmoed en verwaandheid. Dit is ootmoedig-
heid van gees, ‘n beskeie agting van jou eie waarde. Dit bestaan daarin om ons 
aansprake te temper, om gewillig te wees om van ons regte af te sien, en om ‘n 
laer posisie in te neem as waarop ons moontlik geregtig is. Dit beteken nie dat 
ons onsself of ons lewenstaak onderskat nie. Die nederigheid van Christus was 
foutloos, en tog het Hy ‘n realistiese besef van die belangrikheid van Sy lewe en 
sending gehad.

Net hoe sal ons in staat wees om Christus se karakter in ons lewens te 
weerkaats?
“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En 
wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my 
liefgehad het en Homself vir my oorgegee het” (Gal 2:20).  
Net wedergebore Christene kan die Christelike lewe uitleef. Dit is die hart, die 
natuur van die sondige mens wat verander moet word as ons die Christuslewe 
wil bekom. As Jesus in die hart is, dan word die Christelike lewe ‘n fontein van 
uitvloeiende water. Die stroom van Christelikheid vloei spontaan en sonder moeite, 
natuurlik, van binne na buite. Sodra ons aan Hom oorgee, sal dit nie meer nodig 
wees om al sukkelende en strompelende op die Christelike pad voort te struikel nie.

Van watter persoonlike ondervinding sal die volgeling van Jesus getuig?
“Kom luister, en laat my vertel, julle almal wat God vrees, wat Hy aan my siel ge-
doen het” (Ps 66:16).  
Jesus het die man van Gadara beveel om huis toe te gaan en te vertel watter groot 
dinge die Here vir hom gedoen het (Mark 5:19, 20). As getuies van Christus moet 
ons vertel wat ons weet, wat ons self gesien en gehoor en ervaar het. Wanneer 
God die mens vryspreek en verlos van sonde, is daar sekerlik iets om aan die 
wêreld te vertel.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  Die enigste grootheid is dié van nederigheid.

W. V.  Richard Foster sê: “Vreugde word in gehoorsaamheid gevind.”
W. V.  Net wedergebore Christene kan die Christelike lewe uitleef.
W. V.  Deur die vrugte van ons bekeringslewe wat groei uit die Gees sal ons al
 hoe meer die beeld van Christus weerkaats.

 30.  DIE GUNSTIGE TYD

Hoe het die mense op Noag se waarskuwingsboodskap gereageer?
“Wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag 
het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 
agt, siele deur water heen gered is” (1 Pet 3:20).  
Ongetwyfeld het baie wat in die sondvloed verlore gegaan het, ‘n mate van geloof 
in God gehad; maar die toets vir die opregtheid daarvan het met Noag se beson-
dere boodskap gekom; en die verskil tussen hulle geloof en syne het duidelik ge-
word toe hulle die reddende waarheid vir hulle tyd verwerp het  -  die waarskuwing 
aangaande die komende sondvloed.

Hoe het die inwoners van Ninevé op Jona se boodskap gereageer?
“Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninevé volgens die woord van die HERE. 
En Ninevé was ‘n ontsaglike groot stad, drie dagreise te voet. En Jona het begin 
met een dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê: Nog veertig dae, 
dan word Ninevé verwoes. En die manne van Ninevé het God geglo en ‘n vasdag 
uitgeroep, en groot en klein het hulle met rougewaad beklee. En God het hulle 
werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg; toe het God berou 
gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie 
gedoen nie” (Jona 3:3-5, 10).  
Net so sou God die mense voor die sondvloed gespaar het as hulle Noag se bood-
skap geglo en hulle van hulle verkeerde weë bekeer het.

Wat was die reaksie van die mense op Johannes die Doper se boodskap?
“En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle 
te laat doop met die doop van Johannes. Maar die Fariseërs en die wetgeleerdes 
het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat 
doop nie” (Luk 7:29, 30).  
Die tollenaars was haglik sedeloos, maar toe Johannes kom en bekering en die 
doop verkondig, het die tollenaars die boodskap aangeneem en hulle laat doop. 
Maar die leiers van die Joodse volk het sy boodskap met minagting bejeën.

Het God se uitverkore volk die beloofde Messias geglo toe Hy gekom het?
“Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie 
(Joh 1:11).  
Om Jesus aan te neem, was vir die Jode ‘n waagstuk (Joh 9:29). Dit het te veel 
geloof vereis. Dit het ook vereis dat hulle in sekere opsigte hulle denkwyse moes 
verander en dat hulle hulle lewenswyse moes hervorm. Daarom het hulle Hom ver-
werp. Hulle het in die sondvloed geglo, in die geloof wat Noag se redding was; hulle 
het in Elia geglo en geloof in al die profete bely; maar toe dit by hierdie besondere 
boodskap vir hulle tyd kom, het hulle dit verwerp. Dit was nog in al die eeue so, en 
ons kan verwag dat dit tot die einde toe die geval sal wees.

Wat was die gevolg van die Jode se verwerping van Christus?
“En toe Hy naby kom en die stad sien, het Hy daaroor geween en gesê: As jy tog 
maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! 
Maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande 
‘n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En 
hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie 
een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek 
het, nie opgemerk het nie” (Luk 19:41-44)  “Kyk, julle huis word vir julle woes 
gelaat!” (Matt 23:38).  
Beide die stad Jerusalem en die tempel is tot op hulle fondamente toe verwoes en 
die grond waar die tempel gestaan het, is “soos ‘n land omgeploeg” (Jer 26:18). 
In die beleëring en slagting wat daarop gevolg het, het meer as ‘n miljoen mense 
omgekom. Verskriklik was die oordeel wat die Jode oor hulleself uitgespreek het 
voor die regterstoel van Pilatus toe hulle gesê het: “Laat sy bloed op ons en op ons 
kinders kom!” (Matt 27:25).

Wat sal die boodskap van die laaste evangelieprediking wees?
“En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie 
om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en 
tale en volke. En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlik-
heid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die 
aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En ‘n ander engel het gevolg 
en gesê: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink 
het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En ‘n derde engel het hulle 
gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n 
merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van 
die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en 
hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam” 
(Open 14:6-10).  
Hierdie drie engele se boodskappe is God se antwoorde op die oorweldigende 
sataniese misleiding net vóór die wederkoms van Christus (Open 13:3, 8, 14-16). 
Onmiddellik na God se laaste oproep op die wêreld keer Christus terug om die oes 
in te samel (Open 14:14-20).

Hoe word diegene beskryf wat hierdie boodskap aanneem?
“Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van 
God en die geloof in Jesus bewaar” (Open 14:12).  
Die getroue getuies in die laaste dae voor Christus se wederkoms kan nie maklik 
verwar word nie. Johannes beskryf hierdie groep in spesifieke terme. Deur die krag 
wat Jesus hulle gee, gehoorsaam hulle God se vereistes, 
waaronder al tien God se gebooie is. Hulle geloof omvat al 
die Bybelwaarhede – die wat Christus geglo en verkondig het. 
“Dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan” 
(Open 14:4).



Hoe ernstig moet hierdie laaste uitnodiging uitgevoer word?
“Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing 
hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word” (Luk 14:23).
Hierdie taak is aan die gang. In elke deel van die wêreld word hierdie laaste uit-
nodiging nou gehoor, en ‘n beroep word op die mensdom gedoen om dit aan te 
neem en hulle klaar te maak vir die koms van Christus en Sy koninkryk.

Toets jou kennis
Trek ‘n sirkeltjie om die W indien die bewering reg is, en om die V indien dit ver-
keerd is.

W. V.  Weens Christus se groot liefde en genade sal niemand verlore gaan nie.
W. V.   Die kinders van die Here in die laaste dae gehoorsaam God se
 vereistes, waaronder al tien God se gebooie is.
W. V.   God waarsku ons dat dit gevaarlik is om te weet wat reg is en dan nog te
 weier om die Woord van God te gehoorsaam.
W. V.   Die gunstige tyd om na Jesus te kom is nou.

Hoe belangrik is gehoorsaamheid aan God?
“Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde” (Jak 4:17).  
Dit sal tragies wees as iemand wat hierdie kursus volg en besef dat die leerstellings

wat ons behandel het die heilige waarheid is, onwillig is om nou sy denke en lewens-
wyse te verander net omdat dit anders is as wat hy voorheen geglo het. God waar-
sku ons dat dit gevaarlik is om te weet wat reg is en dan nog te weier om die Woord 
van God te gehoorsaam.

Met watter laaste uitnodiging sluit die Bybel af?
“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom 
wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” 
(Open 22:17).

Baie mense loop met teleurstellings en ‘n geheime droefheid rond en trag om hulle 
rustelose verlange te versadig met dinge van die wêreld en die aansien van mense. 
Maar nadat hulle dit alles verkry het, ontdek hulle dat hulle net by ‘n gebarste reën-
bak uitgekom het waaruit hulle hulle dors nie kan les nie. 

Christus se woorde is die water van die lewe wat in strome van heil na alle dorstiges 
uitvloei. Die wat moeg en uitgeput is, word die verkwikkende teug van die ewige 
lewe aangebied. Ryk en arm, vernaam en gering, almal is ewe welkom. Is ook jy 
gereed om soos die Samaritaanse vrou uit te roep: “Here, gee my daardie water, 
sodat ek nie dors kry .... nie“ (Joh 4:15)? Die fontein is vir almal oop.

MOENIE HIERDIE KANS LAAT VERBYGAAN NIE!

As jy deur Bybelstudie betekenis in die lewe wil soek, doen as-
seblief navraag by ons oor:

1. Ander gevorderde kursusse vir verdere ontdekkings van  
 verbasende Bybelwaarhede wat deur die internasionale
 STEM-VAN-PROFESIE-BYBELSKOOL aangebied word.
2. Geestelike leesstof wat jou kan help in voorbereiding vir  
 die laaste bedryf in die menslike drama wat die wêreld  
 spoedig onkant gaan vang.
3. DVDs met lesings oor verstommende Bybelprofesieë   
 wat die toekoms van ons benoude wêreld ontsluier.
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