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VOORWOORD 

 

Christelike apologetiek (Grieks: ἀπολογία, ‘verbale verdediging, 

toespraak in die verdediging vir JESUS CHRISTUS’) 

 

Dit wil my voorkom dat in die eeu waarin ons leef, ongeduld aan die orde 
van die dag is. 
Mense het vrae oor geloof, GOD, en sin van die lewe. En wanneer die vrae 
nie dadelik beantwoord kan word nie, is hulle geloof sommer in gedrang. 
Mense het nie meer tyd om te wag vir ‘n antwoord op gebed nie, nie meer 
tyd om inligting te gaan soek nie. En so was besluit op die titel –  
“Die ongeduldige boekie van vrae”. Hierdie boekie word deur alledaagse 
vrae en studie van die BYBEL aanmekaar geweef, en is ter verdediging van 
JESUS CHRISTUS ons GOD. 
 

Die WAARHEID in terme van elke aspek van die lewe kan gevind word in die 
WOORD VAN GOD, die BYBEL. 
Die doel van die boekie is dus, om terug  te gaan na die WOORD van GOD, 
die BYBEL. Gaan bevraagteken en ondersoek die WOORD van GOD, en GOD 
die VADER, die SEUN: JESUS CHRISTUS sal deur die HEILIGE GEES 
wonderlike sleutels aan u gee wat waarhede in u lewe sal ontsluit. Deur SY 
WOORD: die BYBEL.   
  

Die doel van die boekie is om eerstens, die WOORD VAN GOD te gebruik as 
die sleutel tot sommige vrae wat die mensdom het. Die WOORD VAN GOD 
beantwoord alle vrae. Ons sal ook geskiedkundige en wetenskaplike 
geskrifte as ekstra materiaal gebruik, en so Bybelstudie doen om die vrae 
te beantwoord. Hier en daar voeg ons interessanthede by. Wat ons in 
hierdie boekie aanspreek  is slegs die oppervlakte van die WOORD van GOD 
se waarhede, en dien slegs om die leser aan te spoor tot verdere selfstudie 
van die BYBEL.  Ons sal die vrae antwoord uit die lewende WOORD van 
GOD. Die GOD van Abraham, Isak en Jakob, Die GOD van Israel, Die HEILIGE 
VADER: Die VADER van JESUS CHRISTUS onse HERE. 
Ek hoop dat die insig van GOD uit die boekie sal straal en die HEILIGE GEES 
u elkeen sal seën.     AAN GOD AL DIE EER. 
 
Ek kry die idee dat mense, oor die hele spektrum van geloof-groeperinge 
en denominasies nie almal ewe sterk daaroor voel om die erns en die gewig 
van die SKEPPER se woorde te eerbiedig nie. Dit lyk soms of mense dink 
hulle is volkome vry om GOD die VADER te dien soos dit húlle pas en soos 
húlle dit verkies – ongeag die feit dat dit afwyk van wat HY in die Skrif die 
Bybel bepaal het. 
 
Die resultaat is ‘n soort mengelmoes van gebruike en rituele wat niks 
anders as mensediens en die aanbidding van vreemde magtiges is nie. As 
dit YAHWEH se wil was dat ons HOM kan dien op enige manier wat vir ons 
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gemaklik en gerieflik is, sou HY nie die moeite gedoen het om spesifieke 
riglyne en opdragte deur sy profete en sy boodskappers aan ons deur te 
gee nie.  
 
As dit ons erns is om HOM lief te hê en SY wil te doen, gaan dit per slot van 
rekening nie oor óns nie, maar oor HOM en dit wat Hy aan ons openbaar, 
 

IN GOD SE WOORD DIE BYBEL. 
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Formaat: 
Hoof afdelings met verskeie vrae in elke afdeling. 
Bybel verse in vetdruk kursief letters gedruk.  
Vrae in vetdruk letters en onderstreep 
 

INDEKS: 
GOD     5 - 18 
JESUS     19-33 
HEILIGE GEES    34-38 
DIE BYBEL     39-138 
DIE HUWELIK    139-142 
DIE SKEPPING    143-175 
GELD     176-181 
KINDERS     182-195 
SELFMOORD    196-200 
CHRISTENSKAP    201-218 
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EVOLUSIE, EVOLUSIE BEDROG EN WETENSKAP  269-297 
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HOMOSEKSUALISME    302-305 
DRANK     306-308 
HAMARTIOLOGIE    309 
RYKDOM     310-312 
HOOGMOED    313-314 
NEDERIGHEID    315-318 
DIE EINDE     319-328 
VREES     329-333 
BYBEL AARDRYKSKUNDE   334-338 
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ATEÏSME     350-352 
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VRIENDE     488-491 
OUDERDOMME IN DIE BYBEL   492-495 
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Rom 11:33  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van 

GOD! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  

GOD 
 

Wat sê die BYBEL oor GOD? 

 

GOD is EEN 

Deut 6:4 Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.  
 
Gen 3:14 En God  se vir Moses: EK IS WAT EK IS.  So moet jy die kinders 
van Israel antwoord: EK IS het my  na julle gestuur. 
 
1 Kor 8:4  Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, 
weet ons dat ‘n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander 
God is nie, behalwe Een.  
 

GOD is LIG 

1Joh 1:5 En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan 
julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.  
 

GOD is LIEFDE 

1Joh 4:8 Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is 
liefde.  
1Joh 4:9 Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy 
eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan 
lewe.  
1Joh 4:10  Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar 
dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir 
ons sondes.  
1Joh 4:11  Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook 
mekaar lief te hê.  
1Joh 4:12  Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, 
bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.  
1Joh 4:13  Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy 
ons van sy Gees gegee het.  
1Joh 4:14  En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as 
Verlosser van die wêreld gestuur het.  
1Joh 4:15  Elkeen wat bely dat JESUS die Seun van God is—God bly in 
hom, en hy in God.  
1Joh 4:16  En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. 
God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.  
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GOD is die SKEPPER 

Jes. 40:12  Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en 
van die hemele met ‘n span die maat geneem, en in ‘n drieling die stof 
van die aarde opgevang, en die berge geweeg met ‘n weegtoestel en 
die heuwels met ‘n weegskaal?  
Jes. 40:13  Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman 
Hom onderrig?  
Jes. 40:14  Met wie het Hy raad gehou, dat dié Hom verstand sou gee 
en Hom sou leer aangaande die pad van die reg, en Hom kennis sou 
leer en Hom bekend maak die weg van volledige insig?  
Jes. 40:15  Kyk, die nasies is soos ‘n druppel aan die emmer, en soos ‘n 
stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande 
op soos ‘n stoffie!  
Jes. 40:16  En die Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie 
genoeg as brandoffer nie.  
Jes. 40:17  Al die nasies is voor Hom soos niks: as niks en nietigheid 
word hulle by Hom gereken.  
Jes. 40:18  By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas 
Hom stel?  
Jes. 40:19  Die ambagsman giet ‘n beeld, en die goudsmid trek dit oor 
met goud en smelt silwerkettings.  
Jes. 40:20  Wie te arm is vir so ‘n offergawe, kies ‘n stuk hout wat nie 
vergaan nie; hy soek vir hom ‘n kunsvaardige ambagsman om ‘n beeld 
op te rig wat nie wankel nie.  
Jes. 40:21  Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin 
af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde 
gelet nie?  
Jes. 40:22  Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan 
is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit 
uit soos ‘n tent om in te woon.  
Jes 40:23  Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde 
verander Hy in nietigheid;  
Jes. 40:24  skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars 
wortel hulle stam in die grond, of Hy blaas op hulle, sodat hulle 
verdor, en die storm voer hulle weg soos ‘n stoppel.  
Jes. 40:25  By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? 
sê die Heilige.  
Jes. 40:26  Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie 
dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep 
hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy 
sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.  
Lees ook Job 26:5-14                                                                   

 

GOD is ONEINDIG 

Jer 23:24  Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek hom nie 
sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? 
spreek die HERE.  
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Ps 147:5  Onse Here is groot en ryk aan krag; sy verstand is oneindig.  
 

GOD is WAARHEID  

Jer 10:10  Maar die HERE is waarlik God, Hy is die lewende God en ‘n 
ewige Koning; vir sy toorn beef die aarde, en die nasies kan sy 
grimmigheid nie verdra nie—  
Deut 32:3  Want die Naam van die Here roep ek uit:  Gee grootheid aan 

onse God! 

Deut 32:4  Die Rots-volkome is sy werk; want al sy weë is strafgerigte: 

’n God van trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy.                                                                                              

Joh 1:14  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.  
Lees ook Num 23:1                                                           
 

GOD is ALOMTEENWOORDIG                                                             

Ps 139:7  Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u 
aangesig?  
Ps 139:8  Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk 
my bed, kyk, U is daar!  
Ps 139:9  Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die 
uiteinde van die see woon,  
Ps 139:10  ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.  
Ps 139:11  En as ek sê: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig 
nag wees tot my beskutting,  
Ps 139:12  dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag 
gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.  
 

GOD is ALWETEND 

1Joh 3:20  want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, 
en Hy weet alles. 
Op 2:23 .....en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat wat niere 
en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.     
                                                    
GOD is KRAGTIG 
Jer 32:17  Ag, Here HERE, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak 
deur u grote krag en deur u uitgestrekte arm; geen ding is vir U te 
wonderbaar nie.  
Jer 32:18  U wat guns bewys aan duisende en die ongeregtigheid van 
die vaders vergeld in die skoot van hulle kinders ná hulle; die grote, 
die geweldige God, wie se Naam is HERE van die leërskare,  
Jer 32:19  groot van raad en magtig van daad, wie se oë oop is oor al 
die weë van die mensekinders om aan elkeen te gee volgens sy weë en 
die vrug van sy handelinge;  
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Jer 32:20  wat tekens en wonders gedoen het in Egipteland, tot vandag 
toe, in Israel sowel as onder die mense, en vir U ‘n Naam gemaak het 
soos dit vandag is,  
Jer 32:21  en u volk Israel uitgelei het uit Egipteland deur tekens en 
wonders en deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm en deur ‘n groot 
verskrikking,  
Jer 32:22  en aan hulle vaders met ‘n eed beloof het om aan hulle te 
gee, ‘n land wat oorloop van melk en heuning;  
Jer 32:23  en hulle het gekom en dit in besit geneem, maar nie na u 
stem geluister en in u wet nie gewandel nie; alles wat U hulle beveel 
het om te doen, het hulle nie gedoen nie. Daarom het U al hierdie 
onheil oor hulle laat kom.  
Jer 32:24  Kyk, die walle het gekom tot by die stad, om dit in te neem; 
en die stad is oorgegee in die hand van die Chaldeërs wat daarteen 
veg, vanweë die swaard en die hongersnood en die pes. Ja, wat U 
gespreek het, het gebeur; en kyk, U sien dit!  
Jer 32:25  En tog het U, Here HERE, self aan my gesê: Koop vir jou die 
stuk grond vir geld en neem getuies, terwyl die stad in die hand van 
die Chaldeërs oorgegee is!  
Jer 32:26  Toe het die woord van die HERE tot Jeremia gekom en gesê:  
Jer 32:27  Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige ding 
vir My te wonderbaar wees? 
Lees  ook Matt 22:29                                                                  
 

GOD is  VOLMAAK 

1Kon 8:27  Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, 
ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis 
wat ek gebou het.                                   
 

GOD is ONSIENLIK 

1Tim 1:17  Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, 
alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle 
ewigheid. Amen.  
 
Eks 33: 20  Verder het  HY gese: Jy kan MY aangesig nie sien nie, want 
geen mens kan MY sien en bly lewe nie.                            
 
Heb 11:27  Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn 
van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die 
Onsienlike sien.                                                    
 
GOD is ONVERGELYKBAAR 

Jes 40:25  By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê 
die Heilige.  
Lees ook Hand 17:29                                                                 
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GOD is REIN GEES                                                                      

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en 
waarheid aanbid.  
Lees ook 2Kor 3: 17-18 
 
Num 23:19  God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat 
dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en 
dit nie waar maak nie?  
 
GOD is ONVERANDERLIK                                                            
Mal 3:6  Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van 
Jakob, is nie verteer nie.  
 

Jak 1:17  Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, 
van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee 
van omkering is nie.  
 

GOD is EWIG                                                      

Ps 90:2  Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld 

voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.  

 
1Tim 1:17  Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, 
alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle 
ewigheid. Amen.  
 

GOD is ONBEGRYPLIK 

Rom 11:33  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! 
Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  
 
Ps 145:3  Gimel. Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is 
ondeurgrondelik.  
 

GOD is ALMAGTIG 

Open 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die 
Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.  
Open 4:8  En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke 
gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder 
ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die 
Almagtige, wat was en wat is en wat kom!  
 
GOD is WYS 

Rom 16:27  aan die alleenwyse God, aan Hom die heerlikheid deur 
JESUS CHRISTUS tot in ewigheid! Amen.  
 
Jud 1:25  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid 
en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen.  



GOD 
 

 
10 

 

GOD is HEILIG 

Jes 6:3  En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, 
heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy 
heerlikheid vol!  
 

GOD is VRY  (Ongebonde) 

Ps 115:3  terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom 
behaag.  
 

GOD is GENADIG 

Eks 33:19  Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat 
verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal 
genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek 
My wil ontferm.  
 
1Pet 2:3  as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is.  
 

GOD werk volgens die raad van SY EIE WIL  

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons 
vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van 
Hom wat alles werk volgens die raad van Sy Wil,  
 
Rom 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede 

meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. 

 

GOD ontvang alle GLORIE 

Open 4:11  U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die 
eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle 
en is hulle geskape.  
 

GOD is BARMHARTIG   

Eks 34:6  En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, 

HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van 

goedertierenheid en trou;  

 
Ps 67:1  Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Pslm. ‘n Lied. 
(67:2) Mag God ons genadig wees en ons seën; mag Hy sy aangesig by 
ons laat skyn! Sela.  
 
Jak 5:11  Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor 
van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here 
met hom gesien, dat die Here vol medelye en ontferming is.  
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GOD haat SONDE 

Ps 5:5  (5:6) Die onsinnige sal voor U oë nie standhou nie; U haat al die 
werkers van ongeregtigheid.  
Ps 5:6  (5:7) U sal die leuensprekers laat omkom; van die man van 
bloed en bedrog het die HERE ‘n afsku.  
 
Hab 1:13  U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die 
onreg nie kan aanskou nie—waarom aanskou U die trouelose, swyg U 
wanneer die goddelose dié verslind wat regverdiger is as hy?  
 

GOD is GOEDHEID  

Ps 31:19  (31:20) o, Hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die 
wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in 
teenwoordigheid van die mensekinders!  
Ps 52:1  Vir die musiekleier. ‘n Onderwysing van Dawid. (52:2) toe 
Doëg, die Edomiet, gekom het en aan Saul te kenne gegee en aan hom 
gesê het: Dawid het in die huis van Ahiméleg ingegaan. (52:3) Wat 
beroem jy jou in die kwaad, o geweldige? Die goedertierenheid van 
God duur die hele dag!  
 
Rom 11:22  Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van 
God: gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor 
jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word.  
 

GOD is VERGEWENSGESIND  

Dan 9:9  By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want 
ons het teen Hom opgestaan  
 
Efes 1:7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van 
die misdade na die rykdom van sy genade,  
Ps 86:5  Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van 
goedertierenheid vir almal wat U aanroep.  
 

GOD beloon die wat HOM SOEK 

Heb 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want 
hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat 
Hom soek.  
 

GOD haat valse GELOWE 

Deut 7:25  Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur 
verbrand; die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of 
vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir 
die HERE jou God ‘n gruwel.  
Deut 18:9  As jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, 
moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen 
nie.  
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Deut 18:10  Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy 
dogter deur die vuur laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of 
met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,  
Deut 18:11  of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n 
afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg 
nie.  
Deut 18:12  Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n 
gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle 
voor jou uit.  
 

GOD is REGVERDIG 

Neh 9:32  Onse God, groot, magtige en gedugte God, wat die verbond 
en die goedertierenheid hou, laat dan nou al die moeilikheid nie gering 
wees voor u aangesig nie wat ons, ons konings, ons owerstes en ons 
priesters en ons profete en ons vaders en u hele volk oorgekom het van 
die dae van die konings van Assur af tot vandag toe.  
Neh 9:33  Maar U is regverdig in alles wat oor ons gekom het; want U 
het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel;  
 
1Tess 1:6  aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, 
verdrukking te vergelde,  
 

GOD is LANKMOEDIG 

Ps 86:15  Maar U, Here, is ‘n barmhartige en genadige God, 
lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.  
 
2Pet 3:15  En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos 
ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee 
is, aan julle geskryf het,  
 
GOD is ontevrede met SEKERE MENSE 

Ps 5:4  (5:5) Want U is nie ‘n God wat behae het in goddeloosheid nie; 
die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie.  
Ps 5:5  (5:6) Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; U haat al 
die werkers van ongeregtigheid.  
Ps 5:6  (5:7) U sal die leuensprekers laat omkom; van die man van 
bloed en bedrog het die HERE ‘n afsku.  
Ps 11:5  Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose 
en die wat geweld liefhet.  
 
Rom 9:11  Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed 
of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die 
verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep  
 
Rom 9:12  is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien.  
Rom 9:13  Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek 
gehaat.  
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Mal 1:3  maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte ‘n wildernis gemaak 
en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee.  
 

GOD is LIEF VIR SY KINDERS                                             

Efes 1:2  Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here 
JESUS CHRISTUS!  
Efes 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here JESUS CHRISTUS 
wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in 
CHRISTUS,  
Efes 1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van 
die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  
Efes 1:5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir 
Homself aan te neem deur JESUS CHRISTUS, na die welbehae van Sy 
Wil,  
Efes 1:6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons 
begenadig het in die Geliefde.  
Efes 1:7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van 
die misdade na die rykdom van sy genade,  
Efes 1:8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en 
verstand,  
Efes 2:4  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy 
grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,  
Efes 2:5  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam 
met CHRISTUS—uit genade is julle gered—  
Efes 2:6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in CHRISTUS 
JESUS,  
Efes 2:7  sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende 
rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in CHRISTUS JESUS.  
Efes 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself nie: dit is die gawe van God;  
 
Open 1:5  en van JESUS CHRISTUS, die getroue getuie, die 
eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die 
aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het 
in sy bloed  
Open 21:3  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 21:4  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.  
 

GOD is ‘n HERDER 

Joh 10:11  Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die 
skape.  
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GOD haat LEUENS  

Sp 6:16  Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n 
gruwel:  
Sp 6:17  trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed 
vergiet, 
 
Hoekom laat GOD toe dat slegte goed met goeie mense gebeur?  
 
Hierdie is seker een van die moeilikste vra in teologie. Ons lees in Job hoe 
GOD toelaat dat die duiwel Job aanval maar nie doodmaak nie. Job se 
reaksie was; 

Job 13:15  Kyk, al wil Hy my ombring—ek hoop op Hom; ek sal tog my 
wandel voor sy aangesig bepleit.  
Job 1:21  en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak 
sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het 
geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!  
 
Job het nie verstaan hoekom GOD die vreeslike dinge toelaat nie, maar het 
geweet GOD is goed, en hy het bly vertrou.  Hierdie reaksie van Job, moet 
ook ons reaksie op slegte gebeurtenisse wees.  
Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Die BYBEL sê daar is geen 
“goeie” mense nie. 

Pred 7:20  want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed 
doen sonder om te sondig nie.  
 
Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die 
genadegawe van God is die ewige lewe in CHRISTUS JESUS, onse Here.  
 
1Joh 1:8  As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en 
die waarheid is nie in ons nie.  
 
Rom 3:10  soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie 
een nie.  
Rom 3:11  Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat 
God soek nie.  
Rom 3:12  Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is 
niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.  
Rom 3:13  Hulle keel is ‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, 
die gif van adders is onder hulle lippe.  
Rom 3:14  Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.  
Rom 3:15  Haastig is hulle voete om bloed te vergiet.  
Rom 3:16  Verwoesting en ellende is in hulle paaie,  
Rom 3:17  en die weg van vrede ken hulle nie.  
Rom 3:18  Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.  
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Almal verdien dus die hel. Niemand is regverdig in GOD se oë nie. Dit is dus 
net deur GOD se genade en liefde dat ons lewend is. Die mees 
verskriklikste ding op aarde is ‘n druppel in die emmer van wat in die helse 
vuur wag.   

Die beter vraag sou wees- 

Hoekom laat GOD goeie dinge toe vir slegte mense? 

Rom 5:8  maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat CHRISTUS vir 
ons gesterf het toe ons nog sondaars was.  
 
Maak nie saak hoe sleg en slinks en sondig ons is nie, GOD het ons nog 
steeds lief. 

Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die 
genadegawe van God is die ewige lewe in CHRISTUS JESUS, onse Here.  
 
Wanneer ons JESUS CHRISTUS aanneem, ontvang ons die ewige lewe: 

Joh 3:16  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.  
 
Rom 10:9  As jy met jou mond die Here JESUS bely en met jou hart glo 
dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  
 
Goeie dinge gebeur met mense wat lyk of hulle dit nie verdien nie. Maar 
GOD laat dit toe of ons dit verstaan of nie. ALLES GEBEUR VIR SY GLORIE 
NIE ONS S’N NIE. 
 
Ons moet net bly vertrou, 

Spr 3:5  Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie 
insig nie.  
Spr 3:6  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.  

Wat is die Hebreeuse name van GOD, soos verkry in die Bybel ? 

Elohim = “GOD” (meervoudig) die SKEPPER: 

Gen 1:1  In die begin het God (Elohim) die hemel en die aarde geskape.  
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El Elyon = “GOD” (enkelvoudig) ALLERHOOGSTE: 

Gen 14:18  En Melgisédek, die koning van Salem, wat ‘n priester van 

God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring  

Gen 14:19  en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur God(El 

Elyon) , die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde.  

Gen 14:20  En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand 

gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles.  

El Roi = “GOD wat sien”  

Gen 16:13  Toe noem sy die Naam van die HERE wat met haar gespreek 

het: U is ‘n God (El Roi)   wat sien. Want sy het gesê: Het ek hier ook 

gesien na Hom wat my sien?  

Gen 16:14  Daarom noem hulle die put: Put van Lagai-Roï. Dit lê daar 

tussen Kades en Bered.  

El Shaddai = “GOD ALMAGTIG” 

Gen 17:1  Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die HERE aan 

Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God (El Shaddai), die Almagtige; 

wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.  

Yahweh = “Die Heilige naam van GOD”. Beteken: Die onafhanklike een. 

Yahweh/ Jehovah: (YHWH) Ewige, Onafhanklike, Liefdevolle God. In die 

Bybel word dit altyd met hoofletters geskryf: HERE/LORD. In Hebreeus 

word dit geskryf as konsonante en word ook genoem die  

"Tetragrammaton", en is GOD se verbonds naam. 

Eks 3:14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS (YHWH). Ook sê Hy: So 

moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.  

Adonai = “HERE”  

Eks 4:10  Toe sê Moses aan die HERE (Adonai): Ag, Here, ek is nie ‘n 

man van woorde nie—van gister of van eergister of vandat U met u 

kneg gespreek het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong.  
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Eks 4:11  En die HERE antwoord hom: Wie het vir die mens die mond 

gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek, die 

HERE, nie?  

Eks 4:12  Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer 

wat jy moet sê.  

Yahweh-jireh = “YHWH sal voorsien” 

Gen 22:11  Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel af 

geroep en gesê: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!  

Gen 22:12  En Hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen 

hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou 

enigste, van My nie teruggehou het nie.  

Gen 22:13  En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens ‘n ram wat 

agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan 

en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun 

geoffer.  

Gen 22:14  En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! 

Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE (Yahweh-jireh)  

sal dit voorsien word.  

Yahweh-rapha = “YHWH maak gesond” 

Eks 15:26  en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God 

luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy 

insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op 

Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE (Yahweh-rapha) wat jou 

gesond maak.  

Yahweh–nissi = “YHWH my banier” 

Eks 17:15  En Moses het ‘n altaar gebou en dit genoem: Die HERE 

(Yahweh–nissi) is my banier.  

Yahweh-mekoddishkem = “YHWH wat julle heilig” 

Eks 31:13  Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet 

sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle 
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in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE (Yahweh-

mekoddishkem) is wat julle heilig.  

Yahweh-shalom = “YHWH is vrede” 

Rig 6:22  Toe Gídeon bemerk dat dit die Engel van die HERE was, sê 

Gídeon: Ag, Here HERE! want ek het die Engel van die HERE gesien van 

aangesig tot aangesig!  

Rig 6:23  Maar die HERE sê vir hom: Vrede vir jou! Vrees nie! Jy sal nie 

sterwe nie.  

Rig 6:24  Toe bou Gídeon daar ‘n altaar vir die HERE en noem dit: Die 

HERE (Yahweh-shalom) is vrede! Dit staan vandag nog daar by Ofra 

van die Abiësriete.  

Yahweh-sabaoth = “YHWH van die leërskare” 

Ps 46:7  (46:8) Die HERE (Yahweh-sabaoth) van die leërskare is met 

ons; die God van Jakob is ‘n rotsvesting vir ons. Sela.  

Yahweh-raah = “Yahweh my HERDER” 

Ps 23:1  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE (Yahweh-raah)  is my herder; 

niks sal my ontbreek nie.  

Yahweh-tsidkenu = “YHWH ons GEREGTIGHEID” 

Jer 23:6  In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is 

sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE (Yahweh-tsidkenu)  

ONS GEREGTIGHEID. 
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JESUS 

Mar 1:9  En in daardie dae het JESUS van Násaret in Galiléa gekom en 
is deur Johannes in die Jordaan gedoop.  
Mar 1:10  En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die hemele 
skeur en die Gees soos ‘n duif op Hom neerdaal.  
Mar 1:11  En daar het ‘n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde 
Seun in wie Ek ‘n welbehae het.  
 
Is JESUS die SEUN van GOD? 
 
Dit maak nie regtig saak wat ek dink of u dink nie. Dit maak nie saak wat 
budhiste, of moslems, of jehovas sê wie hulle dink JESUS is nie. Die Woord 
van GOD sê, deur GOD self : 
 
Mar 1:11  En daar het ‘n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde 
Seun in wie Ek ‘n welbehae het.  
 
GOD self kondig hier aan met die doop van JESUS, dat dit SY geliefde SEUN 
is. 

Wat beteken die naam JESUS? 

Dit beteken REDDER. Omdat HY gekom het om ons sondes weg te neem 
deur SY dood aan die kruis. 
 
JESUS, GOD, die onderwyser en profeet gebore in Betlehem was baie aktief 
in Nasaret. SY lewe en preke vorm die basis van CHRISTENSKAP. SY tyd as 
mens op aarde was tussen 4vC en 29 nC. 
 
HY word ook genoem : JESUS van Nasaret, Die Naserener, JESUS CHRISTUS, 
CHRISTUS, Redder, GOEIE Skaapwagter, HEILAND, en VERLOSSER. 

JESUS se naam word aangekondig aan SY ouers deur ‘n Engel van GOD: 

Luk 1:31  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom 
JESUS noem.  
Luk 1:32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem 
word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  
Luk 1:33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, 
en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.  
 

En SY doel op aarde: 

Mat 1:21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom JESUS noem, want dit 
is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.  
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Die informasie van JESUS word nie net verkry in die Nuwe Testament nie. 
Die hele Ou Testament is die voorloper of aankondiger, vir die afwagting 
van die MESSIAS JESUS CHRISTUS: 
 
Luk 3:15  En terwyl die volk in verwagting was, en almal in hulle hart 
oorweeg het aangaande Johannes of hy nie miskien die CHRISTUS was 
nie, 

Hierdie voorloper in die Ou Testament van JESUS, kan mens DIE GODDELIKE 
WATERMERK noem. En dit bevat ‘n wonderlike wonderwerk, want deur die 
hele Ou Testament is daar  openbaringe van die MESSIAS wat kom! JESUS 
se hele lewensgeskiedenis is opgeskryf in die Ou Testament.( Dit is wat so 
hartseer is van die Jode, hulle sien dit nie raak nie.) JESUS kon  sien wat 
SY doel was, en die Glorie wat vir HOM wag. Die feit dat JESUS se hele 
lewensverhaal in die Ou Testament is, van baie groot waarde vir enige Kind 
van die HERE. 

MESSIAS 

Die woord Messias is ‘n alledaagse term. Vandag word dit sommer gebruik 
om enige persoon wat ‘n sterk persoonlikheid en boodskap het, aan te wys. 
Maar die woord MESSIAS uit die oorspronklike Hebreeuse taal beteken 
“GESALFDE EEN”. In Grieks beteken dit “KRISTOS” of CHRISTUS. Die 
betekenis kan ook gesien word in die volgende: 

Eseg 21:27  Puinhoop, puinhoop, puinhoop sal Ek dit maak. Ook dit sal 
nie bly nie—totdat Hy kom wat daarop reg het, en aan Hom sal Ek dit 
gee. 
 
Die MESSIAS was die Groot Verlosser waarop die Jode gewag het. Die Jode 
het in daardie dae gepraat van, “wanneer die MESSIAS kom”. Hulle was 
opgewonde en het uitgesien daarna. 
Een van die eerste dissipels het geskryf  “ons het die MESSIAS gevind”: 

Joh 1:41  (1:42) Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê: 
Ons het die Messías gevind—dit is, as dit vertaal word, die CHRISTUS. 

JESUS was, en is daardie MESSIAS! 

Die Bewyse: 

Die Ou Testament het JESUS beskryf voor HY gebore was. Niemand 
behalwe GOD, kon dit in soveel detail geweet het nie. Die Jode  het baie 
van die profesieë self gesien as die bewyse vir die MESSIAS. Almal het 
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geweet van die MESSIAS wat kom en dat dit in die Ou Testament profeteer 
is. 

Kom ons maak hierdie punt vas, die geboorte, lewe, missie, dood en 
opstanding van JESUS van Nasaret was in die Ou Testament opgeskryf en 
tot vandag toe nog lees die Jode dit in Sinagoges en by die huis. 

Die Dooiesee perkamente, wat gevind was in 1947 is geskryf en gedateer 
200 jaar voor JESUS se geboorte. Die Profesieë was dus in Hebreeus en 
Grieks geken lank voordat JESUS gebore is. Ons moet verder verstaan dat 
die Joodse volk nie CHRISTENE is nie, en nooit sou toelaat dat iemand wat 
‘n “CHRISTEN” is peuter aan hulle heilige geskrifte “die WET en die 
Profete” (Ou Testament) nie. Baie Jode wil sê dat die profesieë oor JESUS 
in die Ou Testament later bygevoeg is, maar die oorspronklike Hebreeuse 
geskrifte is  boek vir boek en woord vir woord nog presies  dieselfde, en is 
geskryf lank voor JESUS se geboorte.                                                                

Wat het JESUS gesê oor die profesieë in die Ou Testament? 

JESUS het die profesieë van die Ou Testament gebruik as kragtige bewys 
aan die apostels, dat HY uit die dood opgestaan het: 

Luk 24:44  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 24:45  Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. 
 
Luk 24:27  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. 

Hierdie is baie belangrike woorde van JESUS. Hy het 3 aspekte gebruik om 
aan die apostels bewyse te lewer. Uit die boeke van Moses, die Profetiese 
boeke en Psalms. HY het hulle geleer dat in daardie geskrifte dinge oor 
HOM  is wat SY eie lewensverhaal vertel. HY het gesê: 

Joh 5:46  Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het 
van My geskrywe. 

Moses het 1500 jaar voor CHRISTUS gelewe!! 

Na SY opstanding het JESUS SY dissipels beveel om SY Woord uit te dra aan 
almal. En as deel van hulle bediening het hulle dieselfde Ou Testamentiese 
Profesieë, reg oor die Mediterreënse Streek gebruik. 
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Die BYBEL is die boek wat skryf oor die vergifnis en verlossing van die 
mens. Die BYBEL begin met die sonde van die mens in die tuin van Eden en 
eindig met Openbaring en die pragtige uiteinde van GOD se plan: 

Open 21:3  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 21:4  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. 

JESUS CHRISTUS is die brug tussen Eden en die wonderlike einde. JESUS is 
die “gereedskap”, wat GOD gebruik om die mens vir wie HY so lief is, 
genade en verlossing te bewerk. GOD se GROOT PLAN. 

Wat is die stappe van GOD se GROOT PLAN? 

 JESUS die MAN 

Die Ou Testament het geleer dat die MESSIAS ‘n Jood sou wees, gebore in 
Betlehem, uit die koninklike lyn van Dawid, en uit die stam van Juda sou 
kom: 

2Sam 7:12  As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek 
jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy 
koningskap bevestig. 
2Sam 7:13  Hy sal vir my Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy koninklike 
troon bevestig tot in ewigheid. 
Mig 5:2  (5:1) 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. 

 JESUS die SEUN VAN GOD 

Jes 7:14  Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die 
maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immanuel noem. 
 
(Jes 9:6  (9:5) 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—  
1Kron 17:13  Ék sal vir hom ‘n vader wees, en hy sal vir My ‘n seun 
wees, en my goedertierenheid sal Ek van hom nie laat wyk soos Ek dit 
onttrek het aan hom wat voor jou gewees het nie. 
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Ps 89:26  (89:27) Hy is dit wat My sal noem: U is my Vader, my God en 
die rots van my heil! 
Ps 89:27  (89:28) Ja, Ék sal hom ‘n eersgeborene maak, die hoogste 
onder die konings van die aarde. 
 
Ps 2:7  Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my 
Seun, vandag het Ek self U gegenereer. 

Die MESSIAS sou dus ‘n nasaat wees van Dawid, maar HY sou nie ‘n Joodse 
pa hê nie: EN ‘n maagd as ma! 

Mat 1:22  En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat 
die Here deur die profeet gespreek het: 
Mat 1:23  Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle 
sal Hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. 
 
Rom 1:3 ...aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees uit die geslag 
van Dawid 

 HY is die VOORLOPER 

Die prediking van JESUS was voorafgegaan deur Johannes die Doper wat 
homself aangewys het as die een wat voor die tyd preek om JESUS se weg 
voor te berei in die wildernis: 

Jes 40:3  ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van 
die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God! 
 
Mal 3:1  Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal 
baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, 
naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, 
Hy kom, sê die HERE van die leërskare. 

Die boodskap van Johannes was baie belangrik vir die Jode. Johannes het 
gesê hulle moet reg maak vir die MESSIAS en toe JESUS by die Jordaanrivier 
kom waar Johannes gepreek het, het een van die dissipels gesê: 

Joh 1:45  (1:46) Filippus het Natánael gekry en vir hom gesê: Ons het 
Hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het: 
JESUS, die seun van Josef van Násaret. 

 Die Boodskap van JESUS 

In die midde van JESUS se boodskap is liefde: 
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Mar 12:29  En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: 
Hoor, Israel, die Here, onse God, is ‘n enige Here;  
Mar 12:30  en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit 
jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die 
eerste gebod.  
Mar 12:31  En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.  

En van orals af het mense gekom, van alle agtergronde, om te leer van 
JESUS, presies soos dit in die Ou Testament geprofeteer is: 

Jes 61:1  Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My 
gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het 
My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die 
gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van 
die gevangenis; 
Jes 61:2  om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die HERE en ‘n 
dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos; 
 
Jes 50:4  Die Here HERE het My ‘n geoefende tong gegee, dat Ek kan 
weet om die vermoeide te verkwik met woorde; Hy wek elke môre, Hy 
wek my oor om te hoor soos die leerlinge. 

Geen wonder die woord word genoem “goeie tyding” nie. 

 Wonderwerke 

Die goeie nuus wat JESUS gebring het was genoem “die goeie tyding van 
die Koninkryk van GOD”. HY sal die een wees wat met die 2de koms sal 
regeer op Dawid se Troon. SY wonderwerke is lewende bewyse dat HY die 
SEUN van GOD is:               

Jes 35:3  Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. 
Jes 35:4  Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie 
bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; 
Hy self sal kom en julle verlos. 
Jes 35:5  Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die 
dowes ontsluit word. 
Jes 35:6  Dan sal die lamme spring soos ‘n takbok, en die tong van die 
stomme sal jubel; want in die woestyn breek waters uit en strome in 
die wildernis. 

Die mense het gesê hulle glo dat SY woorde en wonderwerke, bewys was 
dat JESUS die MESSIAS is: 
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Mat 12:22  Toe het hulle ‘n duiwelbesetene wat blind en stom was, na 
Hom gebring; en Hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en 
stomme kon praat en sien. 
Mat 12:23  En die hele menigte was verbaas en het gesê: Is Hy nie 
miskien die seun van Dawid nie? 

 JESUS word verwerp 

Ondanks SY heilige woorde en wonderwerke is JESUS verwerp deur SY eie 
mense. Die regeerders van die dag was jaloers en het HOM gehaat, ook dit 
is geprofeteer in die Ou Testament. 
 
Jes 53:3  Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte 
en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat 
verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. 
 
Jes 49:7  So sê die HERE, die Verlosser van Israel, sy Heilige, aan die 
diep veragte, aan Hom wat ‘n afsku is by die volk, ‘n Kneg van die 
heersers: Konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hul 
neerbuig ter wille van die HERE wat getrou is, van die Heilige van 
Israel wat U uitverkies het. 
 
Jes 50:6  Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die 
wat die hare uitpluk; my aangesig het Ek nie verberg vir smaad hede 
en bespuwing nie. 
 
Ps 69:19  (69:20) U ken my smaad en my beskaming en my skande; al 
my teëstanders is voor U. 
Ps 69:20  (69:21) Die smaad breek my hart, en ek is verswak; ja, ek 
het gewag op medelyde, maar verniet; en op vertroosters, maar het 
hulle nie gevind nie. 

 JESUS word gekruisig 

Die klimaks van die lewe van JESUS was by SY kruisdood. Dit was gewoonlik 
die gebruik dat na hulle dood mense gekruisig is, maar die Romeine het 
mense lewend gekruisig. Jode het nie in die Ou Testament geweet van 
kruisigings nie. Die Ou Testament profeteer:                                    

Ps 22:16  (22:17) Want honde het my omsingel; ‘n bende kwaaddoeners 
het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe. 
Ps 22:17  (22:18) Al my beendere kan ek tel; húlle kyk, hulle sien met 
welgevalle op my neer! 

Ook die verdeling van SY klere, deur soldate, is geprofeteer: 
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Ps 22:18  (22:19) Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot 
oor my gewaad. 
 
(Luk:23:34.....En hulle het SY klere verdeel en die lot daaroor gewerp.)                                                                              

En die gespottery met JESUS aan die kruis: 

Ps 22:6  (22:7) Maar ek is ‘n wurm en geen man nie, ‘n smaad van die 
mense en verag deur die volk. 
Ps 22:7  (22:8) Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, 
hulle skud die hoof en sê: 
Jes 53:7  Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy 
mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en 
soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie 
oopgemaak nie. 
(Matt 27:39  En die verbygangers het HOM gesmaad terwyl hulle hulle 
hoofde skud......)                                                            

Daar is nie meer pynlike woorde in die BYBEL soos nou net genoem is nie. 
En dit was geskryf ‘n 1000 jaar vC.. Dit is duidelik dat JESUS die MESSIAS is 
en GOD SY VADER. 

 JESUS die HEILAND 

JESUS het pyn en lyding en dood verduur vir ons verlossing en vergifnis 
sodat ons met GOD verenig kon word. Die Ou Testament is baie duidelik op 
die punt: 

Jes 53:4  Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns 
smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat 
geplaag, deur God geslaan en verdruk was. 
Jes 53:5  Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille 
van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede 
aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 
gekom. 
Jes 53:6  Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad 
geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom 
laat neerkom. 
Lees ook Rom 4:23-25 

 JESUS het opgestaan 

Hierdie wonderwerk van wonderwerke was nie verwag deur die dissipels 
nie. SY opstanding was die hoogtepunt van al SY wonderwerke. Ook dit is 
geprofeteer in die Ou Testament.           
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Ps 16:10  want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie 
toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. 
Ps 16:11  U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van 
vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. 

Die woord “siel” en “doderyk” in Hebreeus beteken “mens” en “die graf”. 
Nie net sou JESUS opstaan uit die dood nie maar SY liggaam sou nie 
ontbind terwyl HY dood was nie.  

Petrus skryf in verwysing hierna: 

Hand 2:29  Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die 
aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is 
by ons tot vandag toe. 
Hand 2:30  Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir 
hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat 
die vlees betref, die CHRISTUS sou verwek om op sy troon te sit, 
Hand 2:31  het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die 
opstanding van CHRISTUS, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en 
sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 
Hand 2:32  Hierdie JESUS het God opgewek, waarvan ons almal getuies 
is. 

 Die Hemelvaart. 

Luk 24:51  En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle geskei en is in die 
hemel opgeneem.  
 
Ps 110:1  Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit 
aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. 

En hiermee eindig die GROOT PLAN VAN GOD. Dit seël die waarheid dat 
JESUS die SEUN van GOD is. En dat die Woord van GOD absoluut waar is. 

maar daar is nog.... 

JESUS KOM WEER om te regeer: 

Ps 110:2  U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers 
te midde van u vyande. 
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U mag vra wat maak al hierdie profesieë saak? 

Wel, mens kan of die profesieë glo, en daardeur ’n sterk fondament vir ons 
geloof in CHRISTUS hê. Of ons kan die feite misken en sonder verlossing 
lewe. Dit is presies wat die Jode besluit het om te doen met “CHRISTUS,” 
en hulle was rampspoedig verkeerd. JESUS het geprofeteer en gesê, dat 
deur HOM te verwerp HY hulle volk tot ’n einde sal bring. Jerusalem sal 
besteel en die Tempel vernietig word.   

Mar 13:1  En toe Hy uit die tempel uitgaan, sê een van sy dissipels vir 
Hom: Meester, kyk watter klippe en watter geboue!  
Mar 13:2  En Jesus antwoord en sê vir hom: Sien jy hierdie groot 
geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie 
afgebreek sal word nie! 
 
Geskiedenis bewys dat die Romeine die stad in 70nC  oorgeneem het en 
alles verwoes het. 

GOD se Woord is altyd waar. Die evangelie het nou al die hele aarde 
oortrek. CHRISTUS het die lig geword vir CHRISTENE soos die Ou Testament 
verklaar het.. Noudat ons dus weet dat JESUS die Messias die Seun van 
GOD is ......wat kies U om oor Hom te glo?  

JESUS kom verseker weer! HY kom! Die Ou Testament belowe dit: 

Jes 9:6  (9:5) 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 9:7  (9:6) tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede 
sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te 
bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af 
tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen. 

Gevolgtrekking:                                                                 

Ons moet gereed maak vir die KONING wat kom. 

Mat 25:31  En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en 
al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon 
sit; 
Mat 25:32  en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal 
hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke 
afskei; 
Mat 25:33  en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy 
linkerhand sit. 
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Mat 25:34  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: 
Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle 
berei is van die grondlegging van die wêreld af. 
 
 
JESUS is die YHWH van die Ou Testament. YHWH is die Hebreeuse naam 
van- GOD. Hierdie naam van GOD is so heilig geag, veral deur die Jode,  
dat hulle nie waag om dit uit te spreek nie, en daarom is die spelling in 
konsonante. 

 
JESUS SE IDENTITEIT 

 

JESUS leer: 

Vir ons wat weet dat die BYBEL geskryf is deur ons lewende GOD, is die 
volgende vers die belangrikste in terme van JESUS se identiteit. 

Joh 5:37  En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. Julle 
het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. 
 

Wat ‘n wonderlike  verklaring as mens dit opweeg teenoor die Ou 
Testament. Want, in die Ou Testament het hulle GOD se stem gehoor en SY 
vorm gesien. Hoe kon JESUS dan sê dat hulle nie Sy  Vader gehoor of gesien 
het nie? Was JESUS verkeerd? 

Kyk mooi na die volgende verse: 

Num 11:25  Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom 
gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op 
die sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle 
geprofeteer; maar daarna nie meer nie.  

  
En: 
 
Deut 4:33  Het ‘n volk die stem van God uit die vuur hoor spreek, soos 
jy gehoor het, en in die lewe gebly? 
 
En: 
 
Deut 5:24  en gesê: Kyk, die HERE onse God het ons sy heerlikheid en 
sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor; vandag 
het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly. 
Deut 5:25  Maar waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur 
sal ons verteer. As ons die stem van die HERE onse God nog langer 
hoor, sal ons sterwe. 
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Deut 5:26  Want wie is daar van alle vlees wat die stem van die 
lewende God uit die vuur hoor spreek het soos ons en in die lewe gebly 
het? 
 
Deut 18:16  net soos jy van die HERE jou God by Horeb gevra het toe 
jy op die dag van die vergadering gesê het: Ek kan die stem van die 
HERE my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, 
anders sterf ek. 
 
Tog is YHWH gesien in die Ou Testament: 
 
Gen 32:30  Toe noem Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, ek het 
God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. 
 
Eks 24:9  Daarop het Moses opgeklim met Aäron, Nadab en Abíhu en 
sewentig van die oudstes van Israel. 
Eks 24:10  En hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net 
soos ‘n vloerwerk van saffierstene en so helder soos die hemel self. 
 
Rig 13:22  En Manóag sê vir sy vrou: Ons sal sekerlik sterwe, omdat 
ons God gesien het 
 
1Kon 11:9  Daarom was die HERE toornig op Salomo, omdat sy hart 
afgewyk het van die HERE, die God van Israel, wat twee maal aan hom 
verskyn het, 
Jes 6:5  Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore! Want ek is ‘n man 
onrein van lippe en woon onder ‘n volk wat onrein van lippe is; want 
my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien! 
 
Van Moses sê GOD: 
Num 12:8  Mond tot mond spreek Ek met hom, en deur aanskouing en 
nie deur duister woorde nie; en hy sien die verskyning van die HERE. 
Waarom het julle dan nie gevrees om teen my kneg, teen Moses, te 
spreek nie? 

Dus GOD was gesien en gehoor in die Ou Testament, maar JESUS sê: 

Joh 5:37  En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. Julle 
het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. 

Wie was dit dan wat hulle gesien en gehoor het? 

Joh 1:18  Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in 
die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar. 
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Niemand het GOD gesien nie, maar GOD HOMSELF, JESUS, wat aan die 
REGTERHAND van GOD sit, het HOM bekend gemaak! 

JESUS het die Jode wat nie geglo het nie, geskok toe HY HOMSELF verklaar 
het as YHWH (GOD) van die Ou Testament. Deur HOMSELF te verklaar in 
Eksodus as “EK IS”            

Eks 3:13  Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die 
kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my 
na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle 
antwoord? 
Eks 3:14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy 
die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. 

Hy het dit verder verklaar in Johannes: 

Joh 8:58  JESUS sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, 
voordat Abraham was, IS EK. 

Later het Paulus geskryf:        

1Kor 10:2  en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, 
1Kor 10:3  en almal dieselfde geestelike spys geëet het, 
1Kor 10:4  en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle 
het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was 
CHRISTUS. 
 

Reg deur die BYBEL, Ou en Nuwe Testament, is  GOD( YHWH) “die rots”: 

 

Deut 32:3  Want die Naam van die HERE roep ek uit: Gee grootheid aan 
onse God! 
Deut 32:4  Die Rots—volkome is sy werk; want al sy weë is 
strafgerigte; ‘n God van trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy.-                                                             
 
JESUS IS GOD! 
In die Ou Testament kom YHWH 6519 keer voor. En hierdie naam van GOD 
kom meer voor as enige ander naam van GOD. 
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Wat is die Titels van JESUS? 

Ons bespreek die mees algemene name. 

JESUS – Die Hebreeus  “yeshua' of ‘yehoshua', beteken  "Jehova red." 

MESSIAS – Beteken, ‘gesalfde een’. Tussen die Israeliete was ‘n messias die 
volgende koninklike, en daarom het JESUS ook hierdie titel, want HY kom 
om te regeer. 

CHRISTUS – Grieks vir MESSIAS 

SEUN VAN GOD –  SY VADER IS GOD 

SEUN VAN DIE MENS – van SY ma het hy menslikheid geërf. JESUS word dus 
die tussenganger tussen mens en GOD. 

SEUN VAN DAWID – Die MESSIAS sou kom uit die familielyn van Dawid 

JEHOVAH – Hierdie titel  word gebruik om na JESUS te verwys as die GOD 
van Israel. 

EMMANUEL – GOD met ons 

DIE HEER – Die algemene naam vir JESUS in die Nuwe Testament 

EK IS - GOD 

VADER – HY is die skepper, en Vader van alles 

TROOSTER - JESUS (John 14:16-23). 

REDDER – Die Ou en Nuwe Testament spesifiseer dat die REDDER GOD is en 
GOD is JESUS. 

DIE WOORD – JESUS is die agent om GOD se wil uit te dra. JESUS is die 
boodskap en boodskapper     

Joh1:1    In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die 
woord was God 

http://www.lightplanet.com/mormons/basic/christ/jehovah.html
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ALFA EN  OMEGA – Dit is gelykstaande aan die Ou Testament se “eerste en 
laaste”.  ALFA en Omega is die eerste en laaste letters van die Griekse 
alfabet. Daar is geen letter voor die alfabet nie en geen letter na die 
alfabet nie. JESUS is dus die eerste en die laaste. 

ENIGSTE – JESUS is die enigste SEUN van GOD      

LAM VAN GOD – Met die pasga was ‘n geslagte lam se bloed geplaas aan 
die deurkosyne van die Israeliete se huise sodat hulle die dood van die 
eersgeborenes sou vryspring. In die Nuwe Testament is JESUS die Pasga lam 
van GOD vir almal wat HOM aanneem, om vrygemaak te word van die dood 
en die Ewige lewe te kan beërwe. 

 



HEILIGE GEES 

 
34 

 

HEILIGE GEES 
 
Wie is die HEILIGE GEES? 
 
Daar is geen persoonlike naam vir die Derde Persoon van die GODHEID nie.  
Maar die BYBEL praat van HOM as die volgende: 
HEILIGE GEES,  die GEES van Waarheid, die GEES van CHRISTUS, die GEES 
van die HERE, en die TROOSTER. 
 
Dit is deur Hom wat GOD se eie karakter uitgebeeld word. HY is die 
Magtige weg vir die finale beheer van mense se gedagtes en hart. 
 
Die HEILIGE GEES is 'n persoon:  

  HY praat - 1 Timotheus 4:1  

1Ti 4:1  Maar die GEES sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van 
die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van 
duiwels sal aanhang  

  HY pleit - Romeine 8:26  

Rom 8:26  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.  

  HY het getuig - Johannes 15:26  

Joh 15:26  Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die 
Vader sal stuur, die GEES van die waarheid wat van die Vader uitgaan, 
sal Hy van My getuig.  

  HY wys die pad aan - Handelinge 16:6,7  

Hand 16:6  En hulle het deur die land Frígië en Galásië gegaan, omdat 
die Heilige GEES hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.  

  HY stel aan- Handelinge 20:28  

Hand 20:28  Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die 
Heilige GEES julle as opsieners aangestel het om as herders die 
gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.  
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  HY kan bedroef gemaak word  - Efesiërs 4:30  

Efes 4:30  En bedroef nie die Heilige GEES van God nie, deur wie julle 
verseël is tot die dag van verlossing.  

 Die HEILIGE GEES is GOD: (met al die eienskappe van GOD)  

1.  HY is alomteenwoordig - Psalm 139:7  

Ps 139:7  Waar sou ek heengaan van u GEES en waarheen vlug van u 
aangesig?  

2.  HY is alwetend - Jesaja 40:13; 1 Kor 2:10.11 

 Jes 40:13  Wie het die GEES van die HERE bestier en as sy raadsman 
Hom onderrig? 

3.  HY is die Almagtige - Sagaria 4:6  

Sag 4:6  Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE 
aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur 
my GEES, sê die HERE van die leërskare.  

4.  HY  word genoem "GOD" - Handelinge 5:4  

Hand 5:4  As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe 
dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie 
saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar 
vir God.  
 
Wat is die  NAME van die HEILIGE GEES? (87 name van beide die Ou en 
Nuwe Testament)  
 
Hierdie  lys van name openbaar 'n verbasende hoeveelheid inligting oor die 
HEILIGE GEES.  Die eerste keer waar HY in die Bybel genoem word is in 
Genesis 1:02, en die laaste keer in Openbaring 19:10.  Die werk van die 
HEILIGE GEES omvat die hele Bybel, van die skepping tot die finale 
verlossing van GOD se mense.  Die Derde Persoon van die GODheid het 
soveel name soos HY eienskappe het - net soos GOD die Vader.  

  Salwing - 1 Johannes 2:27  

  Asem van die Almagtige - Job 32:8; 33:4; 34:14-15  

  Asem van die lewe - Gen 2:7  

  Asem van die HERE - Jesaja 40:7  

  Berader - Johannes 14:16  
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  Dou - Hosea 14:5  

  Dubbele Gedeelte - 2 Konings 2:9,15  

  Duif - Mattheüs 3:16  

  Ewige GEES - Hebreërs 9:14  

  Oë van die HERE - Sagaria 4:10  

  Vinger van GOD - Eksdus 8:19; Lukas 11:20  

  Vuur - Handelinge 2:3  

  Eerste Vrugte - Romeine 8:23  

  Geskenk - Handelinge 5:3-4  

  GOD se Deurbraak - 1 Johannes 5:9  

  Hand van GOD - 2 Kronieke 30:12  

  Sy HEILIGE GEES - Jesaja 63:10-11  

  Sy GEES - Jesaja 48:16  

  HEILIGE GEES gestuur vanaf die Hemel - 1 Petrus 1:12  

  HEILIGE GEES van GOD - Efesiërs 4:30  

  HEILIGE GEES wat in jou is - 1 Korinthiërs 06:19  

  Lamp van die HERE - Spreuke 20:27  

  HERE wat die GEES is - 2 Kor 3:18  

  Gedagte van die HERE - Jesaja 40:13  

  My GEES - Genesis 6:3  

  Nuwe GEES - Esegiël 11:19  

  Olie - 1 Samuel 16:13  

  Een GEES - 1 Korintiërs 12:13  

  Die krag van die HERE - Lukas 5:17  

  Die krag van die Allerhoogste - Lukas 1:35  

  Belofte - Handelinge 2:33; Galasiërs 3:14  

  Dieselfde GEES - 1 Korintiërs 12:4  

  Seël - Efesiërs 1:13  

  Dienaar - Genesis 24:34  

  Die HEILIGE GEES - Mattheüs 12:31  

  GEES op die water - Genesis 1:2  

  GEES uit die hoogte - Jesaja 32:15  

  Gegewe GEES sonder enige beperking - Johannes 3:34  

  GEES aan ons - 1 Johannes 3:24  

  GEES Homself - Romeine 8:26  

  GEES van CHRISTUS - Romeine 8:9  

  GEES van raad en krag - Jesaja 11:02  

  GEES van Heerlikheid - 1 Petrus 4:14  

  GEES van GOD - Genesis 41:38  

  GEES van Genade - Hebreërs 10:29  

  GEES van genade en smeking - Sagaria 12:10  
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  GEES van Hom wat JESUS Verhewe - Romeine 8:11  

  GEES van sy Seun - Galasiërs 4:6  

  GEES van Heiligheid - Romeine 1:4  

  GEES van JESUS - Handelinge 16:7  

  GEES van JESUS CHRISTUS - Filippense 1:19  

  GEES van die opstanding en Vuur - Jesaja 4:4  

  GEES van Justisie - Jesaja 28:6  

  GEES van kennis en vrees van die HERE - Jesaja   11:2  

  GEES van die lewe in CHRISTUS JESUS - Romeine 8:2  

  GEES van die Lewende GOD - 2 Kor 3:3  

  GEES van die HERE - Miga 2:7  

  GEES van onse GOD - 1 Kor 6:11  

  GEES van krag, liefde, en self-dissipline - 2 Timótheüs1:7  

  GEES van die profesië - Openbaring 19:10  

  GEES van aanneming - Romeine 8:15  

  GEES van die HERE HERE - Jesaja 61:1  

  GEES van die waarheid - Johannes 14:17  

  GEES van julle Vader - Mattheüs 10:20  

  GEES van wysheid en verstand - Jesaja 11:2  

  GEES van wysheid en openbaring - Efesiërs 1:17  

  GEES wat rus gee - Jesaja 63:14  

  GEES wat uitgaan van die Vader - Johannes 15:26  

  GEES wat van GOD - 1 Kor 2:12  

  Strome van Lewende Water - Johannes 7:38  

  Strome op die droë grond - Jesaja 44:3  

  Verdediger van CHRISTUS - 1 Timotheus 3:16  

  Water - Sagaria 14:8  

  Wind - Johannes 3:8  

  Jou goeie gees - Nehemia 9:20  

  Jou teenwoordigheid - Psalm 139:7  

  Jou GEES - Nehemia 9:30  

  Jou GEES van die Skepping en Vernuwing - Psalm 104:30  

HEILIGE GEES verduideliking: 

 Die HEILIGE GEES is een van die 3 persone van GOD: VADER, 
SEUN en HEILIGE GEES. Die BYBEL leer dat daar net een 
LEWENDE GOD is, maar soos ons in die eerste 3 artikels leer, 
het HY 3 verskillende persoonlikhede. As mens water 
bestudeer kan ons sien dat dit in 3-vorme voor kom:  
vloeistof, ys en damp. Drie vorme maar dit bly water. Dis dalk 
nie die beste vergelyking nie maar dit bring ‘n bietjie 
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insig....(geen menslike vergelyking kan getref word nie), GOD 
kan nie gedefinieer word nie.                                              

 Die HEILIGE GEES, Die VADER en SEUN is bekend by Christene 
as die DRIE EENHEID. Maar dit bly EEN GODHEID. 

Watter doel vervul DIE HEILIGE GEES? 

Die HEILIGE GEES leer en oortuig mense dat almal sonde het, en dat die 
enigste weg na GOD deur JESUS is. Die HEILIGE GEES is ook die helper en 
gids tot die Woord van GOD, en lei kinders van die HERE in die 
openbaarmaking van die Woord. HY is GOD met ons.                                     

HY help ook CHRISTENE op hul evangelisasie pad en gee die regte woorde 
op die regte tyd. Dit is ook die HEILIGE GEES se werk om almal wat gered is 
te onderskraag en te beveilig in hul CHRISTENSKAP. Daarom kan jy nooit 
jou verlossing verloor nie. En laastens, DIE HEILIGE GEES tree vir ons in 
gebed in wanneer ons self nie kan nie. 

‘n Driehoek is  een van die sterkste geometriese vorms. Dit dra ‘n baie 
sterk fondasie en het sterk stutte. Die 3 bene van ‘n driehoek definieer 
eenheid. Die driehoek is die sterkste vorm in die heelal. Interessant dat 
ons DRIE ENIGE GOD ’n DRIE-HEID is.  

Ons GOD is ‘n wonderlike VRIEND!  Het jy HOM vandag al vertel? 
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DIE BYBEL 

Wat is die belangrikste feit om te verstaan oor die Bybel? 

 

2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
2Ti 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie 
werk volkome toegerus. 
 

Hoeveel boeke is in die BYBEL, hoofstukke en woorde? 

66 Boeke, 1189 hoofstukke, 31173 verse, 773692 woorde.  
 
BYBEL feite (KING JAMES) 
 

 Die sisteem van hoofstukke was eerste gebruik in 1238 nC. En die                                     
vers notering in 1551 nC.   

 ‘n BYBEL by die Universiteit van Gottingen is geskryf op 2 470 palm               
blare 

 Hoeveelheid BYBEL’s wat in Amerika versprei word per dag is ongeveer 
168 000 

 Die BYBEL kan hardop in 70 ure gelees word 

 Daar is 8 674 verskillende Hebreeuse woorde in die BYBEL 

 Daar is 5 624 verskillende Griekse woorde in die BYBEL 

 Daar is 12 143 verkillende Engelse woorde in die King James 

 Hoeveelheid beloftes in die BYBEL – 1 260 

 Hoeveelheid opdragte in die BYBEL – 6 468 

 Hoeveelheid voorspellings in die BYBEL - 8 000 

 Profesieë wat waar geword het – 3 140 

 Langste woord in die BYBEL – Mahershalahashbaz (Jes 8:1) 

 Langste vers Ester 8:9 - 78 woorde 

 Kortste vers Joh 11:35 - “JESUS huil” 

 Middel boeke – Miga en Nahum 

 Middelste vers  - Ps 118:8 

 Langste boek  - Psalms - 150 hoofstukke 

 Langste hoofstuk psalm 119 (176 verse) 

 Hoeveelheid kere wat die Woord GOD voorkom (KJV)  - 3 090 

 Hoeveelheid kere wat die woord HERE voorkom (KJV) – 7 234   

 Hoeveelheid mense wat die Woord geskryf het - 41     

 Hoeveelheid vertalings 1 300 (asook in “Klingon”-glo dit of nie) 
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Ou Testament statistiek:  
 
Boeke: 39  
Hoofstukke: 929  
Verse: 23 114  
Woorde: 602 585  
Letters: 2 278 100  
Middelste boek: Spreuke  
Middelste hoofstuk: Job 20  
Middelste verse: 2 Kronieke 20:17, 18  
Kleinste boek: Obadja 
Korste vers: 1 Kronieke 1:25  
Langste vers: Ester 8:9  
Langste hoofstuk: Psalms 119  
Grootste boek: Psalms 
  
Nuwe Testament statistiek:  
 
Boeke: 27  
Hoofstukke: 260  
Verse: 7 957  
Woorde: 180 552  
Letters: 838 380  
Middelste boek: 2 Tessalonisense  
Middelste hoofstuk: Romeine 8, 9  
Middelste vers: Hand 27:17  
Kleinste boek: 3 John  
Kortste vers: John 11:35  
Langste vers: Openbaring 20:4  
Langste hoofstuk: Lukas 1  
Grootste boek: Lukas 
 

Wie het die BYBEL geskryf? 

 

Die woord BYBEL is afgelei van die Griekse woord biblia wat             
“boeke” beteken. Die kort antwoord op wie die BYBEL geskryf het is, DIE 
HEILIGE GEES, wat alle skrif geïnspireer het deur 41 skrywers te gebruik, 
hier volg hulle: 
 

Ou Testament  
 
Genesis  
Eksodus  
Levitikus  
Numeri  
Deuteronomium 
Dit word aanvaar dat Moses die boeke geskryf het.  
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Josua 
Dit word aanvaar dat Josua die boek geskryf het.  
 
Rigters (10de eeu vC.)  
Rut (10de eeu vC.)  
1-2 Samuel (8-6 eeue vC.)  
1-2 Kon (6-5 eeue vC.)  
1-2 Kronieke (400 vC.)  
Ester (5 eeue vC.)  
Job (10 eeue vC.)  
Daar is twyfel oor wie presies die boeke geskryf het. 
 
Klaagliedere  
Dit word aanvaar dat Jeremia die boek geskryf het. (586 vC.) 
 
Psalms  
Psalms is deur verskeie mense geskryf. Hier volg die skrywers van 
sekere psalms. Uit die 150 psalms het 116 ‘n skrywer titel: 
  
Moses - Psalm 90  
Heman die Esragiet - Psalm 88  
Etan die Esragiet - Psalm 89  
Salomo - Psalm 72, 127  
Dawid (73 keer) - Psalms 3-9, 11-32, 34-41, 51-65, 68-70, 86, 103, 108-110, 
122, 124, 131, 133, 138-145  
Asaf (12 keer) - Psalms 50, 73-83  
Koragiete (9 keer) Psalm 42, 44-45, 47-49, 84-85, 87  
Onbekende skrywers – die res (49 keer)  
Jeremia - Psalm 137  
Haggai en Sagaria - Psalms 146-147  
Esra - Psalm 119  
Hiskia - Psalms 120-134  
Psalms is geskryf tussen 200 en 5 eeue vC. 
 
Spreuke 
Geskryf deur ‘n aantal skrywers.  
1:1-24:22 deur Salomo (900 vC.)  
24:23-34 deur “die wyses”  
25:1-29:27 deur Salomo, en bymekaar gesit deur Hiskia se manne.  
30:1-33 deur Ager  
31:1-31 deur Lemuel  
 
Prediker 
deur Salomo 900 vC.  
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Esra-Nehemia 
Volgens die Hebreeus word die 2 boeke gesien as een. Daar word 
aanvaar dat Esra deur Esra, en Nehemia deur Nehemia geskryf is. 586-
332  vC. 
 
Hooglied 
Geskryf deur Salomo 900 vC. 
 
Jesaja 
Geskryf deur Jesaja 7 eeue vC.  
 
Jeremia 
Geskryf deur Jeremia 627 tot 580 vC.  
 
Esegiël 
Geskryf deur Esegiël 593 tot 570 vC.  
 
Daniël  
Geskryf deur Daniël 605 tot 530 vC. 
 
Hosea  
Geskryf deur Hosea 753 tot 715 vC. 
  
Joël  
Geskryf deur Joel 500-400 vC.  
 
Amos  
Geskryf deur Amos 767 tot 753 vC. 
 
Obadja  
Geskryf deur Obadja 847 tot 841 vC.  
 
Jona 
Geskryf deur Jona 700 vC. 
 
Miga 
Geskryf deur Miga 740 tot 695 vC.  
 
Nahum  
Geskryf deur Miga 661 tot 612 vC. 
 
Habakuk 
Geskryf deur Habakuk 612 tot 587 BC.  
 
Sefanja  
Geskryf deur Sefanja 64 tot 609 vC. 
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Haggai  
Geskryf deur Haggai  520 vC. 
 
Sagaria  
Hoofstukke 1-8 is geskryf deur Sagaria en is gedateer:  
1:1 Oktober, 520 vC.  
1:7 Februarie 15, 519 vC. 
7:1 Desember 7, 518 vC. (bibleencyclopedia.net) 
Hoofstukke 9-14 was nie geskryf deur Sagaria nie.  
9-11 was geskryf deur Jeremia, volgens Mattheüs 27:9-10, tussen 627 and 
580 vC.  
Hoofstukke 12-14 is getitel “GODSPRAAK” of "an oracle" en die skrywer is 
nie bekend nie.  
 
Maleagi 
Maleagi in Hebreeus beteken “boodskapper” en was geskryf deur 
Jesaja.  740 en 690 vC. 
 
Nuwe Testament  
 
Mattheüs  
Geskryf deur Mattheüs 55 tot 75 nC.  
 
Markus 
Geskryf deur Markus voor 70 nC.  
 
Lukas 
Geskryf deur Lukas voor 60 nC.  
 
Johannes  
Geskryf deur Johannes tussen 85 en 90 nC.  
 
Handelinge 
Geskryf deur Lukas 64 nC.  
 
Romeine 
Geskryf deur Paulus. 56 – 57 nC.  
 
1 Korinthiërs 
Geskryf deur Paulus. 55 nC.  
 
2 Korinthiërs 
Geskryf deur Paulus 56 nC.  
 
Galasiërs 
Geskryf deur Paulus 52 nC. 
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Efesiërs 
Geskryf deur Paulus 63 nC.  
 
Filippense 
Geskryf deur Paulus tussen 59 en 61 nC.  
 
Kolossense 
Geskryf deur Paulus 62 nC.  
 
1 Tessalonisense 
Geskryf deur Paulus 50 nC.  
 
2 Tessalonisense 
Geskryf deur Paulus 50 nC.  
 
1 Timótheüs 
Geskryf deur Paulus tussen 62 en 67 nC.  
 
2 Timótheüs  
Geskryf deur Paulus tussen 62 en 67 nC. 
 
Titus  
Geskryf deur Paulus tussen  63 nC. 
 
Filemon 
Geskryf deur Paulus 56 tot 62 nC. 
 
Hebreërs  
Dit is nie seker nie. Geskryf tussen 60 – 100 nC. 
 
Jakobus 
Geskryf deur Jakobus tussen 45 en 50 nC.  
 
1 Petrus 
Geskryf deur Petrus tussen 62 en 64 nC.  
 
2 Petrus 
Geskryf deur Petrus tussen 64 en 68 nC.  
 
1 Johannes  
Geskryf deur Johannes tussen 85 en 90 nC.  
 
2 Johannes 
Geskryf deur Johannes 90 nC.  
 
3 Johannes 
Geskryf deur Johannes 90 nC.  
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Judas 
Geskryf deur Judas tussen 60 en 65 nC.  
 
Openbaring 
Geskryf deur Johannes tussen 81 en 96 nC.  
 
Waar vind ons die middel van die BYBEL? 
Psalm 118 
Daar is 594 hoofstukke voor Psalm 118 en 594 hoofstukke  
na Psalm 118. 
594 + 594 = 1 188 
Die middelste vers in die BYBEL is Psalm 118:8 
Psalm 118:8 “Om by die HERE te skuil is beter as om op mense te 
vertrou” 
 
Hoe het die King James vertaling van die BYBEL ontstaan? 

 

Die fantastiese storie van die BYBEL soos ons hom vandag het, het duisende 
jare terug ontstaan. Ons begin met die vertaling van die BYBEL in Engels, 
met die persoon wat die “Morning Star of the Reformation”, genoem was, 
John Wycliffe. 

 

John Wycliffe 
Die eerstehandse manuskripte in Engels was geproduseer in 
1380 nC. deur John Wycliffe, ‘n Oxford professor en teoloog. Wycliffe was 
goed bekend vir sy opposisie in Europa teen die georganiseerde kerk, wat 
hy geglo het nie BYBELS korrek was nie. Met die hulp van sy aanhangers, 
genaamd die Lollards en sy assistent Purvey en baie ander skrifgeleerders, 
het hy baie manuskripte in Engels geproduseer. Hulle het dit vertaal uit die 
Latynse Vulgata. Die Pous was so verskriklik ontsteld oor sy lering van die 
BYBEL en die vertalings van die BYBEL in Engels, dat hy 44 jaar nadat 
Wycliffe dood was beveel het dat sy bene opgegrawe, verkrummel, en in ‘n 
rivier gegooi word! 
 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=John+Wycliffe&source=images&cd=&cad=rja&docid=w76qY7R0bpiyMM&tbnid=vAUd0rVYSqVfKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.laboringinthelord.com/the-earthquake-synod/&ei=RLshUv2-L4rP0AX3joCQCA&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNHTjx12VNyfEwEe3O5DHNcQ6D4YGg&ust=1378028711581639
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John Hus 
Een van Wycliffe se aanhangers, John Hus, het Wycliffe se lering  
aangehang naamlik:  dat mense die BYBEL in hul eie taal moet kan lees.  
Die Roomse kerk het slegs Latynse Bybels erken.  Die res is as kettery 
beskou strafbaar met die dood.  
 
Daarom is Hus verbrand op ‘n brandstapel in 1415 met Wycliffe se BYBEL's 
as vuurmaak materiaal.  Hus se laaste woorde was; “in 100 years, GOD will 
raise up a man whose calls for reform cannot be suppressed.”  ‘n 100 jaar 
later in 1517, het Martin Luther sy bekende “ 95 STELLINGS”: “Theses of 
Contention”); ‘n lys van 95 teologiese kriminele dade deur die Roomse 
kerk, vasgespyker teen die kerk se deur in  Wittenberg. 
 
Hus se profesieë het waar geword! Martin Luther was die eerste persoon 
wat die BYBEL vertaal het in Duits.  Fox se ‘Book of Martyrs’, ‘n 
geskiedkundige geskrif van dié tyd, merk dat daar in dieselfde jaar, 1517, 
sewe mense verbrand is deur die Katolieke kerk omdat die mense hulle 
kinders geleer het om die HERE se gebed:  “Onse Vader” (Matt 6:9-13 en 
Luk11:2-4) in Engels en nie Latyns te bid nie!    
 
                                                                             
 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=John Hus&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qc3qsij_jxINkM&tbnid=z-Oldm9G5BTgxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.tripod.com/chanyut_1/oliverssite/id32.html&ei=jrshUtO2Gcei0wX3tIGwCw&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNF5YOwsvcUtkmeUhcYpz2OiJvKX3g&ust=1378028793398967
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Johann Gutenberg 
Johann Gutenberg het die eerste drukpers ontwerp in die 1450's, en die 
eerste boek wat ooit uit die drukpers gekom het was die Latynse BYBEL, 
geproduseer in Mainz, Duitsland. Gutenberg se BYBEL’s was pragtig 
gemaak. Gebore as “Johann Gensfleisch” (John Gooseflesh), het hy verkies 
om as “Johann Gutenberg” (John Beautiful Mountain) bekend te staan. 
Mense het geglo  dat sy drukpers die belangrikste uitvindsel in die 
geskiedenis is. Ongelukkig het sy besigheids vennote sy besigheid 
oorgeneem en Gutenberg arm gelaat. Die uitvindsel van ‘n bewegende 
drukpers het veroorsaak dat BYBEL’s in groot hoeveelhede geproduseer kon 
word. Dit was uiters belangrik vir sukses van die Reformasie. 
 
 

 

Thomas Linacre 
In 1490 het ‘n Professor van Oxford  Thomas  Linacre en persoonlike dokter 
van Koning Henry die 7de en 8ste besluit, om Grieks aan te leer. Nadat hy 
die Woord in Grieks gelees het en dit vergelyk het met die Latynse 
Vulgaat, skryf hy in sy dagboek,- “Either this (the original Greek) is not the 

http://www.greatsite.com/timeline-english-bible-history/gutenberg.html
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=Johann Gutenberg&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZQsuwSdVXDwxoM&tbnid=8PRCboPsvi6OWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://solmagazine.wordpress.com/2012/09/03/johann-gensfleisch-zur-laden-zum-gutenberg-1400-1468/&ei=z7shUpbkNMq40QXcrIHQCg&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNE2KEnplHXmGjnzIFYu6BhbaHPEdA&ust=1378028861212459
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=Thomas Linacre&source=images&cd=&cad=rja&docid=4rNtGwX_C3uALM&tbnid=9VpnjKCChw60WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.luminarium.org/encyclopedia/linacre.htm&ei=NbwhUpPrAuOL0AWX9oCoCw&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNHimlphBiXHlvbjQHlrwhm96xhhhw&ust=1378028936208080
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Gospel… or we are not Christians.”  Die Latyns het so korrup geword dat 
die ware boodskap van die Woord nie meer suiwer oorgedra is nie. Die 
Roomse kerk, wetende dat die woord so korrup was, het  gewaarsku dat 
hulle enige iemand  sou doodmaak wat die Woord in ‘n ander taal as Latyn 
sou lees.  Latyns was nie eers die oorspronklike taal van die Woord nie. 
 

 
 

John Kolet 
In 1496, het  John Kolet, ‘n professor van Oxford en die seun van die 
burgemeester van London, begin om die Nuwe Testament te vertaal van 
Grieks na Engels vir sy studente. Hierdie vertaling is later aan die publiek 
bekendgestel by  Saint Paul’s Katedraal in London. Die mense was so 
honger om die Woord in hulle eie taal te hoor, dat binne 6 maande 20 000 
mense hier byeengekom gekom het. Kolet was ‘n baie populêre man met 
groot invloed en is nie vervolg nie. 
 

 

Erasmus 

http://www.greatsite.com/timeline-english-bible-history/john-colet.html
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=Erasmus&source=images&cd=&cad=rja&docid=28eEjdmmfnj5lM&tbnid=BLpz9Pwve7bx1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wikipaintings.org/en/hans-holbein-the-younger/portrait-of-desiderius-erasmus&ei=J70hUtKUH8md0wXhq4DoAw&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNEnYEXolMZhRyvMWJqd7A9nfZjRIQ&ust=1378029189693599
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Erasmus, se grootste passie was om die korrupte Latynse Vulgaat te 
korrigeer. Ernstig oor die saak het hy in 1516, met die hulp van ‘n drukker 
John Froben, ‘n parallel Grieks-Latynse Nuwe Testament gepubliseer het. 
Die Latynse deel hiervan was vanuit akkurate Latynse geskrifte. Hierdie 
geskrif was die eerste nie-Vulgatiese vertaling wat geproduseer was in ‘n 
duisend jaar. Die 1516 Grieks-Latynse vertaling van Erasmus het verder 
begin fokus op hoe korrup die Latynse Vulgaat is.  Hy het uitgewys hoe 
belangrik dit is om na die oorspronklike “Griekse Nuwe Testamentiese 
teks” en “Hebreeuse  Ou Testamentiese  teks”  terug te keer. Daar was 
geen simpatie vir die “Illegal Handivity”  soos die Roomse Kerk dit genoem 
het nie. Pous Leo die 10de het gesê dat; "the fable of Christ was quite 
profitable to him" - ’n stelling wat tot vandag  kinders van GOD ontstel. 
 

 

 
 

William Tyndale 
William Tyndale was die Kaptein van die weermag van 
Reformeerders, en ook ‘n groot geestelike leier. Tyndale hou die 
onderskeiding as die eerste man wat die Nuwe Testament gedruk het in 
Engels. Tyndale was ‘n ware leraar en genie, en kon agt tale so vlot praat 
dat mense gedink het dis sy natuurlike taal. Hy word dikwels die argitek 
van die Engelse taal genoem, selfs meer as William Shakespeare, en baie 
van sy stellings word vandag nog gebruik.         
 
 

http://www.greatsite.com/timeline-english-bible-history/erasmus.html
http://www.greatsite.com/timeline-english-bible-history/william-tyndale.html
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Martin Luther 
Martin Luther het ‘n klein voorsprong gehad op Tyndale, omdat hy sy 
misnoë gewys het met die korrupte Roomse Kerk, veral Halloween in 1517, 
deur sy “95 STELLINGS”,(“Theses of Contention”), vas te spyker op die 
deur van die Wittenberg kerk. In 1530 het hy dan ook die hele BYBEL 
vertaal in Duits.      
William Tyndale wou gebruik maak van dieselfde manuskrip as Erasmus, 
om die Nuwe Testament  vir die eerste  keer in Engels te druk. Tyndale 
ontmoet Luther in Duitsland in 1525, en aan die einde van daardie jaar is 
die Nuwe Testament vertaal in Engels. Tyndale moes vlug na Engeland as 
gevolg van die Nuwe Testament projek en omdat mense gedurig op sy 
spoor was om hom te vermoor. GOD het hulle planne gekortwiek, en in  
1525-1526 het Tyndale die eerste Nuwe Testament gedruk in Engels. Die 
Nuwe Testament kopieë is verbrand, sodra die Biskop van daardie tyd sy 
hande op dit kon kry. Van die kopieë het behoue gebly en een het sy weg 
gevind tot by Koning Henry VIII.  Hoe meer die biskop en koning probeer 
het om die kopieë te vernietig, hoe meer geïnteresseerd het die mense  
geword. Die Roomse kerk het gesê die Tyndale vertaling bevat duisende 
foute en het honderde verbrand. Hulle is verbrand ten spyte daarvan dat 
hulle foutloos was. Weereens het die Roomse kerk die dood uitgespreek op 
enige een wat met hierdie Nuwe Testament gevind is. 
Om GOD se Woord in Engels te hê was ‘n nagmerrie vir die Roomse kerk. 
Nou sou hulle nie meer kon beheer wat mense lees nie. As mense die 
BYBEL in hul eie taal kon lees sou die kerk mag en geld verloor. Die 
Roomse kerk kon dan ook nie meer vergifnis van sondes verkoop nie. Mense 
sou die ware kleure van die Roomse kerk sien. Dan sou die feit dat mens 
gered word deur geloof en nie dade nie, duidelik na vore kom en die 
gebruik van priesters sou nie nodig wees nie, as gevolg van die priesterskap 
van gelowiges!  Maria aanbidding en die heilig verklaring van mense sou 
ook bevraagteken word.  
 

Die oorlog het begin. 
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Vandag is daar net 2 kopieë oor van Tyndale se 1525-26 eerste weergawe. 
Enige kopieë wat gedruk is voor 1570 is baie waardevol. Boeke en BYBEL’s  
het in meelsakke en katoenbalies in Engeland begin invloei.  Ironies genoeg 
was die grootste kopers die koning se manne, wat dit gekoop en verbrand 
het op brandstapels. Tyndale het dan weer die geld gebruik om meer 
BYBELS en boeke te druk. In die einde was Tyndale gevang, verraai deur ’n 
vriend. Hy was gevange gehou vir 500 dae, toe verwurg en verbrand in 
1536. Tyndale se laaste woorde was "Oh Lord, open the King of England’s 
eyes".  Hierdie gebed is 3 jaar later, in 1539 beantwoord, toe Koning Henry 
VIII toestemming en finansiering vir die druk van die engelse BYBEL, 
bekend as die “Great Bible”, gegee het. 
 

 
 

 

Myles Coverdale 
Myles Coverdale en John “Thomas Matthew” Rogers was nog steeds lojale 
bystanders van Tyndale se lewe in sy laaste 6 jaar, en het die Engelse 
BYBEL projek bespoedig. Coverdale het  in 1535 die Ou Testament klaar 
vertaal, en het die eerste volledige  BYBEL in Engels gedruk.  Hy het 
gebruik gemaak van Luther se Duitse teks en Latynse weergawes. Die 
eerste volledige BYBEL is op 4 Oktober 1535 gedruk, en was bekend as die 
Coverdale Bible. 
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John Rogers 
John Rogers het  hierna in 1537 die 2de  BYBEL in geheel gedruk. 
Dit was die eerste BYBEL wat vertaal was uit die direkte Grieks en 
Hebreeus. Hy het dit gedruk onder ‘n skuil naam "Thomas Matthew", (die 
naam was ook  gebruik deur Tyndale) want ‘n groot deel van die BYBEL was 
die vertaling van Tyndale, wat deur die regering van die dag onwettig 
verklaar is.  Dit was bekend as die  Matthew-Tyndale Bible. 
 

 

Thomas Cranmer 
In 1539, het Thomas Cranmer, die aardtsbiskop van Canterbury,   Myles 

Coverdale gehuur, om op aanvraag van Koning Henry VIII, om die “Great 

Bible" in druk te sit. Dit het die eerste BYBEL geword wat wettig was vir 
publieke gebruik, lesers was ook uitgestuur om dit voor te lees vir die wat 
ongeletterd was, en dit was ook vas geketting aan die preekstoele. William 
Tyndale se laaste wens het dus waar geword 3 jaar na sy vervolging en 
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dood. Cranmer se BYBEL, die “Great Bible”  was 14 duim lank en 7 van die 
weergawes was gedruk tussen April van 1539 and Desember van 1541. 
 
 
 

 

 
 

Koning Henry VIII 
Dit was nie Koning Henry VIII wat ‘n hartsverandering gehad het oor die 
Woord van GOD nie, sy motiewe was steeds slinks, maar soms gebruik GOD 
die slinkse planne van mense vir SY Glorie. Koning Henry VIII het die Pous 
se toestemming gevra om van sy vrou te skei sodat hy kon trou met sy 
minnares. Die pous het geweier. Koning Henry het egter net voortgegaan 
en getrou  en later het hy 2 van sy ander vroue laat doodmaak.  Hy het die 
Roomse Kerk verban en homself as leier van die staat en Kerk verklaar.  
Hierdie nuwe kerk wat nie protestants of Rooms was nie, het bekend 
geword as die Anglikaanse kerk of die Kerk van Engeland. Koning  Henry 
het nou ook opgetree as die pous van die kerk. Sy verdere stappe was om 
die finansiering te gee om die BYBEL in Engels te druk, wat die Roomse 
kerk kwaad gemaak het. Dit was die eerste wettige Bybels. 
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Koningin “Bloody” Mary  
Dit was die jare van vryheid en het aangehou tot 1550 waarna Koning 
Henry VIII dood is en Koning Edward koning geword het. Na sy dood was 
Koningin “Bloody” Mary die volgende klip in die pad van die Engelse BYBEL.  
Sy was besete in haar strewe om die kerke weer Rooms te verklaar. In 
1555, het sy John "Thomas Matthew" Rogers en Thomas Cranmer verbrand.  
Mary het ook honderde ander protestante verbrand. Hierdie era was 
genoem “Marian Exile”, en baie het  uit Engeland gevlug, en het  nooit 
weer hulle families of vriende gesien nie.      
 
 

 

John Foxe 
In 1550 was die Kerk Van Geneva, Switserland, die enigste veilige hawe vir 
die vlugtelinge.  Baie het ontmoet in Geneva onder leiding van  Myles 
Coverdale en John Foxe (publiseerder van die bekende Foxe's Book of 
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Martyrs), wat tot vandag toe nog gesien word as die beste geskiedkundige 

weergawe van die vervolging en dood van CHRISTENE van die 1ste tot 16de 
eeu. 
 
 

 

John Calvin 
Die Nuwe Testament is voltooi in 1557, en die hele BYBEL gepubliseer in 
1560.  Dit het bekend geword as die Geneva BYBEL. As gevolg van die 
gedeelte in Genesis waar die klere wat GOD vir Adam en Eva gemaak het, 
beskryf word as  "breeches", het sommige mense die Geneva BYBEL die 
Breeches BYBEL genoem. 
 

 

 

John Knox 
Die Geneva BYBEL was die eerste BYBEL wat verse en hoofstukke 
genommer het. Elke hoofstuk het ook ekstra notas en verwysings gehad in 
besondere detail  sodat dit ook die eerste studie BYBEL geword het. 
William Shakespeare het ook vele kere kwoteer uit die Geneva BYBEL in sy 
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toneelstukke. Tussen 1560 en 1644 is daar omtrent 144 uitgawes 
gepubliseer. In ondersoek van die 1611 King James BYBEL wys dit hoe groot 
die Geneva BYBEL se rol was in onderskeie vertalings. Die Geneva BYBEL 
behou oor die 90 persent van Tyndale se vertaling. Die Geneva was ook 
meer populêr as die King James vir dekades na sy eerste vrystelling in 
1611. Die Geneva hou die eer as die eerste BYBEL wat na Amerika geneem 
is. Dit is die ware BYBEL van die reformasie. Snaaks dan dat die BYBEL uit 
druk is van 1644 af. (Die enigste manier om die BYBEL in die hande te kry 
is om een van die oorspronklike kopieë,  of ‘n faks reproduksie te koop van 
die oorspronklike 1560 Geneva BYBEL.) 
 
Aan die einde van Bloody Mary se heerskappy kon die reformeerders terug 
keer na Engeland.  Die nuwe Koningin, Elisabeth I het  die druk van BYBEL 
toegelaat. In 1568, was daar ‘n hersiening van die Great Bible ook genoem 
die Bishop's Bible . Hierdie BYBEL was ‘n growwe vertaling van die King 
James weergawe. Maar die Geneva-bybel was te  veel kompetisie vir die 
Bishop’s-Bybel om werklik inslag te vind. Teen 1580 het die Roomse Kerk 
besef hulle het die oorlog verloor  as teenstander van die Engelse Bybel.  
In 1582, het die Roomse kerk ook die “Latyn alleenlik dogma”, laat vaar en 
besluit dat as die BYBEL in Engels was, hulle ‘n Rooms Katolieke weergawe 
sou vertaal. En so met die gebruik van ‘n korrupte en onakkurate Latynse 
Vulgaat as die enigste teks, het hulle voortgegaan om ‘n Engelse BYBEL te 
druk met al die foute en korrupsies wat Erasmus 75 jaar te vore reeds 
uitgewys het. Dit is vertaal by die Rooms Katolieke Kollege in Rheims en 
was bekend as die Rheims New Testament. 
 
Die Douay Ou Testament is vertaal in Rome in 1609 by die Kollege van 
Douay. Al twee weergawes saam word genoem die "Douay/Rheims" 
weergawe. In 1589, het Dr. William Fulke van Cambridge  "Fulke's 
Refutation" gepubliseer, waar hy die 2 weergawes hand aan hand geskryf 
het om die foute en korrupsies  van ‘n sogenaamde Roomse BYBEL uit wys. 
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King James I 
Met die dood van Koningin Elisabeth I het Prins James VI van Skotland 
koning geword van Engeland. Die protestante het hom genader in 1604 en 
hulle begeerte gedeel vir ‘n nuwe vertaling van die Bybel. Hulle het 
geweet hoe kosbaar die Geneva- BYBEL in mense se harte was as gevolg 
van sy akkuraatheid en menige kommentaar. Hulle wou nie ‘n BYBEL hê 
met notas wat sê die Pous is die antichris nie, maar liewers ‘n BYBEL wat 
skriftelike- en kruisverwysings gee. 
Hierdie vertaling  was die gekombineerde werk van 50 leraars. Hulle het 
die: Tyndale Nuwe Testament, die Coverdale BYBEL, die  Matthews BYBEL, 
die Great Bible,  die Geneva BYBEL, en ook die  Rheims Nuwe Testament 
gebruik. Van 1605 tot 1606 het leraars in hulle privaatheid begin met 
intense studie. Vanaf 1607 tot 1609 het hulle hul werke saamgevoeg.  In 
1610 is die werke vir die eerste druk, en in 1611 die eerste 16 duim  "The 
1611 King James Bible"  verskyn. ‘n Tipografiese fout in Rut 3:15 waar daar  
"He" in pleks van "She" gedruk was het veroorsaak dat die 1611 eerste 
weergawes deur versamelaars as die “He” BYBELS of die “She” BYBELS 
vernoem was. ’n Jaar later het die eerste klein King James weergawe 
uitgekom en vir die eerste keer kon mense hulle eie persoonlike BYBELS 
besit. 
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John Bunyan 
Die King James BYBEL was gedruk om  kompetisie te wees vir die 
Protestantse Geneva BYBEL.  John Bunyan, was in die tronk geplaas omdat 
hy die Woord van GOD verkondig het. Terwyl hy in die tronk was het hy 
een van die grootste CHRISTEN geskiedkundige boeke geskryf genaamd, 
“Pilgrim’s  Progress”. Gedurende die 1600’s  het die Purityne en Pelgrims 
die geloofs vervolging van Engeland ontduik deur te vlug na ‘n vry Amerika 
tesame met hulle  kosbare Geneva BYBEL.  Amerika se eerste bybel was 
dus die Geneva BYBEL, en nie die King James BYBEL nie. 
 
Protestante vandag is nie bewus van hulle eie geskiedenis  nie, naamlik, 

 dat die Geneva BYBEL  95 persent dieselfde as die King James is 

 50 jaar ouer is, 

 en nie beïnvloed is deur die Rooms Katolieke Rheims New 
Testament nie. 
 

Ten spyte hiervan het die King James wat ‘n baie akkurate weergawe is, 
die mees gedrukte boek in die wêreld geword en die enigste boek met 
meer as ‘n miljard kopieë in druk.  Die enigste manier om ‘n ware 1611 
weergawe in die hande te kry, is om ‘n oorspronklike pre-1769 weergawe 
te koop of ‘n faks weergawe van 1611. 
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John Eliot 
Die eerste gedrukte BYBEL in Amerika was gedruk in ‘n Indiaanse taal, deur 
John Eliot in 1663. Die eerste Engelse BYBEL is gedruk in Amerika  deur 
Robert Aitken in 1782 en was ‘n King James weergawe. Robert Aitken se 
1782 Bybel was ook die enigste BYBEL wat toegelaat was deur die 
Amerikaanse regering.  In 1808, het Robert se dogter Jane Aitken die 
eerste vrou geword wat ooit ‘n BYBEL gedruk het.  In 1791, het Jesac 
Kollins die eerste familie BYBEL,‘n King James weergawe met groter letter 
tipes gedruk.  
 
 

 

 

Noah Webster 
Noah Webster, het na sy skryf van die Engelse woordeboek sy eie 
weergawe van die King James in 1833 geskryf.   Mense het egter  die 
oorspronklike King James verkies. In 1880 het Engeland die ERV uitgebring 
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wat die King James vertaling sou vervang. (English Revised Version 
(E.R.V.).  Wat die BYBEL ook anders gemaak het was die weglating van 14 
Apokriewe boeke. 
Tot 1880 het alle protestantse BYBELS 80 boeke gehad, en nie 66 nie. “The 
Apocrypha” was deel van die Tyndale-Matthews BYBEL, die Great Bible, die 
Bishops Bible, die Protestant Geneva Bible, en die King James BYBEL totdat 
dit weggelaat is in 1880. 
Die oorspronklike 1611 King James het ook die apokriewe geskrifte in 
gehad en Koning James het gewaarsku dat niemand dit mag uithaal nie. Dit 
is dus eers in die laaste 120 jaar wat die apokriewe geskrifte uit die BYBEL 
gehaal is. 
 

ANDER UITGAWES: 
American Standard Version (A.S.V.) in 1901. 
New American Standard Version Bible in 1971 
New International Version (N.I.V.) 1973 
“New King James Version”. 1982 
English Standard Version (E.S.V.) 2002  
Today’s New International Version (T.N.I.V.)- hierdie BYBEL haal alle 
geslag(manlik-vroulik) uit, en is nie aanbevole nie!    
 
 
Wat is die tydlyn waarin die BYBEL geskryf is? 
1400 vC.:  Die eerste geskryfde Woord van GOD is die 10 Gebooie wat vir 
Moses gegee is. 
500 vC.: Voltooiing van al die oorspronklike Hebreeuse geskrifte wat die 39 
boeke  van die Ou Testament bevat 
200 vC.: Voltooiing van die Griekse manuskripte wat die 39 Ou 
Testamentiese boeke en 14 Apokriewe boeke bevat. 
1st Eeu nC.: Voltooiing van al die Griekse manuskripte wat die 27 boeke  
van die Nuwe Testament  bevat.   
315 nC.: Athanasius, die Biskop van Aleksandrië, identifiseer die 27 boeke 
van die Nuwe Testament wat vandag bekend is as die kanon.  
382 nC.: Jerome se Latynse Vulgaat Manuskripte wat al 80 boeke  bevat (39 
Ou Test. +14 Apok. +27 Nuwe Test.) 
500 nC.: BYBEL boeke vertaal in meer as 500 tale. 
600 nC.:  Latyn was die enigste taal wat toegelaat was vir Bybel vertaling. 
995 nC.: Anglo-Saxon (vroeë wortel van die Engelse taal) vertalings van die 
Nuwe Testament word gemaak. 
1384 nC.: Wycliffe is die eerste persoon wat ‘n handgeskryfde manuskrip 
geskryf het van die hele BYBEL al 80 boeke. 
1455 nC.: Gutenberg vind die drukpers uit. Die eerste boek ooit gedruk, is 
die Gutenberg BYBEL in Latyn.   
1516 nC.: Erasmus produseer ‘n Grieks/Latyns parallel Nuwe Testament. 
1522 nC.: Martin Luther se Duitse Nuwe Testament. 
1526 nC.: William Tyndale se Nuwe Testament en die eerste wat gedruk is 
in Engels.  
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1535 nC.: Myles Coverdale's Bible; Die eerste volledige Bybel in Engels met  
80 boeke  (ingesluit die apokriewe boeke)    
1537 nC.: Tyndale-Matthews BYBEL; die 2de volledige BYBEL in Engels, 80 
boeke. 
1539 nC.: Die "Great Bible" gedruk (80 Boeke). 
1560 nC.: Die Geneva BYBEL gedruk met genommerde verse (80 Boeke). 
1568 nC.: Die Bishops BYBEL gedruk (80 Boeke). 
1609 nC.: Die Douay Ou Testament word bygevoeg by die Rheims Nuwe 
Testament (van 1582) wat die eerste Engelse Katolieke BYBEL  vertaal uit 
die Latynse Vulgaat (80 Boeke).  
1611 nC.: Die King James BYBEL gedruk; oorspronklik met al 80 boeke maar 
die apokriewe geskrifte is later in 1885 uitgehaal. 
1782 nC.: Robert Aitken se BYBEL; die eerste Engelse BYBEL gedruk in 
Amerika. 
1791 nC.: Jesac Kollins en Jesiah Thomas druk die eerste Familie BYBEL (80 
boeke). 
1808 nC.: Jane Aitken se BYBEL-  eerste BYBEL gedruk deur ‘n vrou. 
1833 nC.: Noah Webster se BYBEL; hy het ook sy eie weergawe gedruk van 
die King James. 
1841 nC.: Engelse Heksapla Nuwe Testament.  
1846 nC.: Die Illuminated BYBEL; "most Lavish Illustrated Bible printed in 
America". ‘n King James weergawe. (80 boeke). 
1885 nC.: Die "English Revised Version" BYBEL; eerste Groot Engelse 
hersiening van die King James. 
1901 nC.: Die "American Standard Version"; eerste Groot Amerikaanse 
hersiening van die King James 
1971 nC.: Die "New American Standard Bible" (NASB). 
1973 nC.: Die “New International Version" (NIV). 
1982 nC.: Die "New King James Version" (NKJV) moderne Engels 
2002 nC.: Die English Standard Version (ESV) 
2007 nC.: New Living Translation (NLT Bible) 
Op die huidige oomblik: WEB, World English Bible (nog nie voltooi nie) 
 
Wat is die tema van elke BYBEL boek in ‘n neute dop? 

Die Ou Testament  

 
Daar is 39 boeke in die Ou Testament,  geskei  in 4 afdelings:  
 

 Die Torah, wat tradisioneel aangewys is as die 5 boeke van  Moses. 

 12 Historiese boeke, van Josua, na Ester.  

 5 Digterlike boeke vanaf Job tot Hooglied van Salomo.  

 Profetiese boeke, insluitende die geskrifte van die 5 groot 
profete, Jesaja tot Daniël, en  12 kleiner profete van Hosea tot 
Maleagi.  

 



DIE BYBEL 

 
62 

 

DIE NUWE TESTAMENT  

Daar is 27 boeke in die Nuwe Testament, geskei in 4 afdelings:  
 

  Die Evangelies  

  Historiese boeke  

  Doktrinêre Boeke  

  Profetiese boek  

Die Torah 

Genesis 

Die woord "genesis"  beteken  "oorsprong" en is afkomstig van die Griekse 
vertaling van Genesis 2:04.  Dit is 'n gepaste titel vir die eerste boek van 
die Bybel, waarin die rekord van die oorsprong van die heelal, die menslike 
ras, familielewe, nasies, sonde en verlossing opgeskryf is.  Die eerste 11 
hoofstukke, handel oor patriargale tye, van Adam tot Abraham.  Die res 
van die hoofstukke (12 - 50) is betrokke by GOD se handelinge met die 
aartsvaders Abraham, Isak en Jakob, en Jakob, die seun van Josef.  GOD 
het al dié  "vaders" van die mens gebruik om SY plan van verlossing vir die 
mensdom uit te voer.  Die boek sluit af met die uitverkore volk in Egipte. 

Eksodus  

Die naam beteken "vertrek”. Die belangrikste gebeurtenis van die boek - 
die uittog van die Israeliete uit Egipte. Verder word ander baie belangrike 
gebeure ook hier aangetref, soos die onderdrukking van die uitverkore volk 
in Egipte, die vlug en die oproep van Moses, GOD se verbond met die volk 
Israel by Sinai - die hoogtepunt: GOD  gee  die morele wet (Tien Gebooie) 
deur Moses aan die volk. 'n Kode van sekulêre wette is ook ingesluit, en die 
laaste gedeelte van die boek bevat 'n omvattende beskrywing van die 
heilige ARK VAN DIE VERBOND.  

Levitikus  

Hierdie boek is so genoem omdat dit die wette behandel van diens en 
aanbidding, veral vir die stam van Levi.  Die naam is gepas want dit 
beteken "die handboek van die priesters". Baie  bevele word hier bespreek 
wat ook ‘n vooruitskouing is van die Nuwe Testament, bv. die erns van  
sonde in GOD se oë, die noodsaaklikheid van versoening vir sonde, die 
heiligheid van GOD, en die noodsaaklikheid van 'n middelaar tussen GOD en 
mens.  
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Numeri  

Die naam van hierdie boek word verkry van die twee afsonderlike volk 
tellings van die volk van Israel eerstens by  Sinai,  in die tweede jaar van 
die Eksodus en die ander op die vlaktes van Moab, oorkant Jerigo in die 40 
ste jaar na bevryding uit Egipte.  'n Ander titel is die een wat deur die 
Hebreeuse mense self gegee is, Bemidhbar ("In die Wildernis"), want dit 
beskryf die land van groot gebeurtenisse. In hierdie boek wys die skrywer 
uit hoe die leidende hand van GOD, ondersteuning lewer aan die 
verbondsvolk en hoe HY hulle voorberei om die beloofde land, soos beloof 
is in Genesis, in te gaan.   

Deuteronomium  

Die laaste boek van die TORAH (eerste 5 boeke van die Bybel). Die Engelse 
naam is afgelei van die Griekse werk deuteronomion, wat beteken die 
"tweede wet", of die "wet herhaal". Deuteronomium is in wese Moses se 
afskeid van 'n nuwe geslag waarin hy hulle leer om gehoorsaam te wees 
aan die wet van GOD.  Hier word ook leiding gegee hoe om die nuwe 
omstandighede wat op die volk van Israel  wag, te hanteer.  Verder die 
vernuwing van die verbond van GOD met die aartsvaders - 'n verbond wat 
getrou gevolg moet word, sodat GOD se seëninge oor hulle sal wees in die 
beloofde land.  

Die Historiese Boeke 

Josua  

Hierdie boek dien as die verbinding tussen die Torah en historiese boeke. 
Die naam is afgelei van die hoof karakter, Josua.  Hoofstukke 1-23 beskryf 
die verowering van die land en die verdeeldheid onder die stamme van 
Israel.  In die finale hoofstukke (23-24), bou Joshua op Moses se 
vermanings dat die mense GOD se gebooie moet hou en dat hulle 
hernuwing moet beleef met GOD se verbond. 

Rigters   

Vernoem na die "regters of leiers van Israel," en hulle heldhaftige dade. 
Die boek is geskryf in die tydperk van Josua se dood tot by die geboorte 
van Samuel. Hierdie era word ook  "die donker eeue"   van die Hebreeuse 
geskiedenis genoem.  Dit is die verhaal van menswees, ongehoorsaamheid 
en rampe, en aan die Goddelike kant, van  rigting en verlossing.  Van die 
13  rigters wat  genoem word is die bekendste Debora, Gideon en Simson.  
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Rut 

Die boek Rut bied 'n treffende kontras met die Boek van die rigters, en 
hierdie storie geskied in dieselfde tydperk. In Rigters, skep die nasionale 
sonde en korrupsie 'n donker beeld.  Die verhaal van Rut, die Moabitiese 
vrou, bespreek haar lojaliteit en toewyding aan Naomi, haar Hebreeuse 
skoonma. Dit bied die leser 'n beeld van  Hebreeuse koninklikes in die dae 
van die Rigters.  

I  en II Samuel  

Hierdie boeke is vernoem na Samuel, nie net omdat hy die leidende figuur 
in die eerste deel is nie, maar omdat hy die profeet was wat vir Saul en 
Dawid moes salf as konings oor Israel. Oorspronklik was dit een boek wat 
verdeel is toe dit vertaal is in Grieks.  Hierdie boeke  behandel Israel se 
geskiedenis vanaf die geboorte van Samuel tot die einde van die koninkryk 
van Dawid.  I Samuel behandel die oorgangstydperk van die monargie.  II 
Samuel handel uitsluitlik oor die geskiedenis van Dawid en bied 'n helder 
beeld van die teokratiese monargie, waarin die koning verteenwoordigend 
is van GOD se heerskappy oor die volk.  

 I en II Konings 

Hierdie boeke volg op die boeke van I en II Samuel.  Dit moet gelees word 
as 'n voortsetting van die geskiedenis van die volk Israel soos vervat in die 
boeke van Samuel. Ook hierdie boeke was oorspronklik een werk.  Hierin 
word die geskiedenis van Israel vertel, die laaste dae van Dawid tot die 
vernietiging van die noordelike koninkryk, Israel, in 721 vC, en na die val 
van die suidelike koninkryk, Juda, in 586 vC. Dit is die tydperk van Israel se 
heerlikheid, verdeling, agteruitgang, en val.  

I en II Kronieke 

In die Hebreeuse kanon vorm hierdie boeke ‘n eenheid met die naam,  
"dinge van die dae" (dws., geskiedenis). Die vertalers van die Griekse 
Septuaginta weergawe het die titel, Paraleipomena, gegee wat beteken, 
"dinge wat oorgebly het". Dit is ‘n aanvulling van  Samuel en Konings. 
Kronieke is 'n opsomming van die Hebreeuse geskiedenis van Samuel en 
Konings.  

Esra en Nehemia  

Oorspronklik een boek. Hierdie twee boeke beskryf die terugkeer van die 
Joodse ballinge, na meer as 'n halwe eeu van slawerny in Babel,  die 
verdere herstel van Jerusalem, die tempel en mure.  Esra en Nehemia is 



DIE BYBEL 

 
65 

 

van besondere belang, aangesien dit alle inligting bekend maak oor die 
ballingskap tydperk van Israel se  geskiedenis.  

Ester  

Die boek van Ester is geskryf in die vorm van 'n kort storie soortgelyk aan 
die boek Rut. Dit geskied in die paleis van Susan, of Susa, een van die drie 
hoofstede van die Persiese Ryk. Die verhaal gee ons 'n helder beeld van die 
Jode in ballingskap, van die vyandigheid van hulle nie-Joodse vyande in 
Persië en  hoe  Ester Koningin  geword het van Ahasveros. As koningin het 
sy  later haar lewe in gevaar gestel om totale vernietiging van  haar volk af 
te weer.  GOD se voorsiening en beskerming  vir SY volk geskied deur die 
hele boek, alhoewel die naam “GOD” nie in die boek voorkom nie.  

Die Digterlike Boeke 

Job  

Die hoofkarakter van die boek is Job. Die boek  behandel die moeilike vrae 
wat die mensdom het oor die lewe, lyding en die ellende van die 
regverdige.  Die leser beleef die lyding van die vrome patriarg, Job. Daar 
word geredeneer tussen Job en sy vriende oor die oorsaak van sy lyding.  
Uiteindelik besef Job dat GOD soewerein  is en altyd teenwoordig is.  

Psalms  

‘n Versameling van 150 psalms, die Hebreeuse naam beteken "Die Boek van 
Lof". Daar is verskillende outeurs vir die Psalms bv. Dawid, Salomo, Moses, 
Asaf en ander wat anoniem is. Die verskeidenheid en die eenheid van die 
Psalms het hierdie boek 'n unieke plek in die gewyde lewe van gelowiges 
en die Kerk gegee.  Byna elke aspek van die mens se verhouding tot GOD is 
uitgebeeld in hierdie gedigte.  Eenvoudige vertroue. Die sonde. 'n Beroep 
op 'n hoër gesag in tyd van benoudheid, en die oortuiging dat die wêreld in 
die hande van 'n liefdevolle GOD is.  

Spreuke  

Hierdie boek is 'n versameling van spreuke en gesegdes.  Hoewel Salomo 
die boek se ontwikkelling geïnspireer het, kom die hele inhoud nie totaal 
van hom af nie. ‘n Spreekwoord is kort en kragtig met praktiese 
implikasies.  Die spreuke wat hier ingesluit is dek 'n verskeidenheid van 
onderwerpe, byvoorbeeld:  kuisheid, beheer van die tong, luiheid, kennis, 
verhoudings met ander, en geregtigheid.  Bo alles is Spreuke die bron van 
ware wysheid wat die "vrees van die HERE" is.  
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Prediker  

’n Boek wat handel oor Salomo en wat ons leer dat alles onder die son, 
nietig is. Die skrywer leer ons dat al wat belangrik is, die geestelike 
aspekte en hemelse skatte is.  

Hooglied  

Hierdie boek is die enigste boek in die BYBEL wat liefde, en ook die 
erotiese liefde bespreek as sy tema en is 'n versameling van huweliks 
liedere.  Weereens, soos met die Prediker, is die samestelling oor Salomo, 
en nie deur hom.  Die lied is didakties en moreel in sy doel, en is 
tradisioneel die vertolking van GOD se liefde vir Sy uitverkore volk en 
CHRISTUS se liefde vir SY bruid, die Kerk.  Die heiligheid van die volmaakte 
liefde en eenheid tussen man en vrou in die huwelik word ook erken.  

Die Vier Groot Profete  

Jesaja  

Hierdie boek, soos al die profetiese boeke, ontleen sy naam aan die 
profeet wat die boodskap lewer. Die boodskap van die boek is tweeledig: 
oordeel oor Juda vir sy sondes (1-39), en troos en hoop vir die 
verontagsaming van GOD deur mense (40-66).  In hierdie boodskappe van 
bemoediging word die mees grafiese uitbeeldings van JESUS in die Ou 
Testament gegee. 

Jeremia  

Jeremia is GOD se woordvoerder tydens die agteruitgang en val van die 
Suidelike koninkryk, Juda.  Hy het die moeilikste taak van al die ander 
profete gehad. Alhoewel Jeremia die vernietiging van Juda uitgespreek 
het, het hy gekyk na die toekoms wanneer godsdiens nie meer nasionaal 
sou wees nie maar individueel geestelik. Hierdie nuwe soort godsdiens sou 
van GOD se "nuwe verbond" met sy volk kom. Hy het GOD se waarheid 
geprofeteer sonder kompromie. 

Klaagliedere  

Ook genoem die Klaagliedere van Jeremia, die boek is geplaas onmiddellik 
na Jeremia in die Septuaginta, Vulgaat en tradisionele Engelse Bybels. Die 
boek is saamgestel uit vyf gedigte, dit besing die beleg en verwoesting van 
Jerusalem (586 vC). Die digter maak ook opregte belydenis van sonde 
namens die volk en die leiers. Hy  erken totale aanvaarding aan die wil van 
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GOD, en bid dat GOD weer oor SY mense sal glimlag en hulle aan hul 
vaderland sal terug vertrou.  

Esegiël  

Esegiël het met sy ballingskap in Babel die boek geskryf en sy profetiese 
bediening begin.  Sy dubbele rol as profeet, priester en, sy posisie as "wag" 
oor sy volk, maak Esegiël uniek onder die profete! Die boek bevat 48 
hoofstukke, met die halfpunt, die val van Jerusalem.  Esegiël se profesieë 
voor hierdie gebeurtenis handel oor die sonde en oordeel van Juda.  Die 
profeet praat met hulpelose mense om hoop en versekering te gee dat 
hulle eie land weer na normaal sal terugkeer.  

Daniël 

Hierdie profetiese boek is ‘n tipe openbaring en is geskryf in die 6de eeu 
voor CHRISTUS. In 'n reeks van gebeurtenisse en gesigte, bied die skrywer 
‘n oorsig van die geskiedenis waarin GOD se reëls en heerskappy oor mense 
en nasies uiteindelike oorwinning bereik vir die "heiliges" van GOD.  

Die Twaalf Kleiner Profete  

Hosea  

Hy was soms die "Profeet van goddelike liefde" genoem.  Hosea was 'n 
Israeliet en was geroep om GOD se woordvoerder te word tydens die 
koninkryk se donkerste uur.  Die afvalligheid van sy eie mense het sy hart 
gebreek, maar hy het ook ‘n swaar kruis in sy eie lewe gedra - sy vrou was 
ontrou aan hom.  In sy bittere ervarings het hy geleer van die liefde van 
die HERE en GOD se deernis vir Israel. 

Joël  

Oorspronklik genoem die, "profeet van die  Pinksterfees”. Joël was die man 
wat in die toekoms kon sien. Hy behandel die dag wanneer die HERE SY 
straf sal uitdeel oor SY volk en roep Juda op om hulle te bekeer. Die 
bekering van GOD se volk sal seëninge bring.  

Amos 

Amos was die eerste van 'n nuwe skool profeet, want, soos Elia en 
Johannes die Doper, het hy sonde totaal verwerp. Die boek behandel  
beloftes en die herstel van regverdiges. Hy was deur GOD geroep om in die 
noorde van Israel te profeteer 760 vC.. 
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Obadja  

Hierdie is die kortste van die profetiese boeke, en bevat net 21 verse.  Dit 
behandel die vernietiging en veroordeling van die Edomiete, 
afstammelinge van Esau, wat van die begin af vyandig was teenoor Israel. 
Sy boodskap is hoofsaaklik een van vernietiging en straf vir Edom.  Die 
laaste deel van die profesieë is gemoeid met die Dag van die HERE, 
wanneer GOD se oordeel oor alle nasies sowel as Edom sal kom, en sluit af 
met die belofte dat dit weer GOD se  koninkryk sal word.  

Jona  

Die Ou Testament se “Johannes 3:16”. Hierdie boek verkondig die 
allesomvattende liefde van GOD, selfs vir heidense nasies.  Die skrywer 
vertel hoe Jona GOD se bevel probeer weier nl. om aan  Nineve die straf 
vir hulle afdwaling en ongehoorsaamheid van GOD, te verkondig! GOD straf 
Jona vir hierdie ongehoorsaamheid maar verlaat Jona nie! Tog luister Jona 
die 2de keer na GOD se bevel, maar smeek onverpoos dat GOD nie die stad 
sal vernietig nie. Daar word na  CHRISTUS self verwys in die boek: SY dood 
en opstanding (Matt. 12:39, 16:04; Lukas 11:29-32).  

Miga  

Die profeet Miga was 'n jonger tydgenoot van Jesaja en profeteer in ’n tyd 
toe toestande in Juda soortgelyk was as die Noordelike koninkryke van 
Israel, in Amos se dae.  Miga se boodskap is treffend soortgelyk aan dié van 
Amos;  dieselfde sondes word aan die kaak gestel en dieselfde ruwe, 
direkte, taalgebruik word gebruik.  Hoewel hy GOD se oordeel aankondig 
oor die sonde, het hy ook gepraat van die versekering dat die verlossing 
kom deur die MESSIAS en het hy SY geboorte voorspel.  

Nahum  

Hierdie boek is 'n aanskoulike voorspelling van die ondergang van Nineve, 
die hoofstad van Assirië. Assirie was een van die mees oorlog gedrewe ou 
heidense nasies.  Die profeet Nahum, se naam beteken "troos".   Sy doel 
was om die volk te troos en ‘n belofte te gee dat GOD self die vyand sal 
veroordeel.   

Habakuk  

Alhoewel hierdie boek ook profesieë behandel is dit heeltemal anders as 
die ander profetiese geskrifte. Dit is geskryf  in die vorm van ‘n dialoog. 
Dit bevat die profeet se klagtes en GOD se antwoorde daarop. Ons leer uit  
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Habakuk: Hab 3:19  Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete 
soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes.  

Sefanja  

Hierdie is ’n kort boek maar behandel twee groot temas van die profetiese 
onderrig: oordeel en redding – vir alle nasies.  Sefanja, sien GOD se 
verskriklike oordeel oor die nasies, insluitende Juda.  Hy vermaan die 
mense om hulle te bekeer en verseker hulle dat GOD in hulle sal regeer as 
hulle sal bekeer.  

Haggai  

Hierdie boek is die eerste onder die geskrifte van die post-ballingskap 
profete. Dit bestaan uit vier profesieë wat binne die bestek van 4 maande, 
ongeveer 15 jaar ná die terugkeer van die eerste ballinge uit Jerusalem 
geprofeteer was. Werk aan die tweede tempel het begin na die ballinge se 
aankoms, maar is vertraag vir byna twee dekades. Haggai, kom op met ‘n 
reeks van vinnige en kragtige boodskappe om mense uit te daag met die 
edele taak - die herstel van die Huis van GOD.  

Sagaria  

Partykeer genoem die "Apocalypse of the Old Testament". Hierdie boek 
bevat die boodskappe van die profeet Sagaria, 'n tydgenoot van Haggai.  
Die belangrikste afdeling van die boek (1-8, 9-14) is merkbaar verskillend 
in beide styl en onderwerp. Die eerste agt hoofstukke is hoofsaaklik 
gemoeid met die herbou van die tempel, alhoewel die taal wat gebruik 
word hoogs simbolies is.  Hoofstukke 9-14 handel oor "laaste dinge", die 
"einde van tyd”. Baie Messiaanse simbole word hier gevind en die skrywer 
wys na die dae wanneer Israel herstel sal word en GOD se koninkryk sal 
triomfeer. 

Maleagi  

Die naam van die laaste boek van die Ou Testament.  Maleagi (Hebreeus 
beteken "my boodskapper"), is 'n waardevolle bron oor die Judaïese Jode 
gedurende die Persiese tydperk. Daar is  twee temas: die sonde en 
afvalligheid van Israel (1-2), en die komende oordeel oor die ontroues, met 
seëninge en beloftes vir diegene wat berou het (3-4).  Die groeiende 
Messiaanse verwagting in die Ou Testament is duidelik in Maleagi deur die 
aankondiging van GOD se "Engel van die verbond", deur wie se koms Israel  
gesuiwer  en geoordeel sal word. Die terugkeer van die profeet Elia wat 
die DAG VAN DIE HERE SAL AANKONDIG word voorspel.             
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DIE NUWE TESTAMENT  

Die Evangelies  

Mattheüs 

 Die Evangelie van Mattheüs is geskryf deur Mattheüs die tollenaar en ’n 
dissipel van JESUS.  Dit is die mees volledige weergawe van JESUS se leer.  
Mattheüs is geskryf om die  Joodse gehoor te oortuig dat JESUS die MESSIAS 
is waaroor die Ou Testamentiese profete geskryf het. Die EEN wat ‘n 
afstammeling van Dawid is.  Die belangrikste onderrig is die bergrede (5-7) 
en die gelykenisse (verhalende leringe) veral hoofstuk 13.  

Markus 

Die evangelie van Markus, is die kortste. Markus is verantwoordelik vir die 
bediening van JESUS, van SY doop tot SY hemelvaart.  Markus se doel was 
om JESUS as die groot onderwyser uit te wys. Markus maak minder 
verwysings na die gelykenisse en maak noukeurig rekords van elk van JESUS 
se "groot dade" as bewys van SY Goddelike krag.  Markus bevat 20 
spesifieke wonderwerke en verwys ook na ander.  Bybelgeleerdes is van 
mening dat sy evangelie in Rome geskryf is. 

Lukas 

Lukas, die "geliefde geneesheer" (Kolossense 4:14), wat saam met Paulus 
op sy sendingreise was, is die skrywer van die derde evangelie. Lukas leer 
dat JESUS die Universele Verlosser en geneesheer is, asook die 
medelydende onderwyser.  Sy deurdagte historiese benadering is 
geopenbaar in die voorwoord, wat beweer dat die outeur, "alle dinge van 
die heel eerste gebeurtenis neer skryf".  In teenstelling met Markus, sluit 
hierdie skrywer die maagdelike geboorte in en in teenstelling met 
Mattheüs skryf hy uitvoerig die Peruaanse Bediening (hoofstukke 9-18) 
neer.  

Johannes 

Die Evangelie van Johannes verduidelik  die persoon, CHRISTUS, deur die 
gebruik van die term "logo" (woord).  Dit is geskryf ter bevestiging, dat 
JESUS CHRISTUS die SEUN van GOD is. Die skrywer maak gebruik van 
woorde soos lig, water, lewe, liefde, en brood.  Die skrywer van hierdie 
evangelie is Johannes, die geliefde dissipel. Joh 1:14  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.  
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HISTORIESE GESKRIFTE 

Handelinge 

Gerig aan 'n sekere Theophilus. Hierdie boek handel oor die vroeë 
geskiedenis van die Apostoliese Kerk.  Dit begin met die Hemelvaart van 
JESUS, dit spoor uit na die groei van die Christendom in Palestina en die 
verspreiding daarvan na Sirië, Klein-Asië, Griekeland, en uiteindelik na 
Rome.  Die leidende figuur in die eerste hoofstukke is Petrus met sy 
roerende preke met Pinkster. Die grootste deel van die boek, word gewy 
aan die ervarings van Paulus en sy geselskap tydens hul sendeling pogings.  
Die boek Handelinge is 'n nuttige agtergrond vir die studie van die Paulus 
Briewe.   

Briewe  

Paulus se Briewe  

Romeine  

Hierdie brief, is die eerste in die kanon, maar nie die eerste van Paulus se 
briewe nie, dit is die langste en die mees invloedryke van al die apostels se 
geskrifte.  Dit was geskryf vir die Christene in Rome, wie hy gehoop het om 
so “gou as moontlik” te besoek. Paulus bied aan hulle sy volwasse 
oortuigings met betrekking tot die Christelike geloof: die vervallenheid van 
die mens (sondigheid), die onvermoë van die WET as moontlikheid tot 
redding en GOD se redding deur CHRISTUS.  Die brief sluit af met 
geestelike bystand, raad en 'n paar persoonlike opmerkings. Romeine is die 
boek wat in ons tyd meer gelees moet word. 

 I Korinthiërs  

Hierdie brief handel oor dogmatiese en etiese probleme wat die Korintiese 
gemeente ontstel het, en bied 'n beeld van' n spesifieke plaaslike 
gemeente in die Nuwe Testamentiese tye.  Hy het geskryf uit  Efese,  oor 
die  betekenis van die nuwe lewe in CHRISTUS, en wat die karakter van die 
ware kerk moet wees.  Hy leer hulle oor die geestelike gawes (12), 
Christelike liefde (13), en die betekenis van die opstanding (15).  

II Korinthiërs  

Dikwels genoem "die harde brief". Dit is 'n intense persoonlike brief.  Dit 
vertel van probleme en swaarkry met die volharding in die diens vir 
CHRISTUS. 
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Galasiërs  

Paulus se brief gerig aan die gemeentes in Galasië is die brief wat by 
uitstek Christelike vryheid  uitbeeld.  Galasiërs se klem is soortgelyk aan 
die tema van Paulus se brief aan die Romeine. Dit begin met ‘n  
dogmatiese gedeelte, en volg deur 'n intense praktiese afdeling in 
hoofstukke vyf en ses.  

Efesiërs  

Die Efese brief is een van Paulus se vier  "Gevangenis briewe" - Filippense, 
Kolossense, en Filemon.  Alhoewel gerig aan die gemeente in Efese,  is 
algemeen geglo dat hierdie brief  ’n omsendbrief is oor die gelowiges se 
verhewe posisie in CHRISTUS, die kerk as die liggaam van CHRISTUS, haar 
verhouding met GOD, en die praktiese implikasies van die evangelie. 

Filippense 

Hierdie brief het ‘n boodskap van vreugde. Paulus spreek sy dankbaarheid 
vir die Filippense se liefde en materiële hulp uit.  Die brief is uniek en baie 
belangrik omdat hy die nederigheid van JESUS uitwys. Dit handel ook oor 
die persoonlike  advies  wat Paulus gee aan Euodia en Sintige.  

Kolossense  

Die Kolossense brief is bekend vir sy leringe.  In die brief, dring  Paulus aan 
op die Heerskappy van CHRISTUS.   

I en II Thessalonicense  

Hierdie briewe is waarskynlik die vroegste geskrifte van die apostel Paulus. 
Dit  is geskryf in  51-52 nC., kort na die stigting van die Thessaloniese 
gemeente. Paulus se antwoord op 'n aantal praktiese probleme wat lei tot 
die ondergang van die Christene van Thessalonika.  Die belangrikste 
bydraes is  in die besonder die gebeure voor- en gepaardgaande met die 
terugkeer van CHRISTUS. Die besorgdheid van Paulus vir sy volgelinge is 
ook duidelik regdeur die boeke.  

I en II Timótheüs  

Saam met die brief aan Titus, word hierdie geskrifte aangedui as "pastorale 
briewe". Hierdie twee briewe is geskryf uit die oogpunt van ‘n besorgde 
leraar. Die briewe aan Timótheüs bespreek aangeleenthede soos die regte 
en kwalifikasies van die kerkbeamptes, die inspirasie van die Skrif, die 
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behandeling van die weduwees en die verwagting van 'n toekomstige 
beloning.  

Titus 

Dit is 'n persoonlike brief geskryf deur die apostel Paulus aan 'n jong 
predikant wat hy agtergelaat het op Kreta .  Net soos die Timótheüs 
korrespondensie, is die brief aan Titus ‘n praktiese brief en bespreek die 
daaglikse probleme en konfrontasies van leraars. 

Filemon  

Hierdie is die kortste van al Paulus se briewe. Dit maak ‘n beroep  op 
Filemon, die eienaar van Onesimus, 'n weghol slaaf, om hom  terug te 
neem as 'n broer in CHRISTUS (16, 17).  Hierdie baie persoonlike brief 
onthul die praktiese waarheid van broederskap in CHRISTUS.   

Hebreërs  

Die brief handel oor JESUS, wat die  volmaakte offer vir  sondes geword 
het en die groot Hoëpriester van die orde van Melgisedek is. (Gen. 14). Die 
Bybel se enigste definisie oor wat geloof is kom voor in die brief hoofstuk 
(11). Heb 11:1, Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons 
hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.  

Algemene Briewe  

Jakobus 

Die skrywer van hierdie brief stel hom voor as "Jakobus, 'n dienskneg van 
GOD en die HERE JESUS CHRISTUS". Vier mans in die Nuwe Testament het 
hierdie selfde naam gedra. Die brief is gerig aan die "die twaalf stamme 
wat oral versprei is", en is die mees Joods in styl en vorm van enige van die 
Nuwe Testamentiese boeke.  Dit is  'n praktiese brief wat handel oor die 
Christelike etiek. Jakobus leer dat dade, en nie woorde, die merk van 'n 
dissipel is.  

I Petrus  

Die outeur beskryf homself as "Petrus ‘n apostel van JESUS CHRISTUS", en 
is geskryf in ‘n pragtige Griekse styl wat die gees van Petrus uitbeeld.  Die 
brief toon 'n tyd van lyding en beproewing.  Dit wys op die wydverspreide 
vervolging van die Christene deur die Romeinse owerhede.  Die skrywer 
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vermaan sy lesers na 'n lewe van reinheid, van ‘n Goddelike lewe, en  
vermaan hulle  om standvastigheid en getrou te bly.  

II Petrus  

Hierdie brief is 'n "herinnering" aan die lesers van die waarheid van die 
evangelie wat hulle ontvang het, ten spyte van die aanvalle deur valse 
leraars.  Die skrywer herinner sy lesers om  te midde van vervolging steeds 
standvastig te bly, met die belofte dat die HERE SY beloftes sal hou!  Hy 
praat van die "dag van die HERE" (parousia) en van die noodsaaklikheid dat 
almal "vlekloos en onberispelik" moet bly (3:14).  

Die Briewe van Johannes  

Daar is  drie Johannes briewe - I, II en III.  Hierdie briewe is gedateer 90-95 
nC. Johannes, die skrywer van die vierde evangelie, adresseer die eerste 
brief  aan 'n onbekende groep, en dui sy kommer aan oor die leuens oor 
JESUS.  Ek, Johannes 5:13, dui daarop dat die skrywer  hierdie groep 
uitwys as die groep wat weet wat die versekerings van die ewige lewe is.  
II Joh. is gerig aan 'n uitverkore vrou en gemeente. Dit behandel 
dwaalleer.  III Joh. is gerig aan Gaius, 'n man geprys vir sy gasvryheid.  

Judas  

Die skrywer van hierdie kort brief waarsku sy lesers teen die gevare van 
afvalligheid, en wys op die ontrouheid van die Israeliete as 'n herinnering 
van GOD se oordeel.  Die skrywer vra dat mense kragtig sal stry vir die 
geloof (3), en in 'n slot seënbede maan hy hulle om hulle te weerhou hou 
van die val (24). 

Profetiese Boek  

Openbaring  

Hierdie laaste boek van die BYBEL identifiseer homself as "die openbaring 
van JESUS CHRISTUS", en sy skrywer is aangewys as "Sy dienskneg 
Johannes", wie verban is na die Griekse eiland Patmos ter wille van sy 
geloof. Gerig aan die sewe historiese kerke in Klein-Asië, is die Boek 
Openbaring  geskryf om te waarsku teen geestelike verval en vra vir  moed 
onder vervolging.  Baie simboliek en skilderagtige beelde word gebruik . 
Dit is die Profesieë wat handel oor die eindtyd.  Die uiteindelike 
oorwinning van CHRISTUS is die oorheersende tema van hierdie boek.  
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Waarom is die apokriewe geskrifte weggelaat uit die WOORD VAN GOD? 
Wat is die apokriewe? 
 
Die woord apokriewe beteken : verborge of nagemaak. Die apokriewe is 
ongeïnspireerde, valse boeke wat deur verskeie individue geskryf is. 
Die invoeg van die apokriewe was gedoen deur die Roomse kerk al was nie 
een van die skrywers deur die HEILIGE GEES geïnspireerd nie. Dit is 
duidelik sigbaar uit die inhoud van die boeke self. 
 
Die geskrifte is (in Engels): 
Die Rooms Katolieke Apokriewe  

Tobit 
Judith 
Wisdom 
Predlesiastics 
Baruch 
First and Second Maccabeus 
Additions to Esther and Daniël  
En Apokriewe wat verwerp is deur Die Rooms Katolieke:  
First and Second Esdras 
Prayer of Manassas 
Susanna 
 
Waarom is die Apokriewe Geskrifte weggelaat? 
 

 Nie een van die geskrifte was geskryf in Hebreeus nie. Daarom in 
terme van die BYBEL kode is die geskrifte glad nie gekodeer nie. 

 Nie een van die geskrifte was deur heilig geïnspireerde mense 
geskryf nie, maar was liewers geskryf as stories en geskiedkundige 
geskrifte. 

 Die geskrifte was nooit as heilig verklaar deur die Jode, of 
bewaarders van die oorspronklike Hebreeuse geskrifte nie. Dit is 
‘n feit dat die Jode nadat hulle Jerusalem ingeval het alle 
apokriewe geskrifte verbrand het in 70 nC. 

 Die apokriewe was nie toegelaat tussen die heilige boeke van die 
Bybel tydens die eerste 4 eeue van die CHRISTELIKE kerk nie. 
(hierdie CHRISTELIKE kerk waarvan ek praat is definitief nie die 
Katolieke geloofstelsel wat nie-Christelik is nie.) 

 Die Apokriewe het ook heeltemal onwaar stellings wat geskryf was 
as fiksie bv. Antiochus Epiphanies word in dieselfde boek 
Maccabeus 3 keer dood gemaak op 3 verskillende plekke. 

 Die Apokriewe is totaal in teenstand met die BYBEL in terme van 
die - bid vir dooies en menslike perfeksie. 

 Die inhoud van die boeke wys in hulle self uit dat hulle nie deel of 
waardig is van die Woord van GOD nie, en ook nie Heilig 
geinspireerd is nie. 
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 Die geskrifte is oorvloedig met historiese en geografiese 
onnoukeurigheid en tydteenstrydigheid. 

 Apokriewe geskrifte het bestaan voor Nuwe Testamentiese tye en 
tog verskyn daar nie een enkele aanhaling van die apokriewe in 
die Nuwe Testament nie. JESUS het ‘n klomp aanhalings gemaak 
uit die Ou Testament boeke – 24. En die Nuwe Testament self haal 
die Ou Testament 34 keer aan. 

 
 
Ons verwys na die volgende uittreksel uit die Apokriewe om te wys hoe 
onsuiwer dit is: 
2 Maccabees 12:43-45, 2.000 pieces of silver were sent to Jerusalem for a 
sin-offering...Whereupon he made reconciliation for the dead, that they 
might be delivered from sin  
 
Mens word gered deur werke 
Predlesiastics 3:30, Water will quench a flaming fire, and alms maketh 

atonement for sin.  

 

Tobit 12:8-9, 17, It is better to give alms than to lay up gold; for alms doth 
deliver from death, and shall purge away all sin. 
 
Heksery 
Tobit 6:5-8, If the Devil, or an evil spirit troubles anyone, they can be 

driven away by making a smoke of the heart, liver, and gall of a fish...and 

the Devil will smell it, and flee away, and never come again anymore. 

 

Dit vertel dat Maria  sonder sonde was 

Wisdom 8:19-20, And I was a witty child and had received a good soul. And 

whereas I was more good, I came to a body undefiled. 

 

Met ander woorde: die apokriewe is immoreel. Ook geen Apokriewe geskrif 

word na verwys in die Nuwe Testament nie. Die apokriewe is geskrifte wat 

temas en gedagtes voortdra uit die ooste. 

 

Was die Apokriewe nie in die KING JAMES nie? 

Die skrywers van die King James het nooit die apokriewe gesien as die 
Woord van GOD nie, maar liewers as historiese geskrifte, ingedruk tussen 
die Ou en Nuwe Testament as verwysings materiaal. Martin Luther het die 
volgende te sê oor die Apokriewe: 
  
"Apocrypha--that is, books which are not regarded as equal to the holy 
Scriptures, and yet are profitable and good to read."  
King James Version Defended bladsy 98. 
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In 1599 , twaalf jaar voor die King James BYBEL gedruk was het Koning 
James die volgende gesê oor die Apokriewe: 
"As to the Apocrypha books, I OMIT THEM because I am no Papist (as I said 
before)..." 
King James (Charles Stewart, Basilicon Dorond, page 13) 
 
En ook, 
"...Is it a small corrupting of the Scriptures to make all, or the most part of 
the Apocrypha of equal faith with the canonical Scriptures...?"  
 
En verder:  
Thirty-nine Articles of the Church of England (1571 weergawe – die kerk 
van Engeland), het dit te sê gehad oor  die Ou en Nuwe Testamente: 
“In the name of the Holy, we do vnderstande those canonical bookes of the 
olde and newe Testament, of whose authoritie was never any doubt in the 
Churche”. 
 
En dan praat die Kerk oor die Apokriewe en sê:  
And the other bookes, (as Hierome sayeth),” the Churche doth reade for 
Eksample of life and instruction of manners: but yet doth it not applie 
them to establish any doctrene.”  
Philip Schaff, Creeds of Christiandom. Grand Rapids: Baker Book House, 
1977, Vol. III, pp. 489-491.  
 
Die  “Hampton  document” het ontstaan as gevolg van die bekende 
“Hampton Court Conference” van 1604 waartydens Koning James toegelaat 
het dat BYBEL’s vertaal kon word in Engels, en in terme van die apokriewe 
en die en die Kerk van Engeland is die volgende gesê:--  
The Apocrypha, that hath some repugnancy to the canonical scriptures, 
shall not be read...  
 
Die apokriewe was  weggelaat in 1629 van die toelaatbare weergawes. 
Puriteine en Presbiteriane het baklei vir die totale weglating van die 
Apokriewe uit die BYBEL en in 1825 is besluit deur die Britse en 
Internasionale BYBEL Verenigings dat die geskrifte nie BYBELS is, deur die 
HEILIGE GEES geïnspireerd is,  of lofwaardig is nie. Van daardie tyd af was 
die Apokriewe geskrifte weggelaat uit alle Engelse BYBELS, behalwe 
Roomse Kerke. 
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Die Seël van GOD  
  
Is daar bewyse dat GOD die BYBEL geskryf het? 

Definitief, en wanneer dit bestudeer word laat dit mens sprakeloos....  

Numeriese waardes in die BYBEL.  

Die seël van sewe.   

Die BYBEL waarsku ons dat die sigbare dinge van die skepping openbaar die 
onsigbare Skepper en daarom is ons sonder verskoning as ons die getuienis 
van SY hand ignoreer. 

Rom 1:19  omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, 
want God het dit aan hulle geopenbaar. 
Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die 
wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy 
ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie; 

Het die BYBEL enige seël waartoe ons die vakmanskap kan identifiseer 
van HOM wat die BYBEL geskryf het? 

Kom ons begin deur te kyk na die syfer 7 in die Woord. 

Die melaatse man was aangesê om 7 keer te gaan was in die Jordaan. 

Die kinders van Israel moes 7 keer om Jerigo loop.  

Daar is niks magies omtrent die nommer nie maar dit is die “merk” of seël 
van GOD en ons vind dit deur die hele BYBEL.  

Die Bybel self is in sewe verskillende afdelings geskryf.  Kyk maar na die 
laaste boek, Openbaring, wat GOD se Boek van die klimakse, verordeninge 
en voltooiing is.  

 Dit is wat ons kry.  

 Sewe Kerke.  
 Sewe Geeste van GOD.  
 Sewe kers kandelare.  
 Sewe sterre.  
 Sewe seëls.  
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 Sewe engele.  
 Sewe basuine.  
 Sewe donderslae.  
 Twee en veertig maande, ses sewes.  
 Drie en 'n half dae saam met twee getuies.  
 Sewe duisend mense vermoor deur aardbewing.  
 Sewe koppe.  
 Sewe krone.  
 Sewe plae.  
 Sewe berge.  
 Sewe konings.  
 'n Dier met sewe koppe.  

Dit is net 'n voorbeeld van sewes op die oppervlak, en dit alles net in  
Openbaring. 

Ook te vinde in Openbaring is 'n voorbeeld van  weggesteekte sewes, 

Openbaring 5:12.  Sewe eienskappe van CHRISTUS.  
Openbaring 7:12.  Sewe keer word GOD gegroet deur engele.  
Openbaring 5:14.  Vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge, 
aanbid GOD. 

Die term "geseën" word presies sewe keer gebruik.  So ook “die boek van 
die lewe”. 

Daar is in werklikheid, meer as vyftig voorkomste van sewe in Openbaring 
alleen.  

Nou.  Ten opsigte van die watermerk of seël onder die oppervlak.  

‘n Absoluut verstommende ontdekking, in terme van die Hebreeuse en 
Griekse tekste, wat deur verskeie onafhanklike studente van GOD se 
Woord ontdek is, 'n ontdekking wat deur GOD toegelaat  word, word as 'n 
uitdaging vir hierdie ongelowige era gegee.  

'n Feit wat gelowiges reeds weet.  'n Feit wat dui op die GODdelike gesag 
van die Bybel.  

'n Uitdaging, vir alle liberale en moderne teorieë van mense, wat dit laat 
verkrummel soos' n sandkasteel met die inkomende gety van die see.  

Daar is vasgestel dat in die tekste weggesteek was, 'n Seël,' n teken, van 
GOD se definitiewe seël op SY Woord.  
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Ander patrone is ook aanwesig, maar die seël van sewe is die mees 
prominente in hierdie ingewikkelde patrone, en is baie maklik herkenbaar 
en kom voor van die begin regdeur die hele Woord sonder een fout, tot die 
einde.  

Dit bestempel die Bybel as die onbetwiste Woord van God.  

Ivan Panin, wat sy lewe gewy het aan die ondersoek en publisering van die 
bogenoemde, het die publiek uitgenooi en van die slimste mense deur die 
pers genooi om hierdie seël aan hulle voor te lê en gevra hulle moet dit 
ondersoek. Niemand was in staat om die feite te weerlê nie.  

Die patroon en ontwerp van 7 is reg deur die Hebreeuse en Griekse tekste 
konsekwent, en eenvormig. Die patroon is verder eenvormig deur al die 
verskillende boeke in beide die Ou en die Nuwe Testament. En wanneer 
besef word dat die BYBEL deur 41 skrywers geskryf is oor 2 duisend jaar, 
uit verskillende geledere, en in twee verskillende tale, moet mens besef 
dat geen menslike brein dit kon geskryf het nie, maar net GOD. Want net 
‘n OPPERWESE kon die begin van die einde ken. Alles pas saam as ‘n 
geheel. 

Kom ons gebruik die geslagsregister van ons HERE JESUS CHRISTUS ter 
voorbeeld en ondersoek hoe die numeriese 7 in die Woord ingeweef is deur 
GOD HOMSELF.  

Koning Dawid skryf:  

Ps 19:1  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. (19:2) Die hemele 
vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy 
hande.  
Ps 19:2  (19:3) Die een dag stort vir die ander ‘n boodskap uit, en die 
een nag kondig vir die ander kennis aan:  
Ps 19:3  (19:4) daar is geen spraak en daar is geen woorde nie—
onhoorbaar is hulle stem.  
Ps 19:4  (19:5) Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle 
woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het Hy daarin ‘n 
tent gemaak;  
 
Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die 
wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy 
ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;  

Die Nuwe Testament begin met die geslagsregister van CHRISTUS terug na 
Abraham.  Mattheüs 1:1-17.  
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Dit is interessant om daarop te let dat die geslagsregister self verdeel is in 
drie stelle van 14.  

Abraham tot Dawid.  
Dawid na Babel gebring.  
Babel, na CHRISTUS.  
 
Dit het twee natuurlike afdelings.  Mattheüs 1 tot die gevangenskap, en 
van Mattheüs 1:12-17  tot die geboorte van CHRISTUS.  

Beide afdelings het numeriese verskynsels, maar ons behandel die eerste 
deel uit die Griekse teks.  

Die woordeskat van die eerste deel van hierdie geslagsregister het 49 
woorde, en 49 is saamgestel uit  7 - 7's, en dit het twee aparte numeriese 
eienskappe,  dit is ‘n veelvoud van 7, en die som van sy faktore is 14, 2-7's  
Van hierdie 49 woorde begin 28 of 4-7's met 'n klinker, en die oorblywende 
21, 3-7's met' n konsonant.  

So al die woorde van die woordeskat is verdeel in woorde wat begin en 
eindig, met 'n klinker, of 'n konsonant,  presies deur sewes.  

Hier sien ons vier kenmerke van die sewe;  

Hierdie woorde het 266 letters, weer 'n veelvoud van 7, 38-7's, en dit is nie 
al nie.  Die som van die syfers is 14 (2+6+6), 2-7's, en die som van die 
priemfaktore, 2+ 19+ 7, is weer 'n veelvoud van 7, naamlik, 28, of 4-7's, so 
ons het nog drie kenmerke van 7.  

Onthou ons het gesê dat die 49 woorde van die woordeskat verdeel is 
tussen klinker woorde en konsonant woorde, deur sewes.  Dit is opmerklik 
op sigself, maar die 266 letters volg presies dieselfde plan, dit is 140 van 
hulle, die 20- 7's, is vokale, en 126, of 18-7's is konsonante!  

Daar is net een kans in 'n miljoen dat hierdie dinge per toeval gebeur het. 
Maar toeval of nie, uit die 49 woorde is daar 7 woorde wat in ander vorme 
voorkom, 

twee en veertig,  6-7s  in een vorm.  
veertien,  2-7s kom eenkeer voor 
vyf en dertig,  5-7s meer as een keer.  

Van die 42 naamwoorde is 35,  5-7's,  eiename en die ander sewe is nie, en 
die aantal kere wat die eiename voorkom is presies 63.  9-7's.  
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Die manlike name kom 56 keer, 8-7's, voor en  drie vroulike name kom voor 
met ‘n totale letter getal van  14.  2-7's.  

Slegs een stad word in die gedeelte genoem.  Babilon, en dit bevat sewe 
Griekse letters.  Dit bied nie net 'n verdere reeks dele van sewe nie, maar 
verminder die kanse van toeval tot omtrent ses honderd miljard tot 1, 
volgens die wet van kans.  

Hierdie skema alleen toon die wiskundige kunstenaarskap  agter die 
formulering van hierdie genealogie, dat elke letter en woord in sewes 
opgedeel is, is asemrowend. En dit is maar een aspek.  Baie ander 
kenmerke van die sewe is versteek in hierdie geslagsregister, wat pas saam 
met dié wat vertoon word.  

Nou dat ons die basis onderwerp voorgestel het, KAN JY AS MENS, sê dat 
dit pure voorval is?  

Dit was my eerste reaksie.  

Maar toe ek meer lees oor die wet van kans of gemiddeldes, het ek besef 
dit sal dwaas wees om so te dink . Ek gee ‘n  illustrasie van die wet van 
kans.  

Gestel jy het tien sente, gemerk 1 tot 10.  
 
Plaas hulle  in 'n sak en skud die sak.  
 
Wat is nou jou kans om die sent met nommer 1 uit te trek?  

Die antwoord is duidelik.  Die kans is 1 uit 10.  

Met ander woorde, deur 'n aantal herhaalde trekke sou mens daarin slaag, 
gemiddeld een maal elke 10 trekke, om die regte een te trek.  

Wat is dan jou kans om die sent nommer 1 te trek, hom terug te plaas in 
die sak, en dan die nommer 2 sent te trek? 

Dit is 1 in ‘n 100.  

Met die tien sente kan jy ‘n honderd kombinasie kry met 2 trekke.  

Dit is: - 1-2, 1-3, 1-4,... 10-10 tot dan 2-3, 2-4, en so aan.  

Dit gee  45 kombinasies.  

As dit jou uitgeput het kan jy dit in omgekeerde volgorde ook doen.  10-9, 
10-8, 10-7, en so aan tot by 2-1.  
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Dit gee 'n verdere 45 kombinasies.  

Ook omdat die sente  vervang word voor die volgende trekking kan jy 1-1, 
2-2, 3-3, 10-10 trek, dit gee 'n verdere tien samestellings.  

Dit gee met ander woorde  'n 100 verskillende kombinasies.  

So jy sal sien, omdat daar ‘n 100 verskillende kombinasies is, is die kans 
om die kombinasie 1-2 te kry,  1 in 100.  

Maar wat sou die kans wees vir 1...  2...  3, in daardie volgorde?  

Dit sou die kans dan verminder tot 1 in 1000.  

En dit is 'n wet wat in daardie verhouding onbepaald voortgaan.  

Om die sente dus van 1 to 10 namekaar in volgorde te trek, is ‘n 
ongelooflike 1 in 10 duisend miljoen, 1 in 10,000,000,000.  

So ons kan die onmoontlikheid verstaan, dat die ontwerp in die Woord 
voorkom sonder een fout as ons dit meet teen die wet van kans.  

U moet verstaan  dat  in die Grieks en Hebreeus, elke letter ‘n numeriese 
waarde het, dus het elke sin en woord ook ‘n numeriese waarde wat bloot 
net die somtotaal is van die woorde of sinne.  

Ek het ‘n baie belangrike gedeelte gekies om dit vir u te wys, synde die 
geboorte van JESUS.  Hou in gedagte, JESUS is die fondament van die hele 
Christelike geloof, en dus neem ek voorbeelde wat 'n direkte verband met 
HOM het van SY geboorte in Mattheüs 1:18-25 af.  

Die hoeveelheid Griekse woorde is presies 161 23-7's 

Die numeriese waarde is presies 93 394 13,342-7's 

Die hoeveelheid vokaal woorde is presies 77      11-7's 

Die numeriese waarde is presies 51,247 7,321-7's 

Hier het ons 'n perfekte, dubbel- geslote  ontwerp waar elke woord en 
letter, konstant moet bly, sou een enkele letter verander val die hele 
ontwerp plat.  
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Daar  is ses Griekse woorde wat nêrens anders gevind word in  Mattheüs 
nie. En hulle numeriese waardes: 

 Die numeriese waarde is presies 5005   715-7’s 

 Hierdie ses Griekse woorde het presies 56 letters  8-7’ s 

Die eerste twee verse, 'n natuurlike skeiding, presies 42 
woorde  

 6-7’ s  

 dan bly 119 oor  17-7’s  

 Die laaste vers, 'n ander natuurlike skeiding, het presies 14 
woorde  

 2-7’s 

 dan bly 147 oor   3-7's van 7's  

 Verder kom die 161 woorde in 105 vorms voor   15-7's  

 Die numeriese waarde van hierdie vorms is presies 65.429   9,347-7’s  

 In hierdie 105 vorms is daar presies 35 werkwoorde   5-7’s  

 Daar is ook presies 7 name   7  

 Die aantal letters in hierdie name is presies 42   6-7’s 

Die woord "Emmanuel" word ook hier gebruik en nêrens anders in die 
Nuwe Testament nie. 

 Die numeriese waarde is 644   92-7's  

 Die som van die syfers is 14   2-7’s  

 Die aantal vorms eksklusief tot hierdie hoofstuk is 14   2-7’s  

 Die numeriese waarde is presies 8715   1,245-7’s  

Nou het ons 'n ander merkwaardige gebeurtenis; Die engel praat met Josef, 
en hoewel sy woorde  uniek is , pas dit presies in die geheel!  

 Die engel gebruik presies, van die 77 woorde,  28   4-7’s  

 Die numeriese waarde van al die engel se woorde is presies 
21042  

 3,006-7’s  

 Die engel gebruik presies 35 vorms  5-7’s  

 Hierdie 35 vorms het presies 168 letters   24-7's  

 Die numeriese waarde van hierdie briewe is presies 19397   2,771-7’s  

 En die engel, in die gebruik van 28  woorde, laat hy 49 woorde 
oor  

 7-7’s  

 In die gebruik van presies 35 vorms, laat hy presies 70 oor  10-7's  

 Die som van die syfer 70 is 7, die faktore, 7 + 2 + 5 is 14   2-7’s  
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Hierdie rekord van die geboorte van CHRISTUS, in 161 Griekse woorde, 
beslaan ongeveer een-derde van 'n bladsy in die Bybel en die uitdaging van 
Panin, gerig aan dié kritici van sy dag, was om 161 woorde van soortgelyke 
formaat te produseer oor drie jaar.  Net die stukkie wat ons nou hanteer 
het se kans van waarskynlikheid is  200 of so quintillion, 'n aantal 
bestaande uit 21 syfers.  

Panin sê,  “Daar is nie 'n enkele paragraaf in hierdie Evangelie wat nie 
gebou is in dieselfde manier as dié wat reeds getoon is nie.  Dit sou  
Mattheüs ‘n duisend jaar geneem het om die formaat te konstrueer in die 
Evangelie”.  

Maar is dit moontlik dat Mattheüs  bonatuurlike krag kon gehad het?  

Wel, hy was deur 'n bonatuurlike Krag toegerus: 

2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
2Ti 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie 
werk volkome toegerus.  

Maar!  As ons krediet moet gee dat Mattheüs  hierdie krag gehad het, dan 
moet Markus, Lukas, Johannes, Jakobus, Petrus, Judas en Paulus, met 
dieselfde krag krediet gegee word, want in briewe van elkeen word  
dieselfde bonatuurlike verskynsels openbaar.  

Elke paragraaf, elke sin, kan aangetoon word dat dit  gekonstrueer is op 
dieselfde wonderlike manier en elkeen sou ‘n duisend jaar geneem het.  

Menslik gesproke is dit onmoontlik.  

Daar is net een verduideliking: 

2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
 
2Pet 1:20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesieë van die 
Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;  
2Pet 1:21  want geen profesieë is ooit deur die wil van ‘n mens 
voortgebring nie, maar, deur die HEILIGE GEES gedrywe, het die heilige 
mense van God gespreek.  

Geen ander werk van die mens of Apokriewe geskrifte bevat enige plek, 
dieselfde bonatuurlike formaat nie. Die verskynsel kom egter net voor in 
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die Textux Receptus waarvan die King James en Ou Afrikaanse vertaling 
vertaal is. 

Kom ons behandel ‘n gedeelte uit die Ou Testament. 

Daardie belangrike woorde van Genesis 1:1 

Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.  

Hierdie is die fondasie van GOD se WOORD. As GOD SY WOORD seël, moet 
hierdie verse ook verseker geseël wees. En HY het. 

Die verse bestaan uit presies 7 Hebreeuse woorde.   7  

Die sewe woorde het presies 28 letters  4-7’s  

Daar is drie naamwoorde, God, Hemel, Aarde.  Hulle totale 
numeriese   waarde is  presies presies 777  

 111-7’s  

Daar is 'n Hebreeuse werkwoord,  "Maak.'  Die numeriese waarde is  
presies 203  

 29-7’s  

Die eerste drie Hebreeuse woorde bevat die onderwerp.  Hulle het         
presies  14 letters 

 2-7’s  

Die ander vier bevat die voorwerp met 14 letters   2-7’s  

Die vierde en vyfde woorde het presies 7 letters  7  

Die sesde en sewende woorde het presies 7 letters   7  

Die Hebreeuse woorde vir die twee voorwerpe.  "Die hemel" , en 
“die               aarde”  ELK het presies 7 letters 

 7  

Die waarde van die eerste, middelste en laaste letters in die vers is 
133  

 19-7’s  

Die numeriese waarde van die eerste en laaste letters van al 7 
woorde is 1393  

199-7’s  

Die waarde van die eerste en laaste letters van die eerste en laaste 
woorde is 497  

 71-7’s  

So het die waarde van die eerste en laaste letters, van elkeen van 
die woorde tussen is  896  

128-7’s  

Die Hebreeuse deel 'ETH "met die artikel, 'Die' is 2 keer gebruik 406   58-7’s  

Die laaste letters van die eerste en laaste woorde= 490   70-7’s  

As ons sien hoe hierdie sewe Hebreeuse woorde so wonderlik gekies en 
gereël is deur GOD dat die getal sewe letterlik geweef is in elke denkbare 
manier dan sal enige mens CHRISTEN of nie, verstom moet staan oor die 
WOORD van GOD. Daar is verder gevind dat daar meer as 30  verskillende 
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numeriese eienskappe in die verse is, en bereken dat die kans dat die 
bogenoemde 15 wat bespreek is, 1 uit 33,000,000,000,000 is. 33 Triljoen.  

Van die wêreld se voorste wiskundiges, het die studie bestudeer en tot die 
gevolgtrekking gekom, dat selfs die slimste man wat ooit geleef het nie so 
‘n  wiskundige probleem kon uitdink nie en dit verklaar GOD se 
wonderwerk.  

Panin sê, “Geen sterflike wese kan in 'n honderd jaar die ontwerp in die 
BYBEL gemaak het al sou hy vir ‘n honderd jaar al sy tyd gewy het aan die 
taak nie”.  

Dit moet onthou word dat met elke bykomende sin word die  probleem 
eksponensieël meer, sodat die menslike intelek dit naderhand nie meer 
kan byhou nie. Elke woord is belangrik, byvoorbeeld, die woord "doop" 
vorm 'n omvattende patroon wat die  hele Nuwe Testament verbind en as 
net hierdie woord verwyder is, sou dit die hele ontwerp vernietig. 

Vir die  Nuwe Testament skrywers om hulle boeke saam te stel sonder ‘n 
bonatuurlike invloed, sou hulle moes geweet het wat die ander een geskryf 
het. En dit was onmoontlik. 

Sonder twyfel het GOD alles so beplan dat niemand kan kom om SY WOORD  
in twyfel te stel nie, HY daag ons as te ware uit.  

1Kor 3:19  want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God; 
want daar is geskrywe: Hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang;  

Diegene wat kritiek gee oor die BYBEL het dus 2 keuses. Hulle moet glo 
dat, of GOD, of die mens, die skrywer van die Woord was.  Dit is menslik 
onmoontlik. 

GOD het ‘n plan dat almal wat SY Woord bestudeer hierdie fantastiese 
konsepte sal leer ken. 

Heb 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want 
hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat 
Hom soek.  
 
Tweede aspek.  

Daar is studie gedoen oor die Woord van GOD en waargeneem dat sommige 
getalle in die Bybel spesifieke betekenisse het, asof hulle daar is om ons 
aandag te rig op iets of iemand in die besonder.  
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As 'n algemene reël is dit duidelik dat  hierdie nommers reg deur die Bybel  
voorkom en is met groot belangstelling gevolg deur studente van die Skrif 
vir baie jare, nie vir 'n bonatuurlike kwaliteit wat dit bevat nie, maar 
omdat hulle gevind het dit is  wegwysers wat verwys na GOD se Hand in SY 
wêreld, asook om ons aandag aan 'n gebeurtenis of 'n persoon of 
geleentheid aan te dui.  

Maar net soos in die Tabernakel alles 'n simboliese betekenis het - die goud 
en die silwer en die koper - alles verwys na die persoon van GOD en van 
ons HERE JESUS CHRISTUS, SY SEUN. Net so het studies bewys dat van die 
getalle simboliese waardes het. 

 Hier is die simboliese betekenisse: 

 

Moet nie  5 met 6 verwar nie. Want al is die mense onder die sonde is die 
mens totaal toegemaak onder genade(5)  

Ek wil graag beklemtoon dat die Skrif geskryf is in Hebreeus in die Ou 
Testament, en Grieks in die Nuwe Testament, en dat in beide hierdie tale 
elke letter ook staan vir 'n nommer.  Die meeste van ons is vertroud met 
die Romeinse stelsel van getalle en letters, waar V staan vir vyf, X vir tien, 
en L vir vyftig, maar nie almal van ons is bewus van die aantal waardes van 
die Hebreeuse en Griekse alfabet nie. 

 

 

 

 

 

 1.  Eenheid of eensgesindheid.   2.  Skeiding of getuie.  

 3.  Goddelike volmaaktheid of Godheid.   4.  Skeppende werk, of die hele wêreld.  

 5.  Genade (gratis geskenk van God).   6.  Man (onder die sonde).  

 7.  GOD se seël, wat dikwels genoem word 
die volmaakte getal.  

 8.  Opstanding of nuwe begin.  

 9.  Finaliteit.   10.  Rangskikkende perfeksie.  

 11.  Disorganisasie  12.  Perfekte regering.  

 13.  Sonde of rebellie.   37.  Godheid (Godhead) 
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Hier is die Griekse en Hebreeuse waardes: 

Hebreeuse en Griekse alfabet.  

 Hebreeus alfabet       Griekse alfabet  

 Alef   1    Kaf   30       Alpha   1       Nou   50  

 Bet   2       Mem   40       Beta   2       Xi   60  

 Gimel   3       Nun   50       Gamma   3       Omicron   70  

 Dalet   4       Samech   60       Delta   4       Pi   80  

 Hy   5       Ain   70       Epsilon   5       Rho   100  

 Wau   6       Pe   80       Zeta   7       Sigma   200  

 Sajin   7       Tzaddi   90       Eta   8       Tau   300  

 Cheth   8       Koph   100       Theta   9       Ypsilon   400  

 Teth   9       Resh   200       Iota   10       Phi   500  

 Jod   10       Sjin   300       Kappa   20       Chi   600  

 Caph   20       Tau   400       Lambda   30       Psi   700  

                        Mu   40       Omega   800  

Ons keer terug na die simboliese betekenisse van die getalle- 

Die opstanding – 8: 

“8” verwys na die opstanding of nuwe begin. 

Een voorbeeld hiervan word vroeg in die Skrif gevind: 

Gen 7:13  Op daardie selfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die 
seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie vroue van sy 
seuns saam met hulle in die ark gegaan.  
Gen 9:18  En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was 
Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaän.  
Gen 9:19  Hierdie drie was die seuns van Noag; en met hulle begin die 
uitbreiding van al die aardbewoners.  

Agt mense is gered en moes nuut begin.  Hier kan die ARK ook JESUS 
simboliseer. 

Ander gevalle van 8, is die geboorte plek van CHRISTUS, Betlehem in 
Judea, wat presies 8 keer in die Nuwe Testament voortkom.  
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Dag van die opstanding.  Die opstanding van CHRISTUS, ons Pasga, kan 
gesien word as deel van GOD se Plan, as ons in ag neem dat hierdie fees 
duisende jare voor SY geboorte ingestel is.  

CHRISTUS het gesterf op die veertiende dag van die maand en opgestaan 
op die sestiende, 2-8's.  

Daar was veertig dae na sy hemelvaart, 5-8's.  

Hierdie dag, (die eerste dag van die week, of op die agtste dag van die 
Joodse berekening), word 8 keer genoem  in die Nuwe Testament.  

JESUS het gesê: Johannes 11:25...  "Ek is die opstanding en die Lewe", 
en as agt beteken opstanding, dan sou GOD sekerlik die nommer 
geweef het in die naam van HOM wat die OPSTANDING en die LEWE is.? 

Kom ons kyk, en onthou, dat die numeriese waarde waartoe die letters 
optel, kan niemand verander nie.  

Mr Payne skryf, dit is eers hier wat ons die fantastiese ontdekkings maak  
en opwindende waarhede wat GOD in die letters ingebou het vind: 

CHRISTUS se geboorte: 

Mat 1:21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom JESUS noem, want dit 
is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. 

Dit is wonderlik om te ontdek dat die letter waarde van JESUS in Grieks  - 
888 is. Dit is die mees beduidende nommer wat op papier gesit kan word.  

In die eerste plek omdat, 3, GODDELIKE PERFEKSIE, aandui en ook omdat 
die faktore, (37x8x3), die drie mees verhewe nommers in verband met 
JESUS het. Ons sal dit verder ondersoek in die artikel, die Woord van GOD - 
37.  

Soos ons almal weet is JESUS genoem die "CHRISTUS" en die gematria van 
CHRISTUS is 1480, of 185-8s.  

Hy is ook die Verlosser genoem, wat 'n waarde van 1408 het  (2x8x88), 176-
8's.  

En  HY is die "HERE", 800, 100-8's.  
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En verder, Hy is die 'Messias', 656, 82 - 8's.  

JESUS het gewoonlik Homself die ‘Seun van die mens" genoem, die woorde 
kom 88 keer voor en het die waarde van 2960, 370-8's.  

Hy het ook gesê:  EK is die 'waarheid' wat 64, 8-8’s is.  Hier is dan ons 
eerste numeriese waarde ontwerp, op sigself 'n wonderlike getuienis van 
die feit dat JESUS CHRISTUS, die Seun van GOD is, die opstanding, en die 
lewe.  

Oral in SY WOORD kom SY ontwerp voor. Wie kan dit verduidelik ? 

In Openbaring 14:15 word gepraat van die opstanding as 'die oes', die 
gematria is 704, 8-88 is.  

Die gematria van "Verlosser", (Die HERE van die oes), is 1408, 176-8's.  

Dit is presies dubbel dié  oes wat HY maai, en hierdie fenomene is versterk 
deur die feit dat die woorde vir bruidegom en bruid, (wat verwys na 
dieselfde twee), dieselfde merk dra ten opsigte van die aantal kere wat dit 
voorkom: dit is bruidegom, sestien maal, en bruid, agt keer.  

Meer interessant is om daarop te let dat "maai" in dieselfde vers 'n waarde 
van 444 het, wat toon dat die oes uit die hele wêreld afgemaai is (4).  

Finaliteit – 9:  

Dit is baie betekenisvol dat hierdie nommer gebruik word om die finaliteit 
aan te dui, want dit is die finaliteit self. Dit is die laaste of finale nommer, 
en het die rare kenmerk van finaliteit in homself ingebou.  Dit maak nie 
saak met watter getal dit mee vermenigvuldig word nie, die som van die 
getalle in die antwoord is altyd 9, dus, 7x9 = 63,  6 + 3 is 9.  

Dit kan nie afgeskaf, of omgekeer word nie.  Dit is op sigself finaliteit.  

Nou, net soos die getal 888 die mees beduidende getal vir opstanding is, 
net so 9, in terme van finaliteit  - 999.  

Ons eerste voorbeeld kan gevind word in die opening van die vier 
(Hebreeus) woorde van die Bybel, "In die begin het GOD."  

Teen hierdie vier woorde het ateïste, modernitiste, en die kritici, alle 
wapens gegooi wat hul kon. Die wêreld sal verkrummel om die woorde 
maar dit sal bly staan.  Min het besef dat GOD presiese beheer uitgeoefen 
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het met elke Hebreeuse woord in die bogenoemde stelling,  en dat die 
numeriese waarde presies 999 is.  

Wat 'n uitdaging!  

Maar dit is nie al nie, hoewel die eerste stelling in die vers.  "In die begin," 
erken word deur sommige, het ander geskroom met die volgende drie 
woorde in hierdie sin, "het die hemel."  

Sodat daar geen twyfel is nie het GOD die frase ook verseël -  999.  

Daar is ‘n verdere finaliteit,  

GOD se toorn sal uitgestort word aan die einde van hierdie era: 

Heb 3:11  sodat Ek in my toorn gesweer het: Hulle sal in my rus nie 
ingaan nie.  

Hier vind ons die term “my toorn” wat dieselfde waarde het as 999. 

In Hebreërs 3:11, waar GOD sê, "So het Ek in my toorn gesweer, hulle nie 
sal in my rus", vind ons dat hierdie term, "My toorn", Grieks, te orge MoU, 
het dieselfde waarde 999.  En die woord "amen", wat soms vertaal word as 
'voorwaar' het die waarde van 99.  

Die verborge patrone praat harder as woorde.  

In die Skrif kan ons sien hoe die profesieë oor die dood van CHRISTUS 
presies vervul is, en hoe die verlossingswerk voltooi was op die negende 
uur, dit is GOD se uur.  

Op hierdie selfde uur het die aarde gebewe en, "die voorhangsel van die 
tempel het in twee geskeur van bo tot onder", Mat 27:51, 
verteenwoordigend van die einde van die wet. En die HERE se woorde op 
die negende uur, "Dit is volbring."  Johannes 19:30.  

Verlossing is deur die bloed van JESUS alleen.  

Dit is GOD se seël van Genesis tot Openbaring.  

Ek herinner  lesers.  Moet geen illusie hieroor hê nie.  
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Dit is absoluut finaal met GOD, bloed kom 99 keer in die Nuwe Testament 
voor.  

Sonde – 13: 

Laat ons nou kyk na hierdie vreemde nommer...  13.  

Die nommer wat so 'n stigma dra in die wêreld, en wat baie  bygelowiges in 
glo.  

Hierdie omstrede nommer is belangrik in die Bybel, en hou dikwels ook 
verband met die gedagte van rebellie, sonde, of 'n familie.  

Ons sien dit as ons lees in Genesis 14:04.  "Twaalf jaar lank het hulle 
bedien, maar in die dertiende het hulle opstandig geword."  en 
tweedens, in Genesis 17:25, op die ouderdom van dertien was Ismael 
besny, Genesis 16:12.  

Salomo het vir sewe jaar gebou aan die tempel, en dertien jaar aan die 
bou van sy huis.  

Van die twintig konings van Juda, (insluitend At lia),  was 7 regverdige 
heersers, en dertien het weggedraai van GOD.  

Dr Bullinger het getoon dat die name van die konings van die tien stamme 
van Israel wat GOD verlaat het, almal gemerk was met dertien.  En ander 
geleerdes het herken dat die name van die HERE se mense in veelvoude 
van agt is, terwyl die name van diegene wat teen Hom was in veelvoude 
van dertien is.  

Die woord klepto, 'steel’, kom presies 13 keer voor.  En 'n ander treffende 
voorbeeld is die woord zume, "suurdeeg" wat sonde verteenwoordig.  Dit 
kom 13 keer voor en sy gematria is 455, of 35-13's.  En die woorde 
"afvallig" en "huigelaar"  kom ook elkeen 13 keer in die Ou Testament voor.  

Hoe wonderlik groot is die Gees van GOD, om hierdie spesifieke nommer te 
gebruik in die ontwerp om Sonde en Rebellie uit te beeld.  

 In Genesis 10:26-30 is daar 'n merkwaardige voorbeeld van 13.  

Joktan was die voorloper van 'n sondige en rebelse ras van die mense.  Hy 
was die dertiende in die orde van die kinders van Sem, en hy het dertien 
kinders gehad.  Die gematria van sy naam is 169, 13x13, en die gematria 
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van dié van sy dertien kinders is 2756, 212-13's.  Hierdie is werklik  'n 
numeriese voorspelling van 'n wederstrewige ras.  

Deur die hele Skrif sien ons hierdie verwysings van die sonde, die mees 
prominente is deur die outeur van sonde homself, satan.  GOD het hom 
gebrandmerk met hierdie nommer, sy eie handelsmerk.  

Kyk na sommige van sy titels.  

 Draak.  Dit kom   
 presies 13 keer voor.  

 Die gematria is   975   75-13's.  

 Duiwel.   Die gematria is   1053   81-13's.  

 Belial .   Die gematria is   78   6-13's.  

 Moordenaar.   Die gematria is   1820   140-13's.  

 Slang.   Die gematria is   780   60-13's.  

En die belangrikste van almal, 'n frase wat gebruik word deur die HEILIGE 
GEES in Openbaring 12:9...  "Die groot draak is neergewerp, die ou 
slang wat genoem word duiwel en satan."  

Hierdie frase dra die wonderlike gematria van 2197 of 13x13x13.  

Wie sou na hierdie verstommende feite kyk en nie erken dat die Hand van 
GOD agter die BYBEL se ontwerp sit nie?  

Laat my ter afsluiting van hierdie studie van dertien, met een van die mees 
verstommende bewyse dat die Gees van GOD die ontwerpe in die Woord 
geskep het.  

GOD beveel Moses om ‘n koper slang te maak en dit op ‘n paal te plaas 
sodat almal wat dit sien, sal lewe.  Maar hoekom, van alle dinge, het GOD 
‘n slang gekies, die simbool van die sonde?  

Vir hoeveel CHRISTENE is dit ‘n raaisel? Ondersoek toon die belangrike 
waarheid.  

Joh 3:14  En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet 
die Seun van die mens verhoog word,  

GOD was besig om 'n foto, of  'n wonderlike gebeurtenis te skets wat 
honderde jare later sou plaasvind.  
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 Maar waarom 'n slang?  

2Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.  

Dus. Toe JESUS aan die kruis hang het HY die uiterste verteenwoordiging 
van die sonde geword.  En toe het GOD SY teenwoordigheid onttrek.  

Mar 15:34  En die negende uur het JESUS met ‘n groot stem uitgeroep 
en gesê: Eloï, Eloï, lamma sabagtáni? wat, as dit vertaal word, 
beteken: My God, my God, waarom het U My verlaat?  

Maar die grootste openbaring is die naam van JESUS aan die kruis:  

"JESUS van Nasaret."  

Die betekenis van die NAAM gaan 'n mens se asem wegslaan wanneer ons 
die gematria van hierdie titel sien: dit  is presies 2197 of 13x13x13. HY het 
self sonde geword! 

Dit is so verstommend dat dit geen kommentaar nodig het nie.  

Dit blyk dat GOD, wetende die hardheid van mense se harte in die laaste 
dae, hierdie wonderlike numeriese waarhede  spesiaal vir ons gehou het, 
as die sluiting voor SY wederkoms. 

Die WOORD van GOD - 37 

Nou kom ons by die mees verhewe getal van almal, 37, Hierdie getal 
openbaar fundamentele waarhede oor die, GODHEID.  

Enigeen wat CHRISTUS se GODHEID ontken, het nog nooit die 
verlossingsdaad van HOM besef nie, en kan ook nie Joh 3:16-17 verstaan 
nie.  

Kom ons kyk: die nommer 3 beteken GODDELIKE PERFEKSIE, of GODHEID, 
en 7, SY seël, en die kombinasie van die twee is, 37.  

Dit beteken dat die Woord van GOD  belangrike waarhede van die geskrewe 
Woord verseël, en openbaar HOM wat die LEWENDE WOORD is.  

Jy sal merk dat wanneer GOD  oor belangrike waarhede praat, die  
nommer altyd 3 plekke dra, soos die 888, 666, en 999.  
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Die nommer 37 het self 'n dieper betekenis:  dat dit die produk verenig 
wanneer vermenigvuldig word met drie.  So 37x3 is 111, 37x6 is 222, 37x9 
is 333.  

Dit is die enigste nommer wat so die produk verenig, 'n perfekte verwysing 
na, die Seun van GOD – 888.  

 In Johannes 1:01 lees ons, "In die begin was die Woord."  

En hier het ons die sleutel tot hierdie wonderbare kombinasie van die drie 
en die sewe, en in hierdie woord LOGOS (WOORD van GOD) het ons die 
getalle uitgedruk in hul hoogste vorm 373 soos volg, L = 30, O = 70, G = 3, 
O = 70 , S = 200.  

'n Verdere bevestiging van hierdie leidraad tot die GODheid getal van 
CHRISTUS, is in Kolossense 1:15.  

HY word uitgedruk as die 'beeld van GOD ".  

Die Griekse betekenis hier vir BEELD en GOD, is die numeriese waarde van 
1369 of 37x37.  

Ons lees in Johannes 1:1-3. 

Joh 1:1  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die 
Woord was God.  
Joh 1:2  Hy was in die begin by God.  
Joh 1:3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een 
ding ontstaan wat ontstaan het nie.  
Kol 2:9  Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;  
 
Kol 1:16  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.  

Hoe kan iemand verduidelik hoe hierdie feite numeries geseël is in Gen 1 
duisende jare voor die “WOORD vlees geword het”(Joh. 1:14), deur SY 
GODHEID nommer in die Hebreeuse teks,  “In die begin het GOD” in te 
weef. 

Ons het die verborge betekenis van die teks gesien wat se  gematria  999 
is, maar nou versteek in die getal self vind ons die eerste toets van die 
waarheid van Johannes 1:03.  "Alle dinge het deur Hom, en sonder Hom 
het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie," want 999 is 3x9x37, of 
27x37.  
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Dit alles is belangrik, maak nie saak na watter faktore mens kyk nie.  

As mens die 3 neges optel kry jy 27, en 27 se vierkantswortel is 3.  En so is 
die WOORD 37, verhoog in die hoogste plek, 27, 3x3x3, soos gestaaf in 
Johannes.  

Neem nou 777, die gematria van die drie Woorde van Genesis 1:01, "GOD", 
"Hemel" en "aarde".   Die woord in die middel van die kreatiewe dade, soos 
in Johannes 1:03, vir 777 is 37x3x7.  

Onthou ek het gesê dat daar presies sewe Hebreeuse woorde in die hele  
Genesis 1:1 is en die verstommende feit is dat  GOD dit verseël het met 
meer as 30 kombinasies van 7's en 37's.  En dit is nie al nie, want as ons die 
gematria van die sewe woorde bymekaar tel is die totaal 2701, wat 73x37 
is.  

In Mattheüs 1:21, die artikel wat ons ondersoek het oor die geboorte van 
CHRISTUS, het ons daarop gewys hoe die engel verklaar het SY naam moet 
JESUS wees, ons het gesien hoe die gematria van die naam van JESUS, 888 
is. Sien  hoe GOD wonderbaarlik die GODHEID nommer in JESUS se naam 
geplaas het. JESUS is die GODHEID. 

Onthou, 888 is 24x37.  

Verder het ons in ‘n vorige afdeling gesien dat die gematria van CHRISTUS 
1 480 is en dat dit die opstanding nommer 8 bevat, en as ons dit verder 
ondersoek, sien ons dat dit ook 37 bevat “DIE GODHEID” en nog verder die 
getal 5 wat genade onthul.  Dus CHRISTUS se naam bevat al drie! 1 480, is 
8x37x5.  

As ons nou die HERE se 2 name kombineer – JESUS CHRISTUS .  

JESUS CHRISTUS. Die gematria is 2 368 of 37x8x8 en die syfers wys ons;  
37, van die Woord.  8, Die opstanding, en 8, die lewe.  

Tweedens, SY eie spesiale titel die ‘Seun van die mens’ wat se gematria  2 
960 is, of 37x2x5x8, en toon Hom as Die Woord- 37, die Getuie -2, van die 
genade van GOD- 5, deur die opstanding -8.  

Is dit nie asemrowend nie! 
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In Kolossense 2:09 lees ons hierdie wonderlike woorde, 

Kol 2:9  Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;  

Die woord, 'Theotes’, of GODHEID, kom glad nie voor in die res van die 
BYBEL nie. Die rede waarom die HEILIGE GEES dit gebruik is duidelik want 
die  gematria is 592 of 37x2x8. Die Woord was GOD 37, "die getroue getuie" 
2, en "die eersgeborene uit die dode" 8.  

Open 1:5  en van JESUS CHRISTUS, die getroue getuie, die 
eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die 
aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het 
in sy bloed  

En nou vir die wat wil bewys dat JESUS die seun van GOD is, hier is dit: 

Die Woord van GOD sê, Lukas 16:31.  

Luk 16:31  Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie 
luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die 
dode opstaan.  

Hoe waar is dit.  Is dit waar vir jou?  

As jy wil bewyse hê dat CHRISTUS die SEUN van GOD is, en dat HY 
opgestaan het en die lewe is,......  

In Johannes 11:25 verklaar JESUS, 

Joh 11:25  JESUS sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in 
My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;  

Onthou niemand kan in Grieks die numeriese waarde van 'n naam, of woord 
verander nie. Dit is ‘n vaste waarde. Die  waardes in die naam van JESUS in 
Grieks is I-10, E-8, S-200, 0-70, U-400, S-200, en die totaal 888 of 37x8x3.  

Ek reken ons het nou bewys dat 8 die getal van Wederopstanding, en 37 
die getal van die GODHEID van JESUS is. Maar nou is waar die 
wonderbaarlike begin. 

Slegs EEN nommer 296 kan beide faktore van 8 en 37 hê.  Met ander 
woorde die eerste getal wat gelykop verdeel deur 8 en 37 is 296.  
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Dus is die kans om iemand te kry wie se naam deur 8 en 37 verdeel kan 
word maar 1 uit 296 .  Maar om ‘n  persoon op te spoor, met twee name 
wat dieselfde verdeel , is 1 in 87 616, volgens die wet van die kans. Dit is 
baie raar. 

Maar hier praat ons van ‘n Persoon met 7 name, almal met faktor 8 
ingebou;  (kans:   1 in 2 970 152), maar ook met minstens vier titels (wat 
nie die naam JESUS CHRISTUS bevat nie), wat die twee faktore 8 en 37 
het, (1 in 7 656 563 456)!  

Verder is die kanse van 'n persoon met vier titels met faktore van 8 en 37, 
en ook met drie titels draende faktore van 8 , 1 in 1 498 400 489 472!  

Dit is onverstaanbaar! ‘n Wonderwerk 

Ek gee u 'n kort illustrasie.  

As die aarde se bevolking  omtrent twee miljard was  sou mens  750 aardes 
nodig gehad het. Almal met dieselfde 2 miljard mense op, om 1 enkele 
persoon te kry, wat se name openbaar wat ons hierbo bespreek het. 

Dit is maar een van die talle ontwerpe wat ons in die BYBEL kan sien. 

Nou gee ek u daardie getalle tussen 1 en 3 000 wat die faktore van 8 en 37 
dra.  Daar is net tien van hulle.  

 296      

 592   ...  
..  

 Theotes  

 888   ...  
..  

 JESUS  

 1 184      

 1 480   ...  
..  

 CHRISTUS  

 1 776      

 2 072      

 2 368   ...  
..  

 JESUS CHRISTUS  

 2 664      

 2 960   ...  
..  

 Seun van die mens  
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Vyf van hulle is eintlik die numeriese waarde van SY titels en die syfers wat 
op HOM van toepassing is. Dit is waardig om dit te noteer.  

 Theotes   592   37x8x2      GOD  

 JESUS   888   37x8x3      Man  

 CHRISTUS   1480   37x8x5     Ons Pasga lam  

 Seun van die mens   2960   37x8x10     Seun van die mens  

 Totale   5920   37x8x4x5     Die hoogtepunt  

Die laaste nommer 5920 is  die presiese totaal van die term in Mattheüs 25:  

Mat 25:10  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom 
gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die 
bruilof, en die deur is gesluit.  

Sekerlik moet mens erken dat HY inderdaad die Seun van GOD is, en die 
Woord verklaar, 

Hand 4:12  En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook 
geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, 
waardeur ons gered moet word nie.  

Kan u begin om die Gees van GOD agter alles te sien?  

Wel, as die Woord van GOD u nie daarvan oortuig dat JESUS CHRISTUS ons 
HERE beide die opstanding en die lewe is nie, sal hierdie wonderlike feite 
ook nie. Maar laat dit dan so wees dat u darem die skrif sal ondersoek.  

Hand 17:11  En hierdie mense was edelmoediger as dié in 
Thessalonika; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en 
elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.  
Hand 17:12  Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die 
aansienlike Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne.  

Ons kyk na ‘n verdere paar ontwerpe: 

Die Woord is die aktiewe agent in die skepping, deur die HEILIGE GEES soos 
uiteengesit in Hebreërs 1:1.2 en 10.  Ek haal 'n deel aan  "GOD...  gespreek  
deur SY Seun...  deur wie Hy die wêreld gemaak het...  die fondament van 
die aarde...  en die hemel die werk van SY hande. "  
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Die Bybel verwys in Genesis 1:02,-  “ en die Gees van God het gesweef op 
die waters.”  Gen 1:2 se totale waarde is 1369, of 37x37.  

So in 'n mees opvallende wyse is die GODHEID van onse HERE en 
Saligmaker, JESUS CHRISTUS,  bevestig deur hierdie versteekte ontwerp.  

Nog ‘n wonderlike waarheid  in Eksodus 12 waar GOD 'n baie belangrike 
instelling begin, van CHRISTUS as die Pasga Lam.  Die Hebreeuse woord is  
Pesach en die waarde is 148, of 37x4.  

Die opdrag in Eksodus 12 is dat die lam geneem moes word op die tiende 
dag.  Waarom die tiende?  

Kom ons kyk.  Die woord pasga is gelyk aan 148. GOD het 'n definitiewe 
doel in die vermelding van die tiende dag, 10 verteenwoordig perfekte 
orde.  

Nou.  As ons 148  vermenigvuldig met 10 is die wonderlike resultaat die 
volmaakte Pasga 1480, CHRISTUS, soos ons gesien het in die vroëere tabel.  

Dit is ook betekenisvol dat die syfers van die getal 1 480 (1+4+8) ,13 is, 
want GOD het in die struktuur van die Pasga, die Lam van GOD as sondoffer 
vir 'n verlore wêreld ingebou.  

Kyk na die feit dat elke vis veilig op die strand gebring is met die belofte 
dat niemand in CHRISTUS moet verlore gaan.  Joh 21:11.  

Joh 21:11  Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land 
getrek, vol groot visse, honderd drie en vyftig in getal; en alhoewel 
daar so baie was, het die net nie geskeur nie.  

Hier is 'n merkwaardige voorbeeld van hoe GOD beplan, ook met die 
presiese aantal visse wat die ‘Evangelie net’ uitbeeld.  

Die Griekse woord vir visse is ichthues met ‘n  waarde van 1224,153-8's, en 
toon die voltooide Kerk, 153, in die opstanding, 8.  

Tot aanvulling van die bogenoemde het, “net”, in  Grieks, to Diktuon, 
presies dieselfde waarde, 1224 of 153-8's.  

Let nou op wat JESUS sê vir SY dissipels nadat die visse veilig ingetrek  is, 
Johannes 21:12.  "Kom eet."  

En net hierna volg, die bruilofsmaal van die Lam.  
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Wie sou waag om te suggereer dat alles toevallig was?  

Onthou, as een vis verloor het uit die net uit was die hele prentjie bederf. 
Dit moes 153 wees!  

Nog 'n wonderlike aspek in verband hiermee is....  

Sewentien, die Kerk nommer. En sou ons al die nommers 1-17 optel, is die 
totaal 153 en 153 woorde word gebruik in die vertel van die storie.  

Hoe wonderlik is die vinger van GOD agter die geskrewe Woord, en watter 
pragtige skatte is weggesteek vir ons almal wat daarna soek. Ons het hier 
net ‘n baie klein gedeelte bespreek van die Bybel se numeriese skatte.  

Sommige van die modelle, veral in die sewes, is so ver verwyder van 
toeval, dat die kans van so ’n ontwerp - in terme van die wet van kans -  
tot meer as 127 biljoen tot 1 is!  

Ten slotte moet in gedagte gehou word dat die gematria waardes van die 
oorspronklike Hebreeus en Grieks en die woorde se numeriese waardes, 
vasgestel is vir die 2 tale en kan nie aangepas word nie.  

Dit bevestig in 'n mees wonderlike manier, die feit dat die hele Skrif  deur 
GOD geïnspireer en geskryf is.  

Geen mens wat ooit geleef het kon sulke fantastiese ontwerpe uitdink nie. 
En in die wyse is die hele Woord verseël deur ‘n ALLERHOOGSTE 
MEESTERBREIN .  

Ter afsluiting die laaste verse van Markus.  Mark 16:9-20. 

Mar 16:9  En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die 
week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie Hy sewe 
duiwels uitgedryf het.  
Mar 16:10  Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met Hom 
gewees het, terwyl hulle treur en ween.  
Mar 16:11  En toe hulle hoor dat Hy lewe en deur haar gesien is, het 
hulle dit nie geglo nie.  
Mar 16:12  En hierna het Hy in ‘n ander gedaante verskyn aan twee 
van hulle terwyl hulle loop, op pad in die veld.  
Mar 16:13  Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar dié 
het hulle ook nie geglo nie.  
Mar 16:14  Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel 
was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat 
hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie.  
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Mar 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en 
verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.  
Mar 16:16  Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat 
nie glo nie, sal veroordeel word.  
Mar 16:17  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my 
Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,  
Mar 16:18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal 
dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle 
sal gesond word.  
Mar 16:19  Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem 
in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God.  
Mar 16:20  Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het 
saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg 
het. Amen.  
 
 

 Die hoeveelheid woorde in die deel   175     25-7's  

 Verse 9-11   35     5-7’se  

 Vers 12-18   105     15-7's  

 En die laaste twee het   35     5-7 se  

 Aantal vorms (Die som van 7)   133     19-7's  

 Vorms wat eenmaal voorkom    112     16-7's  

 Vorms wat meer as eenkeer voorkom   21     3-7 se  

 Die woordeskat woorde   98     14-7's  

 Die aantal letters   553     79-7's  

 Die aantal klinkers   294     42-7's  

 Die medeklinkers   259     37-7's  

 Die woordeskat wat CHRISTUS gebruik   42     6-7 se  

 Die balans   56     8-7 se  

Hierdie gedeelte is letterlik versadig met ten minste 75 van hierdie 
eienskappe.  
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Ontwerp in Mark 1:1-8.  
Die bediening van Johannes die Doper.  

 Die woorde aantal   126     18-7's  

 Die lettergrepe   294     42-7's  

 Woordeskat woorde    77     11-7's  

 Letters in hierdie woorde   427     61-7's  

 Vokale in 427 letters   224     32-7's  

 Die medeklinkers   203     29-7's  

 Johannes se woordeskat woorde   21     3-7 s 

Balans  56     8-7 s  

Woorde wat begin met 'n klinker   42     6-7 s  

Woorde wat begin met 'n konsonant   35     5-7 s  

 
Kom die numeriese patroon dalk voor in GOD se natuur ook? 

Moderne natuur studies het ontplof toe uitgevind is dat daar nie net in 

GOD se Woord  numeriese waardes ingebou was nie, maar dieselfde orde 

kom ook voor in SY natuur. 

Fisiologie: 

 Die belangrikste numeriese waarde in fisiologie is die nommer 7. 

 Die jare van ‘n mens se lewe is gemiddeld 7 x 10. 

 In sewe jaar verander die hele struktuur van die menslike 

liggaam. 

 

Die drag tydperke vir geboorte is ook in sewes: 

 Insekte broei uit in sewe halwe dae (bv. Perdeby en by) en ander 

7 vol dae 

 Die oorgrote meerderheid insekte benodig 14(2x7) tot 42(6x7) 

dae, dieselfde is nodig vir die larwe stadium 

 Die Muis is 21 dae (3x7) 

 Die Haas en Rot 28 dae (4x7) 

 Die Kat 56 dae (8x7) 

 Die Hond 63 dae (9x7) 

 Die Leeu 98 (14 x 7) 

 Die Skaap 147 (21x7) 

 Met voëls is die inkubasie periode gewoonlik 21 dae (3x7) 
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 Eende is 28 dae(4x7) 

 Met die mens is dit 280 dae (40x7) 

Die mens is ook uniek: 

 Die mens is gebou op wat ons ‘n  “7 dag beginsel” kan noem 

 In baie siektes is die 7de , 14de, of 21 ste dae krities 

 Die mens se pols klop op ‘n 7 dag beginsel. Vir 6 dae uit die sewe 

dae klop die hart vinniger in die oggende en op die 7de dag klop 

dit stadiger in die oggend. 

Die nommer 7 is dus ingeweef in ons hele bestaan. En kan nie verander 

word nie. Gedurende die  tyd van die Franse revolusie het   Robespierre,  

‘n 10 dag week ingestel. Instede van ‘n GOD gegewe 7 dae. Mense en diere 

kon nie uithou nie en het siek geword en flou geval. Daar is toe dadelik 

terug gegaan na die 7 dag stelsel toe. GOD se stelsels moet in plek gehou 

word vir ons eie voorspoed. 

 Selle in die liggaam is gedurig besig om dood te gaan en vervang 

te word. Dit werk op ‘n 7 jaar siklus, waarin elke sel in die 

liggaam vervang word. 

 

Wat is ELS en Torah en waarmee hou dit verband? 

ELS is weggesteek in die TORAH: 

Die Torah is die eerste 5 Hebreeuse BYBEL boeke. ELS of “Equidistant 
Letter Sequence”, beteken die lees van net sekere aantal letters  bv. elke 
50ste letter ens. En so vind ons dan BYBEL KODE in die Torah. 

In die verlede het Jode tydsame en jarelange prosesse deurgewerk om die 
kodes te ontdek, maar met die rekenaar-era en sagteware programme wat 
ontwikkel, is dit baie vergemaklik. Dit het wetenskaplikes op hulle kop 
gedraai. Daar is duisende aspekte agter die kodes maar kom ons hanteer ‘n 
redelike maklike een om wiskunde in die BYBEL uit te wys. 

Die volgende is ’n uitreksel geneem uit,  "Super Computers Discover 
Mathematically Coded Words in the Bible". 

In Hebreeus word die woord TORAH verteenwoordig as; 

T-V-R-H 
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In die Hebreeuse teks, Genesis, sou mens die eerste letter vat “T” in die 
woord “bere shiyt”, wat beteken “In die Begin”. Tel dan 49 letters aan, en 
die volgende letter wat mens kry is dan “V” die 50ste. Die volgende 50ste 
letter is “R” en die volgende 50ste letter is “H” dit spel “TORAH”.  

In Eksodus kry ons die selfde resultaat ook in Numeri en Deuteronomium, 
maar snaaks, nie in die  3de boek Levitikus nie, maar hou aan.... 

In die 4de boek Numeri kry ons dieselfde intervalle “HRVT” dit is agteruit 
vir “TVRH” 

En dieselfde patroon kry ons weer in die 5de boek Deuteronomium. 
“HRVT” 

In die middelste boek Levitikus kry ons die woord YHVH, in Hebreeus is dit 
die naam van GOD, YAHWEH.  Die TORAH WYS ALTYD TERUG NA DIE NAAM 
VAN GOD TOE. (in 7 letter intervalle) 

En hier is die konklusie:  

Genesis    Eksodus  Levitikus  Numeri  Deuteronomium 

TVRH--> TVRH--> YHVH <--HRVT <--HRVT 

Daar is duidelik meer in die Woord as net die oppervlakkige lees daarvan. 
 
Die interval van 7 met die naam van GOD glo ek het ons al behandel in die 
Seël van GOD. 
 
Maar hoekom die gebruik van 50? 

 

Die nommer 50 hou baie interessanthede in vir die Jodedom. Bv. Elke 50 
jaar is ‘n Jubeljaar vir die Jode. Die Torah was gegee 50 dae na die uittog 
uit Egipte. 

Die woord  A B Ra Ha M is gevind in ‘n 50 letter interval  GENESIS 1:28,  
"wees vrugbaar en vermeerder". Toeval? 

Verder het die rekenaar gewys dat die woord YiShRAeL (Israel) 2 keer 
uitgespel word in intervalle van 7 en 50 in GENESIS 1:30 tot 2:3. 

Die betekenis van die boonste is die volgende: 

Hierdie is presies die 4 verse wat Jode resiteer op Vrydae aande oor ‘n 
wyntjie.  Om die Sabbat te heilig,  hulle noem dit die  "kiddush".  Dit is 
merkwaardig want 7 en 50 is die nommers wat verband hou met die 
Shabbat.  7  staan vir die Sewende dag van die Skepping en die 7 de jaar 
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wanneer die land moet rus. Na sewe siklusse moet die land rus en weer 
met die jubeljaar, die 50ste. Is dit net toevallig?  

Watter teks is gebruik vir die ontsyfering?  

Dit is belangrik om te noem dat wanneer hierdie BYBEL kodes  deur ’n 
rekenaar ontsyfer word, en slegs een net een variasie gevind word, die 
kode verdwyn. Wetenskaplikes gebruik die oorspronklike offisiële 
Massoretiese teks en bevat  304 805 letters. 

So ook word die TEXTUS RECEPTUS gebruik, wat die oorspronklike teks is. 

 
BYBEL PERSOON NAME 

 
Wat beteken die name wat in die BYBEL voorkom van spesifiek mense? 
 
Betekenisse uit die King James. Dit is wonderlik om ook buiten die 
numeriese waarhede in die Woord te sien hoe GOD ook name gebruik om 
verder elke aspek van SY Woord te seël. Die name is in alfabetiese 
volgorde. 
 
AARON   Ααρων   Van die Hebreeuse naamהַא ֲ ֹר  wat beteken “berg (Aharon') ן
van sterkte” 
 
ABADDON   ַּדבֲַא  Bybels   ןר
Beteken "ondergang" in Hebreeus  
 
ABEDNEGO   ֲ ־דֲֵב ּדנ  Bybels     ֹור
Beteken "dienskneg van Nebo” in Akkadian, Nebo was die Babiloniese GOD 
van wysheid  
 
ABEL   Αβελ   Bybels 
Van die Hebreeuse naam ֶּדה ֶֹ  (Hevel) of ֶּדה ֶֹ  (Havel) wat beteken “asem"  
 
ABIAH   ִֶֹּדב  Bybels   ןר
Variant van ABIJAH beteken “my vader is die HEER” 
 
ABIDAN   Αβιδαν   Bybels  
Beteken "my vader is die regter" in Hebreeus  
 
ABIEL   ה ִּדבןנ  Bybels      ןר
Beteken "GOD is my vader" in Hebreeus  
 
ABIGAIL     Bybels 
Van die Hebreeuse naam ֲֶבִה ִּדב  wat beteken "my vader is (Avigayil') ןר
vreugde"  
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ABIHU   ִּדבֲֹן  Bybels      ןר
Beteken "hy is my vader" in Hebreeus  
 
ABIJAH   ִֶֹּדב  Bybels   ןר
Beteken "my vader is YAHWEH" in Hebreeus  
 
ABILENE      Bybels 
Beteken “grasland”  
 
ABIMAEL   ה ִּדבֶיןנ  Bybels  ןר
Beteken "my vader is GOD" in Hebreeus  
 
ABIMELECH   ִּדבֶיֶהא  Bybels   ןר
Beteken "my vader is koning" in Hebreeus  
 
ABIRAM   א ֲֶ ִּדב  Bybels     ןר
Beteken "my vader is verhef" in Hebreeus  
 
ABISHAG   ֲִּדבַב  Bybels  ןר
Beteken "my vader dwaal" in Hebreeus  
 
ABISHAI   ִּדבַבב  Bybels      ןר
Beteken "my vader is ‘n geskenk" in Hebreeus  
 
ABITAL   ִּדבֶבה  Bybels  ןר
Beteken "my vader is die nag dou" in Hebreeus  
 
ABNER   ֲֵנ  Bybels      ןּדב
Beteken "my vader is die lig" in Hebreeus  
 
ABRAHAM   א ֶֹ ֲֶ  Bybels      ןּדב
(hamon) "baie"  
 
ABRAM א ֲֶ  Bybels      ןּדב
Beteken "hoog vader" in Hebreeus  
 
ABSALOM     Bybels 
Van die Hebreeuse naamֶבהֲא  wat beteken “my vader is (Avshalom') ןּדב
vrede"  
 
ACHAN   ֶֹוֶכַא      Bybels 
ֶכֲ   "beteken "moeilikheid (akhar') ֹור
 
ACHI Bybels 
Beteken "hy sal vestig" in Hebreeus  
 
ADAH   ֶֹֹוֶ־      Bybels 
Beteken "iets wat mooi maak" in Hebreeus  
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ADALIA   בֶן ַ־הב  Bybels      ןר
Beteken "YAHWEH is regverdig" in Hebreeus  
 
ADAM   Αδαμ   Bybels  
Dit beteken “man”  
 
ADINA   ִֵֶֹ־ב  Bybels    ֹור
Beteken "delikaat" in Hebreeus  
 
ADINO   ֲִֵ־ב  Bybels      ֹור
Beteken "magtige mans" in Hebreeus  
 
ADLAI   ֶהב  Bybels      ַֹו־ב
Beteken “geregtigheid van die HERE” 
 
ADONIJAH   ִֶֹב ֵה ־  Bybels      ןר
Beteken "my HEER is YAHWEH" in Hebreeus  
 
ADONIRAM   א ֲֶ ִב ֵה ־  Bybels      ןר
Beteken "my HEER is verhoog" in Hebreeus  
 
AGRIPPA     Bybels 
Beteken "wild"  
 
AHAB   חּד  Bybels      ןָאב
Beteken "oom" 
 
ALEKSANDER      Bybels 
Beteken “verdedig mense” 
 
ALLON   ַןּלֲַא      Bybels 
Beteken "eike" in Hebreeus  
 
ALPHAEUS      Bybels 
Beteken “verander”  
 
ALVAH   ֶֹל  Bybels      ַֹוהב
Beteken "u hoogheid" in Hebreeus  
 
AMAL   ֶֹוֶיה      Bybels 
Beteken "bekommer" in Hebreeus.  
 
AMARIAH   ֲֶֹב ֲב ַי  Bybels      ןר
Beteken "YAHWEH het gepraat" in Hebreeus  
 
AMI חִיב      Bybels 
Beteken "vertrouenswaardig" in Hebreeus  
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AMITTAI   ִיַמב  Bybels  ןר
Beteken "my waarheid" in Hebreeus  
 
AMMIEL   ה  Bybels      ַֹוִאבןנ
Beteken "GOD is my bloedverwant" in Hebreeus  
 
AMOS   Αμως      Bybels 
Beteken "gedra" in Hebreeus  
 
AMRAM   א ֲֶ  Bybels      ַֹויב
Beteken "verhoogde nasie" in Hebreeus  
 
ANAH   ֵֶֹ  Bybels   ֹור
Beteken "antwoord" in Hebreeus  
 
ANAIAH   ֵֶבֶֹֹורע      Bybels 
Beteken "YAHWEH antwoord" in Hebreeus  
 
ANAN ֶֹוֵֶַא      Bybels 
Beteken "wolk" in Hebreeus  
 
ANANI   ִֵֵֶב  Bybels      ֹור
Beteken "my wolk" in Hebreeus  
 
ANANIAS   Bybels 
Beteken “leunaar”  
 
ANATH Αναθ      Bybels  
Beteken "antwoord" in Hebreeus  
 
ANDREW      Bybels 
Beteken “van ‘n man”  
 
ANNA   Bybels 
Beteken “genade” 
 
APPHIA   Bybels 
Beteken “vergroot” 
  
AQUILA   Bybels 
Beteken “arend”  
 
ARCHELAUS   Bybels 
Beteken “mense”  
 
ARELI   ִהב ןנ ֲב  Bybels      ן
Beteken "leeu van GOD" in Hebreeus  
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ARETAS      Bybels 
Geen betekenis  
 
ARIDAI   בַ־ב ֲִ  Bybels      ןר
Geen betekenis  
 
ARIEH   ֹנ ב ֲב   Bybels      ן
Beteken "leeu" in Hebreeus  
 
ARIEL   Αριηλ   Bybels  
Beteken "leeu van GOD" in Hebreeus  
 
ARTAXERXES   Bybels 
Beteken “regverdige regeerder”  
 
ASA   ן ֶָ   Bybels      ח
Beteken "doktor" in Hebreeus  
 
ASAPH   ָא ֶָ  Bybels      ח
Beteken "versamelaar" in Hebreeus  
 
ASENATH   ֵַָא ָב  Bybels      ח
Beteken "toegewy aan die god in NEITH"  
 
ASHER   ֲ   Bybels     ֶןבנ
Beteken "gelukkig" in Hebreeus  
 
ASHTOFETH     Bybels 
Betekenis “Feniese god  van vrugbaarheid”  
 
ATARAH   ֹ ֲֶ ֶב   Bybels  ֹור
Beteken "kroon" in Hebreeus  
 
AVITAL   ִּדבֶבה   Bybels      ןר
Beteken  “vars” 
 
AZAREL   ה ןנ ֲב ַא  Bybels      ֹור
Beteken "GOD het gehelp" in Hebreeus  
 
AZARIAH   ֶֹב ֲב ַא  Bybels     ֹור
Beteken "YAHWEH het gehelp" in Hebreeus  
 
AZAZEL   ֶאןאנה  Bybels   ֹור
Beteken "sondebok" in Hebreeus  
 
AZAZIAH   ֲֶַֹאאבב  Bybels  ֹור
Beteken "YAHWEH is sterk" in Hebreeus  
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AZEL   ֵנה  Bybels     ח
Beteken "voorbehou" in Hebreeus  
 
AZRIEL   ה בןנ ֲִ אב  Bybels     ֹור
Beteken "hulp van GOD" 
 
AZUBAH   ֹאֲֶּד  Bybels     ֹור
Beteken "verlaat" in Hebreeus  
 
BARAK ב ֲֶ  Bybels      ֶק
Beteken "donderslag" in Hebreeus  
 
BARNABAS   Βαρναβας   Bybels 
Beteken “seun van vermanings”  
 
BARTHOLOMEW    Bybels 
Beteken “seun van TALMAI"  
 
BARUCH   ֶקֲֲא      Bybels 
Beteken "geseënd" in Hebreeus  
 
BASEMATH   ַיָא   Bybels      ֶקמב
Beteken "aroma" in Hebreeus  
 
BATHSHEBA   ַקָאדֶבַּדֹו      Bybels 
Beteken "dogter van die eed" in Hebreeus  
 
BEELZEBUB   Bybels 
Beteken “heer van vlieë” of  "Baal die verhoogde"  
 
BELIAL   ִהבַַֹוה  Bybels   קב
Beteken "waardeloos" in Hebreeus  
 
BELSHAZZAR   Bybels 
Beteken “baal beskerm die koning”  
 
BENAIAH   Bybels 
Beteken “YAHWEH het gebou"  
 
BENJAMIN    Bybels 
Beteken “seun van die suide”  
 
BERNICE   Bybels 
Beteken “draer van oorwinning”  
 
BETHANY    Bybels 
Beteken “huis van vye”  
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BETHEL   ה בָאדןנ  Bybels   קנ
Beteken “huis van GOD” in Hebreeus  
 
BETHUEL   ה ָאֲןנ  Bybels   קנ
Beteken "man van GOD" in Hebreeus  
 
BEULAH   ֹֹוֲֶה  Bybels   קב
Beteken "getroud" in Hebreeus  
 
BILHAH   ֹ ֶֹ  Bybels   ִקהב
Beteken "skaam" in Hebreeus  
 
BITHIAH   ֶֹב  Bybels   ִקָאב
Beteken "dogter van YAHWEH" in Hebreeus  
 
BOAZ   הַֹוא  Bybels   ק
Beteken "vinnig" in Hebreeus  
 
BUZ   קֲא   Bybels 
Beteken "tevrede" in Hebreeus  
 
CAIAPHAS   Bybels 
Joodse hoë priester  
 
CAIN   ֶבבִַא   Bybels 
Beteken "bekom" in Hebreeus  
 
CAINAN   בֵֶַא  Bybels   בנ
Beteken “besitting” 
 
CALEB   ּד  m   Bybels   ֶבהנ
Beteken "hond" in Hebreeus  
 
CANDACE     Bybels  
Beteken “om te gloei”  
 
CARMEL   f   Bybels 
Beteken “tuin”  
 
CARMI   ִיב ֲב  Bybels   ַב
Beteken "wingerd" in Hebreeus  
 
CARPUS   Bybels 
Beteken “profyt”  
 
CEPHAS   Bybels 
Beteken "rots" in Aramees 
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CHLOE   Χλοη   Bybels 
Beteken "groen loot" in Grieks 
 
CLAUDIA   Bybels 
Beteken “verlam”  
 
CLEOPAS   Bybels 
Beteken “glorie”  
 
CORNELIUS   Bybels 
Geen betekenis dalk “horing” in Latyn 
 
CYRUS      Bybels 
Beteken “versiende”  
 
DAMARIS   Δαμαρις   Bybels 
Beteken "kalf" in Grieks 
 
DAN ֶבַא   Bybels 
Beteken "hy oordeel" in Hebreeus 
  
DANIËL   Bybels 
Beteken “GOD is my regter”  
 
DARIUS   Bybels 
Beteken “goed”  
 
DATHAN   ֶבֶָאַא   Bybels 
Beteken "fontein" in Hebreeus  
 
DAVID   ֶבלִ־   Bybels 
Beteken “geliefde”  
 
DEBORAH   ֹ ֲֶ ּדֲ  Bybels      בב
Beteken "by" in Hebreeus  
 
DELAIAH   ֲֶֶֹהב  Bybels   בב
Beteken "YAHWEH trek" in Hebreeus  
 
DELILAH   ִֹהבֶה  Bybels   בב
Beteken "delikaat" in Hebreeus  
 
DIKLAH   ֶֹה  Bybels   ִבבב
Beteken "palm bos" in Hebreeus  
 
DINAH   ִֵֶֹבב   Bybels 
Beteken "oordeel" in Hebreeus  
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DIONYSIUS   Bybels 
Betekenis “god van wyn”  
 
DOFCAS   Bybels 
Beteken “bok”  
 
DRUSILLA   BybelsAncient Roman,  
Beteken “slaperige oë”  
 
EBENEZER   ֶֹוֶאֲ ֶןֶּדַא ֶֹ    Bybels 
Beteken "Klip van hulp" in Hebreeus  
 
EDEN   ֶ־ַא   Bybels   ֹונ
Beteken "plek van plesier" in Hebreeus  
 
EDER ֲֶ־  Bybels   ֹונ
Beteken "trop" in Hebreeus  
 
EDNA ֵֶֹ  Bybels   ֶֹו־ב
Beteken "plesier" in Hebreeus  
 
EDOM   ־ֲא  Bybels   ןֹו
Beteken "rooi" in Hebreeus  
 
EFRAIM   בִא ֲֶ   Bybels   ֶןיב
Beteken “vrugbaar” 
 
EHUD   ֲֹ־  Bybels   ןנ
Beteken "eenheid" in Hebreeus  
 
ELAM   בֶהא  Bybels   ֹונ
Beteken "versteek" in Hebreeus  
 
ELDAD   ֶ־־ הב  Bybels   ןנ
Beteken "GOD het lief" in Hebreeus  
 
ELEAZAR   Ελεαζαρ   Bybels 
Beteken “GOD het gehelp”  
 
ELI Ηλι   m   Bybels 
Beteken "opgevaar" in Hebreeus  
 
ELIAKIM   בִֶבבא  Bybels   ֶןהב
Beteken "GOD staan op" in Hebreeus  
 
ELIEZER   Ελιεζερ   Bybels 
Beteken “GOD is my hulp"  
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ELIHU   ֶןִהבֲֹן   Bybels (Archaic),  
Beteken "my GOD is YAHWEH" in Hebreeus  
 
ELIJAH   m   Bybels 
Beteken  "my GOD is YAHWEH"  
 
ELIOENAI   בֵַב בֲֹונ  Bybels   ֶןהב
Beteken "my oë kyk na GOD" in Hebreeus  
 
ELIPHALET   ִהבֶיֶהב   Bybels   ןֹו
Beteken koning Dawid se soldate  
 
ELIPHELET   ִהבֶיֶהב  Bybels   ןֹו
Beteken "GOD maak vry" in Hebreeus  
 
ELISABETH   Bybels  
Beteken “ GOD se belofte”  
 
ELISHA   Bybels 
Beteken “GOD is my verlossing”  
 
ELISHEBA   ִהבֶבַּדֹו  Bybels   ןֹו
Selfde as Elisabeth  
 
ELIUD   Bybels 
Betekenis “ GOD is groot”  
 
ELIZABETH      Bybels 
Betekenis “my GOD is oorvloed” 
  
ELKANAH   ֵֶֶֹב הב  Bybels   ןֹו
Beteken "GOD het gekoop" in Hebreeus  
 
ELNATHAN   ֵֶֶָאַא הב  Bybels   ןֹו
Beteken "GOD het gegee" in Hebreeus  
 
ELON   בהֲַא  Bybels   ןנ
Beteken "eike" in Hebreeus  
 
EMMANUEL   Bybels 
Beteken “GOD met ons”  
 
ENOCH   Ενωχ   Bybels 
Beteken “toegewyd"  
 
ENOS   Ενως   Bybels  
Beteken “mens” 
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ENOSH   ֲֵב  Bybels   ןֹו
Beteken "mens" in Hebreeus  
 
EPAPHRAS   Επαφρας   Bybels  
Beteken “skuimerig”  
 
EPHRAIM   Bybels  
Beteken “vrugbaar”  
 
EPHRATH   ָא ֲֶ  Bybels   ֶןיב
Beteken "vrugbare plek" in Hebreeus  
 
ERAN   ַא ֲֶ ב  Bybels   ֹונ
Beteken "waaksaam" in Hebreeus  
 
ERASTUS   Bybels 
Beteken “geliefde”  
 
ESAU   Ησαυ   Bybels 
Beteken “harig”  
 
ESDRAS   Εσδρας   Bybels 
Beteken “hulp”  
 
ESTHER   Εσθηρ   Bybels 
Beteken “ster”  
 
ETHAN   בֶָאַא  Bybels   ןנ
Beteken "uithou vermoë" in Hebreeus  
 
EUNICE   Bybels 
Beteken “oorwinning”  
 
EUTYCHUS   Bybels 
Beteken “voorspoedig”  
 
EVE   Bybels 
Beteken “om asem te haal”  
 
EZAR   Bybels  
Beteken “help” 
 
EZEKIEL   Bybels 
Beteken “GOD  versterk”  
 
EZER   ֲֵֶ  Bybels   ןנ
Beteken "help" in Hebreeus  
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EZRA   ן ֲֶ  Bybels   ֶֹואב
Beteken "help" in Hebreeus  
 
FELIX   Bybels 
Beteken “suksesvol”  
 
FESTUS   Bybels 
Beteken “vakansie of fees”  
 
GABRIEL   Γαβριηλ   Bybels 
Beteken “sterk man van GOD”  
 
GAD   ֶד־   Bybels 
Beteken "voorspoedig" in Hebreeus  
 
GAMALIEL   ה ִהבןנ  Bybels   ַדיב
Beteken "voordeel van GOD" in Hebreeus  
 
GEDALIAH   ֲֶֹב  Bybels   דבַ־הב
Beteken "YAHWEH is goed" in Hebreeus  
 
GEMARIAH   ֲֶֹב ֲב ַי  Bybels   דב
Beteken "YAHWEH het bereik" in Hebreeus  
 
GERA   ן ֲֶ  Bybels   דנ
Beteken "graan" in Hebreeus  
 
GERSHOM   הא ב ֲב  Bybels   דנ
Beteken "’n onbekende”  
 
GETHSEMANE   Bybels 
Beteken “olie vat”  
 
GIDEON   ֹוֲַא  Bybels   ִד־ב
Beteken "houer" in Hebreeus  
 
GILEAD   ֶֹו־  Bybels   ִדהב
Beteken “monument van getuienis” in Hebreeus  
 
GOLIATH   בֶָא  Bybels   ֶדהב
Beteken "ontbloot" in Hebreeus  
 
GOMER   ֲהֶי  Bybels   ד
Beteken "klaar" in Hebreeus  
 
HABAKKUK   Bybels 
Beteken “omhels”  
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HADASSAH   ַֹ־ֶד ֹר    Bybels 
Beteken "mirre boom" in Hebreeus  
 
HAGAR   ֲֲֶ ֶֹ    Bybels 
Beteken "vaart" in Hebreeus  
 
HAGGAI   ַָאַדב   Bybels 
Beteken "feestelik" in Hebreeus  
 
HAM   ֶָאא   Bybels 
Beteken “warm" in Hebreeus  
 
HANAN ֶָאֵֶַא   Bybels 
Beteken "goedgunstig" in Hebreeus  
 
HANANIAH   ֵֵֶַֹבב  Bybels   ָאר
Beteken "YAHWEH is goedgunstig" in Hebreeus  
 
HANNAH   Bybels 
Beteken “genade”  
 
HAVILAH   ֹלִבֶה  Bybels   ָאר
Beteken "sand" in Hebreeus  
 
HAZAEL   ה ֶאןנ  Bybels   ָאר
Beteken "GOD sien" in Hebreeus  
 
HEBER ֲֶָאֶּד   Bybels 
Beteken "ingeslote" in Hebreeus  
 
HELAH   ֶָֹאהבח   Bybels 
Beteken "roes" in Hebreeus  
 
HEPHZIBAH   ֹבדֶק ִֵ  Bybels   ֶָאיב
Beteken "my genot is in haar" in Hebreeus  
 
HEROD   Bybels 
Beteken “lied van die held”  
 
HERODION   ‘Ηρωδιων   Bybels 
Beteken “lied van die held”  
 
HEZEKIAH   Bybels 
Beteken "YAHWEH maak sterk"  
 
HILLEL   ה ּלנ ִֹ    Bybels 
Beteken “prys”  
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HIRAH   ֹ ֲֶ  Bybels   ִָאב
Beteken "prag" in Hebreeus  
 
HIRAM   א ֲֶ  Bybels   ִָאב
Beteken “verhoogde broer”  
 
HIZKIAH   ֲִֶָֹאאבִבב   Bybels 
Beteken "YAHWEH maak sterk"  
 
HOSANNA   Bybels 
Beteken “bevry ons”  
 
HOSEA   ֹוַע  Bybels   ֲֹבנ
Beteken “verlossing”  
 
HOSHEA   Bybels 
Beteken “verlossing”  
 
HULDA ֶֹ־   Bybels   ָאֲהב
Beteken “mol” 
 
HULDAH   ֶֹ־  Bybels   ָאֲהב
Beteken "mol” in Hebreeus  
 
HURI   ב ֲִ  Bybels   ָאֲ
Beteken "materiaal weef" in Hebreeus  
 
ICHABOD   ִןבֶכּדֲ־   Bybels 
Beteken "geen glorie" in Hebreeus  
 
IMMANUEL   ה  Bybels    ִֹוֶאֲֵןנ
Beteken “GOD met ons”  
 
IRA ן ֲֶ  Bybels   ִֹוב
Beteken "Waaksaam" in Hebreeus  
 
ISAAC   Bybels 
Beteken “hy lag”  
 
ISAIAH  Bybels 
Beteken “YAHWEH is verlossing”  
 
ISCAH   Bybels 
Beteken “aanskou”  
 
ISHMAEL   Bybels 
Betekenis “GOD sal hoor”  
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ISHMERAI   ב ֲַ יב  Bybels   בִבב
Beteken "YAHWEH beskerm" in Hebreeus  
 
ISHVI   לִב  Bybels   בִבב
Beteken "hy lyk soos ek" in Hebreeus  
 
ISRAEL   Ισραηλ   Bybels 
Beteken “GOD is tevrede"  
 
ISSACHAR   ֲבִֶכבֶכ   Bybels 
Beteken "huurling" in Hebreeus  
 
ITHAI   Bybels 
Betekenis “met my”  
 
ITHAMAR   Ιθαμαρ   Bybels 
Betekenis “palm boom eiland”  
 
ITHIEL   ה  Bybels   ִןבִָאבןנ
Beteken "GOD is met my" in Hebreeus  
 
ITTAI   Bybels 
Beteken “met my” 
 
JAALA   ֶֹה  Bybels   בַֹור
Beteken "wilde bokram" in Hebreeus  
 
JAASAU   ֶמב  Bybels   בַֹור
Beteken "hulle sal doen" in Hebreeus  
 
JABEZ   ּדני  Bybels   בַֹוב
Beteken "treur" in Hebreeus  
 
JABIN   בִֶּדבַא   Bybels 
Beteken "waarnemend" in Hebreeus  
 
JACHIN   בִֶכבַא   Bybels 
Beteken "hy vestig" in Hebreeus  
 
JACOB   Bybels 
Beteken “been trekker” 
 
JADA בֶֶ־ֹו   Bybels 
Beteken "hy weet" in Hebreeus.  
 
JADON   בֶ־ֲַא   Bybels 
Beteken “dankbaar” in Hebreeus  
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JAEL   Bybels 
Beteken “bergbok”"  
 
JAHEL   Bybels  
Variant van JAEL 
  
JAHLEEL   ה ןנ הב  Bybels   בַָאב
Beteken "GOD wag" in Hebreeus  
 
JAHZEEL   ה ֵבןנ  Bybels   בַָאב
Beteken "GOD verdeel of deel toe" in Hebreeus  
 
JAIR   ֲבִֶןב   Bybels 
Beteken "hy skyn" in Hebreeus  
 
JAIRUS   Bybels 

Beteken “die regeerder van die sinagoge” 

 
JAMES   m   Bybels 
Betekenis “been trekker”  
 
JAMIN   בִֶיבַא   Bybels 
Beteken "regter hand" in Hebreeus  
 
JAPHETH   Bybels 
Betekenis “om te vergroot”  
 
JARED     Bybels 
Betekenis “om te sak”  
 
JASON   Bybels 
Betekenis “gesond maak”  
 
JAVAN   בֶלֶַא   Bybels 
Beteken "Grieks" in Hebreeus  
 
JEDIDAH   ֹבבִ־בֶ־   Bybels 
Beteken "geliefde" in Hebreeus  
 
JEDIDIAH   ֶֹב  Bybels   בבִ־ב־ב
Beteken "geliefde van YAHWEH" in Hebreeus  
 
JEHIEL   ה  Bybels   בבִָאבןנ
Beteken "GOD lewe" in Hebreeus  
 
JEHOASH   Bybels 
Betekenis “Die HERE het gegee” 



DIE BYBEL 

 
123 

 

 
JEHOIACHIN   ֲבִֶכבַא  Bybels   בֹב
Beteken "gevestig deur  YAHWEH" in Hebreeus  
 
JEHOIAKIM   ֲבִֶבבא  Bybels   בֹב
Beteken "opgerig deur YAHWEH" in Hebreeus  
 
JEHONATHAN   Bybels 
Betekenis “gegee deur GOD”  
 
JEHOFAM   Bybels 
Betekenis “verhoog deur YAHWEH"  
 
JEHOSHAPHAT   ֲֶבֶיב  Bybels   בֹב
Beteken "YAHWEH het geoordeel" in Hebreeus  
 
JEHU   ֲן  Bybels   בֹב
Beteken "YAHWEH is HY" in Hebreeus  
 
JEHUDI   ֲִ־ב  Bybels   בֹב
Beteken "Jood" in Hebreeus  
 
JEMIMA   ֹבבִיבֶי   Bybels 
Beteken "duif" in Hebreeus  
 
JEPHTHA   ַָאָא   Bybels   בִיב
Variant van JEPHTHAH  
 
JEPHTHAH   ַָאָא  Bybels   בִיב
Beteken "hy maak oop" in Hebreeus  
 
JEREMIAH     Bybels 
Beteken "YAHWEH het opgelig"  
 
JEREMIEL   Bybels 
Beteken "GOD lig op" in Hebreeus  
 
JEREMY      Bybels  
Beteken “verhoog deur GOD”  
 
JERIAH   ֲֶֹב ֲִ  Bybels   בב
Beteken "geleer deur YAHWEH" in Hebreeus  
 
JERICHO   ֲָא ֲנ  Bybels   בב
Betekenis “sy maan”  
 
JERUSHA   ֲֶֹב  Bybels   בֲב
Beteken "besitting" in Hebreeus  
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JESCHA   Bybels  
Betekenis “hy wat salf”  
 
JESSE    Bybels 
Betekenis “geskenk”  
 
JESUS   m   Theology, Bybels 
Betekenis “redder”  
 
JETHRO   Bybels 
Betekenis “oorvloedig”  
 
JEZEBEL   Bybels 
Betekenis “nie verhef nie"  
 
JOAB   בֲחּד   Bybels 
Beteken "YAHWEH is VADER" in Hebreeus  
 
JOANNA   Bybels 
Betekenis “geskenk van die HEER”  
 
JOASH   Bybels 
Betekenis “YAHWEH het gegee"  
 
JOB   Bybels 
Betekenis “gehaat”  
 
JOCHEBED   Bybels 
Betekenis “YAHWEH is glorie"  
 
JOEL      Bybels 
Betekenis "YAHWEH is GOD"  
 
JOHN     Bybels 
Betekenis  "YAHWEH is goedgunstig"  
 
JOKTAN   ֶבַא  Bybels   בֶבב
Beteken "klein" in Hebreeus  
 
JONAH      Bybels 
Betekenis “duif”  
 
JONAS  Bybels  
Betekenis “hy wat vernietig”  
 
JONATHAN    Bybels 
Betekenis “YAHWEH het gegee"  
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JOFAM   א ֲֶ  Bybels   בֲ
Betekenis “verhoog deur GOD”  
 
JOSEPH   Bybels 
Betekenis “hy sal bylas”  
 
JOSES   Bybels 
Betekenis “verhoog”  
 
JOSHUA      Bybels 
Betekenis “YAHWEH is verlossing”  
 
JOSIAH   ֲֶֹהןִבב  Bybels   ב
Beteken "YAHWEH onderhou" in Hebreeus  
 
JOTHAM   בֲֶָאא   Bybels 
Beteken "YAHWEH is eerlik" in Hebreeus  
 
JUBAL   בֲֶּדה   Bybels 
Beteken "stroom" in Hebreeus  
 
JUDAH   Bybels 
Beteken “prys”  
 
JUDAS   Bybels 
Betekenis “erkenning”  
 
JUDE     Bybels 
Variant van JUDAS  
 
JUDITH   Bybels 
Betekenis “vrou van Judea”  
 
JULIA   Bybels 
Vroulike vorm van  JULIUS  
 
JUNIA   Bybels 
Betekenis “jeug”  
 
KANDAKE   Κανδακη   Bybels 
Betekenis “hy wat berou het”  
 
KENAN   בֵֶַא  Bybels   בנ
Beteken "besitting" in Hebreeus  
 
KENANIAH   ֲֶֹבבֵֵַבב   Bybels 
Beteken "YAHWEH vestig" in Hebreeus  
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KEREN-HAPPUCH   ַא ֲֶ ּפֲא ֶב ַֹ    Bybels 
Beteken "horing" in Hebreeus  
 
KETURAH   ֹ ֲֶ בֲ  Bybels   בב
Beteken "wierook" in Hebreeus  
 
KEZIA   Bybels  
Variant van KEZIAH  
 
KEZIAH   Bybels 
Betekenis “accasia”  
 
LABAN   ֶהֶּדַא   Bybels 
Beteken “wit”  
 
LAEL   ה  Bybels   ֶהןנ
Beteken "van GOD" in Hebreeus  
 
LAMECH   ֶהֶיא   Bybels 
Possibly Beteken "om laag te maak” in Hebreeus  
 
LAZARUS   Bybels 
Betekenis “assistent van GOD”  
 
LEAH   Bybels 
Beteken “uitgeput”  
 
LEHI   ֶהִָאב   Bybels 
Beteken “kakebeen” in Hebreeus  
 
LEMUEL   ה יֲןנ  Bybels   הב
Beteken "behoort aan GOD" in Hebreeus  
 
LEVI   לִב  Bybels   הנ
Beteken "vas aan" in Hebreeus  
 
LOIS Λωις   f   Bybels 
Betekenis “meer aantreklik”  
 
LUCIUS    Bybels 
Beteken “lig”  
 
LUKE   m   Bybels 
Beteken “van Luciana”  
 
LYDIA   Λυδια   Bybels  
Beteken "van Lydia" in Grieks 
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MADAI   ֶיַ־ב   Bybels 
Beteken "’n maatstaf" in Hebreeus  
 
MAGDALENE   Μαγδαληνη   Bybels 
Beteken "van Magdala"  
 
MAHALAH   Bybels  
Beteken “siekte”  
 
MAHALATH   Bybels 
Betekenis “instrument van marteling”  
 
MAHALI   Bybels  
Variant van MAHLI  
 
MAHLAH   Bybels 
Betekenis “swak of siek”  
 
MAHLI   Bybels 
Betekenis “siek”  
 
MALACHI   חִכב  Bybels   ַיהב
Betekenis “my engel”  
 
MANASSEH   ֵֶַֹנ  Bybels   יב
Beteken "om te vergeet" in Hebreeus  
 
MANASSES   Μανασσης   Bybels   
Variant van Manasseh  
 
MARA ן ֲֶ  Bybels   ֶי
Beteken "bitter" in Hebreeus  
 
MARK   Bybels 
Beteken “vriendelik” 
 
MARTHA   Μαρθα   Bybels 
Beteken “dame” 
 
MARY  Bybels 
Beteken “rebellie”  
 
MATTAN   ַיֶמַא   Bybels 
Beteken "geskenk" in Hebreeus  
 
MATTANIAH   ֲֶַֹיַמֵבב   Bybels 
Beteken "geskenk van YAHWEH" in Hebreeus  
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MATTHAN   Bybels 
Beteken “reën”  
 
MATTHEW      Bybels 
Beteken “geskenk van YAHWEH"  
 
MATTHIAS   Ματθιας   Bybels 
Beteken “geskenk van JEHOVAH” 
 
MEDAD   בֶ־־  Bybels   ינ
Beteken "liefde" in Hebreeus  
 
MEHETABEL   Bybels 
Beteken “GOD maak gelukkig”  
 
MEHITABEL   Bybels  
Variant van MEHETABEL  
 
MELECH   ֶיֶהא   Bybels 
Beteken "koning" in Hebreeus  
 
MENAHEM   א ֵַָאנ  Bybels   יב
Beteken “trooster”  
 
MERAB   ּד ֲַ  Bybels   ינ
Beteken "volop" in Hebreeus  
 
MERARI   ב ֲִ ֲֶ  Bybels   יב
Beteken "bitter" in Hebreeus  
 
MESHACH   בַבא  Bybels   ינ
Beteken "Wie is wat Aku is?"  
 
MESHULLAM   ֶּלא בֻׁ  Bybels   יב
Beteken "Vriend" in Hebreeus  
 
METHUSELAH   ָאֲֶבַהָא  Bybels   יב
Beteken "vader tyd" in Hebreeus  
 
MICAH   ִֹיבֶכ   Bybels 
Betekenis “wie is soos GOD”  
 
MICAIAH   ֲ  Bybels   ִיבֶכבֹב
Beteken "wie is soos YAHWEH?" in Hebreeus  
 
MICAJAH   ֲ   Bybels   ִיבֶכבֹב
Variant van MICAIAH  
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MICHAEL   Bybels 
Betekenis “wie is soos GOD?"  
 
MICHAL ִיבַכה   Bybels 
Beteken "stroom" in Hebreeus  
 
MILKA ֶֹב  Bybels   ִיהב
Beteken "koningin" in Hebreeus  
 
MIRIAM   בֶא ֲב  Bybels    ִי
Beteken “rebellie”  
 
MNASON   Μνασων   Bybels 
Beteken "herinner” in Grieks 
 
MOAB   יֲחּד   Bybels 
Beteken "van sy vader" in Hebreeus  
 
MOFDECAI   ְבַכב ֲב  Bybels   ֶי
Beteken "slaaf van  Marduk" in Persies  
 
MOFIAH   ֶֹב ֲִ ה   Bybels   י
Beteken "gesien deur YAHWEH" in Hebreeus  
 
MOSES   m   Bybels 
Beteken “om af te lewer” 
 
NAAMAH   ֶֹי  Bybels   ֵַֹור
Beteken "opgeruimd" in Hebreeus  
 
NADAB   Ναδαβ   Bybels 
Beteken "vrygewig" in Hebreeus  
 
NAHOF   ֲֲֵֶָא   Bybels 
Beteken "snuif" in Hebreeus  
 
NAHUM   ֵַָאֲא   Bybels 
Beteken "trooster" in Hebreeus  
 
NAOMI  Bybels 
Beteken “vriendelik”  
 
NAPHTALI   ֶָאִהב  Bybels   ֵַיב
Beteken "stoei" in Hebreeus  
 
NARCISSUS   Bybels 
Beteken “slaap”  
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NATHAN   Ναθαν   Bybels 
Beteken "gee" in Hebreeus  
 
NATHANAEL   Ναθαναηλ   Bybels 
Beteken “GOD het gegee”  
 
NATHANIEL      Bybels  
Variant van NATHANAEL  
 
NEHEMIAH   ֶֹב  Bybels   ֵבֶָאיב
Beteken "getroos deur YAHWEH" in Hebreeus  
 
NEKODA   ֵבבֲֶ־ן   Bybels 
Beteken "gemerk" in Hebreeus  
 
NEREUS   Νηρευς   Bybels 
Beteken “water”  
 
NERIAH   ֶֹב ֲִ  Bybels   ֵנ
Beteken "lamp van YAHWEH" in Hebreeus  
 
NETHANEL   Bybels 
Beteken “geskenk van GOD”  
 
NETHANIAH   ֲֵֶֹבַָאֵבב   Bybels 
Beteken "YAHWEH het gegee" in Hebreeus  
 
NICODEMUS   Bybels 
Beteken “die mense” 
  
NIMROD   ה־ ֲ  Bybels   ִֵיב
Beteken “rebel “in Hebreeus  
 
NOAH m   Bybels 
Beteken “rus, of trooster”  
 
NOAH Bybels 
Beteken “beweging”  
 
NOGAH   ֲַֹ ה ֵ   Bybels 
Beteken "helder" in Hebreeus  
 
OBADIAH   ֶֹב הַּד־ב  Bybels   ֹו
Beteken "dienskneg van YAHWEH" in Hebreeus  
 
OBED   ֹוֲּדנ־   Bybels 
Beteken "dienskneg" in Hebreeus  
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ODED   ־ ה־נ  Bybels   ֹו
Beteken "herstel" in Hebreeus  
 
OHAD   ־ ַֹ ה  Bybels   ן
Beteken "eenheid" in Hebreeus.  
 
OMAR ֲןֲֶי   Bybels 
Beteken "prediker" in Hebreeus  
 
OMRI   ב ֲִ  Bybels   ֶֹויב
Beteken "koring graan" in Hebreeus  
 
ONESIMUS   Bybels 
Beteken “voordelig”  
 
ONESIPHOFUS   Bybels 
Beteken “voordelig”  
 
OPHIR   ֲןֲִיב   Bybels 
Beteken “vrugbare gebied” 
 
OPHRAH   ֹ ֲֶ  Bybels   ֶֹויב
Beteken "varing" in Hebreeus  
 
OFPAH   ֶֹּפ ֲב  Bybels   ֶֹו
Beteken "agterkant van nek" in Hebreeus  
 
OFPHA   Bybels  
Variant van OFPAH  
 
OSHEA   ֹוַע   Bybels   ֲֹבנ
Variant van HOSHEA  
 
OTHNIEL   ה ִֵבןנ  Bybels   ֶֹוָאב
Beteken "leeu van GOD" in Hebreeus  
 
PALLU   ַּפּלֲן   Bybels 
Beteken "uitgaande" in Hebreeus  
 
PAUL   Bybels 
Beteken “sagmoedig”  
 
PELEG ֲֶּפֶה 
Beteken “verdeel” 
 
PENINNAH   ִֵֶֹנ  Bybels   ּפב
Beteken "waardevolle steen" in Hebreeus  

Gen 10:25  En vir Heber is twee 
seuns gebore; die naam van 
die een was Peleg, want in sy 
dae het die aardbewoners 
verdeeld geraak; en die naam 

van sy broer was Joktan. 
 
 

http://www.behindthename.com/name/peleg
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PERSIS   Bybels 
Beteken “persiese vrou”  
 
PETER   Bybels 
Beteken “klip”  
 
PHEBE     Bybels  
Variant van PHOEBE   
 
PHILEMON   Bybels 
Beteken "wys gevoelens" in Grieks 
 
PHILETUS   Bybels 
Beteken "geliefde" in Grieks 
 
PHILIP   Bybels 
Beteken “vriend van perde”  
 
PHINEAS   Bybels  
Variant van PHINEHAS  
 
PHINEHAS   ִָּפבֵבֶָא   Bybels 
Beteken  “slang se mond” in Hebreeus  
 
PHOEBE   Bybels 
Beteken  “verlig”  
 
PONTIUS   Bybels 
Beteken  “see” 
  
PRISCA   Bybels  
Beteken “antiek”  
 
PROCHOFUS   Bybels 
Beteken “leier van die dansers”  
 
RACHEL   Ραχηλ   Bybels,  
Beteken “skaap”  
 
RAHAB   ֶָאּד ֲֶ    Bybels 
Beteken "baie spasie" in Hebreeus  
 
RAM א ֲֶ    Bybels 
Beteken "verhoog" in Hebreeus.  
 
RAPHAEL   Ραφαηλ   Bybels 
Beteken “GOD maak gesond”  
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REBPREDA   Bybels 
Beteken “lokval”  
 
REHOBOAM   Bybels 
Beteken “hy maak sy mense groot”  
 
REUBEN   ַא ןֲּדנ ֲב    Bybels 
Beteken "kyk dit is ‘n seun”  
 
REUEL   ה ֹוֲןנ ֲב    Bybels 
Beteken "vriend van GOD" in Hebreeus  
 
RHODA   Bybels 
Beteken “roos”  
 
RUFUS   Bybels 
Beteken “rooi hare”  
 
RUTH ֲֲָא   Bybels 
Beteken “vriend”  
 
SALATHIEL   Bybels  
Beteken “geleen deur GOD”  
 
SALOME   Σαλωμη   Bybels 
Beteken “vrede”  
 
SAMSON   Bybels 
Beteken “son”  
 
SAMUEL   Bybels 
Beteken “GOD het gehoor”  
 
SAPPHIRA   Bybels 
Beteken “saffier”  
 
SARAH   ֹ ֲֶ  Bybels   ֶמ
Beteken "prinses"  in Hebreeus  
 
SARAI   ב ֲֶ  Bybels   ֶמ
Beteken "twis" in Hebreeus  
 
SATAN   Bybels 
Beteken  "vyand"  
 
SAUL   Bybels  
Beteken “vra voor”  
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SELA   ַהֹו ֶָ    Bybels 
Beteken "rots" in Hebreeus  
 
SELAH   ַֹה ֶָ    Bybels 
Beteken “pouse”  
 
SERAIAH   ֶֹב ֲֶ  Bybels   מב
Beteken "YAHWEH regeer" in Hebreeus  
 
SETH Σηθ   Bybels 
Beteken "geplaas” in Hebreeus  
 
SHADRACH   א ֲַ  Bybels   ַב־ב
Beteken "kommandeer deur Aku, Aku die god van die maan”  
 
SHAMGAR   ֲֲַ  Bybels   ַביב
Beteken "swaard" in Hebreeus.  
 
SHARAR   ֲ ֲֶ  Bybels   ֶב
Beteken "vyand" in Hebreeus  
 
SHARON   ֶבֲֲַא     Bybels 
Beteken “vlakte”  
 
SHEALTIEL   ה ִָאבןנ ןהב  Bybels   בב
Beteken "ek het gevra van GOD” in Hebreeus  
 
SHEBA   ֶּדן  Bybels   בב
Beteken "eed" in Hebreeus  
 
SHELAH   ֶֹה  Bybels   בנ
Beteken "versoek" in Hebreeus  
 
SHEM   א  Bybels   בנ
Beteken "naam" in Hebreeus  
 
SHEMER   ֲֶבֶי   Bybels 
Beteken "bewaar" in Hebreeus  
 
SHERAH   ֹ ֲֶ  Bybels   ֶבןֹו
Beteken "bloedverwant" in Hebreeus  
 
SHILOH   ֲִבבִֹׁ ,ִבה   Bybels 
Beteken “rustig” in Hebreeus  
 
SHIPHRAH   ֹ ֲֶ  Bybels   ִביב
Beteken "pragtig" in Hebreeus  
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SHULAMMITE   בֲַהִאבָא   Bybels 
Beteken “vrede”  
 
SILAS   Σιλας    Bybels 
Beteken “hout”  
 
SILVANUS   , Bybels 
Beteken “ woud”  
 
SIMEON   Bybels 
Beteken “hy het gehoor”  
 
SIMON   Σιμων   Bybels 
Sien Simeon  
 
SOLOMON   Bybels  
Beteken “vrede” "  
 
STEPHEN     Bybels 
Beteken “kroon”  
 
SUSANNA   Bybels 
Beteken “lelie”  
 
SYNTYCHE   Συντυχη   Bybels 
Beteken “noodlottig”  
 
TABITHA   Ταβιθα     Bybels 
Beteken "bok" in Aramees 
 
TALITHA   Bybels 
Beteken "klein dogtertjie" in Aramees 
 
TALMAI   ַיב  Bybels   ַמהב
Beteken "geploeg" in Hebreeus  
 
TAMAR   ֲֶמֶי   Bybels 
Beteken "palm boom" in Hebreeus  
 
TEKOA   בֲֹוֶע  Bybels   מב
Beteken "verskansing" in Hebreeus  
 
TEMAN   בֶיַא  Bybels   מנ
Beteken "regter hand” in Hebreeus  
 
TERAH   ָא ֲַ  Bybels   ֶמ
Beteken “wilde bok”  
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THADDEUS     Bybels  
Beteken “wat prys”  
 
THEOPHILUS   Bybels 
Beteken “vriend van GOD”  
 
THOMAS   Θωμας   Bybels 
Beteken “tweeling”  
 
TIMAEUS   Bybels 
Beteken “eer” 
  
TIMEUS   Bybels  
Variant van TIMAEUS  
 
TIMON    Bybels 
Beteken “eer”  
 
TIMOTHY      Bybels 
Beteken “om GOD te eer”  
 
TIRAS   ָ ֲֶ  Bybels   ִמב
Beteken "begeer" in Hebreeus  
 
TIRZAH   ֵֶֹ ֲב  Bybels   ִמ
Beteken "guns" in Hebreeus  
 
TITUS   Bybels 
Beteken “titel van eer”  
 
TOBIAH   Bybels 
Beteken "YAHWEH is goed"  
 
TRYPHENA   Bybels 
Beteken “sag”  
 
TRYPHOSA   Τρυφωσα   Bybels 
Beteken “delikaat”  
 
URBAN   Bybels 
Beteken “bly in stad”  
 
URI   ב ֲִ  Bybels   ןֲ
Beteken "my lig" in Hebreeus  
 
URIAH   Bybels 
Beteken "YAHWEH is my lig"  
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URIEL   Bybels 
Beteken "GOD is my lig"  
 
UZZI   ִזב  Bybels   ֹוֻׁ
Beteken "my krag" in Hebreeus  
 
UZZIAH   ִֶֹזז  Bybels   ֹוֻׁ
Beteken "my krag is YAHWEH" in Hebreeus  
 
UZZIEL   ה ִזבןנ  Bybels   ֹוֻׁ
Beteken "my krag is GOD" in Hebreeus  
 
VASHTI   ִמב  Bybels   לַבב
Beteken "gare" in Hebreeus  
 
ZACCHAEUS   Bybels 
Beteken “eg”  
 
ZACHARIAH     Bybels  
Variant van ZECHARIAH  
 
ZADOK   ֵֶ־ֲב    Bybels 
Beteken "regverdig" in Hebreeus  
 
ZALMON   יֲַא הב ֵַ    Bybels 
Beteken "skadu" in Hebreeus  
 
ZEBADIAH   ֶֹב  Bybels   אבַּד־ב
Beteken "YAHWEH het verleen" in Hebreeus  
 
ZEBEDEE   Bybels 
Beteken “vader van apostels”  
 
ZEBULON   Bybels  
Variant van ZEBULUN  
 
ZEBULUN   ַא  Bybels   אבּדֲהֻׁ
Beteken "verhoog" in Hebreeus  
 
ZECHARIAH   Bybels 
Beteken  "YAHWEH onthou"  
 
ZEDEKIAH   Bybels 
Beteken “regterskap van  YAHWEH"  
 
ZELOPHEHAD   ֶָא־ ֶהיב ֵב    Bybels 
Beteken “eersgeborene”  
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ZELPHA   Bybels  
Variant van ZILPAH  
 
ZEPHANIAH   Bybels 
Beteken “YAHWEH het versteek "  
 
ZIBIAH   ֶֹב ּדב ִֵ    Bybels 
Beteken "bok" in Hebreeus  
 
ZILLAH   ִֵֶֹּל    Bybels 
Beteken "skaduwee" in Hebreeus  
 
ZILPAH   ֶֹּפ  Bybels   ִאהב
Beteken "breekbaar" in Hebreeus  
 
ZIMRI   ב ֲִ  Bybels   ִאיב
Beteken  "my musiek” in Hebreeus  
 
ZION   בֲַא ִֵ    Bybels 
Beteken “monument”  
 
ZIPPOFAH   Bybels 
Beteken “voel”  
 
ZURIEL   ה בןנ ֲִ ֲֵ   Bybels 
Beteken "my rots is GOD" in Hebreeus  
 
Hier is ’n verdere kort opsomming deur Clarence Larkin geskryf in 1918, 
waarin hy verduidelik presies hoe die Bybel geskryf is: 
“GOD BREATHED. 
That is, GOD Himself or through the Holy Spirit told holy men of old just 
what to write. The Bible , then, IS the Word of GOD, and does not simply 
here and there contain it. GOD is a Person and can both Write and Speak. 
He wrote the two "Tables of Testimony" on stone. Ex. 31:18; Ex. 32:16, and 
on the wall of Belshazzar's Palace. Dan. 5:5, Dan. 5:24-26. He talked with 
Moses on the Mount when He gave him the Specifications for the 
Tabernacle and its furnishings, and all the Levitical Law and order of 
service. He spoke at the Baptism of Jesus (Matt. 3:17), and on the Mount 
of Transfiguration. Matt. 17:5, and one day when Jesus was talking to the 
multitude. John 12:27-29. But GOD not only spoke directly to men, He 
spoke to them in the person of Jesus, for Jesus was GOD Manifest In The 
Flesh. John 1:1-3, John 1:14. 1Tim. 3:16. Matthew and John's Gospels 
contain 49 chapters, 1950 verses, 1140 of which, almost three-fifths, were 
spoken by Jesus, and He claimed that what He spake, He spake not of 
Himself, but that the Father which sent Him, gave Him commandment 
What He Should Speak. John 12:49, John 12:50. We see then that GOD can 
both write and speak, and therefore can tell others what to write and 
speak.”
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Die Huwelik 
 
Hoekom het GOD die Huwelik ingestel?  

Gen 2:18 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.  
 

Is ‘n ongelowige man gered deur ‘n gelowige vrou? 

1Kor 7:14  Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die 

ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders 

onrein wees, maar nou is hulle heilig. 

 

Die woord ‘geheilig’ in Grieks beteken “om apart te sit of eenkant te 
plaas, afgesonderd”. 
 

Die man is nie gered  deur die gelowige vrou of andersom nie, maar word 
geplaas op ‘n spesiale plek vir GOD se plan. 
 

Wat sê die Bybel oor die Huwelik? 

 

Die ontstaan van die huwelik kom voor in  Genesis 2:23-24 
 

Gen 2:23  Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en 
vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man 
geneem.  
Gen 2:24  Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou 
aankleef. En hulle sal een vlees wees.  
 

Gen 2:18  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.  
 
GOD het die man gemaak en toe die vrou as hulp, om in ’n eenheid te leef 
waarin GOD verheerlik moet word. 
 
Die woord “hulp” in Genesis 2:18 beteken “om te omring” of “te beveilig”.  
Verder sal hulle een vlees word deur die daad van  gemeenskap met 
mekaar te deel.  Die Nuwe Testament het ‘n waarskuwing oor die “een” 
wording tussen man en vrou; 
 
Mat 19:6  sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God 
dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.  
 
 

 

 

http://bible.logos.com/passage/niv/Genesis%202.23-24
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Wat vorm die raamwerk binne die Huwelik? 

 

Efes 5:22  Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die 
Here.  
Efes 5:23  Want die man is die hoof van die vrou, soos CHRISTUS ook 
Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.  
 
Efes 5:25  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos CHRISTUS ook 
die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het  
Efes 5:28  So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie 
liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;  
Efes 5:29  want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy 
voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.  
 
Efes 5:31  Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy 
vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word.  
 

Wanneer ‘n man en vrou wat gelowiges is GOD se beginsels gebruik, vorm 
‘n BYBELSE huwelik. Dit is ‘n huwelik wat in balans is, waar CHRISTUS die 
hoof van die huis is. Dit is die eenheid tussen man en vrou soos CHRISTUS 
een is met SY Kerk. 
 

Die BYBEL se skets van die huwelik word gesien in Hooglied. Salomo het 
1005 liedere geskryf: 

1Ko 4:32  En hy het drie duisend spreuke uitgespreek, en sy liedere 
was duisend en vyf.  
 

waarvan Hooglied aan die hoof staan. Die titel Hooglied beteken “die lied 
van alle liede”. Hy het dit geskryf ongeveer 956 vC.. 
Dit is ‘n gedig wat hy skryf aan sy beminde om die deugsaamheid van 
liefde te beskryf tussen ‘n man en sy vrou. ‘n Man en ‘n vrou moet saam 
lewe binne die konteks van ‘n huwelik, deur mekaar geestelik, emosioneel 
en fisies lief te hê. 

Hierdie boek beveg twee uiterstes:  die ontkenning van enige plesier en die 
najaging van net plesier. 

Die model wat hy skep is ‘n huwelik van omgee, toewyding en om mekaar 
te geniet.  
 
Sleutel verse: Hooglied 2:7; 3:5; 8:4 

Hoog 2:7  Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke 
of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of 
op te wek voordat dit die liefde behaag nie.  
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Hierdie teks word drie keer in die boek herhaal om te wys hoe belangrik 
dit is om van seks te weerhou, tot mens getroud is. 

Hoog 5:1  Ek het in my tuin gekom, my susterbruid, ek het my mirre 
met my balsem gepluk, ek het geëet van my heuningkoek met my 
heuning, ek het gedrink my wyn met my melk; eet, vriende, drink en 
word dronk, bemindes.  
 
Hoog 8:6  Dra my soos ‘n seëlring op u hart, soos ‘n seëlring op u arm; 
want liefde is sterk soos die dood, die liefdes-ywer is hard soos die 
doderyk, sy gloed is ‘n gloed van vuur, ‘n vlam van die HERE.  
Hoog 8:7  Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie 
oorstroom nie; al gee ‘n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, 
hulle sou hom diep verag.  
 

Die boek neem die vorm van ‘n dialoog tussen die man en sy vrou aan en 
kan in 3 gedeel word: 

 Hofmakery 1:1 – 3:5 

 Die troue 3:6 – 5:1 

 En die volwassewording van die huwelik 5:2 – 8:14 

Die lied begin waar die bruid voor die troue verlang na haar bruidegom se 
aanraking, maar sy motiveer dat die liefde natuurlik moet ontwikkel, in sy 
eie tyd. Die man prys die vrou se skoonheid, en oorkom so sy vrou se 
onsekerheid oor haar voorkoms. 

Sy vertel verder oor die droom wat sy het waarin sy hom verloor, hoe sy 
soek en met die hulp van die stadswagte hom opspoor en aan hom vashou, 
en na ‘n veilige plek toe neem. 

Met die huweliks nag , prys die man weer die vrou se skoonheid, en dan in 
simboliese taal nooi die vrou haar man uit om deel te hê aan alles wat sy 
aanbied. Hulle het gemeenskap met mekaar en GOD seën hulle huwelik. 
 
Soos die huwelik meer volwasse word gaan die man en vrou deur ‘n 
stormagtige tydperk wat gesimboliseer word in ‘n droom. In ‘n verdere 
droom weier die vrou die man, en hy verlaat haar. Oorweldig deur 
skuldgevoelens loop sy rond in die stad opsoek na haar man, maar hierdie 
keer in plaas daarvan die stadswagte haar help maak die wagte haar seer – 
simbolies van haar pyn. Op die einde rekonsilieer die huweliksmaats. 

Die lied eindig waar die huwelikspaar in volle vertroue saam sing oor hulle 
ewige liefde vir mekaar en hoe hulle smag na mekaar se teenwoordigheid. 
 
Hooglied gee praktiese riglyne vir die Huwelik wat GOD gegee het tussen 
man en vrou: 

 Gee vir jou huweliksmaat die aandag wat hulle nodig het, en 
neem tyd om hulle regtig te leer ken. 
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 Moedig mekaar aan 

 Geniet mekaar, drink van die prag wat GOD gee in mekaar. 

 Doen wat nodig is om altyd jou huweliksmaat veilig te laat voel in 
julle verbintenis.  

 GOD se plan vir die huwelik is ‘n diepe vrede in mekaar se 
teenwoordigheid en veilige liefde. 
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DIE SKEPPING 
 

Is die aarde geskape in ses dae? 

Martin Luther skrywe, 
 
“When Moses writes that GOD created Heaven and Earth and whatever is in 
them in six days, then let this period continue to have been six days, and 
do not venture to devise any comment according to which six days were 
one day. But, if you cannot understand how this could have been done in 
six days, then grant the Holy Spirit the honour of being more learned than 
you are. For you are to deal with Scripture in such a way that you bear in 
mind that GOD Himself says what is written. But since GOD is speaking, it 
is not “  

 

Dit is dus krities dat dit wat GOD sê, nie deur mense herskryf mag word 
nie. Maar dat dit as die ware WOORD van GOD geglo word. 
 

Eks 20:11  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.  
 
Dit is ‘n baie goeie oefening om Genesis 1 te lees sonder om te wonder wat 
‘n “dag” beteken.  Laat die HEILIGE GEES jou lei deur SY Woord.  Wanneer 
so gelees, kan mens eerlik nie miljoene jare 
daarin sien nie. Maar ‘n dag tot dag gebeurtenis. 

Wanneer die “dag” in Genesis gesien word as enige iets anders as ‘n 24 uur 
dag, slaan mens oor na vals evolusie aannames en teorieë.  As kinders van 
GOD skep ons vir onself dan ‘n groot probleem.  Of mens aanvaar die 
WOORD van GOD as die waarheid, of nie!    
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Rom 3:4  Nee, stellig nie! Maar God moet waaragtig wees en elke mens 
leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U geregverdig kan word in u 
woorde en oorwin as U gerig hou.  

Elke keer wanneer mense nie die “dag” in Genesis kan aanvaar as ‘n 24 uur 
dag nie, word hulle beïnvloed deur idees buitekant die WOORD van GOD. 

Kom ons kyk na die woorde van  Charles Haddon Spurgeon, die “prince of 
preachers,” in 1877: 

“We are invited, brethren, most earnestly to go away from the old-
fashioned belief of our forefathers because of the supposed discoveries of 
science. What is science? The method by which man tries to conceal his 
ignorance. It should not be so, but so it is. You are not to be dogmatical in 
theology, my brethren, it is wicked; but for scientific men it is the correct 
thing. You are never to assert anything very strongly; but scientists may 
boldly assert what they cannot prove, and may demand a faith far more 
credulous than any we possess. Forsooth, you and I are to take our Bibles 
and shape and mould our belief according to the evershifting teachings of 
so-called scientific men. What folly is this! Why, the march of science, 
falsely so called, through the world may be traced by Exploded fallacies 
and abandoned theories. Former Explorers once adored are now ridiculed; 
the continual wrecking of false hypotheses is a matter of universal 
notoriety. You may tell where the learned have encamped by the debris 
left behind of suppositions and theories as plentiful as broken bottles.”  

Teoloog Berkhof het gesê; 
 
“Since the entrance of sin into the world, man can gather true knowledge 
about GOD from His general revelation only if he studies it in the light of 
Scripture, in which the elements of GOD’s original self-revelation, which 
were obscured and perverted by the blight of sin, are republished, 
corrected, and interpreted. ... Some are inclined to speak of GOD’s 
general revelation as a second source; but this is hardly correct in view 
that nature can come into consideration here only as interpreted in the 
light of Scripture”.  
 
Met ander woorde, CHRISTENE moet hulle feite in die BYBEL kry wat deur 
GOD self geskryf is, nie deur wêreldse wetenskappe nie. Genesis 1 
verduidelik nie hoe GOD se tydskaal werk nie, maar hoe die skeppings dae 

die norm skep vir ‘n weeklikse siklus, werk 6 dae en rus op die sewende. 
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Kom ons bestudeer die skepping: 

DAG 1. 
Om die betekenis van “dag” te verstaan in Genesis, moet ons die  
Hebreeus in ag neem. Die woord in Hebreeus is “Yom”: 

 ‘n Nommer en segswyse  “oggend en môre” word gebruik in 
elkeen van die 6 dae (Gen. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). 

 In die Ou Testament word die woord “yom” 1 109 keer gebruik om 
’n dag te beskryf. 

 Buitekant Genesis 1, word “yom” saam met ’n getal, 359 keer 
gebruik, en elke keer is die betekenis ‘n normale dag. Hoekom sou 
Genesis 1 ‘n uitsondering wees? 

 Buitekant Genesis 1 word “yom” met die woorde “oggend of  
“aand” 23 keer gebruik. “Aand” en “môre” word gebruik in 
assosiasie, maar sonder “yom”, 38 keer. Al 61 kere beteken dit ‘n 
normale dag. Hoekom sou Genesis 1 ‘n uitsondering wees? 

 In Genesis 1:5, word “yom” in konteks gehou met die woord 
“nag”. Buitekant Genesis 1 word “nag met “yom” gebruik 53 keer.  
Hoekom sou Genesis 1 ‘n uitsondering wees?  

 Die meervoud van “yom” wat nie in Genesis 1 gebruik word nie, 
word gebruik word om langer tydperke aan te dui. 

 Dr. James Barr (Regius Professor of Hebrew at Oxford University), 
wat glo dat Genesis nie waar is nie, het erken dat; 

“So far as I know, there is no professor of Hebrew or Old Testament at any 
world-class university who does not believe that the writer(s) of Gen. 1–11 
intended to convey to their readers the ideas that (a) creation took place 
in a series of six days which were the same as the days of 24 hours we now 
Experience (b) the figures contained in the Genesis genealogies provided 
by simple addition a chronology from the beginning of the world up to later 
stages in the biblical story (c) Noah’s Flood was understood to be 
worldwide and Extinguish all human and animal life Except for those in the 
ark.” 

Wat is dus die gevolgtrekking oor “dag” in Genesis en die res van die 

BYBEL?  

 “Dag” beteken ‘n 24 uur rotasie van die aarde – ‘n normale dag. 

Hoekom het dit 6 dae geneem? 

Eks 31:12  Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:  
Eks 31:13  Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet 
sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle 

http://bible.logos.com/passage/nkjv/Gen.%201.5
http://bible.logos.com/passage/nkjv/Gen%201.8
http://bible.logos.com/passage/nkjv/Gen%201.13
http://bible.logos.com/passage/nkjv/Gen%201.19
http://bible.logos.com/passage/nkjv/Gen%201.23
http://bible.logos.com/passage/nkjv/Gen%201.31
http://bible.logos.com/passage/nkjv/Genesis%201.5
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in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE is wat 
julle heilig.  
Eks 31:14  Onderhou dan die sabbat, want dit moet vir julle heilig 
wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word; want elkeen 
wat daarop werk verrig, dié siel moet uitgeroei word onder sy 
volksgenote uit.  
Eks 31:15  Ses dae lank kan werk verrig word, maar op die sewende 
dag moet dit wees ‘n dag van volkome rus, heilig aan die HERE. Elkeen 
wat op die sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word.  

Vir GOD sou dit net so moontlik gewees het om alles in 6 sekondes te laat 
ontstaan het as HY sou wou. 

Luk 1:37  Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.  

GOD het ‘n plan gehad met 6 werksdae en ‘n rusdag. Dink net as HY sou 
besluit het ‘n dag moet ‘n miljoen jaar wees, dan sou ons ‘n interresante 
week gehad het. 

 

Gevolgtrekking: 

Omdat die dae van die skepping dus normale 24 uur dae is en nie miljoene 
jare nie, kan mens wanneer die dae opgetel word (met die aanvaarding dat 
daar geen verandering in die genealogie is nie), besef dat die ouderdom 
van die heelal nie ouer as ongeveer 6000 jaar oud kan  wees nie. Die 
duiwel se leuen van die ouderdom van die skepping as miljoene jare is een 
van sy grootste leuens nog. 
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Die vierde gebod is baie eksplisiet: 

Eks 20:9  Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;  
Eks 20:10  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.  
Eks 20:11  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.  

Wêreldse teëspraak teen 6 letterlike dae: 

Beswaar 1: “Wetenskaplikes” probeer bewys dat die heelal biljoene 
jare oud is. Aldus hierdie wetenskaplikes, is die dae in Genesis baie lang 
periodes. 

Antwoord: 

 Die ouderdom van die aarde word bereken met die mens se 
feilbare metodes, gebaseer op onbewyste opvattings. Dit is nog 
nooit in die geskiedenis deur enige wetenskaplike  bewys dat die 
aarde biljoene jare oud is nie. Daar is wel teorieë geskep wat 
later van tyd sonder bewys, as die waarheid voorgehou word. Die 
duiwel gebruik vandag nog hierdie vals teorieë, en mense aanvaar 
dit blindelings, want wetenskaplikes sê dan so? 

Beswaar 2: Genesis 1 sê dat die son op die 4de dag gemaak is Hoe kon 
daar dus dag en nag in die eerste 3 dae gewees het? 

 Dit is altyd belangrik dat die WOORD van GOD met ons praat.  As 
GOD sê dat dit 6 dae geneem, het was dit 6 dae. 

 Die son is nie nodig vir dag en nag nie, maar wat nodig is, is lig. 
Op die eerste dag  het GOD lig geskep. (Genesis 1:3). Die frase 
“oggend en môre” wys op die rotasie van die aarde 

 Daarom as mens beide lig het en rotasie het, is daar dag en nag. 

 Hierdie Goddelike lig, of “ore” in Hebreeus, kom ook voor in 
Eksodus met die negende plaag–duisternis. Die Israeliete het “ore” 
gehad in hulle huise tydens die duisternis. 

Eks 10:23  Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy 
plek opgestaan nie, drie dae lank. Maar al die kinders van Israel het 
lig  אור  in hulle woonplekke gehad. 

http://bible.logos.com/passage/nkjv/Genesis%201.3
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Open 21:23  En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te 
skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy 
lamp.  
 

 GOD sê hier dat daar ’n dag sal kom wanneer die son nie nodig sal 
wees nie want die GLORIE van GOD sal alles verlig.    

 Die son is geskep om te regeer oor die dag (Genesis 1:16) 

 Party andere glo die son het eerste gekom om hulle evolustiese 
stellings te staaf.  Hierop sê die vroeë kerk vader  Theophilus 
egter: 

“On the fourth day the luminaries came into Existence.  Since GOD has 
foreknowledge, he understood the nonsense of the foolish philosophers 
who were going to say that the things produced on Earth came from the 
stars, so that they might set GOD aside.  In order therefore that the truth 
might be demonstrated, plants and seeds came into Existence before stars.  

For what comes into Existence later cannot cause what is prior to it.” 
 
Beswaar 3: 2Pet 3:8  Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, 
geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar 
soos een dag. 
  
Dus reken die evoluste dat ’n dag, lang tydperke kon wees. 
Antwoord: 

 Hierdie vers het geen skeppings konnotasie nie, en het geen 
konnotasie met Genesis of die 6 dae van die skepping nie. 

 2 Pet 3:8 verwys na die laaste dae en vals profete, en dat ons nie 
GOD se tyd’s perspektief moet oorsien nie. 

 Dit is duidelik dat die vers niks te doen het met die meet van tyd 
nie maar met die Natuur van GOD 

 Die bogenoemde vers bevat wat ons noem vergelykende trap 
artikel. “soos”. Met ander woorde dit vergelyk ‘n fisiese dag met 
‘n fisiese duisend jaar. Die konteks van die vers is die wederkoms 
van CHRISTUS. Dit verduidelik dat GOD tydloos is en buite tyd 
beweeg. GOD word nie deur natuurlike prosesse soos tyd beperk 
nie. Wat ‘n lang wag tydperk vir die koms van CHRISTUS vir ons is, 
is nie ‘n lang wag tydperk vir GOD nie. 

Ps 90:4  Want duisend jaar is in U oë soos die dag van gister as dit 
verbyskiet, en soos ‘n nagwaak.  

 Hierdie vers verduidelik dat ‘n duisend jaar met ‘n kort tydperk 
vergelyk word. Nie net ‘n dag nie. 
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 As hierdie vers sou gebruik word om te sê dat 1 dag in die BYBEL, 
1 duisend jaar beteken. Dan moet ons ook kan sê dat Jona 3 
duisend jaar in die vis se maag was. 

Beswaar 4: Om aan te dring op 6 dae begrens GOD.  Maar as mens sê 
“biljoene jare” begrens dit GOD nie. 

Antwoord: 

 Dit begrens GOD glad nie, maar dit weerhou ons om te glo dat 
GOD nie kan doen wat HY sê nie.  Om te sê GOD het biljoene jare 
nodig gehad verkleineer HOM en SY wysheid. 

Beswaar 5: Adam kon nie alles gedoen het nie, byvoorbeeld om al die 
diere name te gee nie, daar was nie genoeg tyd nie. 

Antwoord: 

 Adam hoef nie al die diere name te gegee het nie, net die wat 
GOD voor hom gebring het. 

 In daardie tyd was die hoeveelheid soorte minder as die 
hoeveelheid spesies wat ons vandag het. 

 

 Wanneer kritici sê dat Adam nie al die diere in ‘n dag kon benoem 
nie, sê hulle dat hulle nie verstaan hoe dit kon gebeur het nie. 
Ons brein het al 6000 jaar se vervloeking van Adam af. Maar Adam 
se brein was perfek. 

 Dit sou geen probleem wees vir GOD se eerste mens om woorde 
op te maak en name te gee en te onthou in ‘n dag nie. 

Beswaar 6: Genesis 2 gee ‘n ander weergawe van die skepping. 



DIE SKEPPING 

 
150 

 

Antwoord:  

 Genesis 2 is nie ‘n ander weergawe nie. Dit is die detail van 
Genesis 1. Genesis 1 is ‘n oorsig van die skepping. 

Gevolgtrekking: 

Baie van vandag se teoloë word deur die wêreld meegesleur om die 
duidelike betekenis van die skeppings dae te verander. Hulle word nie 
beïnvloed deur die Bybelse teks nie maar deur wêreldse teorieë (evolusie). 

Daar is groot druk om Genesis te herskryf om sodoende evolusie te 
promoveer. 

John MacArthur som dit mooi op: “So-called theistic evolutionists who try 
to marry humanistic theories of modern science with biblical theism may 
claim they are doing so because they love GOD, but the truth is that they 
love GOD a little and their academic reputations a lot. By undermining the 
historicity of Genesis they are undermining faith itself. Give evolutionary 
doctrine the throne and make the Bible its servant, and you have laid the 
foundation for spiritual disaster.”  

- Paul Enns, Th.D. en dekaan van “The Institute of Biblical Training” en 
skrywer van “The Moody Handbook of Theology beslis: “The days of 
creation are referred to as ‘it was evening and it was morning,’ suggesting 
twenty-four hour days. The statements ‘second day,’ ‘third day,’ also 
demand twenty-four hour days. The creation account is a denial of any 
form of evolution-atheistic, theistic, or threshold. If man is the product of 
an evolutionary process then man is not morally accountable to GOD; if, 
however, GOD directly created man, then man is accountable to GOD and 
was created that he might walk in holiness for fellowship with GOD.”  

Insiggewende teenstand teen miljoene jare 

 As plante gemaak is op die derde dag en die derde dag was 
afgesonder van dag 5 met voëls en vlermuise en insekte dag 6, sou 
bestuiwing nooit kon plaasvind nie en plante sou nie kon bestaan 

 Adam was geskape op die sesde dag en het deur dag sewe gelewe 
en het 930 oud geword en dood gegaan. As elke dag miljoen jare 
of duisende jare was maak Adam se ouderdom nie sin nie. 

 As elke dag van die skepping miljoene jare geneem het beteken 
die dat die plante wat geskep is op dag 3 moes geleef het sonder 
sonlig vir miljoene jare. Sonlig was eers geskep op dag 4. Hierdie 
feit vernietig die miljoene jare teorieë. 
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Dit is baie belangrik om GOD se Woord te lees en presies dit te glo wat HY 
skryf, en nie vervalle te raak met onwaar menslike teorieë en wetenskappe 
nie. 

Martin Luther het gesê: 

“I have often said that whoever would study Holy Scripture should be sure 
to see to it that he stays with the simple words as long as he can and by 
no means departs from them unless an article of faith compels him to 
understand them differently. For of this we must be certain: no clearer 
speech has been heard on Earth than what GOD has spoken”.  

 

“The Days of creation were ordinary days in length. We must understand 
that these days were actual days, contrary to the opinion of the Holy 
Fathers. Whenever we observe that the opinions of the Fathers disagree 
with Scripture, we reverently bear with them and acknowledge them to 
be our elders. Nevertheless, we do not depart from the authority of 
Scripture for their sake.” 
 

1Tess 2:13  Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die 
woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit 
aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit waarlik 
is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. 
 
Sp 30:5  Elke woord van God is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by 
Hom skuil.  
Sp 30:6  Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie 
rekenskap vorder en jy as ‘n leuenaar openbaar word nie.  
 
2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
2Ti 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie 
werk volkome toegerus.  
 
 
Het GOD “biljoene” jare gebruik om alles te skep? 
 
Gen 1:31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie 
goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.  
  
Ons het gesien in die vorige artikel dat die “6” dae in die Woord van GOD 
regtig net 6 dae is. 
Baie mense maak die aanmerkings; “ek glo GOD het alles geskep, en ek glo 
nie in evolusie nie, maar Hy kon biljoene jare gebruik het om te skep, wat 
maak dit saak wat die ouderdom van die aarde is?,- en hoekom is dit nodig 
om iets so uit te lig as dit nie my redding gaan affekteer nie? 
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Dit is belangrik want dit wat die Bybel bedoel is presies wat die Bybel 
bedoel. Dit gaan oor die vertrouenswaardigheid van die Woord van GOD en 
dus om saam te stem met miljoene jare ondermyn nie net Genesis nie, 
maar die hele boodskap van die Woord. 
 
Maar wat is die implikasies van ‘n lang-ouderdom tydskaal? 

Die idee van “miljoen jare” kom doodeenvoudig glad nie in die Bybel voor 
nie.  Dit is ‘n idee wat buite die Bybel geskep is. 
Ons moet verstaan waar die konsep van ‘n ou aarde vandaan kom. In 1830 
het  Charles Lyell, ‘n Skotse prokureur ‘n boek vrygestel genaamd, 
“Principles of Geology”. Hy het gestaaf dat sy doelwit met die boek was 
om Moses vry te maak van wetenskap. Sy idees was gebou vanaf ‘n persoon 
genaamd James Hutton, wat ‘n universele interpretasie voorstaan van die 
wêreld se geologie. 
 
Lyell het geargumenteer dat  duisende voet van sedimente lae reg oor die 
aardbol, die stadige proses van biljoene jare, eerder as die vloed van Noag 
was. 
 
Maar daar is ‘n groot probleem met die siening. Daardie sedimente bevat 
nie net rotse nie maar fossiele. Van die fossiele bevat tandmerke, siektes 
en seerkry. Daar is self diere wat gefossileer was in die proses om ander 
diere op te eet. Daar is getuienis van kwale, tipes kanker en infeksies.  
 
Die Bybel leer dat al die bogenoemde siektes ens, gebeur het na die 
sondeval. Die Bybel se genealogie laat nie toe dat Adam miljoene jare 
terug geleef het voordat dood en kwale en seerkry begin het nie.  Die 
implikasie van miljoene jare is dus, dat GOD die dood ingestel het voor die 
sondeval van die mens, maar die Bybel sê pertinent dat dit Adam se aksies 
was wat die dood in die wêreld gebring het. 
 
Rom 5:12  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 gesondig het  
 
Die idee dat die dood in die skepping was voor die sondeval het baie groot 
gevolge in GOD se karakter. Evolusie is ‘n toevallige verkwisting proses wat 
benodig dat miljoene  onbekwame organismes moet sterf om te kan 
evoleer.  Ontelbare oorgangs- vorme moet vorm,  net om weer dood te 
gaan om te evoleer. Dus sê die evoluste dat die GOD ‘n lotery speel met 
die dood waarvan die slotsom die mens is. 
 
Op ‘n punt het GOD dus na Sy beeld–draers gekyk wat bo-op lae en lae van 
biljoene dooie goed staan en toe oor SY skepping gesê:  ‘Dit is goed?!’ Ons 
kan dus sien dat biljoene jare glad nie Bybels is nie, en dat kinders van die 
HERE nie in Genesis kan glo, en ook in miljoene jare nie . 
 



DIE SKEPPING 

 
153 

 

Aan die einde van die 6de dag het GOD gesê Sy skepping is, “baie goed”. 
 
Gen 1:31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie 
goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.  
 
Sou ‘n teorie soos evolusie waar wees sou Adam en Eva bo op ‘n fossiel 
begraafplaas van dood en seerkry en siektes gestaan het!!. Waarvan GOD 
gesê het dit is goed!????? 
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Nee, die Bybel sê die laaste vyand, is die dood. 
 
Kom ons som op, evoluste sê dat die ouderdom van die aarde verkry word 
uit die hoeveelheid rotslae met fossiele, wat smart en die dood plaas voor 
die sondeval. Die Bybel is duidelik daar was geen dood voor Adam nie. 
Dood is die laaste vyand. 
‘n Groot deel van die Bybel leer dat die dood die laaste groot vyand is wat 
vernietig moet word. 
 
1Kor 15:26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  
 
Die dood het in ‘n perfekte wêreld ingetree as gevolg van die sonde.  Die 
evoluste wil hê die mens moet glo dat die “vyand” waarvan die skrywers 
van die Bybel skryf, deur GOD vir biljoene jare misgekyk is en toe genoem 
is, “baie goed”?! 
 
Ons het die hoop, dat deur die opstanding van JESUS CHRISTUS,  die 
skepping ten volle na sy oorspronklike toestand herstel sal word. 
 
Jes 65:17  Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan 
die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom 
nie.  
Jes 65:18  Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want 
kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees.  
Jes 65:19  En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en 
daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van 
geskreeu nie.  
Jes 65:20  Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigling van ‘n paar dae 
of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want ‘n seun sal sterwe 
honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek 
getref word.  
Jes 65:21  En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die 
vrug daarvan eet:  
Jes 65:22  hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie 
plant dat ‘n ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos 
die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle 
hande self geniet.  
Jes 65:23  Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike 
ondergang nie; want hulle is ‘n geslag van die wat deur die HERE 
geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle.  
Jes 65:24  En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog 
spreek, verhoor Ek.  
Jes 65:25  Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet 
soos ‘n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen 
kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die HERE.  
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Open 21:1  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.  
Open 21:2  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 21:3  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 21:4  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 21:5  En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles 
nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig 
en betroubaar.  
 

‘n Anglikaanse priester wat in evolusie glo gee die volgende opsomming oor 
wat hy dink dit beteken om die dood voor die sondeval te aanvaar: 
 
“ … Fossils are the remains of creatures that lived and died for over a 
billion years before Homo Sapiens evolved. Death is as old as life itself by 
all but a split second. Can it therefore be God’s punishment for Sin? The 
fossil record demonstrates that some form of evil has existed throughout 
time. On the large scale it is evident in natural disasters. … On the 
individual scale there is ample evidence of painful, crippling disease and 
the activity of parasites. We see that living things have suffered in dying, 
with arthritis, a tumor, or simply being eaten by other creatures. From the 
dawn of time, the possibility of life and death, good and evil, have always 
existed. At no point is there any discontinuity; there was never a time 
when death appeared, or a moment when the evil [sic] changed the nature 
of the universe. GOD made the world as it is … evolution as the instrument 
of change and diversity. People try to tell us that Adam had a perfect 
relationship with GOD until he sinned, and all we need to do is repent and 
accept JESUS in order to restore that original relationship. But perfection 
like this never existed. There never was such a world. Trying to return to 
it, either in reality or spiritually, is a delusion. Unfortunately it is still 
central to much evangelical preaching.” 
 
Ek dink ons kan sien dat om in biljoene jare met of sonder evolusie te glo, 
‘n gevaarlike plek is om te wees, want dit plaas die dood voor die 
sondeval.  En mens kan dan verder sê dat dit ook sonde voor die val van 
die mens plaas.  En die terugkeer na perfekte wêreldtoestand is dan nie 
nodig nie, want volgens evoluste was daar nooit so ‘n toestand nie. En dus 
word die Bybel en sy hele boodskap vernietig. 
So, van wat het JESUS ons dan kom red anders as van die dood, sonde, 
seerkry en afsondering van GOD. 
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Wat maak ons met verse in die Bybel soos Heb 9:22 

Heb 9:22  En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en 
sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.  
 
As die dood en bloedvergieting as natuurlike prosesse plaasgevind het voor 
Adam, dan beteken die dood van CHRISTUS niks nie, en is ons sondes nie 
betaal deur SY bloedvergieting nie. Die hoop van SY opstanding en nuwe 
hemel en aarde beteken dan niks nie. 
 
Volgens die evoluste is die dood, ‘n “natuurlike” verskynsel, maar hoekom 
treur ons dan so en kan ons dit nie aanvaar as die normale gang van die 
lewe nie?  Hierdie sieninge steel die krag van die evangelies en van JESUS 
se kruisiging. 
Watter invloed sal dit vir gemeentes inhou? 
 
Die wydverspreide teorie lering van evoluste hou verskriklike gevolge in vir 
ons kinders. Die plan van die duiwel is om evolusie te gebruik om CHRISTUS 
omvêr te werp.  Kinders verlaat die Christen gemeenskap as gevolg van die 
alreeds verkeerdbewyste evolusie teorie, wat gemeentes binnegedring het. 
 
Christene wat “aanhou en uithou” maar die biljoene jare leuen glo,  gaan 
‘n baie moeilike pad loop om hul geloof te verdedig.  
 
Teenoorstaande van die bogenoemde tipe gelowiges staan die ware 
gelowiges wat die konkreet bewysde platform, die Bybel, glo en uitleef. 
Paulus het hierdie platform gebruik in sy bedieninge. 
 
Hand 14:15  en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is 
net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul 
van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die 
hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.  
Hand 14:16  Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die nasies 
in hulle eie weë sou wandel,  
Hand 14:17  al het Hy Homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te 
doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte 
met voedsel en vrolikheid te vervul.  
Hand 17:23  Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou 
het, het ek ook ‘n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan ‘n onbekende 
God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek 
aan julle.  
Hand 17:24  Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, 
Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande 
gemaak nie. 
Hand 17:25  Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets 
behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.  
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Hand 17:26  En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom 
gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye 
en die grense van hulle woonplek vasgestel het,  
Hand 17:27  sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon 
aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;  
Hand 17:28  want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige 
van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.  
Hand 17:29  As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat 
die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike 
kuns en uitvinding, gelyk is nie.  
Hand 17:30  God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig 
nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,  
Hand 17:31  omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in 
geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het 
hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.  
 

Elke Christen leier wat vir hul gemeentes verduidelik hoekom hulle eerder 
in “biljoene jare skepping”, as die 6 dae skepping glo kan wanneer hulle 
Genesis lees nie anders as om te beaam,  dat dit letterlik net 6 dae is nie.  
Die bewyse is daar! Dit is net 6 dae!  Selfs die mense in die tyd van Eksodus 
het geglo dit was 6 dae!, die leuen het ingetree in die 1800’s. Voor dit het 
almal in ‘n 6 dag skepping geglo.  
Wispelturige Christenskap? 
 
Dit is nie moontlik om ‘n ware kind van GOD te wees as die persoon nie die 
Bybel in sy totaliteit aanvaar as die enigste gesag vir die mens se geloof 
nie, of net sekere dele glo van die Woord en ander dele nie.  Om mens se 
geloof te setel in mensgemaakte filosofië en teorië, is soos JESUS dit stel; 
 
Mat 7:26  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie 
doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand 
gebou het.  
 

In teenstand met die stelling sê JESUS; 

 

Mat 7:24  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.  
Mat 7:25  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die 
winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie 
geval nie, want sy fondament was op die rots.  
 

Die heelal met alles daarin is in 6 dae geskep. GOD is die waarheid, toets 
HOM aan dit. 
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Is daar wetenskaplikes wat GLO in GOD en glo in die skeppings dae en 
bewyse het vir dit? 
 
Ons kan volumes bewyse gee uit die wetenskap  oor die skepping studies 
maar dit is dalk goed om die wetenskaplikes te noem wat intense studies 
gedoen het oor die aspek. 
Hier volg ‘n lys ’n kort lys van sekere wetenskaplikes wat Glo in GOD, glo 
in die skepping en bewyse het vir dit. 
 

Ons bespreek n paar eras, van die vroegste tyd af, deur die era van 
Newton, net voor Darwin, net na Darwin en die moderne era: 
 

Ons plaas die wetenskaplikes in orde van geboorte jaar. Geen 
wetenskaplikes wat glo in miljoene jare word in die naamlyste genoem nie 
want hulle behoort van beter te weet. 
 
Jud 1:10  Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie; en 
alles wat hulle, soos die redelose diere, op natuurlike wyse verstaan, 
daardeur gaan hulle te gronde. 
 

Vroegste tyd 

Francis Bacon (1561-1626) Wetenskaplike metodes.  Culture Wars: 
Deel 1: Bacon vs Ham 
Deel 2: Ham vs Bacon 
Kartograaf Gerardus Mercator (1512-1594), die uitvinder van die Mercator 
projeksie, die standaard vir kaart navigasie.  Hy het geskryf ,-  “When I 
saw that Moses’ account of the world’s origin was in many ways different 
from that of Aristotle and the other philosophers, I began to doubt their 
teaching and set about studying nature’s secrets instead.” 
 
Hy was in die tronk geplaas vir 7 maande omdat hulle gesê het hy is ‘n 
Lutheraan, en sy lewens werk, ‘n tesis oor Genesis, sy atlas was gebruik in 
teenstand met filosowe om GOD se Woord te verdedig.  
 
Galileo Galilei (1564-1642) (WOH) Fisika, astronomie (sien ook Die Galileo 
"twist" , Die Galileo-saak: The Galileo affair: history or heroic hagiography? 
, en Galileo Quadricentennial: Myth vs Hand 
 
Johann Kepler (1571-1630) (WOH) Wetenskaplike astronomie 
 
Athanasius Kircher (1601-1680) Uitvinder 
 
Johannes Wilkins (1614-1672) 
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://creation.com/article/3471/
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://creation.com/article/181
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://creation.com/article/182
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://creation.com/article/3439
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://creation.com/article/645
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://creation.com/article/645
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://creation.com/article/1625
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://creation.com/article/1625
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Walter Charleton (1619-1707) President van die Koninklike Kollege van 
Interniste 
 
Blaise Pascal en die artikel van Creation Magazine (1623-1662) 
Hidrostatika; barometer 
 
Sir William Petty (1623 -1687) Statistiek, wetenskaplike ekonomie 
 
Robert Boyle (1627-1691) (WOH) Chemie, gas dinamika 
 
John Ray (1627-1705) Natuurlike geskiedenis 
 
Isaac Barrow (1630-1677) professor van wiskunde 
 
Nikolaus Steno (ne Niels Stensen, 1631-1686) Stratigrafie, sien ook: 
Geological pioneer was a biblical creationist. 
 
Thomas Burnet (1635-1715) Geologie 
 
Toename Mather (1639-1723) Sterrekunde 
 
Nehemia Grew (1641-1712) Mediese dokter, Plantkunde 

Die era van Newton 

Isaac Newton (1642-1727) Kragteleer; Analise; Gravitasie wet; 
weerkaatsing teleskoop; Spektrum van die lig (Sien Pfizenmaier, TC, Was 
Isaac Newton' n Arianen 1997? Joernaal van die geskiedenis van idees 68 (1) 
:57-80,) 
 
Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) Wiskundige 
 
John Flamsteed (1646-1719) Greenwich Sterreweg Stigter, Sterrekunde 
 
William Derham (1657-1735) Ekologie 
 
Cotton Mather (1662-1727) Geneesheer 
 
John Harris (1666-1719) Wiskundige 
 
John Woodward (1665-1728) Paleontologie 
 
William Whiston (1667-1752) Fisika, Geologie 
 
John Hutchinson (1674-1737) Paleontologie 
 
Johathan Edwards (1703-1758) Fisika, Weerkunde 
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Carolus Linnaeus (1707-1778) Wetenskaplike klassifikasie; biologiese 
klassifikasie stelsel 
 
Jean Deluc (1727-1817) Geologie 
 
Richard Kirwan (1733-1812) Mineralogie 
 
William Herschel (1738-1822) Sterrekunde, Uranus  
 
James Parkinson (1755-1824) Dokter  
 
John Dalton (1766-1844) Atoom teorie, gaswet 
 
Johannes Kidd, MD (1775-1851) Sintese  
 
 
Net voor Darwin 
 
 
Die 19 ste eeu Skriftuurlike Geoloë, deur Dr Terry Mortenson 
 
Timothy Dwight (1752-1817) Opvoeder 
 
William Kirby (1759-1850) Entomoloog 
 
Jedidiah Morse (1761-1826) Geograaf 
 
Benjamin Barton (1766-1815) Plantkunde; dierkundige 
 
John Dalton (1766-1844) die Vader van moderne atoom teorie; chemie 
 
Georges Cuvier (1769-1832) vergelykende anatomie, paleontologie  
 
Samuel Miller (1770-1840) Predikant 
 
Charles Bell (1774-1842) Anatoom 
 
Johannes Kidd (1775-1851) Chemie 
 
George Young (1777-1848) Geologie 
 
Humphrey Davy (1778-1829) Thermo kinetika, veiligheid lamp 
 
Andrew Ure (1778-1857) Chemie 
 
Benjamin Silliman (1779-1864)  
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Peter Mark Roget (1779-1869) Dokter, Fisioloog 
 
Thomas Chalmers (1780-1847)  
 
David Brewster (1781-1868) Optiese Mineralogie, Kaleidoskoop  
 
William Buckland (1784-1856)  William Prout (1785-1850) Kos                                                                                                                                           
chemie  
 
Adam Sedgwick (1785-1873) Geologie  
 
John Murray (1786? -1.851) Geologie 
 
George Fairholme (1789-1846) Geologie 
 
Michael Faraday (1791-1867) (WOH) Elektro magnetisme; veld teorië, 
Opwekkers 
 
Samuel FB Morse (1791-1872) Telegraaf 
 
John Herschel (1792-1871) Sterrekunde 
  
 Edward Hitchcock (1793-1864) Geologie  
 
 William Whewell (1794-1866) Anemometer  
 
 William Rhind (1797-1874) Geologie 
 
Joseph Henry (1797-1878) Elektriese motor; galvanometer 
 
 
Net na Darwin 
 
Richard Owen (1804-1892) Dierkunde, paleontologie 
 
Matthew Maury (1806-1873) Oseanografie  
 
Louis Agassiz (1807-1873) Gletser vorming  
 
Henry Rogers (1808-1866) Geologie 
 
James Glaisher (1809-1903) Meteorologie 
 
Philip H. Gosse (1810-1888) Voêlkunde; dierkunde 
 
Sir Henry Rawlinson (1810-1895) Argeoloog 
 
James Simpson (1811-1870) Ginekologie, Narkotiseer 
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James Dana (1813-1895) Geologie  
 
Sir Joseph Henry Gilbert (1817-1901) Landbou chemikus 
 
James Joule (1818-1889) Thermodinamika 
 
Thomas Anderson (1819-1874) Chemie 
 
Charles Piazzi Smyth (1819-1900) Sterrekunde 
 
George Stokes (1819-1903) Vloeistof Meganika 
 
John William Dawson (1820-1899) Geologie  
 
Rudolf Virchow (1821-1902) Patologie 
 
Gregor Mendel (1822-1884) (WOH) Genetika 
 
Louis Pasteur (1822-1895) (WOH) Bakteriologie, Biochemie,  
Sterilisasie, immunisering 
 
Henri Fabre (1823-1915) Entomologie insekte van die lewe 
 
William Thompson, Lord Kelvin (1824-1907) Energetiek; Absolute 
temperature 
 
William Huggins (1824-1910) Astrale tegnologie 
 
Bernhard Riemann (1826-1866) Nie-Euklidiese geometrie 
 
Joseph Lister (1827-1912) Antiseptiese chirurgie 
 
Balfour Stewart (1828-1887) Ionosfeer elektrisiteit 
 
James Clerk Maxwell (1831-1879) Elektro, statistiek termodinamika 
 
PG Tait (1831-1901) Vektor analise 
 
John Bell Pettigrew (1834-1908) Anatoom; fisioloog 
 
John Strutt, Lord Rayleigh (1842-1919) Similitude; model analise; inerte 
gasse 
 
Sir William Abney (1843-1920) Sterrekunde 
 
Aleksandar MacAlister (1844-1919) Anatomie 
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AH Sayce (1845-1933) Argeoloog 
 
John Ambrose Fleming (1849-1945) Elektroniese; elektron buis, 
termioniese klep 
 
 
Die moderne tydperk 
 
Dr Clifford Burdick, Geologie 
 
George Washington Carver (1864-1943) Uitvinder 
 
L. Merson Davies (1890-1960) Geologie, Paleontologie 
 
Douglas Dewar (1875-1957) Ornitologie 
 
Howard A. Kelly (1858-1943) Ginekologie 
 
Paul Lemoine (1878-1940) Geologie 
 
Dr Frank Marsh, Biologie 
 
Dr John Mann, Landboukundige, biologiese beheer pionier 
 
Edward H. Bazelen (1869-1931) Sterrekunde 
 
Prof Nikolae Paulescu (1890-1960) Menslike fisiologie, geneeskunde 
 
Prof Richard Porter (1935-2005), Ortopediese chirurg, die menslike 
ruggraat en voet deskundige 
 
William Mitchell Ramsay (1851-1939) Argeologie 
 
William Ramsay (1852-1916) Isotoop chemie, element transmutasie 
 
Charles Stine (1882-1954) Organiese Chemie 
 
Dr Arthur Short Rendle (1885-1955) Chirurgie 
 
Prof J.  Rendle-Kort (1919-2010), Kindergeneeskunde, Outisme navorsing 
 
Sir Cecil PG Wakeley (1892-1979) Chirurgie 
 
Dr Larry Butler, Biochemie 
 
Prof Verna Wright, Reumatologie (oorlede 1997) 
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Arthur E. Wilder-Smith (1915-1995) Drie wetenskap doktorsgrade, 'n pionier 
skepping wetenskap 
 
 
Wetenskaplikes wat vandag leef wat weet dat die Bybel se skepping die 
waarheid is 
Nota: Individue op die lys moet beskik oor 'n doktorsgraad in' n 
wetenskap-verwante veld. 
 
Dr Paul Ackerman, Sielkundige 
 
Dr E. Theo Agard, Mediese Fisika 
 
Dr James Allan, Genetikus 
 
Dr John Ashton, Chemikus, Voedsel tegnologie 
 
Dr Steve Austin, Geoloog 
 
Dr SE Aw, Biochemikus 
 
Dr Thomas Barnes, Fisikus 
 
Dr Geoff Barnard, Bioloog 
 
Dr Don Batten, Plant fisioloog, tropiese vrugte deskundige 
 
Dr Donald Baumann, Fisika, professor in Biologie en Chemie, Universiteit 
Cedar 
 
Dr John Baumgardner, Elektriese Ingenieurswese, Ruimte Fisikus, 
Geofisikus, deskundige op superrekenaar modellering van plaattektoniek 
 
Dr Jerry Bergman, Sielkundige 
 
Dr Kimberly Berrine,  Mikrobiologie en Immunologie 
 
Prof Vladimir Betina,  Mikrobiologie, Biochemie en Biologie 
 
Dr Raymond G. Bohlin, Bioloog 
 
Dr Andrew Bosanquet, Biologie, Mikrobiologie 
 
Edward A.  Boudreaux, Teoretiese Chemie 
 
Dr Dawid Boylan, Chemiese Ingenieur 
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Prof Stuart Burgess, Ingenieurswese en biomimetics, Professor van Ontwerp 
& Natuur, hoof van die Departement Meganiese Ingenieurswese, 
Universiteit van Bristol (VK) 
 
Prof Linn E. Carothers, Mede-professor in Statistiek 
 
Dr Robert W. Carter, PhD Mariene Biologie 
 
Dr Dawid Catchpoole, Plant fisioloog (lees sy getuienis ) 
 
Prof Sung-hersien Cha, Fisika 
 
Dr Eugene F. Chaffin, Professor van Fisika 
 
Dr Choong-Kuk Chang, Genetiese ingenieurswese 
 
Prof Jeun-Sik Chang,  Lugvaartkundige Ingenieurswese 
 
Dr Xidong Chen, Solid State Physics, Assistent Professor in Fisika, 
Universiteit Cedar 
 
Dr Donald Chittick, Fisiese Chemikus 
 
Prof Jong Il Cho, Biologie Onderwys 
 
Dr John M. Cimbala, Meganiese Ingenieurswese 
 
Dr Harold Coffin, Paleontoloog 
 
Dr Bob Compton, DVM 
 
Dr Ken Cumming , Bioloog 
 
Dr Jack W. Cuozzo, Tandarts 
 
Dr William M. Curtis III, Th.D., Th.M., MS, Lugvaart & Kernfisika 
 
Dr MalKolm Cutchins LR 
 
Dr Lionel Dahmer,  Analitiese Chemikus 
 
Dr Raymond V. Damadian, MD, Pionier van magnetiese resonansie 
beeldvorming 
 
Dr Chris Darnbrough, Biochemikus 
 
Dr Nancy M. Darrall, Plantkunde 
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Dr Bryan Dawson , Wiskunde 
 
Dr Douglas Dean, Biologiese Chemie 
 
Prof Stephen W. Deckard, Assistent-professor van Onderwys 
 
Dr David A. DeWitt, Biologie, Biochemie, Neurowetenskap 
 
Dr Don DeYoung, Sterrekunde, atmosferiese fisika, M. Div 
 
Dr Geoff Downes, Creationist Plant fisioloog 
 
Dr Ted Driggers, Operasionele navorsing 
 
Robert H.  Eckel,  Mediese Navorsingsraad 
 
Dr André Eggen , Genetikus 
 
Dr Leroy Eimers, Atmosferiese Wetenskap, professor in Fisika en Wiskunde, 
Universiteit Cedar 
 
Prof Dennis L. Englin, Professor van Geofisika 
 
Prof Danny Faulkner, Sterrekunde 
 
Dr Dennis Flentge, Fisiese chemie, professor in die chemie en voorsitter 
van die Departement van Wetenskap en Wiskunde, Universiteit Cedar 
 
Prof Carl B. Fliermans, Professor in Biologie 
 
Prof Dwain L. Ford, Organiese Chemie 
 
Prof Robert H. Franke, Medeprofessor in die biologie 
 
Dr Alan Galbraith, Watershed Wetenskap 
 
Dr Paul Giem, die Mediese Navorsingsraad 
 
Dr Maciej Giertych, Genetikus 
 
Dr Duane Gish, Biochemikus 
 
Dr Werner Gitt, Inligting Wetenskap 
 
Dr Steven Gollmer, Atmosferiese Wetenskap, Professor van Fisika, 
Universiteit Cedar 
 
Dr DB Gower, Biochemie 
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Dr Dianne Grocott, Psigiater 
 
Dr Stephen Grocott, Industriële Chemiekus 
 
Dr Donald Hamann, Kos Wetenskaplike 
 
Dr Harker Barry, Filosoof 
 
Dr Charles W.  Harrison, Toegepaste Fisikus, Elektromagnetisme 
 
Dr John Hartnett, Natuurkundige en Kosmoloog 
 
Dr Mark Harwood, Satelliet kommunikasie 
 
Dr Joe Havel, Plantkunde, Ecophysiologe 
 
Dr George Hawke, Omgewingswetenskaplike 
 
Dr Steven Hayes, Atoom geleerde 
 
Dr Margaret Helder, Wetenskap Redakteur, Plantkunde 
 
Dr Larry Helmick, Organiese Chemie, professor in Chemie 
 
Dr Harold R.  Henry, Ingenieur 
 
Dr Jonathan Henry, Sterrekunde 
 
Dr Joseph Henson, Entomoloog 
 
Dr Robert A.  Herrmann, Professor van Wiskunde, US Naval Academy 
 
Dr Andrew Hodge, Hoof van die Kardio-Chirurgiese dienste 
 
Dr Kelly Hollowell, Molekulêre en Sellulêre PharmaKologist 
 
Dr Ed Holroyd III, Atmosferiese Wetenskap 
 
Dr Bob Hosken, Biochemie 
 
Dr George F. Howe, Plantkunde 
 
Dr Neil Huber, Fisiese Anthropologe 
 
Dr Russell Humphreys, Fisikus 
 
Dr James A. Huggins, professor en Voorsitter, Departement van Biologie 
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Dr G. Charles Jackson, Wetenskap Onderwys 
 
Evan Jamieson, Hidrometallurgie 
 
George T.  Javor, Biochemie 
 
Dr Pierre Jerlström, Creationist Molekulêre bioloog 
 
Dr Arthur Jones, Biologie 
 
Dr Jonathan W.  Jones, Plastiese Chirurg 
 
Dr Raymond Jones, Landbou Wetenskaplike 
 
Dr Valery Karpounin, Wiskundige Wetenskappe, Logika, Formele Logika 
 
Dr Dean Kenyon, Bioloog 
 
Prof Gi-Tai Kim, Bioloog 
 
Prof Harriet Kim, Biochemie 
 
Prof Kim Jong-Bai, Biochemie 
 
Prof Jung-Han Kim, Biochemie 
 
Prof Jung-Wook Kim, Omgewing-en Skeikunde 
 
Prof Kyoung-Rai Kim, Analitiese Chemie 
 
Prof Kyoung-Tai Kim, Genetiese ingenieurswese 
 
Prof Kim Young-Gil, Materiaalkunde 
 
Prof Young In Kim, Ingenieurswese 
 
Dr John W.  Klotz, Bioloog 
 
Dr Vladimir F.  Kondalenko, Cytologie / Sel Patologie 
 
Dr Felix Konotey-Ahulu, Geneesheer, voorste kenner op die sekelsel-
anemie 
 
Dr Leonid Korochkin, MD, genetika, Molekulêre biologie, Neurobiologie 
 
Dr John KG Kramer, Biochemie 
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Dr Johan Kruger, Dierkunde 
 
Dr Wolfgang Kuhn, Bioloog en dosent 
 
Dr Heather Kuruvilla, Plantfisiologie, Senior Professor in die biologie, 
Cedar Universiteit 
 
Prof Jin-Hyouk Kwon, Fisika 
 
Prof Myung-Sang Kwon, Immunologie 
 
Dr John Leslie, Biochemicus 
 
Prof Lane P. Lester, Bioloog, Genetika 
 
Dr Jean Lightner, Landbou, Veeartsenykunde 
 
Dr Jason Lisle, Astrofisikus 
 
Raúl E López, Meteoroloog 
 
Dr Alan Liefde, Chemikus 
 
Dr Heinz Lycklama, Kern fisika en Inligtingstegnologie 
 
Dr Ian Macreadie, Molekulêre bioloog en Mikrobioloog 
 
Dr John Marcus, Molekulêre bioloog 
 
Dr George Marshall, Oog siektes 
 
Dr Ralph Matthews, Stralings Chemie 
 
Dr Mark McClain, Anorganiese chemie, Mede-professor in Chemie,                  
Universiteit Cedar 
 
Dr John McEwan, Organiese Chemie 
 
Prof Andy McIntosh, Verbranding teorie, Aërodinamika 
 
Dr David Menton, Anatoom 
 
Dr Angela Meyer, Plant fisioloog 
 
Dr John Meyer, Fisioloog 
 
Dr Douglas Miller, Professor in Chemie 
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Dr Albert Mills, Reproduktiewe Fisioloog, Embrioloog 
 
Robert T.  Mitchell, Spesialis in interne geneeskunde  
  
Kolin W.  Mitchell, Geografie 
 
Dr John N.  Moore, Wetenskap Opvoeder 
 
Dr John W. More, Meganiese ingenieur en Tandarts 
 
Dr Henry M. Morris , Hidroloog 
 
Dr John D. Morris , Geoloog 
 
Dr Len Morris, Fisioloog 
 
Dr Graeme Mortimer, Geoloog 
 
Stanley A.  Mumma, Argitek Engineer 
 
Prof Hee-Choon Nee, Kern Engineering 
 
Dr Eric Norman, Bio mediese navorser 
 
Dr Dawid Oderberg, Filosoof 
 
Prof John Oller, Linguistiek 
 
Prof Chris D. Osborne, Assistent Professor in Biologie 
 
Dr John Osgood, Mediese praktisyn 
 
Dr Charles Pallaghy, Plantkunde 
 
Dr Gary E. Parker, Bioloog, Kognaat in die geologie (paleontologie) 
 
Dr Dawid Pennington, Plastiese Chirurg 
 
Dr Mathew Piercy, Narkotiseur 
 
Dr Terry Phipps, Professor in Biologie 
 
Dr Jules H. Poirier, Lugvaart, Elektronika 
 
Dr Georgië Purdom, Molekulêre Genetika 
 
Dr John Rankin, Kosmoloog 
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Dr AS Reece, Besturende direkteur 
 
Dr Jung-Goo Roe, Biologie 
 
Dr Dawid Rosevear, Chemikus 
 
Dr Ariel A. Roth, Biologie 
 
Dr Ronald G. Samec, Sterrekunde 
 
Dr John Sanford, Plant wetenskap / genetika 
 
Dr Jonathan D. Sarfati, Fisiese chemikus / spectroscopist 
 
Dr Alicia (Lisa) Schaffner, Medeprofessor in die biologie, Cedar   
Universiteit 
 

Dr Joachim Scheven, Paleontoloog 

 
Dr Ian Scott, Opvoeder 
 
Dr Saami Shaibani, Forensiese Fisikus 
 
Dr Young-Gi Shim, Chemie 
 
Prof Hyun-Kil Shin, Voedselwetenskap 
 
Dr Michail Shulgin, Fisika 
 
Dr Emil Silvestru, Geoloog / karstologist 
 
Dr Roger Simpson, Ingenieur 
 
Dr Harold Slusher, Geofisikus 
 
Dr E. Norbert Smith, Dierkundige 
 
Dr Andrew Snelling , Geoloog 
 
Prof Man-Suk Song, Rekenaarwetenskap 
 
Dr Timothy G. Standish , Biologie 
 
Prof James Stark, Assistent-professor van Wetenskap Onderwys 
 
Prof Brian Stone, Ingenieur 
 
Dr Ester Di, Biochemie 
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Dr Dennis Sullivan, Biologie, chirurgie, chemie, professor in Biologie, 
Universiteit Cedar 
 
Dr Charles Taylor, Linguistiek 
 
Dr Stephen Taylor, Elektriese Ingenieurswese 
 
Dr Ker C. Thomson, Geofisika 
 
Dr Michael Todhunter, Bos Genetika 
 
Dr Ljoedmila Tonkonog, Chemie / Biochemie 
 
Dr SH "Wally" Tow (Tow Siang Hwa), uitgetrede voorsitter van die             
Departement van Obstetrie en Ginekologie aan die Universiteit van 
Singapoer 
 
Dr Royal Truman, Organiese Chemikus 
 
Dr Larry Vardiman, Atmosferiese Wetenskap 
 
Prof Walter Veith, Dierkundige 
 
Dr Joachim Vetter, Bioloog 
 
Dr Tas Walker, Meganiese Ingeneur  
 
Dr Jeremy Walter, Meganiese Ingenieur 
 
Dr Keith Wanser, Fisikus 
 
Dr Noel weke, Antieke Geskiedenis (het ook B.Sc. in Dierkunde) 

 
Dr AJ Monty White, Chemie / Gas Kinetika 
 
Dr John Whitmore, Geoloog / Paleontoloog 
 
.....lang lys, en dit is net die oppervlak van Wetenskaplikes wat die 
waarheid van GOD ken en uitleef. Biljoene jare is ’n duiwelse leuen! 
Hierdie geleerdes bevestig dit! 
 
Vind hier onder ’n verdere 11 Bybel verse wat staaf dat ons heelal geskep 
is ongeveer 6000 jaar gelede en dat dit sewe werksdae geneem het. 
 
Spr 30:5  Elke woord van God is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by 
Hom skuil. 
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Die Woord van GOD in die Bybel is waar, en is bedoel om maklik verstaan 
te word. 
 
Gen 1:5  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. 
GOD self het ‘n ‘dag’ gedefinieer as ’n lig periode, en ‘nag’ as ’n donker 
periode.  Sou ’n dag ’n ouderdom van bv. ’n duisend jaar wees, sou dit 
beteken dat daar 500 jaar se lig was en daarna 500 jaar se donker was. U 
sien self dit maak nie sin nie. 
 
Genesis1: 5,8,13,19,23,31 -  Na elke dag van die skepping, verklaar GOD 
self dat die ‘dag’ afgesluit word na SY skeppings daad. GOD tel as te ware 
elke dag van die skepping af om seker te maak dat ons weet dit is een dag 
vir elke skeppings daad. 
 
Gen 1:11  En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, 
plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, 
waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so.  
Gen 1:16  God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te 
heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die 
sterre.  
Plante was geskape op die derde dag; die son was geskape op die vierde 
dag.  Dit is glad nie ‘n probleem as dit ‘n 24 uur dag was nie. 
Dit is wel ‘n BAIE groot probleem as die tydperk ‘n duisend jaar was of 
miljoene jare. Hoekom?  Want alle plant lewe sou sterf sonder sonlig! 
 
Gen 1:16  God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te 
heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die 
sterre.  
Hier kan ons duidelik ‘n twaalf uur periode sien van dag en nag. Nie 
miljoene jare van dag of duisende jare van donker nie! 
 
Eks 20:11  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. 
Ons sou hierdie vers moet uitgooi? 
 
Eks 31:17  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. 
As ‘n dag ‘n duisend jaar sou wees, sou ons ‘n duisend jaar van rus gehad 
het. Hierdie vers sou ons ook uit die Bybel moes haal! 
 
Gen 2:2  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.  
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Gen 2:3  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. 
Die Sabbat is ingestel deur GOD self op sewende dag, ons het nie ‘n 
duisend jaar Sabbat nie. 
 
Joh 11:9  Jesus antwoord: Is daar nie twaalf ure in die dag nie? As 
iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van 
hierdie wêreld sien. 
 
Genesis 1:1-31 -  Die skeppings week was die historiese begin van ons 
huidige sewe dag week. Vrae bietjie vir ‘n ongelowige of evolus waar ons 
sewe dag week vandaan kom- GOD het dit vir ons gegee! 
 
Luk 3:23  En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer 
het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun 
van Eli, (lees ook verder tot vers 33) 
Die genealogie van JESUS terugwaarts tot Adam,  bewys dat die aarde en 
die mensdom ongeveer 6000 jaar jonk is. 
 

  
                                  GOD IS GETROU GLO SY WOORD 
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GELD 
 

Wat sê die Bybel oor finansies? 

 

Die uitleen van geld: 

 

Spr 6:1  My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir ‘n vreemde 
jou handslag gegee het,  
Spr 6:2  verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die 
woorde van jou mond,  
Spr 6:3  doen dan dit, my seun, om jouself te red—want jy het in die 
hand van jou naaste geraak—gaan, werp jou neer en bestorm jou 
naaste,  
Spr 6:4  gun jou oë geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie;  
Spr 6:5  red jou soos ‘n gemsbok uit die hand, en soos ‘n voël uit die 
hand van ‘n voëlvanger.  
 
Spr 20:16  Neem sy kleed weg, want hy het vir ‘n ander borg gestaan, 
en neem hom as pand vir die vreemdes.  
 
Spr 22:7  Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is ‘n slaaf van 
die man wat uitleen.  
 
Spr 22:26  Wees nie onder die wat ‘n handslag gee, onder die wat vir 
skulde borg staan nie.  
Spr 22:27  As jy nie het om te betaal nie, waarom sal hulle jou bed 
onder jou uit neem?  
 
Die BYBEL waarsku teen die opbou van rykdom ten koste van geestelike 
groei: 
 
Spr 28:20  ‘n Betroubare man is ryk aan seëninge; maar hy wat haastig 
is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie.  
 

Spr 10:15  Die goed van die ryke is vir hom ‘n sterk stad; die 
ondergang van die behoeftiges is hulle armoede.  
 
Spr 11:4  Goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid nie, 
maar geregtigheid red van die dood.  
Spr 18:11  Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos ‘n steil muur 
in sy verbeelding.  
 
Spr 23:5  Sou jy jou oë daarop laat afvlieg? Maar weg is dit! want 
skielik maak dit vir hom vlerke en vlieg soos die arend na die hemel 
toe!  
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Die gevolg van luiheid: 

 

Spr 6:6  Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys!  
Spr 6:7  Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie,  
Spr 6:8  maak sy brood klaar in die somer, bêre sy voedsel weg in die 
oestyd.  
Spr 6:9  Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou 
slaap?  
Spr 6:10  Nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie 
hande-vou om uit te rus!  
Spr 6:11  So kom dan jou armoede soos ‘n rondloper en jou gebrek soos 
‘n gewapende man.  
 

Aan die anderkant van luiheid is die wat obsessief is met geldmaak: 

 

Pred 5:10  (5:9) Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie, en 
wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie; ook dit is dan tevergeefs.  
 

Daar is ook ‘n strik daarin om geld te verafgod: 

 

1Tim 6:6  Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot 
wins.  
1Tim 6:7  Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik 
dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie.  
1Tim 6:8  Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee 
vergenoeg wees.  
1Tim 6:9  Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en 
baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in 
verderf en ondergang.  
1Tim 6:10  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.  
1Tim 6:11  Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag 
ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, 
sagmoedigheid.  
 

Verder praat GOD oor gewers: 

 

2Kor 9:6  Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook 
spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.  
2Kor 9:7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met 
droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.  
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GOD sê ook ons moet rentmeesters wees: 

Luk 16:1  En Hy het ook aan sy dissipels gesê: Daar was ‘n ryk man wat 
‘n bestuurder gehad het; en hy is by hom aangeklaag as een wat sy 
besittings verkwis.  
Luk 16:2  En hy het hom geroep en vir hom gesê: Wat is dit wat ek van 
jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake; want jy sal nie meer 
bestuurder kan wees nie.  
Luk 16:3  Toe sê die bestuurder by homself: Wat sal ek doen? Want my 
heer neem die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie; om te 
bedel, skaam ek my.  
Luk 16:4  Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die 
bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang.  
Luk 16:5  Toe roep hy die skuldenaars van sy heer, een vir een, en sê 
vir die eerste: Hoeveel skuld jy aan my heer?  
Luk 16:6  En hy antwoord: honderd vat olie. En hy sê vir hom: Neem 
jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou vyftig.  
Luk 16:7  Daarna sê hy vir ‘n ander een: En jy, hoeveel skuld jy? En hy 
antwoord: honderd mud koring. Toe sê hy vir hom: Neem jou 
skuldbewys en skryf tagtig.  
Luk 16:8  En die heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat 
hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is 
verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig.  
Luk 16:9  En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die 
onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul 
in die ewige tente kan ontvang.  
Luk 16:10  Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en 
hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig.  
Luk 16:11  As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon 
nie, wie sal julle die ware goed toevertrou?  
Luk 16:12  En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal 
aan julle jul eie gee?  
Luk 16:13  Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die 
een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een 
verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.  
 

Ons moet ook vir ons huisgesinne sorg: 

 

1Tim 5:8  Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, 
nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige.  
 

Hemelse skatte: 

Mat 6:19  Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar 
mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie;  
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Mat 6:20  maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar 
geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie;  
Mat 6:21  want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.  

GOD sê mens kan nie geld en GOD liefhê nie: 

Mat 6:24 Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat 
en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle 
kan nie God én Mammon dien nie!  
Mat 6:25  Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat 
julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal 
aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die 
klere nie?  
 
Mat 6:31  Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat 
sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?  
Mat 6:32  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle 
hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.  
Mat 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en 
al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  

Om ryk te wees beteken nie dat GOD mens begunstig nie, en om arm te 
wees beteken nie dat GOD mens straf nie: 

Luk 16:19  En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra 
en elke dag vrolik en weelderig gelewe.  
Luk 16:20  En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol 
swere voor sy poort gelê het.  
Luk 16:21  En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat 
van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere 
gelek.  
Luk 16:22  En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na 
die boesem van Abraham.  
Luk 16:23  En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in 
die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham 
van ver af en Lasarus aan sy boesem.  
Luk 16:24  En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en 
stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en 
my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.  
Luk 16:25  Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie 
dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou 
word hy getroos, maar jy ly smarte.  
Luk 16:26  En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof 
gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; 
en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.  
Luk 16:27  En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis 
te stuur—  



GELD 

 
179 

 

Luk 16:28  want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, 
sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.  
Luk 16:29  Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; 
laat hulle na dié luister.  
Luk 16:30  Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand 
uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.  
Luk 16:31  Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie 
luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die 
dode opstaan.  

Die gevaar in die obsessie om ryk te wees: 

Spr 23:4  Vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid.  
Spr 23:5  Sou jy jou oë daarop laat afvlieg? Maar weg is dit! want 
skielik maak dit vir hom vlerke en vlieg soos die arend na die hemel 
toe!  
 
Mat 16:26  Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar 
aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?  
 
1Tim 6:9  Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en 
baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in 
verderf en ondergang.  
1Tim 6:10  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.  
1Tim 6:11  Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag 
ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, 
sagmoedigheid.  

Verantwoordelikheid van rykdom: 

1Joh 3:17  Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien 
gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in 
hom?  

1Tim 6:17  Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie 
hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die 
onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons 
alles ryklik verleen om te geniet;  
1Tim 6:18  dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, 
vrygewig, mededeelsaam,  
1Tim 6:19  en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n goeie fondament vir die 
toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.  
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Rykdom deur oneerlikheid: 

Lev 19:13  Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner 
se loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie.  
 
Spr 11:1  ‘n Valse weegskaal is vir die HERE ‘n gruwel, maar in ‘n volle 
gewig het Hy behae.  
 
Jes 33:15  Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat 
gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskud om geen 
omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen 
bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is, nie te sien nie—  
Jes 33:16  hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg; sy brood 
word hom gegee, sy water is gewis.  
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KINDERS 
  

Wat sê die BYBEL oor kinders? 
 
Hier is 10 belangrike verse: 

1: Geskenk van GOD 
Ps 127:3  Kyk, seuns is ‘n erfdeel van die HERE; die vrug van die 
moederskoot is ‘n beloning.  
Ps 127:4  Soos pyle in die hand van ‘n held, so is die seuns van die 
jeug.  
Ps 127:5  Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het! Hulle 
sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek 
nie.  

2: JESUS praat van kinders 
Mar 10:14  Maar toe JESUS dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik 
geneem en vir hulle gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en 
verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.  

3: Kinders kan GOD prys 
Ps 8:2  (8:3) Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte 
gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige 
stil te maak.  
 
4: Geloof soos ‘n kind 
Mat 18:10  Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; 
want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig 
sien van my Vader wat in die hemele is.  
 
5: Hoe kinders vir die lewe voorberei moet word 
Spr 22:6  Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as 
hy oud word, daar nie van afwyk nie. 
 
6: Praat gedurig met kinders oor die grootheid van GOD 
Deut 11:13  As julle dan goed luister na my gebooie wat Ek julle 
vandag beveel, om die HERE julle God lief te hê en Hom te dien met 
julle hele hart en met julle hele siel,  
 
Deut 11:19  en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy 
in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan;  
 
7: Moenie kinders kwaad maak nie 
Efes 6:4  En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle 
op in die tug en vermaning van die Here.  
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8: Kinders word geken deur hulle aksies 
Spr 20:11  Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken, of sy 
handelwyse suiwer en of dit reg is.  
 
9: Leer jou kinders respek 
Efes 6:1  Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, 
want dit is reg.  
Efes 6:2  Eer jou vader en jou moeder—dit is die eerste gebod met ‘n 
belofte—         
Efes 6:3  sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die 
aarde.  
 
10: Kinders moet gehoorsaam wees 
Spr 1:8  My seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die 
onderwysing van jou moeder nie;  
 
 
Onderskeie vrae wat kinders vra: 
 
Wat is die BYBEL? 
Dit is GOD se Woord wat Hy laat opteken het sodat die mens HOM kan leer 
ken. 
 
Is daar enige foute in die BYBEL? 
Glad nie, Die Bybel is deur GOD self geskryf en GOD kan nie foute maak 
nie. 
 
Was die BYBEL nie geskryf deur mense nie? 
Ja, en elke een van hulle  was deur die HEILIGE GEES gelei en het nie foute 
gemaak nie. 
 
2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
2Pet 1:21  want geen profesieë is ooit deur die wil van ‘n mens 
voortgebring nie, maar, deur die HEILIGE GEES gedrywe, het die heilige 
mense van God gespreek.  

 
Wat is die skeiding tussen die OU en NUWE TESTAMENT? 
Die geboorte van JESUS, in die boek Mattheus. 
 
Wie is die belangrikste persoon in die BYBEL? 
GOD ALMAGTIG: VADER, SEUN, en HEILIGE GEES 
 
Daar word soms gepraat van die Drie-eenheid.  Wie is dit?  
Die woord “drie-eenheid”, kom nie voor in die Bybel nie, maar ons weet 
dat ons GOD ‘n drieheid is.           
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Mat 28:19  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.  
 
Leef die VADER, SEUN en HEILIGE GEES  al verewig?    
Ja. Ons GOD is tydloos, en lewe al verewig. 
 
Wat noem  GOD homself? 
Eks 3:14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy 
die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.  

YAHWEH in Hebreeus. 

Wat beten YAHWEH? 
Dit Beteken :EK IS 
 
Wie het alles gemaak? 
GOD ALMAGTIG – GOD van Israel, Isak en Jakob het alles gemaak 
 
Hoe het GOD alles gemaak? 
HY het gespreek en dit was so Gen 1 
Gen 1:3  En God het gesê: hierdie frase kom 9 keer voor in terme van die 
skepping in Genesis 
 
Was Adam en Eva rêrig die eerste 2 mense? 
Ja . 
 
1Tim 2:13  Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.  
 
Rom 5:12  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 gesondig het  
 
1 Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n 
lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 
 
2Kor 11:3  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid 
bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van 
die opregtheid teenoor CHRISTUS.  
 
 
Wie is die evoluste? 
Mense wat die skepping wil verduidelik deur te sê GOD het niks gemaak 
nie.  Hulle sê alles het onstaan uit ’n sop, pooof, wat uit niks onstaan het 
nie, poooof en alles was daar, mmmmm........nee! En hulle profeteer dit 
sonder een enkele bewys, want daar is geen. Dit is die duiwel se grootste 
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leuen. Onthou evolusme is nie ’n wetenskap nie, dit is ’n duiwelse 
godsdiens. 
 
Was Adam en Eva in die begin as sondaars geskape? 
Nee. 
1Ti 2:14  En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei 
en het in oortreding gekom. 
 
Is JESUS GOD? 
Ja 

Joh 10:30  Ek en die Vader is een.  
 
Leef JESUS al verewig? 
JESUS is GOD en leef dus al verewig 
 
Wat beteken JESUS? 
Redder-Verlosser 
 
Wat is JESUS se volle name? 
DIE HERE JESUS CHRISTUS 
 
Wat beteken CHRISTUS? 
Dit beteken GESALFDE EEN 
 
Was JESUS ook versoek met sonde? 
Heb 4:15  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.  
 
Het JESUS ooit sonde gedoen? 
Nee, JESUS is sonder sonde 
 
Hoekom is JESUS dood? 
Sodat  die wat in Hom glo die ewige lewe mag beërwe. Deur SY dood is ons 
gered, die wat in HOM glo. 
2Tim 1:10  maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons 
Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die 
lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die 
evangelie,  
 
Wat het met JESUS gebeur nadat hy dood is? 
HY het opgestaan.    
1 Kor 15:4  en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek 
is volgens die Skrifte;  
 
Wat is sonde? 
Wanneer ons  GOD en SY voorskrifte nie gehoorsaam nie 
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1Joh 3:4  Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want 
die sonde is wetteloosheid.  
 
Is versoeking sonde? 
Nee. Maar om op die versoeking te reageer deur uiting te gee aan wat die 
versoeking is, is sonde. 
 
Plaas GOD my in die versoeking? 
Nooit nie. 
Jak 1:13  Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God 
versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en 
self versoek Hy niemand nie.  
 
Wat moet CHRISTENE doen wanneer hulle gesondig het? 
1Joh 1:9  As ons, ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 
sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.  
 
Omdat JESUS gesterf het vir ons sondes, gaan almal hemel toe? 
Nee, ongelukkig sal baie hel toe gaan. 
Mat 7:14  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, 
en daar is min wat dit vind.  
Mat 25:41  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.  
Mat 25:46  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die 
regverdiges in die ewige lewe.  
 
Wat moet ons doen om gered te word? 
Glo dat  JESUS CHRISTUS gesterf het vir jou sonde, en vra dat HY in jou 
hart sal kom bly. 
Hand 16:31  Toe sê hulle: Glo in die Here JESUS CHRISTUS en jy sal 
gered word, jy en jou huisgesin.  
 
Is dit genoeg om te weet HY is die SEUN van GOD en glo wat die BYBEL 
leer oor JESUS? 
Nee. Demone glo dit ook, maar gaan nie hemel toe nie. 
Jak 2:19  Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, 
en hulle sidder.  
Mar 5:7  en skreeu met ‘n groot stem en sê: Wat het ek met U te doen, 
JESUS, Seun van die allerhoogste God? Ek besweer U by God om my nie 
te pynig nie.  
 
As ek my vertroue totaal op JESUS plaas, kan ek my verlossing verloor 
en hel toe gaan? 
Nee. 
Joh 10:28  En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore 
gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.  
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Joh 10:29  My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en 
niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.  
Joh 10:30  Ek en die Vader is een.  
 
Rom 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede 
meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.  
Rom 8:29  Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook 
vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy 
Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;  
Rom 8:30  en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook 
geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die 
wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.  
Rom 8:31  Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie 
kan teen ons wees?  
Rom 8:32  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir 
ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles 
genadiglik skenk nie?  
Rom 8:33  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? 
God is dit wat regverdig maak.  
Rom 8:34  Wie is dit wat veroordeel? CHRISTUS is dit wat gesterf het, 
ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God 
is, wat ook vir ons intree.  
Rom 8:35  Wie sal ons skei van die liefde van CHRISTUS verdrukking of 
benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?  
Rom 8:36  Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag 
gedood, ons is gereken as slagskape.  
Rom 8:37  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur 
Hom wat ons liefgehad het.  
Rom 8:38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of 
owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge  
Rom 8:39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei 
van die liefde van God wat daar in CHRISTUS JESUS, onse Here, is nie.  
 
Sê die BYBEL ons moet ‘n sekere manier voel wanneer ons ons harte vir 
die HERE gee en gered word?                                    
Nee, maar mens kan dan verseker weet dat hy of sy gered is deur die bloed 
van JESUS CHRISTUS. Wat wel moet plaasvind nadat mens gered is deur 
genade, is ’n karakter verandering, want JESUS is dan in jou. 
 
Wat is die hel? 
Dit is ‘n plek van ewige donker en pyn, sonder GOD se liefde. 
Die totale afwesigheid van GOD! ’n Vuur wat nooit ophou nie. 
 Mar 9:43  En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir 
jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die 
hel te gaan in die onuitbluslike vuur,  
 
Was die hel gemaak vir die mens? 
Nee, dit was voorberei vir demone en die duiwel. 
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Mat 25:41  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.  
 
Hoe kan ‘n GOD van liefde mense hel toe stuur? 
HY doen dit nie. GOD het alles gedoen sodat ons die ewige lewe kan hê.  
Daarom het GOD ons met ’n vrye wil geskep sodat ons self keuses kan 
uitoefen. Mense gaan slegs hel toe omdat hulle GOD verwerp.    
1Ti 2:3  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  
1Ti 2:4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die 
waarheid kom.  
1Ti 2:5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die 

mense, die mens Christus JESUS,  
 
Wat is die CHRISTEN doop? 
Dit is om onder die water te gaan en gedoop te word in die naam van die 
VADER die SEUN en die HEILIGE GEES.(lees ook-“ Die Doop”) 
 
As iemand wat gered is dood gaan voor hy gedoop is gaan hy hel toe? 
Nee, want ons glo JESUS het alles vir ons verlossing aan die kruis gedoen. 
Nie JESUS + die doop nie.                                  
Joh 3:16  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.  
 
Hoekom moet ons dan gedoop word? 
Mat 28:18  En JESUS het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: 
Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.  
Mat 28:19  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.  
Mat 28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van 
die wêreld. Amen.  
 
Rom 6:1  Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade 
meer kan word?  
Rom 6:2  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons 
nog daarin lewe?  
Rom 6:3  Of weet julle nie dat ons almal wat in CHRISTUS JESUS 
gedoop is, in sy dood gedoop is nie?  
Rom 6:4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, 
sodat net soos CHRISTUS uit die dode opgewek is deur die heerlikheid 
van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.  
Rom 6:5  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die 
gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy 
opstanding;  
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Rom 6:6  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, 
sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie 
meer die sonde sou dien nie.  
Rom 6:7  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.  
Rom 6:8  As ons dan saam met CHRISTUS gesterf het, glo ons dat ons 
ook saam met Hom sal lewe,  
Rom 6:9  omdat ons weet dat CHRISTUS, nadat Hy opgewek is uit die 
dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie.  
Rom 6:10  Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens 
en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God.  
Rom 6:11  So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, 
maar lewend is vir God in CHRISTUS JESUS, onse Here.  
 
Moet die doop geskied deur onderdompeling? 
Ja, die woord “baptism” in Grieks beteken “was” of “heeltemal nat”.  As 
ons die WOORD bestudeer kom ons agter dat die plekke waar gedoop is, 
baie water voorgekom het en vertel die BYBEL hoe die wat gedoop was “uit 
die water opgekom het”  
 
Maak dit saak wie die doop doen?  
Nee, solank die persoon in JESUS CHRISTUS as SALIGMAKER en VERLOSSER 
glo. 
 
Wat is die nagmaal? 
Dit is die simboliek (breek en eet van brood, en drink van wyn) van ons as 
kinders van die HERE ter herinnering dat JESUS se liggaam gebreek is, en 
dat HY SY bloed vir ons gestort het tot totale versoening van sondes. 
1Kor 11:24  en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: 
Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot 
my gedagtenis.  
1Kor 11:25  Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie 
beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle 
daaruit drink, tot my gedagtenis.  
1Kor 11:26  Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker 
drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.  
 
Wat is die brood? 
Dit is JESUS se liggaam. 
1 Kor 11:24  en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: 
Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot 
my gedagtenis.  
 
Wat is die wyn? 
Dit is JESUS se bloed 
1 Kor 11:25  Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie 
beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle 
daaruit drink, tot my gedagtenis.  
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Wie mag deel in die Nagmaal? 
Almal wat glo dat JESUS vir hulle sonde aan die kruis gesterf het en 
opgestaan het uit die dode. 
1 Kor 11:23  Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle 
oorgelewer het, dat die Here JESUS in die nag waarin Hy verraai is, 
brood geneem het; 
 
Wanneer sê die Bybel moet mens nagmaal vier? 
So dikwels as wat ons kan.  Mens kan dit elke dag doen. 
1Kor 11:26  Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker 
drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom 
 
Wat of wie is die HEILIGE GEES? 
HY is ‘n persoon. Die Trooster en begeleider van gelowiges. 
1 Kor 2:10  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want 
die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.  
1 Kor 2:11  Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe 
die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God 
is nie, behalwe die Gees van God. 
 
Joh 14:26  maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my 
Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles 
wat Ek vir julle gesê het. 
Het die Heilige Gees emosies?    
Efes 4:30  En bedroef nie die HEILIGE GEES van God nie, deur wie julle 
verseël is tot die dag van verlossing.  
 
Het die Heilige Gees ’n wil?           
Kor 12:11  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan 
elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.  
HY onderrig: 
 
Joh 14:26  maar die Trooster, die HEILIGE GEES, wat die Vader in my 
Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles 
wat Ek vir julle gesê het.  
 
Kan die Heilige Gees ons leer?                 
Rom 8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is 
kinders van God.  
 
Kan die Heilige Gees praat?                                         
Joh 15:26  Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die 
Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, 
sal Hy van My getuig.  
 
Kan die Heilige Gees kwaad word? 
Efes 4:30  En bedroef nie die HEILIGE GEES van God nie, deur wie julle 
verseël is tot die dag van verlossing.  
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Wat is die karakter van iemand wat ten volle deur die GEES gevul is? 
Hy/sy het liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, sagmoedigheid, goedheid, 
selfbeheersing en eerlikheid. 
2Ti 1:7  Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, 

maar van krag en liefde en selfbeheersing.  
 
Is daar rêrig iets soos ‘n engel? 
Ja. Hulle kom 275 keer voor in die WOORD van GOD. Hulle is geskep deur 
GOD. 
Kol 1:16  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.  
 
Wat is ‘n engel? 
Dit is ’n wese wat GOD geskape het om HOM te dien.    
Heb 1:7  En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers 
winde maak en van sy dienaars vuurvlamme;  
 
Wat doen engele? 
Hulle is dienaars van GOD: 
Heb 1:14  Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur 
word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?  
 
Hulle is God se boodskappers; 
Hand 12:7  En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hom, en ‘n 
lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom 
wakker en sê: Staan gou op! En die boeie het van sy hande afgeval.  
 
Sorg vir ons wanneer ons naby die dood is: 
Luk 16:22  En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na 
die boesem van Abraham. 
  
Jud 1:9  Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in 
woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van 
lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou!  
 
Wie is Satan?  
Open 12:9  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.           
 
Gen 3:1  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?  
Gen 3:2  En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome 
in die tuin mag ons eet,  
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Gen 3:3  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.  
Gen 3:4  Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;  
Gen 3:5  maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, 
sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.  
Gen 3:6  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 3:7  Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle 
naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte 
gemaak.  
Gen 3:8  En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy 
wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle 
verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die 
tuin.  
Gen 3:9  Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy?  
Gen 3:10  En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, 
want ek is naak; daarom het ek my verberg.  
Gen 3:11  En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy 
geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?  
Gen 3:12  En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te 
wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet.  
Gen 3:13  Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? 
En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.  
Gen 3:14  Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, 
is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik 
moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe.  
Gen 3:15  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen 
jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in 
die hakskeen byt.  
 
Eseg 28:11  Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:  
Eseg 28:12  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.  
Eseg 28:13  Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande 
edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, 
chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel 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.  
Eseg 28:14  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.  
Eseg 28:15  Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape 
is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.  
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Eseg 28:16  Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou 
binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as 
onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige 
gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!  
Eseg 28:17  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 28:18  Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg 
van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek 
‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou 
tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.  
Eseg 28:19  Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het 
‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.  
 
Jes 14:12  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die 
dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die 
nasies!  
Jes 14:13  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.  
Jes 14:14  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met 
die Allerhoogste!  
Jes 14:15  Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste 
plekke van die kuil!  
Jes 14:16  Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê: Is dit die 
man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?  
Jes 14:17  Die wêreld soos ‘n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, 
wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie?  
Jes 14:18  Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, 
elkeen in sy huis;  
Jes 14:19  maar jy is gewerp, ver van jou graf, soos ‘n afskuwelike 
uitspruitsel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die 
swaard, wat neerdaal na die klippe van die grafkuil soos vertrapte 
aas.  
Jes 14:20  Jy word nie met hulle in die graf verenig nie, want jy het 
jou land verwoes, jou volk gedood; die nageslag van die kwaaddoeners 
word vir ewig nie genoem nie.  
 
Wat is demone? 
Gevalle engele wat saam met Satan rebelleer het. 
Efes 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle 
staande kan bly teen die liste van die duiwel.  
Efes 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar 
teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die 
duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.  
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Wat kan demone doen? 
Hulle veroorsaak siektes, leuens,  verhindering van geestelike groei en 
hulle verlei mense. 
2Kor 11:14  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in 
‘n engel van die lig.  
2Kor 11:15  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook 
voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees 
volgens hulle werke.  
 
Kom JESUS weer terug? 
JA!  
Hand 1:11  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.  
 
Wat sal gebeur met die wat hom gevolg het? 
Die wat dood is sal opstaan en die wat lewe sal verander word. 
1 Kor 15:51  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie 
almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,  
1 Kor 15:52  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.  
 
Gee die HERE tekens vir wanneer HY sal terugkom? 
JA 
Mat 24:21  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van 
die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal 
wees nie.  
Mat 24:15  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan 
gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat 
hy wat lees, oplet—  
 
Kom alle mense van Adam en Eva af en beteken dit dat familie met 
mekaar getrou het? 
 
Ons weet ons stam almal af van Adam en Eva. En vandag weet ons dit is nie 
toelaatbaar vir familie lede om met mekaar te trou en kinders te hê nie. 
Dit veroorsaak groot genetiese defekte. Maar Adam en Eva het geen 
genetiese defekte gehad nie, en GOD het die wêreldse populasie laat 
onstaan deur families. Die eerste generasies na Adam en Eva sou nie die 
genetiese defekte gehad het nie. Eers van Lev 18:6 –18 het GOD dit 
ontoelaatbaar gemaak  om binne families te trou en kinders te hê. 
Lev 18:6  Niemand van julle mag naby sy naaste bloedverwant kom om 
die skaamte te ontbloot nie. Ek is die HERE. 
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Hoeveel mense was daar voor die vloed van Noag? 
 
Omdat mense baie oud geword het voor die vloed het die wêreld populasie 
in daardie tydperk vinnig gegroei. Daar is al baie formules gebruik om so ’n 
bevolkings syfer uit te werk. 
 
In 1980 is ’n artikel gepubliseer in die ‘Bible Science Newsletter’, wat staaf 
dat dit redelik is om te aanvaar dat  ‘n normale familie ’n gemiddeld van 6 
kinders sou gehad het en een generasie ongeveer 100 jaar sou wees. Voor 
die vloed sou daar dan ongeveer 235 miljoen mense gewees het. As die 
tydperk van ’n generasie 35 jaar sou wees en die gemiddelde familie 4 
kinders gehad het sou daar binne twintig generasies 3.15 miljoen mense 
gewees het. Plus nog tien generasies by dan groei die getal tot 3.2 biljoen 
mense.Tussens Adam en die vloed het 1656 jaar verloop en daar sou 47.31 
generasies gewees het .  
Konklusie: Henry Morris beraam dat dit moontlik was dat daar 1 030 
miljoen mense kon wees voor die vloed.  
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SELFMOORD 
 

Wat sê die BYBEL oor selfmoord? 

 

Daar is 7 plekke in die BYBEL wat praat oor selfmoord en mens kom agter 

dit is nie ‘n wit en swart situasie nie: 

 

1: Rig 9:53 gooi ‘n vrou die boonste meulsteen op die hoof van 
Abiméleg en verbrysel sy skedel.  
Rig 9:54 Toe roep hy gou die dienaar, sy wapendraer, en sê vir hom: 
Trek jou swaard uit en maak my van kant, dat hulle nie van my kan sê: 
‘n Vrou het hom gedood nie. Daarop het sy dienaar hom deurboor, en 
hy het gesterwe.  
 
-Hy het duidelik ‘n slegte selfbeeld gehad         
 
2:  Rig 16:28 Toe roep Simson die HERE aan en sê: Here, HERE, dink 
tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor 
een van my twee oë op die Filistyne kan wreek!  
Rig 16:29 En Simson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar 
die huis op gerus het, die een met sy regter— en die ander met sy 
linkerhand, en leun teen hulle aan.  
Rig 16:30  En Simson sê: Laat my sterwe saam met die Filistyne! En hy 
buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die 
mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe 
gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het.  
 
-Simson het gesterf vir iets waarin hy geglo het en vir wraak 

 

3: 1Sam 31:4  En Saul het aan sy wapendraer gesê: Trek jou swaard uit 
en deurboor my daarmee, anders kom hierdie onbesnedenes en 
deurboor my en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, 
omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val 
daarin.  
 
-Saul was angstig en gestres, hy het gevoel hy is ‘n verloorder en het gefaal 

as mens 

 

4: 1Sam 31:5  Toe sy wapendraer sien dat Saul dood was, het hy self 
ook in sy swaard geval en saam met hom gesterf.  
 
-Impulsief, hy wou saam met sy koning doodgaan.  40% van tiener 
selfmoorde word as impulsief gereken. 
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5: 2Sam 2:22  En Abner sê nog ‘n keer vir Asahel: Jy moet padgee agter 
my; waarom moet ek jou teen die grond slaan? Hoe sou ek dan my 
aangesig kan ophef voor jou broer Joab?  
2Sam 2:23  Maar hy het geweier om weg te draai. Toe steek Abner hom 
met die agterent van die spies in die onderlyf, sodat die spies agter 
hom uitkom en hy daar neerval en op die plek sterwe. En almal het bly 
staan wat aankom by die plek waar Asahel geval en gesterwe het.  
 
-Asahel was bitter want niemand wou na hom luister nie. 
 
6: 1Kon 16:18  Net toe Simri sien dat die stad ingeneem is, het hy in 
die vesting van die koning se huis ingegaan en die huis van die koning 
bo-op hom aan die brand gesteek, sodat hy gesterf het. 
 
-Hy was ‘n rebel en het ’n vrees gehad oor die magte wat die paleis wou 
inneem. 
 
7: Mat 27:5  En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en 
weggeloop en homself gaan ophang. 
 
-Judas was depressief en was vasgevang deur materialisme en skuld oor 
JESUS se dood. 
Een ding is seker GOD se plan vir ons lewens is die lewe en nie dood nie. 

 

Jer. 29:11  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.  
 

Die BYBEL leer ons dat fisiese en geestelik dood ‘n oorsaak is van sonde; 

maar die ewige lewe is die geskenk vir die wat CHRISTUS aanneem. 

Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die 
genadegawe van God is die ewige lewe in CHRISTUS JESUS, onse Here.  
 
JESUS het verder geleer dat die dood die werk  van die “dief” Satan is; 
 
Joh. 10:10  Die dief kom net om te steel en te slag en te                        

verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. 

 

GOD sê: 1 Kor 6:19  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van 
die HEILIGE GEES wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie 
aan julself behoort nie?  
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As selfmoord dan nie die antwoord is nie wat is? 
 

1: Geloof in GOD 

Ps 33:20  Ons siel wag op die HERE; Hy is ons hulp en ons skild;  
Ps 33:21  want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy heilige Naam 
vertrou.  
Ps 33:22  Laat u goedertierenheid, HERE, oor ons wees net soos ons op 
U wag!  
 

2: JESUS belowe ons rus by Hom 

Mat 11:28  Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal 
julle rus gee.  
 
3: JESUS gee SY geskenk van die ewige lewe verniet 
Rom 10:13  Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal 
gered word. 
 
4: As ons die HERE aanvaar maak HY ons nuut 
2Kor 5:17  Daarom, as iemand in CHRISTUS is, is hy ‘n nuwe skepsel; 
die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.  
 
5: Ons word geregtig by GOD 
2Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 
6: Ons moet SY Woord glo 
Joh. 5:24  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en 
Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die 
oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.  
 
Selfmoord is dus verkeerd, nie omdat die persoon pyn wil vermy nie, dit is 
verkeerd want dit steel die mens se geleentheid om GOD  in jou lewe te 
sien werk. 
 
Gaan mense wat selfmoord pleeg hel toe? 

 

Efes 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself nie: dit is die gawe van God;  
Efes 2:9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  
Rom 10:9  As jy met jou mond die Here JESUS bely en met jou hart glo 
dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  
Rom 10:10  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die 
mond bely ons tot redding.  
Rom 10:11  Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam 
word nie.  
Rom 10:12  Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; 
dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom 
aanroep.  
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Rom 10:13  Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal 

gered word. 

 

Joh. 3:16  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. 
 
So as jy JESUS in jou lewe aanvaar, is al jou sonde vergewe. Die verlede  
hede en toekomstig, insluitend selfmoord. 
JESUS soek nie die dood vir mens nie maar ‘n pragtige lewe (met suurstof).  
Dit maak dus nie saak hoe moeilik die lewe is nie, ons is altyd binne die 
liefde van GOD. 
 
Wat doen selfmoord aan GOD se beeld? 

 

Eerstens vernietig jy die beeld van GOD as jy selfmoord pleeg. In die sesde 
gebod staan: “Jy mag nie doodslaan nie.” Hierdie gebod het nie net 
betrekking op die lewe van ander nie‚ maar ook op my eie lewe. In Genesis 
9:5 vind ons die motivering vir die gebod. Daar staan: ‘GOD sal rekenskap 
eis oor die lewe van elke mens” wat geneem word‚ want die mens is 
geskape na die beeld van GOD. Wanneer ons moord pleeg of selfmoord 
pleeg‚ vernietig ons die beeld van GOD in ’n ander mens en in onsself. 
 
Wat beteken dit dat GOD die mens geskape het na SY beeld? Dit beteken 
dat GOD ons so geskape het dat ons in ’n verhouding met Hom kan staan en 
Hom kan dien. Die HERE stel ons aan as SY verteenwoordiger op aarde. 
Wanneer ek selfmoord pleeg sê ek eintlik vir die HERE: Ek wil nie meer my 
roeping op aarde nakom nie. Ek wil U nie meer dien nie. Ek wil nie as U 
verteenwoordiger op aarde optree nie. Die BYBEL leer ons duidelik: Alleen 
GOD mag oor menslike lewe beskik. Alleen GOD gee lewe. Alleen HY mag 
lewe neem. 
 
Tweedens is selfmoord ’n daad van ongeloof. Wanneer ek selfmoord pleeg 
sê ek dat ek nie meer daarin glo dat die HERE oor my lewenspad beskik 
nie. Daarom sien ek nie meer kans om aan te gaan met die lewe nie. Judas 
Iskariot se selfmoord is gedryf deur ongeloof. In die evangelie van 
Johannes word mooi aan ons vertel hoe Judas geleidelik in JESUS begin 
twyfel het.  Uiteindelik verraai hy JESUS.  Na die dood van JESUS het daar 
egter niks meer vir hom oorgebly om voor te leef nie.  Daarom pleeg Judas 
selfmoord. Wanneer ons selfmoord pleeg loën ons die kruis van CHRISTUS. 
Ons sê daardeur: Die kruis van CHRISTUS‚ die genade van GOD‚ die 
vryspraak voor GOD‚ die hoop wat CHRISTUS bring beteken vir my niks nie. 
 
’n Derde rede waarom selfmoord vernietigend is, is omdat dit ’n daad van 
liefdeloosheid is teenoor die mense wat vir jou lief is - al sou die persoon 
dit nie besef nie.  Naasbestaandes van mense wie selfmoord gepleeg het se 
hartseer herstel nooit nie. Sulke mense loop met vrae en selfverwyte vir 
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die res van hulle lewens rond. Ons kan die meeste foute in ons lewens 
regmaak. Selfmoord is egter ’n fout wat jy nooit kan regmaak nie. Die 
skade aan jouself en ander is onherstelbaar. 
 
Kan ’n persoon wat selfmoord pleeg gered wees? Selfmoord is immers ’n 
daad van ongeloof‚ ’n mosie van wantroue in GOD? 
 
My antwoord is dat ons nooit klein moet dink oor GOD se genade nie. Die 
BYBEL leer ons dat GOD nie ’n gebreekte riet sal knak nie. Alle sonde is 
dade van ongeloof. Maar al pleeg ons soms dade van ongeloof‚ beteken dit 
nog nie dat ons ongelowig is nie. Sommige mense pleeg selfmoord in die 
hitte van die oomblik. Sekere siektes veroorsaak selfmoord gedrag. Ons 
dink hier aan gemoedsversteurings wat deur chemiese wanbalanse in die 
brein veroorsaak word en tot paniekaanvalle lei of sekere skaars vorme van 
epilepsie wat tot selfvernietigende gedrag lei. Selfmoord is in baie mense 
se gevalle nie noodwendig gelyk aan ’n verwerping van GOD nie. 
 
Op die ou einde sal die saligheid van daardie persoon afhang van die vraag 
of Hy in JESUS CHRISTUS geglo het of nie. Die BYBEL ken net een sonde wat 
tot die dood lei. Dit is die doelbewuste rasionele verwerping van GOD. 
 
Desnieteenstaande mag ons nooit selfmoord as normaal sien of dit as 
aanvaarbaar beskryf nie. In sekere lande‚ en in ons eie land sal dit ook 
gebeur‚ is genadedood al gewettig. Wat sê ons daardeur? Ons sê lewe is in 
my eie hande. Alleen ek besluit daaroor. Die volgende stap sal noodwendig 
moet wees dat selfmoord ’n reg word waaroor elke persoon vir homself kan 
besluit. As CHRISTENE kan ons nooit hierdie uitweg neem nie. CHRISTUS 
het juis gesterf om vir ons nuwe lewe te gee.  Lewe is ’n gawe van GOD. 
Ons moet dit elke oomblik dankbaar geniet.  
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Ware CHRISTENSKAP 
 

Is CHRISTENSKAP die enigste ware geloof? 
CHRISTENSKAP is die enigste ware geloof, dit is nie ’n godsdiens nie. 
 

Ware CHRISTENSKAP is vas gemessel in die fondament van JESUS CHRISTUS 
as mens en SY karakter as GOD. Ware CHRISTENSKAP is die onstuitbare 
geloof in die WOORD van GOD sonder kompremie. Dit is ‘n onfeilbare 
geloof in wat die BYBEL alleen leer, en nie die aanhang van wêreldse 
teorieë nie.  Dit is die nuwe geboorte in JESUS CHRISTUS met GOD as die 
VADER. Ware CHRISTENSKAP kan nie anders as om ’n Goddelike 
karaktereienskap in ’n wedegerbore kind van die HERE na vore te bring 
nie. Dit verander  die sondige mens in ’n nuwe wese. 
1Joh 3:1  Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons 
kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons 
nie, omdat dit Hom nie geken het nie.  
 
Die ware CHRISTEN se geloof word verander deur die HEILIGE GEES, sodat 
dit inlyn met GOD kan wees.  
Heb 11:3  Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord 
van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het 
uit sienlike dinge nie 
 
Joh 14:17  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.  
 
Die ware CHRISTEN is nederig en roem glad nie in homself nie 
Gal 6:14  Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die 

kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my 

gekruisig is en ek vir die wêreld. 

 

Die ware CHRISTEN leef deur genade wat hom gegee is 

2Kor 1:12  Want ons roem is dit: die getuienis van ons gewete dat ons 
in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, 
maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by 
julle.  
1Kor 2:12  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, 
maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit 
genade geskenk het. 
 
Die ware CHRISTEN spreek ’n ander wysheid 
1Kor 2:6  Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n 
wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat 
vergaan nie 
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Die ware CHRISTEN is nie meer van hierdie wêreld nie 
Joh 17:16  Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die 
wêreld is nie. 
Joh 17:14  Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, 
omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is 
nie. 
 

Die ware CHRISTEN het die volgende belewenis 
Joh 15:19  As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom 
liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die 
wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. 
 
Die ware CHRISTEN is die lig in die wêreld 
Mat 5:14  Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, 
kan nie weggesteek word nie; 
 
Gevolgtrekking:  
1Joh 3:2  Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie 
geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy 
verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.  
 
As jy jou hele lewe lank al ‘n Christen was, is dit nodig om weergebore 
te wees? 

Het u al ooit gehoor dat mense sê, “Ek is al 'n Christen my hele lewe 
lank"?.   

Enigeen wat sê dat hulle nie nodig het om weergebore te word of gered  te 
word nie, terwyl hulle  beweer dat: "Ek is my hele lewe al  'n Christen”, 
maak twee kritiese foute. 
 

1. Hulle weerspreek die Woord van GOD. 
2. Hulle flous hulself. 
 
Word ‘n mens dalk gered gebore omdat mens in ‘n Christen familie is?  Dit 
is onmoontlik vir enige iemand om te beweer dat hulle,  hulle hele lewe ‘n 
Christen is.  Ons weet dat kinders onskuldig gebore word, maar die feit bly 
staan dat  kinders  in sonde ontvang en gebore is. 
 

Ps 51:5  (51:7) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my 

moeder my ontvang.  

As kinders het ons reeds ‘n sondige natuur, maar kinders is in ‘n staat van 
onskuld omdat hulle nog nie die wet van GOD verstaan nie. 

Rom 4:14  Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die 

geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak.  
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Rom 4:15  Want die wet werk toorn; maar waar geen wet is nie, daar 

is ook geen oortreding nie.  

Hierdie toestand van onskuld bly vas totdat, wat sommige noem die, “ 
ouderdom van aanspreeklikheid” bereik word.  Dit  beteken  dat ons in 
sonde gebore is, maar onskuldig van die oortreding van GOD se wet is 
totdat ons die vlak van verstandelike en geestelike volwassenheid  bereik 
om  GOD se Wet te verstaan. Sodra 'n kind  bewus word van GOD se Wet en 
van hulle eie sondige natuur, dan word so kind  verantwoordelik  vir sy 
verlore toestand. Die feit van die mens se eie sondige natuur word aan 
elke persoon geopenbaar  wanneer hy of sy bewus word van inherente 
neiging tot sonde. Elke kind wat hierdie "ouderdom" of  volwasse vlak van 
begrip bereik, moet weergebore word.  
 
Ons bedrieg onsself wanneer ons die leuen glo dat ons nie wedergebore 
hoef te wees nie.  Byvoorbeeld, dit is nie waar dat  ‘n baba wat  onwetend 
van GOD se wet is,  deur besprinkeling  met water, dadelik in GOD se 
verbond geplaas word nie. 
 
  
Die Bybel leer : 

Hand 2:38  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.  

Ander sal weer sê,"Wel, ek het nog altyd net geglo".  Maar wat  geglo? Jy 
kon tog  nie geglo het toe jy net ‘n  baba of kleuter was nie?  Daar moes 'n 
punt gekom het waar GOD deur SY Heilige Gees met ons elkeen praat oor 
ons sondige natuur en die behoefte om JESUS te volg en weergebore te 
word soos GOD leer in Joh 3:3-7 
 
Joh 3:3  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 3:4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore 
word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan 
en gebore word nie?  
Joh 3:5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand 
nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God 
nie ingaan nie.  
Joh 3:6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees 
gebore is, is gees.  
Joh 3:7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer 

gebore word nie.  
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Wanneer het jy begin om te glo wat GOD se Woord oor jou sê? Wanneer het 
jy bewus geword van jou sondige natuur en dat jy  GOD se wette oortree 
(bv.  lieg, verontagsaming van jou ouers, hebsug, ens.)?  Wanneer het jy 
berou gekry en na GOD toe gedraai, in geloof en vertroue in die 
afgehandelde werk van JESUS CHRISTUS aan die Kruis as volle betaling vir 
jou sonde, en in die opstanding van JESUS CHRISTUS as GOD se waarborg 
van Sy oorwinning oor die sonde en die dood?  
Die apostel Paulus beaam dat ons weer gebore moet wees deurdat hy sê: 
 
Efes 2:3  onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die 
begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die 
sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos 
ook die ander.  
 
En dit is waarom CHRISTUS sê: Joh 3:7  Moenie jou verwonder dat Ek vir 
jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.   In ons natuurlike 
toestand, word ons in sonde gebore. Ons het 'n bonatuurlike geboorte 
nodig, sodat ons  weer gebore kan word, gebore van GOD se Gees . 
 
Wanneer het jy al ooit hierdie feite in die gesig gestaar en dit gedeel met 
GOD?  As jou predikant, pastoor, ma, pa, ouma, oupa, beste vriend, ens, 
vir jou vertel dat jy nie te bekommerd moet wees oor al hierdie dinge nie, 
omdat jy in 'n goeie Christen huis gebore is, en as  baba besprinkel is, en 
nog  altyd in kerk was, moet jy besef die Woord van GOD leer die waarheid 
en dit is - jy moet weergebore wees in JESUS CHRISTUS. Onthou GOD se 
Woord is die waarheid en HY wil jou as SY kind na HOM to bring.  
 
Wees versigtig om te vertrou op tradisies en vertrou dat die dood, 
begrafnis en opstanding van JESUS CHRISTUS die enigste weg na redding en 
saligmaking is. 
 
Rom 10:9  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo 
dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  
Rom 10:10  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die 
mond bely ons tot redding.  
Rom 10:11  Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam 
word nie.  
 
Wat en waarop is die ware Christen geloof gevestig? 

Om die vraag te beantwoord is dit nodig om te begin by die woord 
“apologetiek” of in engels, “Apologetics”. 
1Pet 3:15  Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid 
om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis 
omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;  

 
Die woord; “verantwoording, verdediging, of mening” in Grieks beteken 
“die aanvoer om werkwyse te verdedig” (GK. Apologia) 
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Wilbur Smith sê: "...a verbal defence, a speech in defence of what one has 
done or of truth which one believes..."  
 
Hierdie woord word 8 keer gebruik in die Nuwe Testament. 
 
 I Petrus 3:15 reeds genoem en: 
 
Hand 22:1  Broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor 
julle!  
 
Hand 25:16  En ek het hulle geantwoord dat dit nie by die Romeine 
gewoonte is om enige mens by wyse van guns aan die dood prys te gee 
voordat die beskuldigde die beskuldigers voor hom gehad het en 
geleentheid tot verdediging in verband met die beskuldiging gekry het 
nie.  

 
1Kor 9:3  My verantwoording aan die wat my beskuldig, is dít:  

 
2Kor 7:11  Want kyk, juis dit, dat julle bedroef geword het volgens die 
wil van God—wat ‘n groot ywer het dit in julle gewerk, ja, 
verantwoording, verontwaardiging,  
vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het julle bewys dat julle in 
die saak rein is.  

 
Fill 1:7  soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek 
julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie sowel as in die 
verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die 
genade is.  
Fill 1:16  die eerste verkondig Christus uit naywer, nie met suiwer 
bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te 
voeg;  
 
2Tim 4:16  In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, 
maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie!  
Apologetiek is dus mense wat CHRISTUS verdedig uit die WOORD VAN GOD, 
die BYBEL, en historiese geskrifte. 

 
Beatty beslis dat: 
 
"Christianity is either EVERYTHING for mankind, or NOTHING. It is either 
the highest certainty or the greatest delusion...But if Christianity be 
EVERYTHING for mankind, it is important for 
every man to be able to give a good reason for the hope that is in him in 
regard to the eternal verities of the Christian faith. To accept these 
verities in an unthinking way, or to receive them 
simply on authority, is not enough for an intelligent and stable faith".  
 



CHRISTENSKAP 

 
205 

 

Dit is baie belangrik om te weet dat Christenskap ook ‘n feitlike geloof is 
soos P. Carnegie Simpson dit stel: 
 
Christianity appeals to history, the facts of history, which P. Carnegie 
Simpson calls, "the most patent and accessible of data". Simpson continues 
that "He [JESUS] is a fact of history cognizable as any other". 
J.N.D. Anderson records D.E. Jenkins' remark, "Christianity is based on 
indisputable facts..." 
 
Christenskap is ook ‘n objektiewe geloof: 
Kyk na die volgende illustrasie deur Josh McDowell: 
 
I had a debate with the head of the philosophy department of a 
midwestern university. In answering a question, I happened to mention the 
importance of the resurrection. At this point, 
my opponent interrupted and rather sarcastically said, "Come on, 
McDowell, the key issue is not whether the resurrection took place or not; 
it is 'do you believe it took place?'" What he was 
hinting at (actually boldly asserting) is that my believing was the most 
important thing. I retorted immediately, "Sir, it doesn't matter what I as a 
Christian believe, because the value of Christian 
faith is not in the one believing, but in the one who is believed in, its 
object". I continued that "if anyone can demonstrate to me that Christ was 
not raised from the dead, I would not have the 
right to my Christian faith" (I Corinthians 15:14). The Christian faith is faith 
in Christ. Its value or worth is not in the one believing, but in the one 
believed - not in the one trusting, but in the one trusted. Immediately 
after the above debate a Muslim fellow approached me and, during our 
most edifying conversations, he said very sincerely, "I know many Muslims 
who have more faith in 
Mohammed than some Christians have in Christ". I said, "That may well be 
true, but the Christian is 'saved'. You see, it doesn't matter how much faith 
you have, but rather who is the 
object of your faith; that is important from the Christian perspective of 
faith". Often I hear students say, "Some Buddhists are more dedicated and 
have more faith in Buddha (shows a misunderstanding of Buddhism) than 
Christians have in Christ". I can only reply, "Maybe so, but the Christian is 
saved". 
 
Die objek van Christen geloof is dus ‘n persoonlike verhouding met JESUS 
CHRISTUS. 
 
Verder is Christenskap se fondasie vasgelê in ooggetuies: 
1Joh 1:1  Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met 
ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het 
aangaande die Woord van die lewe—  
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1Joh 1:2  en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons 
getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en 
aan ons geopenbaar is—  
1Joh 1:3  wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat 
julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die 
Vader en met sy Seun, Jesus Christus.  
 
Luk 1:1  Aangesien baie onderneem het om ‘n verhaal op te stel oor die 
dinge wat onder ons al vervul is,  
Luk 1:2  soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die 
Woord was, dit aan ons oorgelewer het,  
Luk 1:3  het ek ook dit goedgedink, hooggeagte Theófilus, nadat ek van 
voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te 
skrywe,  
Hand 1:1  Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat 
Jesus begin doen en leer het  
Hand 1:2  tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die 
apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het;  
Hand 1:3  aan wie Hy ook, ná sy lyde, Hom lewend vertoon het deur 
baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het 
en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.  
 
1Kor 15:6  Daarna het Hy verskyn aan oor die vyf honderd broeders 
tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap 
het.  
1Kor 15:7  Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die 
apostels;  
1Kor 15:8  en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die 
ontydig geborene.  
 
Joh 20:30  Nog baie ander tekens het Jesus voor sy dissipels gedoen 
wat in hierdie boek nie beskrywe is nie;  
Joh 20:31  maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die 
Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê 
in sy Naam.  
 
1Pet 5:1  Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-
ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook ‘n deelgenoot 
is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word:  
 
Hand 1:9  En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit 
sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.  
 
Christenskap is ‘n unieke geloof as gevolg van JESUS CHRISTUS. Die 
historikus  Philip Schaff stel dit so: 
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"This JESUS of Nazareth, without money and arms, conquered more 
millions than Alexander, Caesar, Mohammed, and Napoleon; without 
science and learning. He shed more light on things 
human and divine than all philosophers and scholars combined; without the 
eloquence of schools. He spoke such words of life as were never spoken 
before or since, and produced effects which lie beyond the reach of orator 
or poet; without writing a single line, He set more pens in motion, and 
furnished themes for more sermons, orations, discussions, learned 
volumes, works of art, and songs of praise than the whole army of great 
men of ancient and 
modern times". 
 
Christenskap is gebou op die BYBEL wat uniek is aan enige ander boek wat 
al ooit geskryf of nog ooit geskryf sal word. Hoekom is die BYBEL so uniek? 
 
Kyk na die interessante stelling geskryf deur historikus: 
 
Josephus, Joodse Historikus (einde eerste eeu nC.) skryf oor die Ou 
Testament: 
"...and how firmly we have given credit to those books of our own nation is 
evident by what we do; for during so many ages as have already passed, no 
one has been so bold as either to add 
anything to them or take anything from them, or to make any change in 
them; but it becomes natural to all Jews, immediately and from their very 
birth, to esteem those books to contain 
divine doctrines, and to persist in them, and, if occasion be, willingly to 
die for them. For it is no new thing for our captives, many of them in 
number, and frequently in time, to be seen to endure racks and deaths of 
all kinds upon the theatres, that they may not be obliged to say one word 
against our laws, and the records that contain them..." 
Die BYBEL is Uniek in sy onafgebrokenheid. Hier is ‘n boek wat: 
 
1. Geskryf is oor 1500 jaar. 
2. Geskryf oor 40 generasies. 
3. Geskryf deur meer as 41 skrywers uit elke hoek van die samelewing, 
insluitende Konings en landbouers, filosowe, vissermanne, digters, 
staatsmanne en geleerdes: 
Moses ‘n politiese leier,  
Petrus ‘n visserman 
Amos ‘n skaapherder 
Joshua ‘n militêre leier 
Nehemia ‘n beker draer 
Daniël ‘n minister 
Lukas ‘n doktor 
Salomo ‘n Koning 
Mattheüs ‘n belasting amptenaar 
Paulus ‘n rabbi 
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4.Geskryf in verskillende plekke: 
Moses in die wildernis 
Jeremia in ‘n kerker 
Daniël op ‘n heuwel en in ‘n paleis 
Paulus in die tronk 
Lukas gedurende sy reise 
Johannes op Patmos 
En baie ander. 
 
5.Geskryf in verskillende tye: 
Dawid gedurende die oorlog 
Salomo in tye van vrede 
En baie ander. 
 
6.Geskryf in verskillende emosionele omstandighede: 
Party het geskryf uit die hoogtes van geluk en ander uit diep depressie. 
 
7.Geskryf oor 3 Kontinente: 
Asia, Afrika, en Europa: 
 
8.Geskryf in 3 tale: 
Hebreeus die taal van die Ou testament. 
Aramees, algemene taal van daardie tyd. 
Grieks die taal van die Nuwe Testament. 
 
9. Die konteks bevat honderde omstrede onderwerpe. 
Van Genesis tot Openbaring. En daar is een openbarende storie lyn en dit is 
“GOD se verlossing van die mens” 
 
F.F Bruce skryf: 
"The Bible, at first sight, appears to be a collection of literature - mainly 
Jewish. If we enquire into the circumstances under which the various 
Biblical documents were written, we find that they were written at 
intervals over a space of nearly 1400 years. The writers wrote in various 
lands, from Italy in the west to Mesopotamia and possibly Persia in the 
east. The writers themselves were a heterogeneous number of people, not 
only separated from each other by hundreds of years and hundreds of 
miles, but belonging to the most diverse walks of life. In their ranks we 
have kings, herdsmen, soldiers, legislators, fishermen, statesmen, 
courtiers, priests and prophets, a tent making Rabbi and a Gentile 
physician, not to speak of others of whom we know nothing apart from the 
writings they have left us. The writings themselves belong to a great 
variety of literary types. They 
include history, law (civil, criminal, ethical, ritual, sanitary), religious 
poetry, didactic treatises, lyric poetry, parable and allegory, biography, 
personal correspondence, personal memoirs and diaries, in addition to the 
distinctively Biblical types of prophecy and apocalyptic. "For all that, the 
Bible is not simply an anthology; there is a unity which binds the whole 
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together. An anthology is compiled by an anthologist, but no anthologist 
compiled the Bible".  
 
10. Gevolgtrekking oor die samehang – ‘n vergelyking met ander groot 
geskrifte van die Westerse wêreld (Josh McDowell): 
 
A representative of the Great Books of the Western World came to my 
house recruiting salesmen for their series. He spread out the chart of the 
Great Books of the Western World series. He spent five minutes talking to 
us about the Great Books of the Western 
World series, and we spent an hour and a half talking to him about the 
Greatest Book. I challenged him to take just 10 of the authors, all from 
one walk of life, one generation, one place, one time, one mood, one 
continent, one language and just one controversial 
subject (the Bible speaks on hundreds with harmony and agreement). Then 
I asked him: "Would they (the authors) agree?" He paused and then replied, 
"No!" 
"What would you have?" I retorted. Immediately he said, "A 
conglomeration." Two days later he committed his life to Christ (the theme 
of the Bible). Why all this? Very simple! Any person sincerely seeking truth 
would at least consider a 
book with the above unique qualifications. 
 
Dus kan ons as Christene met gerustheid en moed ons Christenskap uitleef 
en verdedig met die WOORD VAN GOD, die BYBEL, as ons spreekbuis. 
 
Byvoorbeeld as ons net kyk na die manuskrip getuienis van die Nuwe 
Testament is dit astronomies: 
 
Uit die boekie “Evidence that demands a verdict”; 
 
“There are now more than 5,300 known Greek manuscripts of the New 
Testament. Add over 10,000 Latin Vulgate and at least 9,300 other early 
versions (MSS) and we have more than 24,000 manuscript copies of portions 
of the New Testament in existence today. No other document of antiquity 
even begins to approach such numbers and attestation. In comparison, the 
Iliad by Homer is second with only 643 manuscripts that still survive. The 
first complete preserved text of Homer dates from the 13th century.” 
 
Daar is beslis dat die hele Nuwe Testament geherproduseer sou kon word 
as al die manuskripte verwoes was, deur  brokkies van kopieë in besit van 
duisende mense. 
 
Dit dan net ‘n bietjie agtergrond oor die Woord van GOD, die Bybel, wat 
ons as Christene se spreekbuis en lewens handleiding is. Maar kom ons 
bestudeer die fondasie van dit wat ons glo verder. 
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Ek glo ons as kinders van die HERE JESUS CHRISTUS het al so gewoond 
geraak om in ons menswees en gedagtes vir onsself te vertel dat – “JESUS 
gesterf het vir my sonde, HY is my VERLOSSER, ek het my hart vir HOM 
gegee”, dat ons HOM in ‘n boksie plaas vir gebruik wanneer nodig. 
 
Ons vergeet JESUS was ‘n man in die Geskiedenis, die antichris wil die feit 
met alle mag verdoesel, maar dit sal nooit gebeur nie. 
 
Ons praat so vinnig van die SEUN van GOD maar besef ons wat ons sê. 
 
Kom ons kyk na JESUS die SEUN van GOD deur kwotasies van onderskeie 
skrywers. Wie is JESUS CHRISTUS?: 
 
Hier is ‘n paar nie-Bybelse skrywers: 
 
CORNELIUS TACITUS (Gebore in AD 52-54) 
‘n Romeinse historikus, Goewerneur van Asia, 112 nC. "But not all the 
relief that could come from man, not all the bounties that the prince could 
bestow, nor all the atonements which could be presented to the gods, 
availed to relieve Nero from the infamy of being believed to have ordered 
the conflagration, the fire of Rome. Hence to suppress the rumour, he 
falsely charged with the guilt, and punished with the most exquisite 
tortures, the persons commonly called Christians, who were hated for their 
enormities. Christ, the founder of the name, was put to death by Pontius 
Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius: but the pernicious 
superstition, repressed for a time broke out again, not only through Judea, 
where the mischief originated, but through the city of Rome also." Annals 
XV.44. 
 
FLAVIUS JOSEPHUS (born nC. 37) 
Generaal van die Joodse vorste in Galilea in 66 nC. 
 
Hy skryf: 
"Now there was about this time JESUS, a wise man, if it be lawful to call 
him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as 
receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the 
Jews, and many of the Gentiles. He was the Christ, and when Pilate, at the 
suggestion of the principal men among us, had condemned him to the 
cross, those that 
loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive 
again the third day; as the divine prophets had foretold these and ten 
thousand other wonderful things concerning him. 
And the tribe of Christians so named from him are not extinct at this day." 
Antiquities. xviii.33. 
 
(Vroeë tweede eeu) 
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ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA se laaste uitgawe gebruik oor die 20 000 
woorde om JESUS te beskryf, om HOM te probeer verduidelik het meer 
spasie opgeneem as Aristotle, Cicero, 
Alexander, Julius Caesar, Buddha, Confucius, Mohammed of Napoleon 
Bonaparte. 
 
As ons vra:  Wie is JESUS CHRISTUS? 
 
William Robinson staaf:  
 "However, if one takes a historically objective approach to the 
question, it is found that even secular history affirms that JESUS lived on 
earth and that He was JESUS - GOD's Son 
worshipped as GOD. He founded a church which has worshipped Him for 
2000 years. He changed the course of the world's history." 
 
Ons leer dat JESUS  gekruisig was vir presies wat HY gesê het hy is : 
Mar 14:61  Maar Hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie. Weer 
stel die hoëpriester Hom die vraag en sê vir Hom: Is U die Christus, die 
Seun van die geseënde God?  
Mar 14:62  En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan 
die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van 
die hemel.  
Mar 14:63  Toe skeur die hoëpriester sy klere en sê: Wat het ons nog 
getuies nodig!  
Mar 14:64  Julle het die godslastering gehoor; wat dink julle? En hulle 
het almal Hom veroordeel dat Hy die dood skuldig was.  

 
Joh 8:58  Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, 
voordat Abraham was, is Ek.  

 
Joh 10:33  Die Jode antwoord Hom en sê: Dit is nie oor ‘n goeie werk 
dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat ‘n mens 
is, Uself God maak. 
  
JESUS IS GOD ALMAGTIG 
 
So ons weet HY was gekruisig omdat HY GOD was en HY HOMSELF verklaar 
het as GOD. Maar die kruks van ons geloof in die WONDERBARE GOD is dat 
HY opgestaan het uit die dode wat insig self die getuienis was dat HY 
waarlik GOD is. 
 
Lees die pragtige stukkie geskryf deur Napoleon 
 
"I know men; and I tell you that JESUS Christ is not a man. Superficial 
minds see a resemblance between Christ and the 
founders of empires, and the gods of other religions. That resemblance 
does not exist. There is between Christianity and whatever other religions 
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the distance of infinity...Everything in Christ astonishes me. His spirit 
overawes me, and His will confounds me. Between Him and whoever 
else in the world, there is no possible term of comparison. He is truly a 
being by Himself. His ideas and sentiments, the truth which He announces, 
His manner of convincing, are not 
explained either by human organization or by the nature of things...The 
nearer I approach, the more carefully I examine, everything is above me - 
everything remains grand, of a grandeur 
which overpowers. His religion is a revelation from an intelligence which 
certainly is not that of man...One can absolutely find nowhere, but in Him 
alone, the imitation or the example of His 
life...I search in vain in history to find the similar to Jesus Christ, or 
anything which can approach the gospel. Neither history, nor humanity, 
nor the ages, nor nature, offer me anything with which 
I am able to compare it or to explain it. Here everything is extraordinary." 
“Christ alone has succeeded in so raising the mind of man 
towards the unseen that it becomes insensible to the barriers of time and 
space. Across the chasm of eighteen hundred years Jesus 
Christ makes a demand which is beyond all others difficult to 
satisfy. He asks for that which a philosopher may often seek in 
vain at the hands of his friends, or a father of his children, or a 
bride of her spouse, or a man of his brother. He asks for the 
human heart ; He will have it entirely to Himself ; He demands it 
unconditionally, and forthwith His demand is granted. Its powers 
and faculties become an annexation to the empire of Christ. All 
who sincerely believe in Him experience that supernatural love 
towards Him. This phenomenon is unaccountable, it is altogether 
beyond the scope of man's creative powers. Time, the great 
destroyer, can neither exhaust its strength nor put a limit to its 
range." THE MIRACLES OF UNBELIEF 265 
 
Ons GOD JESUS CHRISTUS het geen sonde gehad nie: 
 
Joh 8:46  Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid 
spreek, waarom glo julle My nie?  

 
Wilbur Smith skryf in sy boek “Have you considered Him”: 

Fifteen million minutes of life on this earth, in the midst of a wicked and 
corrupt generation -- every thought, every deed, every purpose, every 
word, privately and publicly, from the time He opened His baby eyes until 
He expired on the Cross, were all approved of GOD. Never once did our 
Lord have to confess any sin, for He had no sin.  

1Pet 1:19  maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam 
sonder gebrek en vlekkeloos,  
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1Pet 2:22  Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen 
bedrog gevind is nie; 

1Joh 3:5  En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, 
en geen sonde is in Hom nie.  

En laastens die kruks van ons pragtige verhouding met JESUS CHRISTUS. HY 
HET NA DRIE DAE OPGESTAAN. Hoe belangrik is die feit?  Dink daaraan? As 
dit nie bewys kan word dat JESUS opgestaan het nie het ons as SY kinders 
‘n groot probleem. 

Mat 28:1  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.  
Mat 28:2  En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die 
Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die 
opening weggerol en daarop gaan sit.  
Mat 28:3  En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos 
sneeu.  
Mat 28:4  En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies 
geword.  
Mat 28:5  Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees 
nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.  
Mat 28:6  Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. 
Kom kyk na die plek waar die Here gelê het;  
Mat 28:7  en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die 
dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek 
het julle dit gesê.  
Mat 28:8  En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en 
groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel.  
Mat 28:9  En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, 
kom Jesus hulle meteens teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader 
en gryp sy voete en aanbid Hom.  
Mat 28:10  En Jesus sê vir hulle: Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel 
my broeders dat hulle na Galiléa moet gaan; en daar sal hulle My sien.  
Mat 28:11  En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag 
in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het.  

Lees ook Markus 6, Lukas 24 en Johannes 20-21 

Christenskap is die enigste geloof wat ‘n leë graf vir sy stigter proklameer. 
Abraham was die stigter van die Jodedom en het gesterf ongeveer 1900 vC. 
en geen opstanding was vir hom geproklameer nie. 

Buddha is dood en het nooit opgestaan nie. Mohammed is dood  Junie 632 
nC. hy was 61 en sy grafsteen staan nog steeds in Medina. 
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En al die groepe Jode, Boeddhiste en Mohammedane stem saam hulle 
stigters is dood en het nooit opgestaan nie. 

W. J. Sparrow-Simpson skryf: 
"If it be asked how the resurrection of Christ is a proof of His being the Son 
of GOD, it may be answered, first, because He rose by His own power. He 
had power to lay down His life, and He 
had power to take it again, John x.18. This is not inconsistent with the fact 
taught in so many other passages, that He was raised by the power of the 
Father, because what the Father does 
the Son does likewise; creation, and all other external works, are ascribed 
indifferently to the Father, Son and Spirit. But in the second place, as 
Christ had openly declared Himself to be the 
Son of GOD, His rising from the dead was the seal of GOD to the truth of 
that declaration. Had He continued under the power of death, GOD would 
thereby have disallowed His claim to be His 
Son; but as He raised Him from the dead, He publicly acknowledged Him; 
saying, 'Thou art My Son, this day have I declared Thee such.' 
 
Professor Milligan skryf: 
 "It thus appears that from the dawn of her history the Christian Church not 
only believed in the Resurrection of her LORD, but that her belief upon the 
point was interwoven with her whole existence." 
 
Michael Green stel dit wonderlik: 
 "Christianity does not hold the resurrection to be one among many tenets 
of belief. Without faith in the resurrection there would be no Christianity 
at all. The Christian church would never have begun; the Jesus-movement 
would have fizzled out 
like a damp squib with His execution. Christianity stands or falls with the 
truth of the resurrection. Once disprove it, and you have disposed of 
Christianity.  
"Christianity is a historical religion. It claims that GOD has taken the risk of 
involving Himself in human history, and the facts are there for you to 
examine with the utmost rigour. They will stand 
any amount of critical investigation..." 
 
JESUS self het SY dood geproklameer maar, en interessant, nooit het HY 
dit gedoen sonder om te praat oor SY opstanding nie. 
 
Mat 12:40  Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die 
groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in 
die hart van die aarde wees.  
Lees ook: 
 
Mat 12:38-40; 16:21; 17:9; 17:22,23; 20:18,19; 26:32; 27:63 
Mark 8:31-9:1; 9:10; 9:31; 10:32-34; 14:28,58 
Luk 9:22-27 
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Joh 2:18-22; 12:34;  
 
Bestudeer saam met my  historiese geskrifte oor JESUS CHRISTUS se 
opstanding. 
 
Ignatius (ca. 50-115 nC.): 
Hy was ‘n Biskop van Antioch en was later in die Kolosseum gegooi vir die 
wilde diere. Hy skryf die volgende: 
 "He was crucified and died under Pontius Pilate. He really, and not merely 
in appearance, was crucified, and died, in the sight of beings in heaven, 
and on earth, and under the earth. "He also rose again in three days...On 
the day of the preparation, then, at the third hour, He received the 
sentence from Pilate, the Father permitting that to happen; at the sixth 
hour He was crucified; at the ninth hour He gave up the ghost; and before 
sunset He was buried. During the Sabbath He continued under the earth in 
the tomb in which Joseph of Arimathea had laid Him. "He was carried in 
the womb, even as we are, for the usual period of time; and was really 
born, as we also are; and was in reality nourished with milk, and partook 
of common meat and drink, even as we do. And when He had lived among 
men for thirty years, He was baptized by John, 
really and not in appearance; and when He had preached the gospel three 
years, and done signs and wonders, He who was Himself the Judge was 
judged by the Jews, falsely so called, 
and by Pilate the governor; was scourged, was smitten on the cheek, was 
spit upon; He wore a crown of thorns and a purple robe; He was 
condemned: He was crucified in reality, and not in 
appearance, not in imagination, not in deceit. He really died, and was 
buried, and rose from the dead..." 
 
"Justin Martyr ( 100-165 nC.) hy was ‘n filosoof en ‘n apologetiek vir 
CHRISTUS. 
“philosopher, martyr, apologist...Being an eager seeker for truth, 
knocked successively at the doors of Stoicism, Aristotelianism, 
Pythagoreanism and Platonism, but hated Epicureanism...This zealous 
Platonist became a believing Christian. He said, 'I found 
this philosophy alone to be safe and profitable.' "Indeed, Justin Martyr 
came to realize that while the philosophical systems of the world offered 
intellectual propositions, Christianity alone offered GOD Himself 
intervening in time and space through Jesus Christ. In a very straight-
forward manner he asserts: "...Christ was born one 
hundred and fifty years ago under Cyrenius, and subsequently, in the time 
of Pontius Pilate..." 
Josephus, Joodse historikus skryf na die eerste eeu nC. 
 "Now there was about this time JESUS, a wise man, if it be lawful 
to call him a man; for he was a doer of wonderful works, a teacher of such 
men as receive the truth with pleasure. He drew over to him many Jews, 
and also many of the Greeks. This man 
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was the Christ. And when Pilate had condemned him to the cross, upon his 
impeachment by the principal man among us, those who had loved from 
the first did not forsake him, for he appeared 
to them alive on the third day, the divine prophets having spoken these 
and thousands of other wonderful things about him. And even now, the 
race of Christians, so named from him, has not 
died out." 
 
Professor Kevan skryf oor die Nuwe Testament briewe: 
 "...There is the unimpeachable evidence of the contemporary letters of 
Paul the Apostle. These epistles constitute historical 
evidence of the highest kind. The letters addressed to the Galatians, the 
Corinthians, and the Romans, about the authenticity and date of which 
there is very little dispute, belong to the time 
of Paul's missionary journeys, and may be dated in the period A.D. 55-58. 
This brings the evidence of the resurrection of Christ still nearer to the 
event: the interval is the short span of 
twenty-five years. Since Paul himself makes it plain that the subject of his 
letter was the same as that about which he had spoken to them when he 
was with them, this really brings back the 
evidence to a still earlier time." 
 
En nou bewyse uit  die WOORD: 
 
Hand 1:1  Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat 
Jesus begin doen en leer het  
Hand 1:2  tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die 
apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het;  
Hand 1:3  aan wie Hy ook, ná sy lyde, Hom lewend vertoon het deur 
baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het 
en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.  
1Kor 15:6  Daarna het Hy verskyn aan oor die vyf honderd broeders 
tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap 
het.  
1Kor 15:7  Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die 
apostels;  
1Kor 15:8  en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die 
ontydig geborene.  

 
Joh 20:20  En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en sy sy. En 
die dissipels was bly toe hulle die Here sien.  
Joh 20:21  Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader 
My gestuur het, stuur Ek julle ook.  

 
Aan wie het JESUS verskyn? 
 
1. Maria Magdalena (Mark 16:9; Joh 20:10-18). 
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2. JESUS verskyn aan die vrouens wat terug gekom het van die graf af. 
(Mat 28:9-10). 

3. JESUS verskyn aan die dissipels op die pad na  Emmaus. (Luk 24:13-32; 
Mar 16:12-13). 

4. JESUS verskyn aan Petrus in Jerusalem. (Luk 24:34; 1 Kor 15:5). 
5. JESUS verskyn aan sy dissipels en SY volgelinge en ‘n 2de keer aan die 

Emmaus gangers in ‘n geslote kamer in  Jerusalem. (Luk 24:36-43; Joh 
20:19-23). 

6. ‘n Week later, verskyn JESUS aan SY dissipels. (Joh 20:24-29). 
7. JESUS verskyn aan die 7 dissipels by die see van Galilia. (Joh 21:1-24). 
8. JESUS word gesien deur 500 gelowiges. (1 Kor 15:6). 
9. JESUS verskyn aan Jakobus (1 Kor 15:7). 
10. JESUS verskyn aan 11 dissipels op die berg in Galilia. (Mat. 28:18-20). 
11. JESUS stap saam met SY dissipels op die pad na Betanië, en vaar dan 

op na die HEMEL. (Luk 24:50-53). 
12. JESUS was ook gesien deur Paulus op die pad na Damaskus (Hand 9:3-

6; 1 Kor 15:8). 
 

WARE CHRISTENSKAP is; 
 
Ware Christenskap is die siels-, geestes- en fisiese verhouding met die 
opgestane SEUN van GOD, en die absolute besef dat HY die SKEPPER, 
HEERSER en GOD is van my lewe. WARE CHRISTENSKAP is nie die 
verbondenheid aan enige instansie of kerk gebou of denominasie nie. 
Dit is die daaglikse pad van wonders en seëninge in die teenwoordigheid 
met die enigste ware lewende GOD, JESUS CHRISTUS. 
 

Joh 20:31  maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus 
die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe 
kan hê in sy Naam.  
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PROFESIEË 

                                                                   
 
Wat is die wiskundige kans dat JESUS se Profesieë waar is? 
 
"Die volgende waarskynlikhede is geneem van Peter Stoner in Science 
Speaks (Moody Press, 1963) om te wys dat toevalligheid uitgegooi word 
deur die wetenskap van waarskynlikheid.  Stoner sê dat deur die gebruik 
van die hedendaagse wetenskap van waarskynlikheid  van net 8 profesieë 
was gevind dat , ‘we find that the chance that any man might have lived 
down to the present time and fulfilled all eight prophecies is 1 in 1017."  Dit 
is 1 in 100,000,000,000,000,000. Om die magdom  te verstaan illustreer 
Stoner deur dit so te illustreer; sê nou ons vat 1017 silwer dollars of munte 
en plaas dit oor die oppervlakte van Texas, sal hulle die staat se oppervlak 
2 voet diep toemaak. Merk nou een van die silwer dollars en skommel die 
hele klomp, blinddoek nou ‘n man en sê vir hom hy kan so ver stap as wat 
hy wil, maar hy moet op ‘n stadium een stuk optel en sê “dit is die regte 
een”. Watter kans sou hy gehad het om die regte een te kry? Net dieselfde 
as die  profete wat die 8 profesieë geskryf het, en dié waar gekom het in 
een man alleen. 
Stoner kyk dan na 48 Profesieë en sê , "We find the chance that any one 
man fulfilled all 48 prophecies to be 1 in 10157, or 1 in 
10,00,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000, 
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000, 
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000 000,000,000."  
 
Die geskatte elektrone in die heelal is 1079.  So dit is voor die hand liggend 
dat JESUS nie per ongeluk die profesieë vervul het nie. Hy was wie hy gesê 
het Hy is- 
 
Joh. 14:6  JESUS antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 
lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.  
 
Verder is daar 35 spesifieke Profesieë wat te doen het met verraad, dood, 
en opstanding van CHRISTUS, wat almal in 72 uur volbring is!! 
Die kans vir dit om te gebeur is 1 uit 33,554,432. Ook is 109 profesieë 
vervul net met CHRISTUS se eerste koms, en die moontlikheid hiervan is: 1 
uit ‘n biljoen volgens die wet van gemiddeldes. 
 
Hoeveel Profesieë is in die BYBEL? 
Verskillende boeke gee verskillende getalle, dit hang af van die manier 
waarop dit bereken word. Byvoorbeeld: Sommige sal een vers tel as ’n 
profesieë terwyl ander 3 tot 4 profetiese elemente in ’n vers sal tel. 
J. Barton Payne’s Encyclopedia of Biblical Prophecy lys 1,239 profesië in 
die Ou Testament en  578 in die Nuwe Testament die totaal 1,817. Die 
hoeveelheid verse wat gebruik is vir profesieë is 8,352. 
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Hier volg belangrike Profesieë met Ou en Nuwe Testament verwysing: 
(ons gee die Ou Testament profesieë, die naam van die profesieë, en dan 
waar dit vervul is in die Nuwe Testament) 
 

Gen 3:15  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen 
jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in 
die hakskeen byt.  
Saad van ‘n vrou 

Gal 4:4  Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun 
uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,  
 
Gen 12:3  En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat 
jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.  
Nasate van Abraham 

Mat 1:1  Die geslagsregister van JESUS CHRISTUS, die seun van Dawid, 
die seun van Abraham 
 
Gen 17:19  Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n 
seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom 
oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom.  
Nasate van Isak 

Luk 3:34  die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, 

die seun van Tera, die seun van Nahor, 

 

Num 24:17  Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie 
naby nie: ‘n ster kom te voorskyn uit Jakob, en ‘n septer kom uit Israel 
op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die 
oorlogsugtiges omver.  
Nasate van Jakob 

Mat 1:2  Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, 
en Jakob die vader van Juda en sy broers;  
 

Gen 49:10  Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf 

tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke 

gehoorsaam wees. 

Van die stam van Juda 

Luk 3:33  die seun van Amminadab, die seun van Ram, die seun van 

Hesrond, die seun van Peres, die seun van Juda, 

 

Jes. 11:10  En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat 
daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.  
Nasate van Isai 

Rom 15:12  En Jesaja sê ook: Die wortel van Isai sal daar wees, en Hy 
wat opstaan om oor die nasies te heers, op Hom sal die nasies hoop.  
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Jer 23:5  Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n 
regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig 
handel en reg en geregtigheid doen in die land.  
Jer 23:6  In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is 
sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.  
Nasate van Dawid 
Mat 1:1  Die geslagsregister van JESUS CHRISTUS, die seun van Dawid, 
die seun van Abraham:  
 
Eseg 37:24  En my kneg Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal 
almal een herder hê; en hulle sal in my verordeninge wandel en my 
insettinge onderhou en daarna handel.  
Die Verlosser en herder sal uit Betlehem kom: 
Mat 2:6  En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste 
onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal ‘n leidsman voortkom 
wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.  
 
Jes 9:7  (9:6) tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede 
sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te 
bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af 
tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.  
Opvolger van Dawid se troon 

Luk 1:32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem 
word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  
Luk 1:33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, 
en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.  
 
Ps 45:6  (45:7) U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u 
koninkryk is ‘n regverdige septer.  
Ps 45:7  (45:8) U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom 
het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.  
Ps 102:25  (102:26) In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die 
hemele is die werk van u hande.  
Ps 102:26  (102:27) Húlle sal vergaan, maar U sal bly; ja, hulle almal 
sal soos ‘n kleed verslyt; U verwissel hulle soos ‘n kledingstuk, en hulle 
verdwyn.  
Ps 102:27  (102:28) Maar U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.  
Gesalf en verewig 

Heb 1:8 maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die 
septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer;  
Heb 1:9  U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; 
daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle;  
Heb 1:10  en: U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die 
hemele is werke van u hande.  
Heb 1:11  Hulle sal vergaan, maar U bly; en hulle sal almal soos ‘n 
kleed verslyt,  
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Heb 1:12  en soos ‘n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander 
word, maar U is dieselfde, en u jare het geen einde nie. 
 
Miga 5:2  (5:1) 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. 
Gebore in Betlehem 
Luk 2:4  En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasaret, 
na Judea, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat 
hy uit die huis en geslag van Dawid was,  
Luk 2:5  om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy 
hom verloof het, wat swanger was.  
Luk 2:7  en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in 
doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in 
die herberg was nie.  
 
Dan 9:25  Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die 
woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n 
Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit 
herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van 
benoudheid. 
Sy proklamasie as koning tot op dag en datum,? AD 6 Apr 32, 10 Nisan) 
Luk 19:35  Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hul klere op 
die vul en laat Jesus daarop sit.  
Luk 19:36  En terwyl Hy voortgaan, gooi hulle hul klere oop op die pad.  
Luk 19:37  En toe Hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin 
die hele menigte dissipels God met blydskap te prys met ‘n groot stem 
oor al die kragtige dade wat hulle gesien het,  
Luk 19:38  terwyl hulle sê: Geseënd is die Koning wat kom in die Naam 
van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele!  
 
Luk 2:1  En in daardie dae het daar ‘n bevel uitgegaan van keiser 
Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word.  
Luk 2:2  Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cirénius 
goewerneur van Sirië was. 
 
Jes 7:14  Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die 
maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immanuel noem.  
Gebore van ‘n maagd 

Luk 1:26  En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur 
na ‘n stad in Galilea met die naam van Násaret,  
Luk 1:27  na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van 

Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria. 

 

Luk 1:30  En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het 
genade by God gevind.  
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Luk 1:31  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom 
JESUS noem.  
 
Ps 72:9  Die bewoners van dor plekke sal voor hom kniel, en sy vyande 

sal die stof lek. 

Aanbid deur skaapwagters 

Luk 2:8  En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop 
veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het.  
Luk 2:9  En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die 
heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het 
hulle oorweldig.  
Luk 2:10  En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek 
bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal 
wees,  
Luk 2:11  dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die 
Saligmaker wat CHRISTUS, die Here, is.  
Luk 2:12  En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in 
doeke toegedraai is en wat in die krip lê.  
Luk 2:13  En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die 
hemelse leërskare wat God prys en sê:  
Luk 2:14  Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die 
mense ‘n welbehae!  
Luk 2:15  En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê 
die herders vir mekaar: Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding 
sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het.  
Ps 72:10  Die konings van Tarsis en van die eilande sal geskenke 
aanbied, die konings van Skeba en Seba belasting aanbring.  
Ps 72:15  Mag hy dan lewe! en mag hulle aan hom gee van die goud van 
Skeba en altyddeur vir hom bid; mag hulle die hele dag hom seën!  
 
Jes 60:3  En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende 

opgang. 

Geëer deur Konings 

Mat 2:1  En toe JESUS te Betlehem in Judea gebore is, in die dae van 
koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem 
aangekom  
Mat 2:2  en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want 
ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys.  
Mat 2:3  En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele 
Jerusalem saam met hom;  
Mat 2:4  en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die 
volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die 
CHRISTUS gebore sou word.  
Mat 2:5  En hulle het vir hom gesê: Te Betlehem in Judéa, want so is 
daar deur die profeet geskrywe:  
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Mat 2:6  En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste 
onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal ‘n leidsman voortkom 
wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.  
Mat 2:7  Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en 
hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra;  
Mat 2:8  en hy het hulle na Betlehem gestuur en gesê: Gaan doen 
noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom vind, laat my 
weet, sodat ek ook kan gaan en Hom hulde bewys.  
Mat 2:9  En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En 
kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, gaan voor hulle uit 
totdat hy kom en bly staan bo-oor die plek waar die Kindjie was.  
Mat 2:10  En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot 
blydskap verheug.  
Mat 2:11  En hulle het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy 
moeder, gevind en neergeval en Hom hulde bewys. Daarop maak hulle 
hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre.  
 

Jer 31:15  So sê die HERE: ‘n Stem word gehoor in Rama, geklaag, 
bitter geween; Ragel ween oor haar kinders; sy weier om getroos te 
word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie.  
Slagting kinders 

Mat 2:16  Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, 
het hy baie woedend geword en gestuur en in Betlehem en in al die 
omstreke daarvan al die seuntjies van twee jaar en daaronder laat 
ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra 
het.  
Mat 2:17  Toe is vervul wat deur Jeremia, die profeet, gespreek is toe 
hy gesê het:  
Mat 2:18  ‘n Stem is in Rama gehoor: rouklag en geween en groot 
gekerm; Ragel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, 
omdat hulle daar nie meer is nie.  
 

Hos 11:1  Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte 
het Ek my seun geroep.  
Gevlug  uit Egipte 

Mat 2:14  Hy het toe opgestaan, die Kindjie en sy moeder in die nag 
geneem en na Egipte vertrek.  
Mat 2:15  En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord 
vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte 
het Ek my Seun geroep.  
 
Jes 40:3  ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van 
die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God!  
Jes 40:4  Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak 
word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte 
word.  
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Jes 40:5  En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle 
vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit 
gespreek.  
Die weg is voorberei!                        
Luk 3:3  En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die 
doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig;  
Luk 3:4  soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die 
profeet, waar hy sê: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei 
die weg van die Here, maak sy paaie reguit.  
Luk 3:5  Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak; en 
die krom draaie sal ‘n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk weë.  
Luk 3:6  En alle vlees sal die heil van God sien.  
 
 
Mal 3:1  Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal 
baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, 
naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, 
Hy kom, sê die HERE van die leërskare.  
Voorafgegaan deur ’n boodskapper: 
Luk 7:24  En nadat die boodskappers van Johannes weggegaan het, 
begin Hy vir die skare aangaande Johannes te sê: Wat het julle 
uitgegaan in die woestyn om te aanskou? ‘n Riet wat deur die wind 
beweeg word?  
Luk 7:27  Dit is hy van wie daar geskrywe is: Kyk, Ek stuur my 
boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor U uit sal regmaak.  
 
Mal 4:5  Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en 
vreeslike dag van die HERE aanbreek.  
Mal 4:6  En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, 
en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom 
en die land met die banvloek tref nie.  
Vooruitgegaan deur Elia 

Mat 11:13  Want al die profete en die wet het tot op Johannes 
geprofeteer.  
Mat 11:14  En as julle dit wil aanneem: hy is Elía wat sou kom.  
 
Ps 2:7  Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my 
Seun, vandag het Ek self U gegenereer.  
Spr 30:4  Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die 
wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? 
Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe 
is die Naam van sy Seun—as jy dit weet?  
Die SEUN van GOD!                        
Luk 1:32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem 
word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  
Mat 3:17  En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my 
geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. 
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Jes 9:1  (8:23) Want nie langer sal dit donker wees daar waar 
benoudheid is nie: in die eerste tyd het Hy die land Sébulon en die land 
Náftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die 
weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die 
heidene.  
Jes 9:2  (9:1) Die volk wat in duisternis wandel, het ‘n groot lig gesien; 
die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het ‘n lig 
geskyn.  
Galilea bediening 

Mat 4:13  En Hy het Násaret verlaat en gaan woon in Kapérnaüm aan 
die see, in die gebied van Sébulon en Náftali,  
Mat 4:14  sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die 
profeet, toe hy gesê het:  
Mat 4:15  Die land Sébulon en die land Náftali, na die see toe, oorkant 
die Jordaan, Galilea van die heidene—  
Mat 4:16  die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien, en die 
wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het ‘n lig 
opgegaan.  
 

Ps 78:2  Ek wil my mond open met ‘n spreuk, raaisels uit die voortyd 
laat stroom.  
Ps 78:3  Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het,  
Ps 78:4  sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die 
volgende geslag vertel die roemryke dade van die HERE en sy mag en 
sy wonders wat Hy gedoen het.  
Spreek deur gelykenisse 

Mat 13:34  Al hierdie dinge het JESUS deur gelykenisse vir die skare 
gesê, en sonder gelykenis het Hy vir hulle niks gesê nie;  
Mat 13:35  sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die 
profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge 
wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af.  
 
Jes 56:7  hulle sal Ek bring na my heilige berg, en Ek sal hulle vreugde 
laat smaak in my huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers 
sal welgevallig wees op my altaar; want my huis sal ‘n huis van gebed 
genoem word vir al die volke.  
Jer 7:11  Is hierdie huis waaroor my Naam uitgeroep is, ‘n spelonk van 
moordenaars in julle oë? Ook Ek—kyk, Ek het dit gesien, spreek die 
HERE.  
Tempel word ’n besigheid- in plaas van aanbiddings plek! 
Mat 21:13  En Hy sê vir hulle: Daar is geskrywe: My huis moet ‘n huis 
van gebed genoem word. Maar julle het dit ‘n rowerspelonk gemaak. 
  
Ps 69:9  (69:10) Want die ywer vir u huis het my verteer, en die 
smaadhede van die wat U smaad, het op my geval.  
Ywer vir die tempel in plaas van GOD 
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Joh 2:17  En sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: Die ywer vir 
u huis het my verteer. 
 
Deut 18:15  ‘n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die 
HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister— ’n Profeet 
Hand 3:20 en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, 
naamlik JESUS CHRISTUS, 
Hand 3:22  Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God 
sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom 
moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek.  
 
Jes 29:18  En in dié dag sal die dowes Skrifwoorde hoor, en uit 
donkerheid en duisternis sal die oë van die blindes sien.  
Jes 35:5  Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die 
dowes ontsluit word.  
Jes 35:6  Dan sal die lamme spring soos ‘n takbok, en die tong van die 
stomme sal jubel; want in die woestyn breek waters uit en strome in 
die wildernis. 
Blindes, dowes en verlamdes word gesond gemaak deur JESUS! 
Luk 7:22  En JESUS antwoord en sê vir hulle: Gaan vertel aan Johannes 
wat julle sien en hoor: blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses 
word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die 
evangelie verkondig.  
Mat 11:3  en vir Hom gesê: Is U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n 
ander een verwag?  
Mat 11:4  En JESUS het geantwoord en vir hulle gesê: Gaan vertel aan 
Johannes wat julle hoor en sien:  
Mat 11:5 blindes sien weer en kreupeles loop, melaatses word gereinig 
en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie 
verkondig.  
 

Jes 42:2  Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat 
hoor nie.  
Jes 42:3  Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit 
nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring.  
Jes 53:7  Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy 
mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en 
soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie 
oopgemaak nie.  
Die Messias sal nederig en sagmoedig wees! 

Mat 12:18  Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my 
siel ‘n welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die 
nasies die reg aankondig.  
Mat 12:19  Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op 
die strate hoor nie.  
Mat 12:20  ‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat 
rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.  
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Mat 11:29  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;  
 
Jes 42:1  Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie 
my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na 
die nasies uitbring.  
Jes 49:1  Hoor na My, eilande, en luister, volke wat ver is! Die HERE 
het My geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my 
naam genoem.  
JESUS sal die nasies bedien! 
Mat 12:18  Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my 
siel ‘n welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die 
nasies die reg aankondig.  
Mat 12:19  Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op 
die strate hoor nie.  
Mat 12:20  ‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat 
rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.  
Mat 12:21  En op sy Naam sal die heidene hoop.  
Luk 2:32  ‘n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u 
volk Israel.  
 
Jes 61:1  Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My 
gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het 
My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die 
gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van 
die gevangenis;  
Jes 61:2  om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die HERE en ‘n 
dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos;  
JESUS sal die gebrokenes verbind! 
Luk 4:18  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 4:19  om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes 
herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om 
die aangename jaar van die Here aan te kondig.  
 
Jes 53:12  Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met 
magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die 
dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde 
van baie gedra en vir die oortreders gebid het.  
Jes 59:16  En Hy het gesien dat daar niemand was nie en Hom verbaas 
dat niemand tussenbei tree nie; daarom het sy arm Hom gehelp en sy 
geregtigheid het Hom ondersteun 
JESUS sal intree vir die mensdom! 
Rom 8:34  Wie is dit wat veroordeel? CHRISTUS is dit wat gesterf het, 
ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God 
is, wat ook vir ons intree.  



PROFESIEË 
 

 
228 

 

Heb 7:25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God 
gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.  
 
Jes 63:14  Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van die HERE 
hulle na die rus gelei. Só het U u volk gelei, om vir U ‘n heerlike Naam 
te maak.  
Jer 6:16  So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die 
ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus 
vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie.  
JESUS gee rus vir siele! 
Mat 11:29  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;  
Mat 11:30  want my juk is sag en my las is lig.  
 
Jes 53:3  Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte 
en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat 
verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.  
Jes 8:14  Dan sal Hy vir julle ‘n heiligdom wees, maar ‘n klip waar ‘n 
mens teen stamp en ‘n rots waar ‘n mens oor struikel, vir die twee 
huise van Israel, ‘n vangnet en ‘n strik vir die inwoners van Jerusalem.  
Jes 28:16  daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ‘n 
gronddsteen, ‘n beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas 
gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie. 
Ps 118:22  Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen 
geword. 
JESUS sal verwerp word deur SY eie mense! 
Joh 1:11  Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie 
aangeneem nie.  
Luk 23:18  Maar die hele menigte skreeu en sê: Weg met Hom, en laat 
vir ons Barábbas los!  
Hand 4:11  Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat ‘n 
hoeksteen geword het.  
1Pet 2:6  Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n 
uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit 
beskaam word nie.  
1Pet 2:7  Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die 
ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit 
het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen des aanstoots en ‘n rots van 
struikeling—  
1Pet 2:8  vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord 
ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is.  
 
Ps 110:4  Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie:U is 
priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.  
JESUS ’n Priester volgens die orde van Melgisedek:  
Heb 5:5  So het CHRISTUS ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te 
word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my 
Seun, vandag het Ek U gegenereer.  
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Heb 5:6  Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens 
die orde van Melgisédek.  
 

Sag 9:9  Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van 
Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is 
Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel—op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.  
Die 0orwinnaar kom! 

Mar 11:7  En hulle het die vul na JESUS gebring en hulle klere daarop 
gelê, en Hy het op hom gaan sit.  
Mar 11:9  En die wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep 
en gesê: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!  
Mar 11:11  En JESUS het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat 
Hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het Hy met die 
twaalf uitgegaan na Betánië.  
 
Ps 8:2  (8:3) Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte 
gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige 
stil te maak.  
Geliefd deur kinders! 

Mat 21:15  En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die 
wonderwerke sien wat Hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel 
uitroep en sê: Hosanna vir die Seun van Dawid! was hulle 
verontwaardig  
Mat 21:16  en sê vir Hom: Hoor U wat hulle daar sê? En JESUS 
antwoord hulle: Ja, het julle nooit gelees: Uit die mond van kinders en 
suigelinge het U vir U lof berei nie?  
 

Jes 53:1  Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm 
van die HERE geopenbaar?  
Ongeloof in JESUS se woorde 

Joh 12:37  En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het 
hulle nie in Hom geglo nie;  
Joh 12:38  sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat 
hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm 
van die Here geopenbaar?  
 
Sag 13:7  Ontwaak, o swaard, teen my herder, en teen die man wat my 
metgesel is! spreek die HERE van die leërskare. Slaan die herder, sodat 
die skape verstrooi word; en Ek sal my hand weer uitstrek oor die 
geringes.  
Skape van die skaapwagter verstrooi! 
Mat 26:31  Toe sê JESUS vir hulle: Julle sal almal in hierdie nag 
aanstoot neem aan My, want daar is geskrywe: Ek sal die herder slaan, 
en die skape van die kudde sal verstrooi word.  
 

Ps 41:9  (41:10) Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek 
vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig.  
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Ps 55:12  (55:13) Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou 
ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders 
sou ek my vir hom wegsteek;  
Ps 55:13  (55:14) maar jy, ‘n man soos ek, my vriend en my vertroude!  
Sag 13:6  En as iemand vir hom sê: Watter wonde is daardie tussen jou 
hande? dan sal hy antwoord: So is ek geslaan in die huis van my 
vriende.  
Verloën deur ‘n vriend 

Luk 22:47  En terwyl Hy nog spreek, kom daar ‘n skare; en hy wat 
Judas genoem word, een van die twaalf, het voor hulle uit geloop en 
nader gekom na JESUS om Hom te soen.  
Luk 22:48  En JESUS sê vir hom: Judas, verraai jy die Seun van die 
mens met ‘n kus? 
Mat 26:49  En dadelik gaan hy na JESUS en sê: Gegroet, Rabbi! en hy 
het Hom gesoen.  
Mat 26:50  Maar JESUS sê vir hom: Vriend, waarvoor is jy hier? Toe 
kom hulle nader en slaan die hande aan JESUS en gryp Hom.  
 

Sag 11:12  Daarop sê ek vir hulle: As dit goed is in julle oë, gee dan my 
loon; en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg: 
dertig sikkels silwer.  
Verloën vir 30 stukke silwer 

Mat 26:14  Toe gaan een van die twaalf, met die naam van Judas 
Iskáriot, na die owerpriesters  
Mat 26:15  en sê: Wat wil u my gee, en ek sal Hom aan u oorlewer? En 
hulle het vir hom dertig silwerstukke afgeweeg.  
 
Sag 11:13  Hierop sê die HERE vir my: Gooi dit vir die pottebakker—die 
heerlike prys waarmee Ek deur hulle gewaardeer is! En ek het die 
dertig sikkels silwer geneem en dit in die huis van die HERE vir die 
pottebakker gegooi.  
Verloën geld gebruik om pottebakkery te koop 

Mat 27:6  En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê: 
Dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te stort nie, omdat dit 
bloedgeld is.  
Mat 27:7  En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond 
van die pottebakker daarmee gekoop as ‘n begraafplaas vir 
vreemdelinge.  
 

Ps 35:11  Kwaadwillige getuies staan op; wat ek nie weet nie, vra hulle 
vir my.  
Aangekla deur vals getuies 

Mar 14:57  En sommige het opgestaan en vals teen Hom getuig en gesê:  
Mar 14:58  Ons het Hom hoor sê: Ek sal hierdie tempel wat met hande 
gemaak is, afbreek en in drie dae ‘n ander een opbou wat nie met 
hande gemaak is nie.  
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Jes 53:7  Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy 
mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en 
soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie 
oopgemaak nie.  
Stil gebly oor aanklagtes 

Mar 15:4  En Pilatus het Hom weer gevra en gesê: Antwoord U niks nie? 
Kyk hoe baie getuienisse hulle teen U inbring.  
Mar 15:5  Maar JESUS het niks meer geantwoord nie, sodat Pilatus hom 
verwonder het.  
 

Jes 50:6  Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die 
wat die hare uitpluk; my aangesig het Ek nie verberg vir smaadhede en 
bespuwing nie.  
Op gespoeg en geslaan 

Mat 26:67  Toe het hulle in sy aangesig gespuug en Hom met die vuis 
geslaan,  
Mat 27:30  En hulle spuug op Hom en neem die riet en slaan Hom op sy 
hoof.  
 

Jes 53:5  Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille 
van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede 
aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 
gekom.  
Verbrysel 

Mat 27:26  Toe laat hy vir hulle Barábbas los, maar JESUS het hy laat 
gésel en oorgelewer om gekruisig te word.  
 

Ps 35:19  Laat hulle oor my nie bly wees wat sonder grond my vyande 
is nie; laat die wat my sonder oorsaak haat, nie met die oë knip nie!  
Gehaat sonder rede 

Joh 15:24  As Ek nie die werke onder hulle gedoen het wat niemand 
anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle 
dit gesien, en tog het hulle My sowel as my Vader gehaat.  
Joh 15:25  Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul 
word: Hulle het My sonder oorsaak gehaat.  
 
Jes 53:5  Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille 
van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede 
aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 
gekom.  
Geoffer 

Rom 5:6  Want toe ons nog swak was, het CHRISTUS op die regte tyd 
vir die goddelose gesterwe.  
Rom 5:8  maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat CHRISTUS vir 
ons gesterf het toe ons nog sondaars was.  
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Jes 53:12  Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met 
magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die 
dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde 
van baie gedra en vir die oortreders gebid het.  
Gekruisig saam met oortreders 

Mar 15:27  Hulle het ook twee rowers saam met Hom gekruisig, een 
aan sy regter— en een aan sy linkerkant.  
Mar 15:28  En die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die misdadigers 
gereken.  
 
Sag 12:10  Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van 
Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal 
opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag 
soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween 
soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.  
Ps 22:16  (22:17) Want honde het my omsingel; ‘n bende kwaaddoeners 
het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.  
Deurboor 

Joh 20:25  Die ander dissipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien! 
Maar hy het vir hulle gesê: As ek nie in sy hande die merk van die 
spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my 
hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.  
Joh 20:26  En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas 
saam met hulle. En JESUS het gekom terwyl die deure gesluit was, en 
het in hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle!  
Joh 20:27  Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na 
my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie 
ongelowig wees nie, maar gelowig.  
 

Ps 22:7  (22:8) Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, 
hulle skud die hoof en sê:  
Ps 22:8  (22:9) Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, laat Hy 
hom bevry: Hy het mos behae in hom!  
Gespot 

Luk 23:35  En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het 
saam met hulle ook geskimp en gesê: Ander het Hy verlos; laat Hy 
Homself verlos as Hy die CHRISTUS, die uitverkorene van God, is.  
 
Ps 69:9  (69:10) Want die ywer vir u huis het my verteer, en die 
smaadhede van die wat U smaad, het op my geval.  
Was gesmaad 

Rom 15:3  Want ook CHRISTUS het Homself nie behaag nie, maar soos 
geskrywe is: Die smaadhede van die wat U smaad, het op My geval.  
 
Ps 109:25  En ék het vir hulle ‘n smaad geword; as hulle my sien, skud 
hulle hul hoof.  
Hoofde geskud 
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Mat 27:39  En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul 

hoofde skud 

 

Ps 69:21  (69:22) En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my 
dors het hulle my asyn laat drink.  
Asyn gedrink 

Joh 19:28  Hierna, omdat Hy geweet het dat alles al volbring was—
sodat die Skrif vervul sou word—het JESUS gesê: Ek het dors!  
Joh 19:29  En daar het ‘n kan vol asyn gestaan; en hulle het ‘n spons 
met asyn gevul en op ‘n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring.  
 

Ps 109:4  Vir my liefde behandel hulle my vyandig, terwyl ek tog 
gedurig bid.  
Jes 53:12  Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met 
magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die 
dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde 
van baie gedra en vir die oortreders gebid het.  
Bid vir sy oortreders 
Luk 23:34  En JESUS sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat 
hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.  
 
Ps 22:17  (22:18) Al my beendere kan ek tel; húlle kyk, hulle sien met 
welgevalle op my neer!  
Ps 22:18  (22:19) Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot 
oor my gewaad.  
Verdeel Sy klere 

Mat 27:35  En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel 
deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet 
gespreek is: Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my 
gewaad die lot gewerp.  
Mat 27:36  En hulle het gaan sit en Hom daar bewaak.  
 
Ps 22:1  Vir die musiekleier; op die wysie van: "Die hert van die 
dageraad." ‘n Psalm van Dawid. (22:2) My God, my God, waarom het U 
my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul?  
Deur GOD verlaat 

Mat 27:46  en omtrent die negende uur het JESUS met ‘n groot stem 
geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, 
waarom het U My verlaat?  
 
Ps 31:5  (31:6) In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, HERE, 
God van trou.  
Sy Gees oorgegee aan GOD 

Luk 23:46  En JESUS het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in 
u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste 
asem uit.  
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Ps 38:11  (38:12) Die wat my liefhet en my vriende is, staan opsy vir 
my kwaal, en my nabestaandes het ver gaan staan;  
My vriende staan ver 

Luk 23:49  En al sy bekendes het ver weg gestaan; ook die vroue wat 
Hom van Galiléa gevolg het, het hierdie dinge gesien.  
 

Ps 34:20  (34:21) Sjin. Hy bewaar al sy bene: nie een daarvan word 
gebreek nie.  
Geen bene gebreek nie 

Joh 19:32  Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een 
gebreek en van die ander een wat saam met Hom gekruisig was;  
Joh 19:33  maar toe hulle by JESUS kom en sien dat Hy al dood was, 
het hulle sy bene nie gebreek nie.  
Joh 19:36  Want hierdie dinge het gebeur, dat die Skrif vervul sou 
word: Geen been van Hom sal gebreek word nie.  
 

Sag 12:10  Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van 
Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal 
opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag 
soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween 
soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.  
Hy is deurboor 

Joh 19:34  Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek, 
en dadelik het daar bloed en water uitgekom.  
 

Amo 8:9  En in dié dag, spreek die Here HERE, laat Ek die son op die 

middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog 

dag is. 

Dit het duister geword 

Mat 27:45  En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die 
hele aarde tot die negende uur toe;  
 

Jes 53:9  En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n 
ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen 
bedrog in sy mond gewees het nie.  
By ‘n ryke begrawe 
Mat 27:57  En toe dit aand geword het, het daar ‘n ryk man van 
Arimathéa gekom met die naam van Josef, wat self ook ‘n dissipel van 
JESUS was.  
Mat 27:58  Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van JESUS gevra. 
Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word.  
Mat 27:59  En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne 
toegedraai  
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Mat 27:60  en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het; 
en nadat hy ‘n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het 
hy weggegaan.  
 
Ps 16:10  want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie 
toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.  
Ps 30:3  (30:4) HERE, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het 
my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.  
Ps 49:15  (49:16) Maar God sal my siel loskoop van die mag van die 
doderyk, want Hy sal my opneem. Sela.  
Ps 118:17  Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die HERE 
vertel.  
Hy sal lewe 
Mar 16:6  En hy sê vir hulle: Moenie verskrik wees nie. Julle soek JESUS 
die Nasaréner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. 
Dáár is die plek waar hulle Hom neergelê het.  
Mar 16:7  Maar gaan sê vir sy dissipels en vir Petrus dat Hy voor julle 
uit gaan na Galiléa. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.  
 
Jes 44:3  Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë 
grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou 
nakomelinge.  
Joe 2:28  En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns 
en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle 
jongelinge gesigte sien.  
Die Heilige gees gestuur 

Joh 20:22  En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: 
Ontvang die HEILIGE GEES.  
Hand 2:16  Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:  
Hand 2:17  En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees 
uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en 
julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.  
 
Jes 55:3  Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal 
lewe; Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit: die bestendige genade 
bewyse van Dawid.  
Jes 55:4  Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie van die volke gemaak, tot ‘n 
vors en ‘n gebieder van die nasies.  
Jer 31:31  Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis 
van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;  
Nuwe verbond 

Mat 26:28  Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, 
wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.  
Luk 22:20  Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie 
beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word.  
Heb 8:6  Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover 
Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes 
wettelik gegrond is.  
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Heb 8:7  Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie 
plek vir ‘n tweede gesoek word nie.  
Heb 8:8  Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die 
Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe 
verbond tot stand sal bring,  
Heb 8:9  nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het 
op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit 
Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, 
en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.  
Heb 8:10  Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die 
huis van Israel, spreek die Here: 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.  
 

Ps 68:18  (68:19) U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes 
weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook 
wederstrewiges om daar te woon, o HERE God!  
Ps 110:1  Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit 
aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.  
Aan die Regterhand van GOD 

Mar 16:19  Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem 
in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God.  
1 Kor 15:4  en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek 
is volgens die Skrifte;  
Efes 4:8  Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die 
gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.  
 
Jes 9:2  (9:1) Die volk wat in duisternis wandel, het ‘n groot lig gesien; 
die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het ‘n lig 
geskyn.  
Jes 11:10  En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Jesi, wat 
daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.  
Jes 65:1  Ek het My laat raadpleeg deur wie na My nie gevra het nie; 
Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; aan ‘n nasie 
wat na my Naam nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek!  
Die nasies sal vra 
Rom 11:25  Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie 
verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: 
dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van 
die heidene ingegaan het;  
Mat 4:16  die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien, en die 
wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het ‘n lig 
opgegaan.  
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Watter Profesieë moet vervul word voor JESUS terug keer? 
 
Vorige generasies het gedink  dat JESUS in hulle tyd sou terug keer, maar 
hulle was verkeerd. Die Bybel bevat profesieë wat eers in die huidige dag 
en era waar kan word; 
Kom ons bestudeer 7 profesieë wat die Eindtyd aankondig. 
 
1 – Die menslike ras sal die vermoë hê om homself uit te wis. 
 
Mat 24:21  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van 
die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal 
wees nie.  
Mat 24:22  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered 
word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort 
word.  
 
Hier in Mattheus 24:22 word die voorwaardes gestel vir SY 2de koms. Ons 
moet altyd onthou dat sommige  profesieë wat moet gebeur voor JESUS se 
koms negatief mag klink, maar JESUS se belangrikste boodskap “die goeie 
nuus is”  Mar 1:14, HY kom!!. 
 
Mattheus skryf in vers 22,  dat as GOD nie ingryp nie die mens, deur 
homself  vernietig sal word. Die mens het die laaste 50 jaar vir die eerste 
keer die vermoë om homself te vernietig, voor die 50 jaar het die mens nie 
die vermoë gehad nie. 
 
Die laaste 50 jaar merk die era met die grootste kernkrag ontwikkeling 
deur Amerika, Rusland, Brittanje, Indië, Pakistan, Israel en China. 
 
‘n Studie gedoen deur die Universiteit van Wollongong, in Australia: Daar 
word geskat dat daar omtrent  70,000 atoom bomme bestaan in die 
wêreld. Die presiese aantal word geheim gehou. 
 
Die kern krag saam sal nie die vermoë hê om die aarde te seer te maak 
nie, ‘n 100,000 atoom bomme saam sal nie eers ‘n kontinent soos Europa 
uitwis nie.  Om ‘n bom te maak wat die aarde sal uitwis moet dit 500 
petaton weeg of 200 miljoen biljoen ton tnt bevat. Dit  sal wel die 
mensdom vernietig deur radio aktiewe materiaal wat na die tyd 50 – 100 

jaar sal aanhou. (Morten Brendefur). 
 
Die goeie nuus is dat JESUS sal ingryp om die mensdom te red. Hierdie 
profesieë kan net waar wees in die laaste 50 jaar. 

2 – ‘n Joodse selfregerende staat moet ontstaan in die Midde Ooste 

Die sentrale fokus in terme van die eindtyd sal gebeur in Jerusalem en 
omringende omgewing, wat mense ken as die, “Holy land”.  

http://wiki.answers.com/Q/User:Morten_Brendefur
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Luk 21:20  En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan 
moet julle weet dat sy verwoesting naby is.  
Luk 21:21  Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; en die wat 
in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie 
daar inkom nie.  
Luk 21:22  Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe 
is, vervul kan word.  

Mense wat ‘n eeu tevore geleef het sou nie die woorde kon glo nie. Vir die 
laaste 4 eeue van 1517 af leef die mense in  redelike vrede in Jerusalem, 
maar dit het drasties verander in die 20 ste eeu. 

Dit moes drasties verander het om plek te maak vir die Bybel profesieë.  

Die Ou Testament profeteer herhaaldelik oor die laaste dae: 

Sag 12:2  Kyk, Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot ‘n beker 
van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die beleëring 
teen Jerusalem.  
Sag 12:3  En in dié dag maak Ek Jerusalem tot ‘n baie swaar klip vir al 
die volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; 
en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word.  
 
En dan profeteer Sagaria in vers 9 en sê: 
 
Sag 12:9  Ook sal Ek in dié dag daarna soek om al die nasies wat teen 
Jerusalem aankom, te verdelg.  
 
Mense kan redeneer dat daar  baie beleërings was in Antieke tye teen 
Jerusalem maar hoofstuk 14 van Sagaria vat enige agterdog weg oor 
wanneer die dinge sal gebeur want daar word van die toekoms 
geprofeteer: 
 
Sag 14:1  Kyk, daar kom ‘n dag vir die HERE; dan sal wat van jou 
buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem!  
Sag 14:2  Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen 
Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die 
vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in 
ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad 
uitgeroei word nie.  
Sag 14:3  En die HERE sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op 
die dag van sy stryd, die dag van oorlog.  
Sag 14:4  En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor 
Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur 
gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte 
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van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die 
suide.  
 
Duidelik kan hier gesien word dat die profesieë nog vervul moet word. 
Mens kan agterkom dat ‘n Joods-regeerde Jerusalem aan die orde van die 
dag sal wees. 
 
Ook Daniël het geprofeteer in Dan 12:11 oor die Joodse daaglikse gebruike 
wat afgesny sal word in die eindtye (1-13). JESUS het geprofeteer dat dit 
sal gebeur voor SY koms: 
 
Mat 24:15  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan 
gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat 
hy wat lees, oplet—  
 
Hierdie daaglikse gebruike sal heringestel word voor JESUS se koms. 
 
Geskiedenis leer dat Israel onafhanklik geword het in 1948. En vanaf die 
datum het klein Israel oorloë gevoer vir sy voortbestaan teen vyande. 

3. Die eindtyd koning van die Noorde en die koning van die Suide 

In Daniël 11 word geprofeteer oor 2 konings van die Noorde en die Suide. 
Om die profesieë te verstaan is dit nodig om na die Geskiedenis te kyk van 
Alexander die Grote wat aan die einde van die 4 de eeu voor CHRISTUS 
geleef het, 200 jaar na Daniël.  
 
Alexander word opmerklik uitgewys  deur die hele boek van Daniël, al het 
Daniël nie sy naam geken nie. Maar GOD het aan Daniël gewys dat na 
Babilon, Persië sou oprys as die grootste moondheid van die streek en 
daarna Griekeland. 
 
Daniël profeteer oor  8 toekomstige oorloë tussen Persië en Griekeland. 
Onthou dat wanneer on hier lees in Daniël ‘n “horing”, die simbolisering is 
van adellike gesag.  
Persië het,- 
Dan 8:3  En ek het my oë opgeslaan en gesien, en kyk, daar staan ‘n 
ram voor die rivier; en hy het twee horings gehad, en die twee horings 
was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste 
uitgekom.  
 
Hierdie vers verwys na 2 nasies wat saamgesmelt het – die Medo-Persiese 
ryk en die Persiese Ryk wat baie  groot geword het. 

In vers 5 lees ons dat Persië later oorgeneem is deur Alexander die Grote. 



PROFESIEË 
 

 
240 

 

Dan 8:5  Terwyl ek daarop ag gee, kom daar ‘n bokram uit die weste 
aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond 
te raak; en die bok het ‘n aansienlike horing tussen sy oë gehad.  
 
Hierdie “aansienlike horing” wat hier van gepraat word is Alexander die 
Grote. 

“Sonder om grond te raak” wys op die spoed wat hy die  bekende wêreld in 
besit geneem het. Alexander is dood in 323 voor CHRISTUS, hy was 33 jaar 
oud. 

Sy dood is ook geprofeteer: 

Dan 8:8  En die bok het uitermate magtig geword; maar toe hy sterk 
was, het die groot horing afgebreek, en vier aansienlike horings het in 
sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel.  
 
Met sy dood is sy ryk verdeel tussen 4 van sy generaals (aansienlike 
horings). Twee van die generaals het groot vorstehuise laat ontstaan uit 
hul gedeeltes, wat ‘n groot invloed op Israel sou hê. Hulle was die “koning 
van die Noorde” en die “koning van die Suide”. Daniël 11 gee ‘n in diepte 
studie oor die 2 partye se konflikte. 

Dan vertel die profesieë van die eindtyd, lees in vers 40: 

Dan 11:40  Maar in die tyd van die einde sal die koning van die Suide 
met hom in botsing kom, en die koning van die Noorde sal op hom 
afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal 
daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.  
Dan 11:41  Hy sal ook kom in die Pragtige Land, en baie sal struikel; 
maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste 
deel van die kinders van Ammon.  

Hierdie “Pragtige land” is Israel. 

Die laaste gedeelte van Daniël profeteer dus oor die 2 groot moondhede 
Noord en Suid, met ander woorde die Europese moondheid en die Islam 
wêreld. 

4. Die eindtyd unie van Europese nasies 

In Daniël 2 en 7 sien ons profesieë wat handel oor 4 groot nie-Joodse ryke, 
wat sal ontstaan tussen die tyd van Daniël en die wederkoms van GOD: 
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Dan 2:44  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—  

Daniël het geleef in die eerste van die groot Ryke as ‘n Joodse balling in 
Babilon. 

Na die val van Babilon in 539 voor CHRISTUS, sou Persië die grootste 
moondheid word en daarna Griekeland en dan die Roomse ryk: 

Dan 7:7  Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was ‘n 
vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot 
ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy 
pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom 
gewees het, en dit het tien horings gehad.  
Dan 7:8  Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie 
tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; 
en kyk, in hierdie horing was oë soos mens-oë, en ‘n mond wat groot 
dinge spreek.  
Dan 7:9  Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan 
sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon 
wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur;  

Horings soos ons weet beteken leiers of regerings. Hierdie 10 horings is die 
hoeveelheid kere wat probeer is om die Roomse Ryk te herstel. Die laaste 
probeerslag word genoem in Openbaring. 

Open 17:12  En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat 
nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos 
konings een uur lank saam met die dier.  
Open 17:13  Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee 
aan die dier.  
Open 17:14  Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle 
oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings 
en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.  

Hierdie profesieë moet nog gebeur: wanneer die 10 konings aan bewind  
sal wees en hulle mag oorgee aan een leier. 

5. Eindtyd, opstanding en val van Israel en Juda 
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"Israel"  was die nuwe naam wat GOD gegee het vir Jakob. Gen 32. Die 12 
stamme van Israel was afstammelinge van sy 12 seuns. Die stamme het 
later ‘n koninkryk gevorm. 

Dit is nou ongeveer 3000 jaar vandat Israel verdeel het in 2. 10 Van die 
stamme het gerebelleer teen Koning Rehobeam. Die Bybel leer dat die 10 
stamme Israel is en die ander 2; Juda en Benjamin is. 

Hierdie 2 stamme is deur Jakob geprofeteer as die 2 hoof nasies in die 
laaste dae (Genesis 49:1, 22-26).  

Ongeveer 200 jaar nadat die koninkryk verdeel het, was die  Noordelike 
stamme van Israel weggevoer na die noordelike gedeelte van die koninkryk 
deur Assiriane. Hulle was soms die verlore stamme genoem maar ons ken 
hulle vandag as die Jode. 

Die koninkryk van Juda het ‘n eeu later die knie moes buig onder Babilon 
maar die mense het nie verlore gegaan nie.  

Die naam Efraim word in die Bybel gebruik as die verteenwoordiger van die 
hele Noordse koninkryk. Dit was ook Josef se seun se naam, wat “baie 
nasies” beteken. (Genesis 48:19).  

Om hierdie eindtyd profesieë te verstaan lees ons in Hosea. 

Die profesieë handel oor Efraim (menigte nasies) en  die vernietiging van 
Israelitiese nasies. 

Hos 5:5  En die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom; en Israel 
en Efraim sal struikel deur hulle ongeregtigheid, ook Juda sal saam 
met hulle struikel.  
Hos 5:6  Met hulle kleinvee en hulle beeste sal hulle heengaan om die 
HERE te soek, maar Hom nie vind nie. Hy het Hom aan hulle onttrek.  
Hos 5:7  Hulle het troueloos gehandel teen die HERE, want hulle het 
onegte kinders verwek; nou sal die nuwemaan hulle met hul velde 
verteer.  

Nuwe mane geskied ‘n maand uitmekaar uit. Dit wil sê dat Israel, Juda en 
Efraim binne een maand vernietig sal word. Hierdie profesieë moet dus nog  
geskied. 

Hierdie profesie leer ons dat Israel-Juda binne een maand sal val. 

6. Die Woord sal verkondig word oor die hele wêreld 
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Die dissipels het vir JESUS gevra? 

Mat 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels 
alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en 
wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?  

En dan sê JESUS: 

Mat 24:14  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. 

Gedurende die laaste 50 jaar was dit nie moontlik om al die lande reg oor 
die wêreld te raak met die goeie nuus boodskap nie. Plekke soos China met 
‘n kwart van die wêreld se bevolking verban die “evangelie” en selfs 
Islamitiese lande waar die doodstraf gegee word, as ‘n Christen uitgevang 
word dat hy of sy hul geloof uitleef.  

Maar die Internet is besig om dit alles te verander omdat regerings van die 
dag dit nie maklik kan beheer nie. Die boodskap van GOD is in hierdie tyd 
wat ons leef besig om te versprei na alle lande, ‘n profesie wat net in ons 
tyd vervul kan word.  

Hierdie is dus nog ‘n profesie wat net vervul kan word in hierdie dag en 
era. 

7. Wêreldwye kommunikasie en GOD se finale getuies. 

Hierdie handel oor nog ‘n profesie wat nog nie vervul is nie, maar moontlik 
gemaak word deur hierdie era en sy wêreld  kommunikasie moontlikhede. 

In die profesieë van Mat 24, Markus 13, en Lukas 21 gee JESUS ‘n 
uiteensetting van rampspoede wat sal kom, sodat mense sal vrees vir hulle 
lewens: 

Luk 21:26  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.  

In die tyd wat hierdie profesieë gegee is was dit nie moontlik vir mense om 
te hoor van rampspoede reg oor die wêreld nie. Met die huidige vlak van 
kommunikasie; internet, televisie, koerante, en ander media, beleef meer 
en meer mense hierdie rampspoede daagliks. 
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Met die tegnologie wat so ontsettend vinnig groei is die gebeurtenisse in 
Openbaring 11, nou eers moontlik, naamlik dat  almal wêreldwyd SY laaste 
2 getuies se lot sal kan sien. 

Hierdie 2 getuies wat mens herinner aan profete soos Elia en Elisa, sal die 
laaste waarskuwing gee in die laaste drie en ‘n half jaar voor JESUS se 
koms. 

Open 11:13  En in dié uur het daar ‘n groot aardbewing gekom, en ‘n 
tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die 
aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God 
van die hemel heerlikheid toegebring.  
 
Open 11:1  En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het 
gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en 
die wat daarin aanbid.  
Open 11:2  Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en 
dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die 
heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.  
Open 11:3  En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke 
bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.  
Open 11:4  Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor 
die God van die aarde staan.  
Open 11:5  En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle 
mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet 
hy op dieselfde manier gedood word.  
Open 11:6  Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae 
van hulle profesieë geen reën val nie; en hulle het mag oor die waters, 
om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande 
plae so dikwels as hulle wil.  
Open 11:7  En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier 
wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en 
hulle doodmaak;  
Open 11:8  en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat 
geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig 
is.  
Open 11:9  En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal 
hulle lyke drie en ‘n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke 
in die graf gelê word nie.  
Open 11:10  Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor 
hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat dié twee profete die 
bewoners van die aarde gepynig het.  

Dit is belangrik om waar te neem dat die 2 getuies se dooie liggame reg 
oor die wêreld gesien sal word. Dit sou nie moontlik gewees het voordat 
satelliet televisie op die prentjie verskyn het nie. Hierdie profesie lê dus in 
die toekoms.  
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Sal hierdie huidige generasie GOD se koninkryk aanskou op aarde? 

Die sewe profesieë wat ons behandel het is profesieë wat net  vervul kan 
word, in hierdie dag en era. Dit maak die moontlikheid van ons geslag om 
GOD se koninkryk te sien groter as al die vorige geslagte.  

Mat 24:33  So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat 
dit naby is, voor die deur.  
Mat 24:34  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie 
verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.  

JESUS sê dat wanneer die dinge begin gebeur, die geslagte wat in dié era 
leef hierdie dinge sal sien. (dit kan ons wees) 

In Noag se dae het mense hom gespot oor sy profesieë. GOD gee altyd vir 
SY kinders ‘n padkaart oor wat gaan gebeur. Wanneer die presiese dag of 
uur is kan niemand profeteer nie, net GOD. Maar wat hierdie dag vooraf 
gaan word alreeds geprofeteer. 

Luk 21:28  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle 
hoofde op, omdat julle verlossing naby is.  
 

Weet JESUS wanneer die laaste dag sal wees? 

Dalk moet ons die vraag anders vra. Baie het al gewonder hoe dit moontlik 
is dat JESUS nie weet wanneer die laaste dag sou wees nie.  HY is immers 
GOD?! 

Mar 13:32  Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie 
die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader. 

Die vraag moet wees:  Het JESUS na SY kruisiging geweet wanneer die 
laaste dag sou wees, en weet HY nou?. 

GOD het mens geword in alle aspekte van menswees, in SY SEUN JESUS. 
Wanneer JESUS met SY dissipels praat, praat HY uit ‘n menslike oogpunt, 
al is HY GOD. 

JESUS sê: 

Open 22:12  En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te 
vergeld soos sy werk sal wees.  



PROFESIEË 
 

 
246 

 

Open 22:13  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die 
eerste en die laaste.  
 
Hier sien ons dat JESUS weet, en verder in 
 
Kol 2:2  dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg 
word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van 
insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van 
Christus,  
Kol 2:3  in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.  
 
Dus, wanneer JESUS in Mar 13:23 praat, plaas HY homself nie as minder as 
GOD nie, maar handhaaf  HY wat GOD van die begin af beplan het:  Dat 
GOD mens geword het in SY seun JESUS CHRISTUS en as mens kon HY nie 
weet nie. Maar nou waar HY aan die regterhand van GOD sit, weet HY soos 
HY sê in Openbaring 22:12. 
 
 
Profesieë deur Gematria( numeriese letter waardes) 
 
Ter interessantheid: 
 
Ons het in vorige hoofstukke profesieë behandel oor JESUS CHRISTUS in die 
Ou Testament en die Nuwe Testament. Maar, is dit ook verder moontlik om 
profesieë te sien in numeriese waarde van die Ou-en Nuwe Testament? 
Dit is!  Maar nie net in die Hebreeus en Grieks soos ons gesien het in vorige 
hoofstukke nie, maar ook in Engels. 
 
Kom ons kyk eers na die Hebreeus en Grieks. 
 
In Grieks is die Gematria van: 
JESUS = 'Ιησοῦς = 888  
CHRISTUS = Χριστο̍ς = 1480  
JESUS CHRISTUS = 'Ιησοῦς Χριστο ̍ς = 800 + 1480 = 2368 
LORD JESUS CHRIST = Κυ̍ριος 'Ιησοῦς Χριστο̍ς = 800 + 888 + 1480 = 3168  
 
Ons behandel net ‘n paar voorbeelde: 
 
In die eerste verse van Jesaja 53 word JESUS CHRISTUS geprofeteer as die 
“loot”. 
 
Jes 53:1  Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm 
van die HERE geopenbaar?  
Jes 53:2  Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n 
wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat 
ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer 
nie.  
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Jes 53:3  Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte 
en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat 
verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.  
 
In Hebreeus: 

ִֵבֹ בֲב בלֵב ּפִֵבא ֹוהֹ דהֹ בֹלֹ בִָאב־  ָאי־ יֲןֹ הן ֲןֹ ןֲי יַא 

En die gematria van die verse: 

52 + 246 + 31 + 206 + 291 + 90 + 105 + 800 + 166 + 180 + 105 + 38 + 26 + 32 
= 2368 = JESUS CHRISTUS 

Verder in Jesaja 11 word daar meer spesifiek oor JESUS geprofeteer as die 
“wortel”: 

Jes 11:10 ( En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai), wat 
daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.  
 
 
In Hebreeus: 

בֹ בֲא ֲֹן ִֹ  בֲב 

En die gematria van die vers: 

800 + 20 + 56 + 12 = 888 = JESUS  

Sou ons die volgende vers in die Nuwe Testament vertaal in Hebreeus uit 
die Grieks kry ons: 
 
Open 22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle 
voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, 
die blink môrester.  

In Hebreeus: 

  בלכּד קבֲ יֲב בל־ ֵןֵן בֲב ןִֵב ןּלֹ ןה ֹוֵֹ יהןא בהָא

En die gematria van die vers: 

48 + 302 + 340 + 14 + 182 + 800 + 61 + 36 + 31 + 125 + 91 + 338 = 2368 = 
JESUS CHRISTUS 
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Nog Profesieë uit die Ou Testament: 

Jesaja 53:3-5 

Jes 53:3  Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte 
en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat 
verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.  
Jes 53:4  Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns 
smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat 
geplaag, deur God geslaan en verdruk was.  
Jes 53:5  Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille 
van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede 
aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 
gekom.  
 
In Hebreeus: 

הע ָאֲן הן ָאבּד ָא־ה קאֹ ֲֹן  ָאקֲֲֹ ֹולַא יַא בכן ּפבֹו אֵ ָאהה ֲֹן ִבב יכןּד ָּדה ָאִהב ןֵ 
 ֲין

En die gematria van die verse: 

281 + 221 + 126 + 90 + 25 + 450 + 90 + 68 + 12 + 30 + 63 + 92 + 48 + 351 + 
12 + 31 + 310 + 42 + 14 + 12 = 2368 = JESUS CHRISTUS 

En so kan ons aangaan - Jesaja 53 profeteer DIE HERE JESUS CHRISTUS 
in numeriese waarde. En so kan ons ook bevestig dat JESUS die MESSIAS 
is. 

In Psalm 7:9 lees ons van die “regverdige GOD”: 

Ps 7:9  (7:10) Laat tog die boosheid van die goddelose mense ‘n einde 
neem, maar bevestig U die regverdige, ja, U wat harte en niere toets, 
o regverdige God!  

In Engels! nie Hebreeus of Grieks nie is die Gematria van “regverdige GOD” 
= 888 = JESUS. 

Soos ons weet het elke alfabet letter in Hebreeus en Grieks elkeen ‘n 
spesifieke numeriese waarde. 

Sou ons die Engelse alfabet ‘n gematria gee van 6. Met ander woorde A=6, 
B=12, C=18 ens., en ons gebruik die gematria met Engelse woorde uit die 
King James Bybel kry ons die volgende ongelooflike voorbeelde: 



PROFESIEË 
 

 
249 

 

GOD: FATHER SON AND HOLY SPIRIT 

THE TRINITY = 888 (1 Joh 5:7; Matt 28:19)  
LORD MOST HIGH = 888 (Ps 7:17, 47:2)  
RIGHTEOUS GOD = 888 (Ps 7:9; Dan 9:14)  
LIVING LORD GOD = 888 (Jer 10:10)  
HOST COMMANDER = 888 (Isa 1:24, 2:12, 9:7, 55:4)  
DIVINE PRESENCE = 888 (Acts 3:19; Ps 97:5, 114:7; Jer 4:26; Zep 1:7)  
OMNIPRESENT = 888 (Jer 23:23-24; Ps 139:7-12)  
KIND HEARTED LORD = 888 (Ps 25:8, 34:8, 86:5, 100:5; Rom 2:4; 2 Pet 
3:9)  
MESSIAH JESUS = 888 (The Lord's name, JESUS, in Koine Greek totals 
888)  
GOD IN MAN'S FORM = 888 (John 1:14; Phil 2:6-9)  
GRAVE CAN'T HOLD ME = 888 (Ps 16:10; Jn 2:19-21; Acts 2:29-32)  
GOD: KING OF KINGS = 888 (1 Tim 6:15)  
THE KING JESUS = 888 (Rev 17:14, 19:16)  
THE LION OF JUDAH = 888 (Rev 5:5)  
MORNING STAR = 888 (Rev 22:16)  
JESUS: GOD, SON = 888 (John 1:1, 14, 3:16)  
KING FROM HEAVEN = 888 (John 3:13, 6:38, 52, 1 Cor 15:47)  
KING OF THE SABBATH = 888 (Matt 12:8)  
I WAS, AM AND WILL BE = 888 (Rev 1:8, 2:8 22:13; Isa 41:4 43:10, 44:6, 
48:12)  
CARPENTER TRADE = 888 (Mark 6:3)  
I CARRY CROSS = 888 (Jn 19:17)  
THORN CROWN = 888 (Matt 27:29)  
BIBLICAL PROPHET = 888 (Deut 18:15; Acts 3:19-23)  
GOSPEL PREACHER = 888 (Matt 4:17; Lk 4:18-19)  
COMING TRUTH = 888 (John 14:1-6)  
AUTHOR OF FAITH = 888 (Heb 12:2)  
 
BYBEL 
 
SCRIPTURES = 888 (2 Tim 3:15)  
BIBLE HOPE: JESUS = 888 (Rom 15:4)  
GOD'S WORD: KJV = 888 (Ps 12:6-7)  
KJV: RIGHT BOOK = 888  
A KJV ENGLISH BIBLE = 888  
LAW OF LIBERTY = 888 (Jam 1:25, 2:12)  
GOD'S PERFECT BIBLE = 888 (Jam 1:25; Ps 19:7)  
OLD TESTAMENT = 888 (2 Cor 3:14-16)  
A HOLY TRUTH = 888 (Rom 1:2)  
THE SWORD LAW = 888 (Heb 4:12; Eph 6:17)  
GOSPEL PARABLES = 888 (Matt 13:34-35)  
THE LIVE WATER = 888 (Water is a symbol for the Word of GOD, cf. Eph 
5:26; John 3:5, 4:10, 13:3-11, 17:17; Isa 55:10-11)  
A MESSAGE FROM GOD = 888  
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WORD IS PURE = 888 (Psalm 119:140; Prov 30:5)  
LAMP UNTO FEET = 888 (Ps 119:105)  
PLEASANT WORD = 888 (Prov 15:26)  
SHIELD AND BUCKLER = 888 (Ps 91:4) 
 
906 SE BEVINDINGE 
 
DIE nommer  906 is ook baie uniek want 906 minus 18 (6+6+6) = 888. Dit 
wys die verlossing wat net deur JESUS CHRISTUS gegee kan word van die 
sondige wêreld deur SY bloed en opstanding. Kyk na die interessanthede.  
 
A HEAVENLY FATHER = 906 (Matt 28:19)  
JESUS CHRIST = 906 (1 Jn 5:7)  
HOLY SPIRIT = 906 (Luke 11:13; John 15:26, 16:13)  
MIGHTY JEHOVAH = 906 (Isa 1:24)  
JESUS AND FATHER = 906 (Luke 23:34, 46)  
LORD OF HOSTS = 906 (Ps 24:10, 46:7, 11, 46:11, 48:8, 84:1)  
SON OF THE LORD = 906 (Ps 2:7; Isa 7:14, 9:6-7; John 1:14)  
REDEEMER FROM GOD = 906 (Isa 59:20)  
JESUS SACRIFICED = 906 (Eph 5:2; Heb 9:26; 1 Cor 5:7)  
SHED BLOOD FOR MAN = 906 (Mark 14:24; Heb 9:22)  
JESUS IS ALIVE = 906 (Luke 24:5; Rev 1:18)  
THE LAW IS LOVE = 906 (Matt 22:36-40)  
JESUS' POWER = 906 (Matt 28:18)  
JESUS' GLORY = 906 (John 1:14; 2 Cor 4:6)  
JESUS IS LORD = 906 (1 Cor 12:3)  
HE WHO WILL COME = 906 (Heb 10:37; Rev 2:5, 16, 3:3, 20)  
PROPHETIC KING = 906 (Isa 9:6-7)  
HEALING PROMISE = 906 (Isa 53:5; Rev 21:4)  
THROUGH LOVE = 906 (1 Jn 4:9-10; John 3:16)  
GOD'S TRUTH = 906 (Ps 138:2; 2 Cor 4:2; John 17:17; Eph 1:13; 2 Tim 
2:15; Jas 1:18)  
LORD'S PRAYER = 906 (John 17)  
 
(Bevindinge ENGELSE GEMATRIA deur J.R Church.) 
Die bewyse is astronomies. Bybel kodes openbaar ‘n magdom bewyse wat 
mens se asem wegvat. ONS GOD LEWE.  SY naam is JESUS CHRISTUS.  Hier 
is ‘n laaste Gematria bewys van JESUS se name: 

Lord = 800 (8 x 100 = 800) 
JESUS = 888 (8 x 111 = 888) 
Christ = 1,480 (8 x 185 = 1,480) 
Messiah = 656 (8 x 82 = 656)  
Saviour = 1,408 (8 x 176 = 1,408) 
Emmanuel = 25,600 (8 x 3,200 = 
25,600) 
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DOOD 
 
Wat sê die BYBEL oor die dood? 
Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die 
genadegawe van God is die ewige lewe in CHRISTUS JESUS, onse Here.  
 
Rom 5:12  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 gesondig het  
 
Gen 2:17  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy 
sekerlik sterwe.  
 
Gen 5:5  So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, nege 
honderd en dertig jaar, en hy het gesterwe.  
 
Mat 27:50  Daarop het JESUS weer met ‘n groot stem geroep en die 
gees gegee.  
 
Heb 2:9  maar ons sien Hom, naamlik JESUS, wat vir ‘n kort tydjie 
minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met 
heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir 
elkeen die dood sou smaak.  
 

Die verskil in die verse is dat Adam dood is omdat hy ‘n sondaar was. JESUS 
het ook ‘n fisiese dood beleef maar HY het gekies om as plaasvervanger vir 
alle mense op te tree en het nooit gesondig nie. 
JESUS het verder SY GODDELIKE krag gewys deur op te staan na 3 dae. 
 
Open 1:18  en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle 
ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die 
dood.  
 
En as gevolg van JESUS is die dood oorwin, 

1Kor 15:55  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?  
Hos 13:14  Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal 
hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, 
waar is jou verderf? Berou bly vir my oë verborge.  
 
Vir die ongeredde bring die dood die einde vir die kans om JESUS aan te 
neem as jou saligmaker en verlosser. 
 
Heb 9:27  En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en 
daarna die oordeel,  
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Vir die geredde bring die dood ons in die teenwoordigheid van GOD 
 
2Kor 5:8  Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die 
liggaam uit te woon en by die Here in te woon.  
Fill 1:23  Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om 
heen te gaan en met CHRISTUS te wees, want dit is verreweg die beste;  
 
Ons kyk in verwagting wanneer daar nie meer dood sal wees nie. 
 
Open 21:4  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.  
 
Wat sal gebeur met mense wat nog nooit gehoor het van JESUS 
CHRISTUS nie? 
 
Rom 2:14  Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van 
nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself ‘n wet, al het 
hulle geen wet nie;  
Rom 2:15  omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte 
geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die 
gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig,  
Rom 2:16  in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense 
deur JESUS CHRISTUS sal oordeel, volgens my evangelie.  
1: Dit wil voorkom of daar ‘n strenger oordeel sal wees vir die wat die 
Woord van GOD verwerp as die wat dit nooit gehoor het nie. 
2: Paulus vertel dat die wat nooit die wet gehoor het nie, word die sonde 
nie toegeskryf onder die wet nie. 
3: Paulus vertel ook dat die wat die wet volg, bv. Jode,  geoordeel sal 
word deur die wet. 
4: Mense wat nooit van die wet gehoor het nie word volgens die wet van 
GOD wat HY in hulle harte geplaas het, geoordeel. 
Verder leer ons dat die oordeel in direkte konnotasie staan met wat ons 
weet: ‘n waarskuwing deur Jakobus. 
 

Jak 3:1  Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle 
weet dat ons ‘n groter oordeel sal ondergaan.  
 
Met ander woorde die wat die Woord ken, studeer en onderwys sal onder 
strenger oordeel wees omdat sulke mense die vermoë het om ander mense 
of op die regte of verkeerde pad te lei. JESUS praat van die verskil in 
oordeel tussen die wat die wil van GOD ken en die wat dit nie ken nie. 
 

Luk 12:41  Toe sê Petrus vir Hom: Here, vertel U hierdie gelykenis vir 
ons of ook vir almal?  
Luk 12:42  En die Here antwoord: Wie is dan die getroue en 
verstandige bestuurder wat die heer oor sy diensvolk sal aanstel om 
hulle rantsoen op tyd te gee?  
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Luk 12:43  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só 
besig sal vind.  
Luk 12:44  Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings 
aanstel.  
Luk 12:45  Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om 
te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin 
eet en drink en dronk word,  
Luk 12:46  dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ‘n dag dat 
hy dit nie verwag nie, en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom 
pynig en hom ‘n deelgenoot maak van die ontroues.  
Luk 12:47  En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en 
nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae 
geslaan word;  
Luk 12:48  maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae 
verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee 
is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou 
het, van hom sal hulle oorvloediger eis.  
 
Wat gebeur met babas en kinders wat dood gaan voor hulle oud genoeg 
is om te kan reageer op die WOORD van GOD? 
 
Hierdie vraag word al vir eeue gevra – wat is die ouderdom van 
verantwoording?  Maar die BYBEL praat nie direk daarvan nie. 
Daar word ook nie gepraat van ‘n tyd waar babas of kinders ‘n bewustelike 
besluit kan neem vir CHRISTUS of teen CHRISTUS nie. 
 
Calvyn het gesê: 
"I do not doubt that the infants whom the Lord gathers together from this 
life are regenerated by a secret operation of the Holy Spirit." (Amsterdam 
edition of Calvin's works, 8:522). 
"I everywhere teach that no one can be justly condemned and perish 
Except on account of sin; and to say that the countless mortals taken from 
life while yet infants are precipitated from their mothers' arms into eternal 
death is a blasphemy to be universally detested." (Institutes, Book 4, 
p.335). 
 
Jong kindertjies is nog nie in staat om konsieës te sondig soos ouer kinders 
nie. 
 
Jes 7:15  Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat 
kwaad is en om te kies wat goed is.  
Jes 7:16  Want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is 
en te kies wat goed is, sal die land vir wie se twee konings jy bang is, 
verlate wees.  
 
Mat 18:3  en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en 
soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die 
hemele ingaan nie!  
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Mat 18:4  Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is 
die grootste in die koninkryk van die hemele.  

En daarom glo ek JESUS sien kindertjies in ‘n spesiale lig; 

Mat 18:10  Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; 
want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig 
sien van my Vader wat in die hemele is.  
 
Mat 18:14  So is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemele is, 
dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie.  

Kinders word ook nie die straf toegedien vir die sonde van hulle ouers nie; 

Deut 24:16  Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie 
vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood 
word.  
 
Eseg. 18:20  Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die 
ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die 
ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die 
regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose 
sal op hom wees.  
 
Daarom glo ons dat die babas of jong kindertjies wat dood gaan die 
geskenk van verlossing ontvang. Hulle het wel die vloek van Adam, maar 
word redding gegee alleenlik deur GOD se genade deur SY SEUN JESUS 
CHRISTUS.  
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STERREKUNDE 
 
Wat sê die BYBEL oor die aarde? 
 
Die BYBEL sê eerstens dat die aarde rond is. 
 
Jes 40:22  Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan 
is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit 
uit soos ‘n tent om in te woon.  
 

 
Job 26:10  Hy het ‘n kring afgetrek oor die watervlakte tot waar lig in 
duisternis eindig.  
 
Die aarde hang in die ruimte 
 
Job 26:7  voor Hom wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die 
aarde ophang oor ‘n niks;  
 
Wat is die ouderdom van die hemelruim? 
 
Eks 20:11  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.  
 
Ook is die genealogie en ander gebeure in die BYBEL die bewys dat die 
skepping ongeveer 6000 jaar terug ontstaan het. 
 
 
 
Is daar feite dat die aarde 6000 jaar oud is en nie biljoene jare nie? 
Ja! Ons noem net ’n paar, maar daar is ontelbare bewyse. 
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Terugtrekking van die maan: 
 
Die maan is stadig besig om weg te beweeg van die aarde af. Soos die 
maan beweeg om die aarde trek sy gravitasie op die oseane wat die getye 
veroorsaak. Die getye veroorsaak dat die maan stadig weg spiraal van die 
aarde af. Die maan beweeg ongeveer 1 duim per jaar weg van die aarde af 
dit beteken in die verlede was die maan nader aan die aarde as nou. 
 

 
 
Dit beteken dat 6000 jaar gelede was die maan 800 voet nader aan die 
aarde as nou. Dit is nie veel nie as mens onthou, die maan is ‘n kwart 
miljoen myl weg. So as die aarde en maan meer as 4 biljoen jaar oud was 
het ons ‘n groot probleem, want dit beteken dat net 1,4 biljoen jaar terug 
sou die maan aan die aarde geraak het. Dis nie moontlik nie. Dit bewys dat 
die maan nie so oud is nie. 
 
Magneet velde van planete: 
 
Baie van die planete in die hemelruim het sterk magnetiese velde. Hierdie 
velde word veroorsaak deur elektriese stroom wat afneem oor tyd. Hierdie 
afneem van die aarde se elektriese velde kan gemeet word oor tyd - dit 
word elke jaar al hoe swakker en swakker. Sou die planeet soos evoluste 
glo biljoene jare oud is, sou die magneet veld amper nie nou bestaan het 
nie. Maar die veld bestaan. Die ander planete om ons se velde is ook sterk 
wat wys op ‘n jong hemelruim. Die hemelruim is net ‘n paar duisend jaar 
oud soos die BYBEL leer. 
 
Spiraal sterrestelsels: 
 
‘n Sterre stelsel bevat verskriklik baie gas, sterre en stof. Die melkweg 
alleen bevat oor ‘n 100 biljoen sterre. Party sterre stelsels is rond ander 
weer ovaal. Van die mooistes het spiraal vorms soos ook ons eie. Spiraal 
sterrestelsels roteer baie stadig en die binneste gedeeltes roteer vinniger 
as die buitenste gedeeltes. Dit beteken dat na ‘n paar miljoen jaar die 
spiraal sterrestelsel so styf opgewen sou wees dat mens dit nie meer sou 
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herken as ‘n spiraal sterrestelsel nie. Volgens die big bang scenario is 
sterre en sterrestelsels biljoene jare oud en tog is daar duisende spiraal 
sterrestelsels wat bewys dat die hemelruim nie so oud is nie. 
 

 
 

 
Komete: 
 
Komete is balle ys en stof wat om die son in elliptiese bane beweeg. Die 
meeste van hulle spandeer hulle tyd weg van die son af en nou en dan kom 
hulle baie naby aan die son. Wanneer ‘n komeet naby die son verbygaan 
word sommige van die ys weg geblaas deur son radiasie winde. Daarom kan 
komete net vir ‘n sekere tyd om die son beweeg totdat al sy materiaal 
verlore gaan. Ons het nog baie komete in ons sterrestelsel wat bewys dat 
ons hemelruim nie so oud is nie. 
 
Konklusie 
Ps 19:1  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. (19:2) Die hemele 
vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy 
hande.  
 
Het GOD lewe geskep op ander planete? Anders hoekom is die heelal so 
groot? 

Baie mense, CHRISTEN of nie, sukkel met die vraag,- is ons alleen?. 

Die wat glo dat die lewe geëvolueer het glo dit as ‘n feit dat daar lewe op 
ander planete is. 

En om lewe te vind op ander planete sal dan gesien word as die bewys van 
evolusie?! 

Party CHRISTENE glo daar moet lewe wees op ander planete. Anders is dit 
baie gemorste spasie. Maar wat sê GOD in die BYBEL wat het HY gedoen en 
nie wat ons dink moes HY gedoen het nie. 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=spiral+star+systems&source=images&cd=&cad=rja&docid=eZsrxtCAgdECDM&tbnid=4RkAUbOnUsgBJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://scienceandreason.blogspot.com/2010_02_01_archive.html&ei=0dwhUpzQBMq60QWM1YHgAg&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNF6SKEpkmbogbbp_XHrdgAPmdQ0-w&ust=1378037292989181
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Eerstens GOD het die hele heelal gemaak en daarom kan dit nie te groot 
wees vir HOM nie. Mense sukkel om dit te verstaan hoe enorm dit is omdat 
ons begrip van die heelal se grootte beperk is tot die geskepte tyd/spasie 
dimensies waarin ons leef. Grootte is net relatief vir ons as bewoners van 
die heelal. En tyd en grootte hou grootliks verband met mekaar. Omdat die 
heelal so groot is beraam ons hoe lank dit sal vat om aan die ander kant 
van die heelal te kom, ter voorbeeld. Maar tyd self het begin toe die 
fisiese skepping gemaak is. Hoe kan ons dan weet hoe lank ewigheid is?. 
Wat was daar voor die heelal? En hoe kan ons verstaan hoe groot GOD is?. 
Ons het nie ‘n maatband wat gemaak is van atome om HOM te meet nie. 

Die rede waarom die BYBEL nie praat van ander lewe op ander planete nie, 
is omdat daar nie is nie.  

1. Die BYBEL sê dat die hele skepping sug en in barensnood is onder 
die wig van sonde. 

Rom 8:18  Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie 
opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.  
Rom 8:19  Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die 
openbaarmaking van die kinders van God.  
Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie 
gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het  
Rom 8:21  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word 
van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die 
heerlikheid van die kinders van God.  
Rom 8:22  Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame 
in barensnood is tot nou toe.  
 
Die vloek van Adam se sonde is dus universeel en beïnvloed die hele 
skepping. Wat anders sou dit GOD baat om die hele heelal te vernietig 
sodat Hy ‘n nuwe een kan skep.  
 
2Pet 3:13  Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe 
aarde waarin geregtigheid woon. 
 
Open 21:1  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.  
 
Daarom, as daar enige “ander lewe” of buiteruimse wesens wees het,  sou 
hulle onregverdig by die vloek van Adam se sonde betrek gewees het. 
 

2. Toe CHRISTUS (GOD) in die vlees verskyn het , het Hy gekom nie 
net om mense te red en terug te neem vir Homself nie, maar die 
hele skepping. 
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Rom 8:21  in die hoop dat ook die skepping self                                                              
vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die 
vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.  
 
Kol 1:20  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy 
vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die 
dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.  
 
CHRISTUS se versoenings daad aan die kruis kan ook nie hipotetiese ET’s 
red nie, want mens moet ‘n fisiese nasaat  van Adam wees sodat CHRISTUS 
jou verlosser kan wees. 
 
Jes 59:20  Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en vir die wat in Jakob 
hulle bekeer van oortreding, spreek die HERE.  
 
JESUS was genoem die laaste ADAM omdat daar ‘n eerste man, Adam was. 
 
1 Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook 
almal in CHRISTUS lewend gemaak word;  
1 Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n 
lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  
 
Daar word nie geskryf die eerste “Vulcan” of “Klingon” nie. Daarom is daar 
‘n menslike plaasvervanger JESUS, die mens, om almal se sondes op HOM 
te neem, en HY is sonder sonde. Hy is GOD. 
 
Jes 53:6  Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad 
geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom 
laat neerkom.  
 
Jes 53:10  Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het 
Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n 
nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal 
deur sy hand voorspoedig wees.  
 
Mat 20:28  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.  
 
1Joh 2:2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons 
s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.  
 
1Joh 4:10  Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar 
dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir 
ons sondes.  
 
Heb 7:27  wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers 
vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van die volk nie. Want 
dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het.  
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JESUS WAS SONDER SONDE. 

3. Dit beteken dat alle hipotetiese ET’s dan verlore sou wees vir 
ewigheid wanneer die huidige heelal verwoes word,  

2Pet 3:10  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.  
 

Daar is die mense wat vra of CHRISTUS dan nie elders ook weer 
HOMSELF sal kruisig vir ‘hulle’ verlossings nie?. 

Maar CHRISTUS het een keer gesterf vir almal. 

Rom 6:10  Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens 
en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God.  
 
1Pet 3:18  Want CHRISTUS het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die 
Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat wel 
gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;  
 

HY gaan dus nie gekruisig word op ander planete en weer opstaan nie. 

Heb 9:26  want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van 
die wêreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue 
verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen.  
 

En dit word verder gestaaf deur die feit dat die geredde aardse kerk 
bekend is as die bruid van CHRISTUS. 

Open 19:7  Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die 
heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het 
haar gereed gemaak.  
Open 19:8  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink 
fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.  
Open 19:9  Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die 
bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige 
woorde van God.  
 

Die huwelik gaan nie ‘n poligamie wees met ander bruide op ander planete 
nie. 
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Die BYBEL maak geen voorsiening om enige ander spesie te verlos nie, ook 
nie gevalle engele nie. 

Heb 2:16  Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, 
maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.  
 
Een probeerslag om ET’s te bewys uit die BYBEL is in Heb 11:3; 
Heb 11:3  deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord 
van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het 
uit sienlike dinge nie.  

Die woord ‘wêrelde’ kom voor in die KJV vertaling en party mense sê dit 
beteken ander bewoonde planete. Maar die woord wat in Grieks αἰῶν 
(aiōn) is, is waar ons die woord ‘eon’ kry. Dié woord beteken die hele 
heelal, en sou dit verwys na ander planete het dit niks te doen met ander 
lewe op ander planete nie . 

DIE BYBEL sê 

Ps 19:1  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. (19:2) Die hemele 
vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy 
hande.  
 
 



BEROEPE 

 
262 

 

BEROEPE 

Watter beroepe kom voor in die BYBEL? 

 
Daar is ongeveer 114 beroepe of werk tipes in die Bybel. Ons noem net ’n 
paar. 

1. Bakker  
Gen 40:5  En hulle het altwee ‘n droom gehad, elkeen sy droom, in 
dieselfde nag, elkeen ‘n droom met besondere betekenis, die skinker 
en die bakker van die koning van Egipte, wat in die gevangenis 
gevange gesit het.  

2. Skinker 
Neh 1:11  Ag, Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van 
u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u Naam te vrees; 
en laat dit tog vandag u kneg geluk, en verleen hom barmhartigheid 
voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik skinker van die koning.  
 
Gen 40:21  hy het die voorman van die skinkers herstel in sy 
skinkersamp, sodat hy die beker in die hand van Farao kon gee,  

3. Kok 
1Sa 9:23  En Samuel het aan die kok gesê: Gee die stuk wat ek aan jou 
gegee het, waarvan ek vir jou gesê het: Sit dit by jou weg.  
1Sa 9:24  Die kok dra toe die boud op met wat daaraan was, en sit dit 
voor Saul neer. En Samuel sê: Kyk, wat oorgebly het, is voor jou gesit; 
eet, want teen die bestemde tyd is dit vir jou bewaar toe ek gesê het: 
Ek nooi die volk. So het Saul dan dié dag saam met Samuel geëet.  

4. Maler 
Mat 24:41  Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem 
en die ander word verlaat.  

 5. Visserman 
Jes. 19:8  En die vissers sal klaag, en almal wat hoeke in die Nyl 
uitgooi, rou bedrywe; en die wat visnette uitsprei oor die waters, sal 
verdwyn.  
Mat 4:18  En terwyl JESUS langs die see van Galiléa loop, sien Hy twee 
broers, Simon wat genoem word Petrus, en Andréas, sy broer, besig om 
‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers.  

6. Jagters 
Jer 16:16  Kyk, Ek stuur baie vissers, spreek die HERE, wat hulle sal 
vang, en daarna sal Ek baie jagters stuur wat hulle sal opjaag, van 
elke berg en van elke heuwel en uit die klipskeure.  
 
Gen 10:9  Hy was ‘n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. 
Daarom sê hulle: Soos Nimrod, ‘n geweldige jagter voor die aangesig 
van die HERE.  
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7. Skaapwagters 
Luk 2:8  En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop 
veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het.  
 
Ps 23:1  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my 
ontbreek nie.  
 
Gen 4:2  Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het ‘n 
skaapherder geword, en Kain ‘n landbouer.  
 
Gen 4:20  En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die 
tentbewoners en die veeboere.  

9.Boere 
Gen 4:2  Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het ‘n 
skaapherder geword, en Kain ‘n landbouer.  
 
Ps 129:3  Ploeërs het op my rug geploeg; hulle het hul vore lank getrek.  
 
Rut 2:3  Daarop het sy heengegaan, en gekom en are opgetel op die 
land agter die snyers. En gelukkig kom sy op ‘n stuk land af wat 
behoort aan Boas, uit die geslag van Eliméleg.  
 
Jes. 17:5  En dit sal wees soos wanneer die maaier die ongesnyde 
graan bymekaarvat en sy arm die are afmaai; ja, dit sal wees soos 
wanneer iemand are optel in die dal Refaim.  

10. Rigters   
Rig 2:16  verwek die HERE rigters wat hulle verlos uit die hand van 
hulle berowers.  
 
Luk 18:2  en gesê: Daar was ‘n regter in ‘n stad wat God nie gevrees en 
geen mens ontsien het nie.  
 
11. Die Koning     
1Sa 8:5  en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë 
nie; stel nou ‘n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies.  
 
Ps 45:6  (45:7) U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u 
koninkryk is ‘n regverdige septer.  

12. Goewerneur 
Gen 42:6  En Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die 
mense van die land koring verkoop het; daarom het die broers van 
Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig.  
 
Gen 41:42  Toe trek Farao sy seëlring van sy hand af en sit dit aan die 
hand van Josef; en hy het hom fyn linneklere laat aantrek en die goue 
ketting om sy hals gehang  

http://www.studylight.org/desk/?passage=jud+2:16
http://www.studylight.org/desk/?passage=jud+2:16
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Gen 41:43  en hom laat ry op sy tweede rytuig; en hulle het voor hom 
uitgeroep: Pas op! So het hy hom dan oor die hele Egipteland 
aangestel.  
 

13. Minister 
Dan 6:1  (6:2) Dit het Daríus behaag om oor die koninkryk honderd en 
twintig landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees;  
Dan 6:2  (6:3) en oor hulle drie ministers, van wie Daniël een was, aan 
wie dié landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou 
skade ly nie. 
 
14. Goewerneur wyses  
Hand 13:7  Hy was by die goewerneur Sérgius Paulus, ‘n verstandige 
man. Dié het Bárnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord 
van God te hoor.  
 
15. Wapendraer 
Rig 9:54  Toe roep hy gou die dienaar, sy wapendraer, en sê vir hom: 
Trek jou swaard uit en maak my van kant, dat hulle nie van my kan sê: 
‘n Vrou het hom gedood nie. Daarop het sy dienaar hom deurboor, en 
hy het gesterwe.  
 
16. Bevelvoerder 
Jes. 55:4  Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie van die volke gemaak, tot ‘n 
vors en ‘n gebieder van die nasies.  
 
17. Soldate 
1Kor 7:4  En by hulle, volgens hulle afstamming, volgens hulle families, 
was die afdelings krygsmanne: ses en dertig duisend; want hulle het 
baie vroue en kinders gehad.  
 
18. Tronkbewaarder 
Hand 16:23  En toe hulle hul baie slae gegee het, het hulle hul in die 
gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle 
sorgvuldig te bewaak.  
 
19. Belasting invorderaars 
Mat 9:10  En terwyl Hy in die huis aan tafel was, het daar baie 
tollenaars en sondaars saam met JESUS en sy dissipels aan tafel 
gegaan.  

20. Skrifgeleerdes 
Mat 5:20  Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie 
oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle 
nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.  
Esr 7:6  het hierdie Esra opgetrek uit Babel; en hy was ‘n 
skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses wat die HERE, die God van 
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Israel, gegee het; en die koning het, omdat die hand van die HERE sy 
God oor hom was, al sy begeertes ingewillig.  
 
21. Skrynwerkers, boodskappers, waterputters, klipkappers 
2Sa 5:11  Toe stuur Hiram, die koning van Tirus, boodskappers na 
Dawid met sederhout en skrynwerkers en klipkappers, en hulle het vir 
Dawid ‘n huis gebou.  
 
Jes. 14:8  Ook is die sipresse bly oor jou, die seders van die Libanon, 
en hulle sê: Vandat jy daar lê, klim niemand na ons toe op om ons af te 
kap nie.  
Jos 9:21  Verder sê die owerstes vir hulle: Laat hulle lewe! En hulle het 
houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos 
die owerstes aan hulle gesê het.  
 
22. Smid: koper, goud, silver   
2Ti 4:14  Aleksander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. 
Mag die Here hom vergeld na sy werke!  
Neh 3:8  Naas hom het Ussiël, die seun van Harhája, van die 
goudsmede, herstel; en naas hom het Handánja, ‘n lid van die 
salfmengers, herstel; en hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot 
by die breë muur.  
Hand 19:24  Want iemand met die naam van Demétrius, ‘n silwersmid, 
maker van silwertempeltjies van Diana, het ‘n aansienlike verdienste 
aan die ambagsmanne verskaf.  
Rig 17:4  Toe hy dan die geld aan sy moeder teruggegee het, neem sy 
moeder twee honderd sikkels silwer en gee dit aan ‘n goudsmid; en hy 
het daar ‘n gesnede en ‘n gegote beeld van gemaak wat in die huis van 
Miga gekom het.  
1Sa 13:19  En daar was geen smid te vinde in die hele land van Israel 
nie, want die Filistyne het gesê: Anders kan die Hebreërs swaarde of 
spiese maak.  
 
23. Verkoopsmanne 
Gen 23:16  Toe luister Abraham na Efrond, en Abraham het aan Efrond 
die geld afgeweeg waarvan hy gespreek het voor die ore van die seuns 
van Het—vier honderd sikkels silwer gangbaar by die koopman.  
 
Jes. 24:2  Dieselfde lot tref die volk en die priester, die slaaf en sy 
heer, die slavin en haar meesteres, die koper en die verkoper, die 
uitlener en die lener, die skuldeiser en die skuldenaar.  

24. Pottebakker 
Jer 18:2  Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, 
en daar sal Ek jou my woorde laat hoor.  
 
Rom 9:21  Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde 
klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?  
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25. Bouer 
2Kon 12:12  en aan die messelaars en aan die klipkappers, en om 
houte en gekapte klippe te koop om die bouvallige plekke van die huis 
van die HERE te herstel, ja, vir alles wat uitgegee moes word aan die 
huis om dit te herstel.  
 
26. Leer verwerker 
Hand 9:43  En hy het ‘n geruime tyd in Joppe gebly by ‘n sekere Simon, 
‘n leerlooier.  
 
27. Tentmakers 
Hand 18:3  en omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle 
gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag.  
 
28. Salfmengers (aptekers)  
Neh 3:8  Naas hom het Ussiël, die seun van Harhája, van die 
goudsmede, herstel; en naas hom het Handánja, ‘n lid van die 
salfmengers, herstel; en hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot 
by die breë muur. 
  
Eks 30:35  en maak daar reukwerk van, ‘n mengsel soos die salfmenger 
dit maak, met sout gemeng, suiwer, heilig.  
 
29. Bankiers of leners   
Spr 22:7  Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is ‘n slaaf van 
die man wat uitleen.  
    
30. Wassery 
Mal 3:2  Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan 
standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die 
smelter en soos die loog van die wassers.  
 
31. Herbergier 
Luk 10:35  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.  
 
32. Leermeester (onderwyser)    
Jak 3:1  Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle 
weet dat ons ‘n groter oordeel sal ondergaan.  
 
Rom 2:20  ‘n opvoeder van onverstandiges, ‘n leermeester van 
onervarenes, omdat jy die beliggaming van die kennis en die waarheid 
in die wet het  
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33. Musikante 
Ps 68:25  (68:26) Vooraan gaan die sangers, daaragter die 
snaarspelers, tussen jongmeisies in wat die tamboeryn slaan.  
 
Open 18:22  En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en 
basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen 
kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die 
geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie.  
 
34. Priester 
Eks 31:10  en die kunstige klere en die heilige klere van die priester 
Aärond en die klere van sy seuns, om die priesteramp te bedien;  
2Sa 20:25  En Seja was skrywer; en Sadok en Abjatar priesters. 
 
35. Profete 
Gen 20:7  Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is ‘n profeet; en 
hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, 
weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort.  
 
 



EVOLUSIE, EVOLUSIE BEDROG EN WETENSKAP 

 
268 

 

Evolusie,  Evolusie Bedrog en wetenskap. 
 
Wat sê die BYBEL oor evolusie? 
 
Rom 1:25  hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en 
die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word 
tot in ewigheid. Amen.  
 
Ps 14:1  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy 
hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar 
is niemand wat goed doen nie.  
 
Ps 53:1  Vir die musiekleier; op die wysie van: "Máhalat." ‘n 
Onderwysing van Dawid. (53:2) Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen 
God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar 
is niemand wat goed doen nie.  
 
Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die 
wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy 
ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;  
 
Spr 1:7  Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte 
verag wysheid en tug.  
 
Pred 7:29  Kyk, net dit het ek uitgevind: dat God die mens reg gemaak 
het, maar hulle het baie slim planne gesoek.  
 
 
Het evoluste enige bewys vir hulle teorieë? 
 
Geen individue het een greintjie bewys vir die evolusie van enige spesie 
nie, nie een nie! As mense tog net vir hulleself wil ondersoek doen oor die 
skepping en nie die maklike weg volg van - ‘kom ons glo wat die media ons 
voer nie’- of, ‘maar hulle is wetenskaplikes wat weet waaroor hulle praat’ 
- of, ‘almal glo dit, dit moet die waarheid wees’.  Die ergste is dat mense 
al so blind geslaan dat  hulle sê evolusie is ’n wetenskap.  Evolusie is nie ’n 
wetenskap nie, dit is ’n reeds verkeerd bewyste teorie wat ’n godsdiens 
geword het. Begin self navorsing doen en u sal self  al die leuens en 
aannames sien en hoe belaglik hierdie evolusie teorieë is. Die BYBEL sê: 
 
Joh 3:19  En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en 
die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke 
was boos.  
 
2Tess 2:10  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat 
verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem 
het om gered te word nie.  
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2Tess 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, 
om die leuen te glo,  
 
Wat is die verskil tussen makro evolusie en veranderings prosesse?’ 
 
Veranderings prosesse is ‘n onbetwisbare, goed gedokumenteerde, 
natuurlike biologiese gebeurtenis, wat elke dag gebeur. Dit is die proses 
waardeur genetiese preinformasie, herorganiseer, verlore gaan of bederflik 
word deur seksuele reproduksie of genetiese mutasie, wat kleinskaalse 
veranderinge teweeg bring binne ‘n populasie. Twee langhaar honde wat 
‘n klein korthaar hondjie kry is ‘n voorbeeld van so verandering. 
 
Voorbeeld van veranderings prosesse 
 
Kom ons sê ter voorbeeld, binne die geen-struktuur van ‘n langharige hond 
is daar ‘n langhaar geen (H), en ‘n korthaar geen (h).  Die eerste honde het 
al twee gene (Hh). As twee Hh honde paar, sal die helfte van die Hh van 
een hond met die helfte van die ander hond se Hh deel, en daar sal vier 
moontlike uitkomste wees. HH, Hh, hH en hh . 
 
Kom ons sê die langhaar geen H, is die meer dominante geen en die 
korthaar geen h, is die swakker een. Dit beteken, as die hond al twee gene 
het sal hy langhare hê a.g.v. die dominante geen. 
So, as twee langhaar (Hh) honde paar is daar ‘n goeie kans dat hulle drie 
langhaar hondjies sal kry,  (HH Hh hH) en een korthaar hondjie (hh). 
Sou ‘n langhaar hond (Hh) met ‘n korthaar hond (hh) paar, is die kans dat 
hulle twee langhaar hondjies (Hh en hH), en twee korthaar hondjies (hh en 
hh) sal kry baie goed. Sou twee korthaar honde paar (hh) sou hulle net 
korthaar hondjies kry. 
Honde telers gebruik hierdie fenomeen al vir duisende jare, deur sekere 
seleksies te gebruik om nuwe rasse te laat ontstaan.(dit bly ’n hond) 
 
Genetiese Mutasie 
Kom ons neem aan dat binne die langhaar populasie hond (Hh) vind daar ‘n 
genetiese mutasie plaas waar die langhaar-geen H onaktief raak, en die 
mutasie gebeur oor en oor, dan sal die populasie korthaar hondjies word. 
Dit gebeur deur mutasie en nie deur skommeling van gene as gevolg van 
seksuele reproduksie nie. 
Ander voorbeelde van veranderinge deur genetiese mutasie is wanneer ‘n 
populasie insekte weerstand begin wys teen insekdoders, of wanneer 
bakterieë weerstand bied teen antibiotika. Deur mutasie verloor die insek 
of bakterieë die vermoë om die ensiem te ontwikkel wat in wisselwerking 
is met die gif. Die gif het dan geen invloed meer nie. Maar die insek of 
bakterieë kry nie nuwe genetiese informasie by nie, hulle verloor dit. ‘n 
Biofisikus Dr. Lee Spetner verduidelik, “All of the mutations that have 
been examined on a molecular, level show that the organism has lost 
information and not gained it.” (“From a Frog to a Prince,” documentary 
by Keziah Films, 1998) 
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Makro-evolusie of evolusie 
Kom ons kyk na makro-evolusie. Darwiniste glo dat alle lewe geneties met 
mekaar in verband staan, en dat hulle een voorvader het wat uit niks 
onstaan het. Hulle glo dat die eerste voëls en soogdiere van ‘n reptiel af 
ontstaan het. Dit  word geglo dat die eerste reptiel evoleer het vanaf ‘n 
amfibiese kreatuur. Die eerste amfibiese kreatuur het ontstaan vanaf ‘n 
tipe vis. Die eerste vis word geglo, het ontstaan van ‘n laer vorm van lewe 
en so gaan hulle nog terug tot die eerste enkelsel organisme wat uit 
anorganiese materiaal, wat uit niks bestaan het nie, ontstaan het. 
Hulle glo dat die eerste enkel-sel organisme nie al die genetiese informasie 
gehad het vir die menslike wesens nie en moes bygevoeg word soos dit 
geëvolueer het. Met ander woorde, verandering deur die invoer van nuwe 
genetiese materiaal, dus  evolusie of “makro-evolusie”. 
Die rede vir makro-evolusie se kontroversie en totale fatale afbreek is dat 
daar geen manier is, om genetiese informasie by ‘n genoom te plaas nie.  
 
Soos  Dr. Spetner verduidelik, “I really do not believe that the neo-
Darwinian model can account for large scale evolution [i.e. 
macroevolution]. What they really can’t account for is the build-up of 
information. …And not only is it improbable on the mathematical level, 
that is theoretically, but experimentally one has not found a single 
mutation that one can point at that singlehandedly adds information. In 
other words, every beneficial mutation that I have seen reduces the 
information, it loses information.” (Ibid.)  
 
Wat is  evolusie rêrig? 
Evolusie is Satan se gereedskap stuk om GOD as te ware uit te vee. 
’n Teorie wat nog nooit bewys kon word nie en self deur meer en meer 
evoluste verwerp word. Kyk na die volgende stellings deur evoluste; 
 
Philip Ball ’n wetenskap skrywer skryf: 
 
‘On the 60th anniversary of the double helix, we should admit that we 
don't fully understand how evolution works at the molecular level,’  
 
Voorstaande evolus Theodosius Dobzhansky skryf oor metodes van evolusie 
biologie en antropologie: "The applicability of the experimental method to 
the study of such unique historical processes is severely restricted before 
all else by the time intervals involved, which far exceed the lifetime of any 
human experimenter. And yet, it is just such impossibility that is 
demanded by the anti-evolutionists when they ask for 'proofs' of evolution 
which they would magnanimously accept as satisfactory."  

L. Harrison Matthews beslis: "Our theory of evolution has become ... one 
which cannot be refuted by any possible observations. It is thus 'outside of 
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empirical science,' but not necessarily false. No one can think of ways to 
test it." 

Britse bioloog, D.M.S. Watson skryf in 1929: "[T]he theory of evolution 
itself, a theory universally accepted not because it can be proved logically 
coherent evidence to be true but because the only alternative, special 
creation, is clearly incredible." 

"Evolution, at least in the sense that Darwin speaks of it, cannot be 
detected within the lifetime of a single observer."  David Kits, 
"Paleontology and Evolutionary Theory” 

Ernst Mayr, ’n top evolus skryf: "Darwin never really did discuss the origin 
of species in his On the Origin of Species." 

Dr. Patterson, senior paleontoloog, Britse museum van natuurlike 
geskiedenis skryf:  "No one has ever produced a species by mechanisms of 
natural selection. No one has gotten near it. . . ." 

Keith S. Thompson, Amerikaanse wetenskaplikeskryf: "Evolution is . . . 
troubled from within by the troubling complexities of genetic and 
developmental mechanisms and new questions about the central mystery--
speciation itself." Mens sou dink dat in 125 jaar na Darwin, biljoene 
dollars, duisende bioloë en wetenskaplikes, en komplekse labretorium 
gereedskap sou hulle by nou die antwoorde hê oor die fatalistiese teorie, 
evolusme. Maar die meganisme vir die onstaan van enige spesie is nog 
steeds ’n misterie. 

Steven M. Stanley, makroevolus skryf: "The known fossil record fails to 
document a single example of phyletic evolution accomplishing a major 
morphologic transition. . . ." 

In verband met die fossiel rekord skryf  Dr. Ridley, ‘n Professor van 
dierkunde van die Universiteit van Oxford: "In any case, no real 
evolutionist . . . uses the fossil record as evidence in favor of the theory of 
evolution as opposed to special creation. . . ." 

Dr. Gould, Professor van Geologie te Harvard, die mees vooraanstaande 
moderne evolus skryf: "I regard the failure to find a clear "vector of 
progress" in life's history as the most puzzling fact of the fossil record. . . . 
we have sought to impose a pattern that we hoped to find on a world that 
does not really display it." 

Sydney Harris, "How can the forces of biological development and the 
forces of physical degeneration be operating at cross purposes? It would 
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take, of course, a far greater mind than mine even to attempt to 
penetrate this riddle. I can only pose the question. . . ." 

Sir Gavin de Beer is ‘n vooraanstaande Europese evolus, hy skryf: "It is now 
clear that the pride with which it was assumed that the inheritance of 
homologous structures from a common ancestor explained homology was 
misplaced” 

S.R. Scadding skryf: "An analysis of the difficulties in unambiguously 
identifying functionless structures . . . leads to the conclusion that 
"vestigial organs" provide no evidence for evolutionary theory." 

En so kan ons aangaan. As evoluste net wil luister na hulle eie menings oor 
hulle eie gefaalde teorie, sal hulle die volgende sien as die enigste 
waarheid: 

Rom 1:18  Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar 
oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in 
ongeregtigheid die waarheid onderdruk,  
Rom 1:19  omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, 
want God het dit aan hulle geopenbaar.  
Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die 
wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy 
ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;  
Rom 1:21  omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God 
verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul 
oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.  
Rom 1:22  Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas 
geword  
Rom 1:23  en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die 
gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en 
viervoetige en kruipende diere.  
Rom 1:24  Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle 
harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te 
onteer  
Rom 1:25  hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en 
die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word 
tot in ewigheid. Amen. 

U moet verder besef dat, “evolusie”  nie ’n teorie is nie, maar ’n 
godsdiens, ‘n “religion”. 
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Watter bedrog is deur Darwiniste gepleeg? Ons noem net ’n paar: 
 

Menslike stamboom bedrog 

Piltdown man: Gevind in ‘n gat in Sussex Engeland in 1912 deur Charles 
Dawson , hierdie fossiel was beskou as die 2de grootste fossiel wat die 

bewys was van die evolusie van 
die man.  Totdat dit as ‘n 
kompleet leuen ontbloot was 
deur wetenskaplikes. Die 
fragmente was gekleur om dit 
oud te laat lyk en die tande was 
afgevyl. Verder is uitgevind dat 
die laer kakebeen die kakebeen 
van ’n Oerangoetang was. Later 
is uitgevind dit is eintlik ‘n jong 
skedel. Die evoluste het gesê dit 
is 500 000 duisend jaar oud en 

later is bewys dat die skedel 50 jaar oud is. "Man and the vertebrates", 
Volume 2, page 225, by A. S. Romer. 

Nebraska man:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘n Enkele tand is gevind in  Nebraska in 1922. Vanuit die tand is ‘n 
volledige  evolusie skets gebou tussen man en aap. In 1925 het  
wetenskaplikes presies dieselfde tand gekry uit die kaak van uitgestorwe 
wilde vark. 
 
 
 
 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=The Piltdown skull&source=images&cd=&cad=rja&docid=NJ32Gt30mpmE6M&tbnid=nXAJlln8V1WbTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.igs.net/~pballan/C1P1.htm&ei=IecQUoaRCOGb0QW2x4CgDQ&bvm=bv.50768961,d.ZGU&psig=AFQjCNGPUf5tFUNJfQBHpJzlpFFQy046Zg&ust=1376925832797706
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Java man: Gevind deur ‘n Duitser, Eugene Dubois in 1891. Wat gevind is, 
was ‘n deel van; ‘n skedel, 3 tande, en 50 meter verder ‘n femur wat eers 
‘n jaar later gevind is.  Vir 30 jaar lank het Dubois die 2 menslike skedels 
wat ook daar gevind is probeer toesmeer sonder sukses (:  Handegraaff, 
The Face That Demonstrates The Farce Of Evolution, [Word Publishing, 
Nashville, 1998], pp.50-52) Verder is daar gesê dat die Java man se broer 
later gevind is in 1926, deur die ontdekking van “perfect skull of 
prehistoric man and brother of java man”, wat toe uitgedraai het as ‘n 
olifant se kniekop! 
 

Orce man: Gevind in die Spaanse 
stad Orce in 1982, en geprys as die 
oudste fossiel wat gevind is in 
Europa. Een jaar later het 
wetenskaplikes toegegee dat dit net 
‘n 4 maande oue donkie skedel was.  
Hulle het eers gesê dit was ‘n 17 
jarige man wat 1.6 miljoen jare 
terug geleef het, en hulle het ook 
sommer sketse gemaak van hoe hy 
gelyk het. ("Skull fragment may not 
be human", Knoxville News-Sentinel, 
1983) 
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Neandertal: Die eerste oorblyfsels is gevind in Frankryk 1908. Later is 
gevind dit was ‘n normale man met Artritis. Dit is ook later bewys dat die 
mense goeie jagters was, geglo het in die lewe hierna en dat hulle 
uitstekende dokters was. Neandertal mense was ’n ras gewees soos enige 
ander menslike ras. ("Upgrading Neandertal Man", Time Magazine, May 17, 
1971, Vol. 97, No. 20) 

 
 

 
Embrioniese opsomming Ontwikkelingsleer? 
Haekel se vervalste embrioniese sketse 
 
                                                                                                                                   

 
 
Die teorie van “embrionale rekapitulering” sê dat die menslike fetus deur 
verkillende stappe gaan in sy evolusie. Ernst Haeckel se proposisie het 
ontstaan in  1860 deur Darwin se teorie van evolusie te promoveer. Hy het 
sketse gemaak van embrio’s se ontwikkeling van 8 verskillend embrio’s in 3 
stappe. Sy werk was geprys as ‘n goeie ontwikkeling van die menslike 
evolusie. ‘n Paar jaar later het die wetenskap bewys sy sketse was 
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fabrikate en dat die data vir die sketse geskep is uit niks. Hy het die skuld 
gegee vir die kunstenaar, terwyl hy self die kunstenaar was. (Russell Grigg, 
"Fraud Rediscovered", Creation, Vol. 20, No. 2, pp.49-51. 
 

Hier is die  ware fotos van embrio’s in verskillende stadiums. 

 
Foto deur Richard Anderson 

 

 
 
Archaeoraptor Liaoningensis:  
Vals Dinosourus voël 
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Een van die mees bekende vervalsings het ontstaan in China in 1999 en was 
gepubliseer in die National Geographic 196:98-107, November 1999. 
Dinosourus gebeendere was aanmekaar gesit met nuwer spesie voël 
gebeendere en is  voorgestel aan die wêreld as ‘n belangrike evolusionêre 
oorgang. Dit is bewys as ’n totale leuen. 
"Feathers For T-REX?", Christopher P. Sloan, National Geographic Magazine, 
Vol. 196, No. 5, November, 1999, pp.99,100,105 
Interessante kwotering -  "National Geographic has reached an all-time low 
for engaging in sensationalistic, unsubstantiated, tabloid journalism" 
Storrs L. Olson, Smithsonian Institution 
 
 
 
 

Ander verkillende vervalsings en leuens 
 
Brontosaurus: Een van die mees bekende dinosourusse in boeke en 
museums vir die laaste 100 jaar, maar hy het nooit bestaan nie. Die skelet 
was gevind sonder ’n kop. Om dit volledig te maak is ‘ n kop wat 3 
kilometer weg van die ontdekking gevind is, gebruik om die gebeendere te 
voltooi. Die skelet was van ‘n  Diplodocus  en die kop van ‘n  Apatosaurus. 
(Paul S. Taylor, The Great Dinosaur Mystery and the Bible, [Chariot Victor 
Publishing, 1989], pp.12-13) 
 
Gaan lees ook gerus hierdie artikel: 
101 evidences for a young age of the earth and the universe by Don 
Batten 
‘The Cradle of Human Kind’, leuens: 

 

Die leuen word gevoer deur die duiwel dat lewe ontstaan het in Afrika. Die 
BYBEL is duidelik hieroor lewe het ontstaan in die tuin van Eden en ADAM 
en EVA was die eerste mense geskep deur GOD. 
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Tuin van Eden 

 

Die hoof uitstallings is die  ‘Mej Ples’ skedel (wat nou gedink word Mr. ples 
is) en die  ‘Little Foot’ skedel. Al twee is voorbeelde van  Australopithecus 
africanus. Net ‘n tipe aap spesie. 
 
i) Onlangse studie gedoen deur Charles Oxnard, deur die gebruik van 
meerveranderlike analise het bewys dat die bogenoemde skelette verder 
verwyderd van ape en mense is, as wat mense van ape is. 
 
ii) Die samestelling van hulle bene, voete en hande is reeds verkeerd 
bewys. Daar is bewys dat dit normale aap spesies was, en nie regoplopende 
half-aap mense nie, soos die skoolboeke promoveer nie.  
 
iii) Professor Fred Spoor van die Universiteit van London het deur die 
gebruik van gedetailleerde CAT skandering ook bewys dat “lucy” se gewrig 
‘n aap gewrig is. Ook is gevind dat al die skelette by die Cradle of Human 
Kind doodgewone aap spesies is. 

Selfs sommige evoluste beaam dat Die Cradle die swakste motivering is vir 
hulle teorieë.  

Algemene Evolusie fabrikaat web tuistes 

 10 Notorious Darwinist Fabrications  

 Anatomy of a Hoax by Sean Meek  

 Dinosaur webcam pictures -- fake, hoax photos and pics  

 Evolution Fraud in School Scientific Textbooks  

http://www.darwinism-watch.com/10.html
http://www.projectcreation.org/CStation/v9n2-meek1.htm
http://www.users.bigpond.com/rdoolan/dinocam.html
http://www.bible.ca/tracks/textbook-fraud.htm
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 Evolution fraud in current biology textbooks WorldNet 
Magazine 2001 Exposed as fakes decades ago, major 
publishers still include them  

 Evolution Forgeries from the Muslim online book Evolution 
Deceit  

 Gaps in the Textbooks' Coverage of the Fossil Record by Text 
for Better Science Education  

 Forensic geochemistry solves fossil riddles ..Geological 
Society News - New forensic tools developed to spot fossil 
fakes.  

 Scientists behaving badly - Journal editors reveal researchers' 
wicked ways Nature 3/4/2004  

 Survival of The Fakest Part I or Survival of The Fakest Part II 
by Jonathan Wells (PDF download)  

 Textbook Fraud: Inherit The Wind is intellectual 
pornography!: Full of Lies, deception and very anti-Christian.  

 Textbook Fraud: The Horse Series; Hyracotherium "dawn 
horse" eohippus, mesohippus, ...  

 Text book Fraud! Video -& Documentation by Don Patton  

 THE CASE OF ARCHAEOPTERYX The evidence strongly 
indicates it is a fake  

 Archaeopteryx (unlike Archaeoraptor) is NOT a hoax — it is a 
true bird, not a ‘missing link’ by Jonathan Sarfati  

 The Rise of the Evolution Fraud  Review of book by MalKolm 
Bowden  

 
 
Nog ‘n  interessante feit teen evolusie: 
 

 U mag dalk al gehoor het dat jellievis fossiele uitstekende 
getuienis teen evolusie is. 

 Hoe vorm mens ‘n jellievis fossiel. Dink daaraan? As hulle 
dood is dryf hulle op water en op die strand smelt hulle weg. 
So hoe preserveer en fossileer mens ‘n sagte dier soos ‘n 
jellievis. 

 Eerstens moet mens die regte materiaal hê om die jellievis 
toe te maak, baie vinnig, sodat elke aspek van die jellievis 
behoue kan bly. 

 Maar ek praat nie hier van een jellievis nie! 
 

http://www.restoringamerica.org/archive/evolution/evolution_fraud.html
http://www.evolutiondeceit.com/chapter9.php
http://strengthsandweaknesses.org/news.10.02.2003.htm
http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=FossilForensics
http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=FossilForensics
http://www.nature.com/nsu/040301/040301-9.html
http://www.nature.com/nsu/040301/040301-9.html
http://www.creationinthecrossfire.com/Articles/SurvivaloftheFakestpt1.html
http://www.creationinthecrossfire.com/Articles/SurvivaloftheFakestpt2.html
http://www.discovery.org/articleFiles/PDFs/survivalOfTheFakest.pdf
http://www.bible.ca/tracks/textbook-fraud-scopes-trial-inherit-wind.htm
http://www.bible.ca/tracks/textbook-fraud-dawn-horse-eohippus.htm
http://www.bible.ca/tracks/patton-textbook-fraud-embryology.ram
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 In Australia is daar ‘n 300 myl besinking van miljoene! 
gefossileerde jellievisse. 

 Die evoluste wat hierdie miljoene gekry het, het gesê dit 
moes in minder as 24 uur gevorm het. 

 Dit sou ‘n enorme magdom water en modder gevat het om 
miljoene jellievisse op die selfde tyd toe te maak, die 
antwoord – die vloed van Noag en nie miljoene jare nie. 
 

 
Wat sê die BYBEL is  die ontstaan van alles? 
 
1 Kor 15:38  Maar God gee dit ‘n liggaam soos Hy gewil het, en aan 
elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam.  
1 Kor 15:39  Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van 
mense is anders as die vlees van vee, en dié van visse anders as dié 
van voëls.  
1 Kor 15:40  En daar is hemelse liggame en aardse liggame; maar die 
heerlikheid van die hemelse is anders as dié van die aardse.  
1 Kor 15:41  Anders is die heerlikheid van die son en anders die 
heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre; 
want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster.  
1 Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n 
lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  
1 Kor 15:46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die 
natuurlike; daarna die geestelike.  
1 Kor 15:47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens 
is die Here uit die hemel.  
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Ons as kinders van GOD weet HY het alles geskep en daarom is dit eintlik 
‘n tragedie om te sien hoe satan dit reg kry om mense soos Darwin en 
ander evoluste te laat glo in sy leuens. En wanneer Darwin se lewe 
bestudeer word sien ons ander waarhede wat evoluste weg steek: 
 
Interessanthede oor Darwin? 

 ‘n Sekere vrou Lady Hope vertel dat terwyl sy in die laaste 
dae van Darwin se lewe by hom gaan kuier het was hy besig 
om Hebreërs te bestudeer. 

 Die Darwin familie BYBEL behoue in die Darwin museum is 
ongeskonde behalwe vir ‘n potlood boekmerk by die eerste 
verse van Hebreërs 6: baie interessant. 

 
Heb 6:4  Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het 
en die hemelse gawe gesmaak en die HEILIGE GEES deelagtig geword 
het,  
Heb 6:5  en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van 
die toekomstige wêreld,  
Heb 6:6  en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe, 
omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en 
openlik tot skande maak.  
Heb 6:7  Want die grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val, 
en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk 
word, het deel aan die seën van God.  
Heb 6:8  Maar as dit dorings en distels oplewer, Deug dit nie en is naby 
die vervloeking—die einde daarvan is verbranding.  
 
 

 Darwin het teologie gestudeer op Cambridge 

 Hy het Paley se Natural Theology alles gememoriseer 

 Darwin het beaam dat die menslike oog onmoontlik kon 
geëvolueer het: 

 
 'To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting 
the focus to different distances, for admitting different amounts of light, 
and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have 
been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the 
highest degree.'1 Charles Darwin 
Hier is ‘n interessante studie oor net die oog wat net GOD kon geskep 
het.(as Darwin maar net geweet het van die ekstra informasie oor die oog, 
nadat hy beaam het die oog moes geskep gewees het deur ‘n 
Opperwese....) 
 
‘n Fassinerende ontdekking in die studie van optomologie of oog 
wetenskap, is dat daar 3 amper onwaarneembare klein oog bewegings is. 
Die drie word genoem “trillings of bewing, afdrywe of neiging en 
saccades,” en word veroorsaak deur kontraksie van 6 spiere gekoppel aan 
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die buite kant van die oog elke minuut. Elke fraksie van ‘n sekonde skuif 
hulle die posisie van die oogbal outomaties sonder dat mens dit agterkom, 
dit maak sig moontlik. 
Trillings – die kleinste en interessantste van die 3 bewegings, slinger 
permanent die oogbal in ‘n sirkel beweging van sy middel af. Dit 
veroorsaak dat die kornea en retina per minuut in ongelooflike diameters 
van 1/1000 (.001) van ‘n mm in sirkels beweeg.  
Die grootte van hierdie sirkels is 70 keer dunner as ‘n vel papier. Ons GOD 
is ongelooflik, dit kon nie evoleer nie. Net GOD kan so iets ontwerp. 
Probeer versigtig na die kant van die vel papier kyk, verbeel nou daar is 70 
sirkels van die selfde diameter oor die deursnit van die papier  
(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO) wat aanmekaar raak 
as jy dit kan doen sal jy die miniature bewegings kan beleef wat GOD 
ontwerp het. 
Wat meer fantasties is, is as die onuitputbare spiere wat die oog laat 
slinger 30 to 70 keer per sekonde aan klank gekoppel was, sou dit so vinnig 
beweeg dat dit ‘n lae toon sou laat ontstaan. Elke oog maak ‘n miljoen van 
die sirkel bewegings elke 5 ½ uur. 
Trillings kan nie waargeneem word sonder groot mikroskope nie maar die 
mens sou nie kon sien sonder dit nie.  
Dus die lig wat val op die retina se selle is van die uiterste belang vir 
konstante visie. Ons sou nie langer as ‘n paar sekondes na iets kon kyk as 
GOD nie die trillings laat voorkom het in die oog nie. 
Gedurende die afdrywe bewegings dryf die oog stadig en egalig van sy 
teiken af totdat die ‘n hoek bereik van omtrent 12 keer die grootte van ’n 
trilling, terselfdertyd ruk die oog outomaties terug via die saccade na sy 
oorspronklike posisie. Saccades gebeur baie keer per sekonde en reguleer 
die afdrywe van die oog met ruk bewegings. 
 
Wat sê die BYBEL oor Dinosourusse (terrible lizards)? 

 

Die volgende is uit die King James geneem wat vertaal is uit die Hebreeus. 

 

Job 40:15  Behold now behemoth, which I made with thee; he eateth 
grass as an ox.  
Job 40:16  Lo now, his strength is in his loins, and his force is in the 
navel of his belly.  
Job 40:17  He moveth his tail like a cedar: the sinews of his stones are 
wrapped together.  
Job 40:18  His bones are as strong pieces of brass; his bones are like 
bars of iron.  
 

Job is een van die oudste boeke wat ooit geskryf is. 

 

Party spekuleer dat die ‘Behemoth’ dalk ‘n olifant of ‘n seekoei was soos 
sommige vertalings, maar ons moet uitwys daardie tipe diere het sterte 
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wat kort is en lyk soos ‘n tou. Die BYBEL sê die Behemoth het ‘n stert 
gehad so groot soos ‘n seder boom.  Job verduidelik hoe die enorme dier 
moeilik is om te vang en dat die dier glad nie bang is vir ‘n druisende 
stormwater rivier nie. Die mens het dus groot dinosourusse gesien. 
 
In die volgende hoofstuk praat Job oor nog ‘n groot grusame see monster. 
Leviathan. 
 
Job 41:1  Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue 
with a cord which thou lettest down?  
Job 41:2  Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through 
with a thorn?  
 
Hierdie was nie ‘n krokodil of ‘n walvis nie. Maar ‘n groot seegaande 
reptiel soos byvoorbeeld,‘n draak. 
 
The World Book Encyclopaedia staaf dat:   
The dragons of legend are strangely like Handual creatures that have lived 
in the past. They are much like the great reptiles [dinosaurs] which 
inhabited the earth long before man is supposed to have appeared on 
earth. Dragons were generally evil and destructive  
 
Wat het die dinosaurusse laat uitsterf? 
 
Die vloed? Omdat dinosaurus gebeentes gevind word tussen ander fossiele 
beteken dit hulle moes saamgeleef het toe die vloed begin het. Baie van 
die voedsel ketting is verwoes gedurende die vloed en dinosaurusse kon 
hulself nie voed nie en het uitgesterf. 
   
Het mens en dinosaurus saamgeleef? 
 
Wetenskaplikes in die Soviet Unie het ‘n rots formasie ontdek wat oor die 2 
duisend voetspore langs mens voetspore bevat. Al 2 was in die modder 
gemaak en het oor tyd kliphard geword. Daar is ook In Arizona dieselfde 
gevind. 
Ander tipe voetspore wat ook gevind was is die van perde saam met 90 tot 
100 miljoen jaar oue dinosourusse( volgens evoluste). Evoluste glo dat 
perde net soos mense miljoene jare na dinosourusse geëvolueer het. Dit 
.............is toe nie so nie!! Kyk na die artikels: 
“In Uzbekistan, 86 consecutive horse hoofprints were found beside 
supposedly 90 –100-million-year-old dinosaur tracks. Evolutionists have 
almost as much difficulty believing that horses and dinosaurs lived 
together as they do man and dinosaurs. Horses allegedly did not evolve 
until many millions of years after the dinosaurs became Extinct”. [Sien Y. 
Kruzhilin and V. OvC.harov, “A Horse from the Dinosaur Epoch?” 
Moskovskaya Pravda (Moscow Truth), 5 February 1984.] For a report of a 
quadruped that left hoof-shaped prints alongside 1,000 dinosaur prints, see 
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Richard Monastersky, “A Walk along the Lakeshore, Dinosaur-Style,” 
Science News, Vol. 136, 8 July 1989, p. 21.   
Leviatan word ook genoem in Psalms 74:14 en 104:26 en ook in  Jesaja 
27:1. Die  “Leviathan” en die “Behemoth” word ook beskryf in die 
apokriewe geskrifte II Esdras. II Esdras 6:49–53 sê dat die diere geskep is op 
die 5 de dag en was verkillende blyplekke gegee as gevolg van hulle 
grootte(ter interessantheid)  
 
Was daar dinosaurusse op die Ark? 
Ja. GOD het vir Noag gesê om ‘n verteenwoordiger van elke tipe land dier 
in die Ark te sit.  
 
Gen 7:1  Daarna het die HERE aan Noag gesê: Gaan in die ark, jy en jou 
hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in 
hierdie geslag.  
Gen 7:2  Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, 
die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, 
twee, die mannetjie met sy wyfie.  
Gen 7:3  Ook van die voëls van die hemel telkens sewe paar, die 
mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele 
aarde.  
Gen 7:4  Want oor nog sewe dae sal Ek laat reën op die aarde, veertig 
dae en veertig nagte, en al die lewende wesens wat Ek gemaak het, 
van die aarde verdelg.  
Gen 7:5  En Noag het gedoen net soos die HERE hom beveel het.  
Gen 7:6  En Noag was ses honderd jaar oud toe die watervloed oor die 
aarde gekom het.  
Gen 7:7  En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam 
met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed.  
Gen 7:8  Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie, en van 
die voëls en van alles wat op die aarde kruip,  
Gen 7:9  het daar twee-twee na Noag in die ark gegaan, ‘n mannetjie 
en ‘n wyfie, soos God Noag beveel het.  
Gen 7:10  Ná die sewe dae kom toe die waters van die vloed op die 
aarde.  
Gen 7:11  In die ses honderdste jaar van die lewe van Noag, in die 
tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde 
dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die 
sluise van die hemel is geopen;  
Gen 7:12  en die stortreën was op die aarde veertig dae en veertig 
nagte lank.  
 
Wat leer die BYBEL in terme van wetenskap? 

Die woord “wetenskap” kom van die Griekse woord  "gnosis", wat kennis, 
beteken. Gnosis is 28 keer vertaal in die KING JAMES as kennis. Een keer 
word dit vertaal as ‘wetenskap’ in 1 Tim 6:20: 
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1Tim 6:20  o Timotheus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, 
onsinnige praatjies en teëwerpinge van die valslik sogenaamde kennis,  

En hier word verwys na valse opposisie teen GOD se Woord. 

 NASA wetenskaplikes help om die BYBEL te bewys: 

Voor die eerste maan missie het wetenskaplikes gesê “as ons nie lewe op 
die maan kry nie moet ons die hele wetenskap van die ontstaan van die 
heelal heroorweeg”.  Hulle het niks gekry nie die maan is steriel. Het hulle 
dit heroorweeg?.. 
 
Die maanlanding het bewys dat GOD se Woord waar is. Dr. Henry Morris, ’n 
wetenskaplike het gesê dat wetenskaplikes verwag om 22 voet maan stof 
te kry op die oppervlak van die maan as gevolg van sy ouderdom van 
miljoene jare. NASA wetenskaplikes het ‘n formule gebruik om die dikte 
van die maan se stof uit te werk en by “miljoene jare uitgekom”. As u kan 
onthou die landing het bewys daar is net ‘n paar duim.  Dr. Morris gebruik 
toe dieselfde NASA formule en kom toe by omtrent 6000 jaar uit. 6000, nie 
miljoene jare nie.  
 
Dit pas perfek by die Woord van GOD en bewys verder die jong ouderdom 
van die aarde en die heelal. Dus die NASA formule en skepping van die 
heelal is presies in terme van tydskaal, honderd persent korrek. En 
wanneer ons dus die genealogie optel in die BYBEL,  Gen 1: 14-19 van 
Adam tot JESUS, was 4000 jaar en van JESUS tot nou is 2000 jaar. Die 
aarde, die son en die maan is dus 6000 jaar gelede geskep.  
 

Is daar verder wetenskaplike informasie in die BYBEL? 

 Beweging van planete: 

Job 38:31  Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose 
the bands of Orion?  
Job 38:32  Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst 
thou guide Arcturus with his sons?  
 
Job 38:31  Kan jy die bande van die Sewe-ster knoop? Of die toue van 
die Oríon losmaak?  
Job 38:32  Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy 
kleintjies lei?  
 
Omtrent ‘n 100 jaar gelede het ‘n sterrekundige M Medler uitgevind dat  
Alcyone, die skerpste ster in die Pleiades konstellasie, die gravitasie 
middelpunt is van die hele heelal. In hierdie gesprek tussen GOD en Job in 
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hoofstuk 38 word in die Hebreeus uitgewys dat Pleiades die hemelruim so 
beïnvloed, dat dit alles bymekaar hou deur sy gravitasie: "bind the sweet 
influences of Pleiades" in vers 31 word Pleiades as die “binding" of 
"connecting" van die hemele aangewys. Bob Thieme, in sy boek 
"Canonicity", wys uit dat die Hebreeuse woord "kimah", spilpunt of 
middelpunt beteken. GOD het hieroor gepraat 3000 jaar terug en presies 
die plek en naam gegee voordat Medler dit uitgevind het!   

 Lug het massa 

Job 28:25  Toe Hy vir die wind die gewig bepaal en die waters met die 
maat afgemeet het,  

In Job spreek GOD dat HY gewig gemaak het vir die wind. 350 Jaar gelede 
het Galileo uitgevind dat lug ‘n massa het. Vandag weet ons dat afwaartse 
druk per vierkante duim by seevlak 14.7 pond is. Let op Job 28:26 en 27 
spreek GOD dat HY bepaal waar en wanneer reën sal val en bliksemstrale 
die aarde sal tref. Dit is hoekom ons wette vandag wyslik sê “Hand of 
GOD” of “Act od GOD”. 

Job 28:26  toe Hy vir die reën ‘n wet gestel het en ‘n weg vir die 
onweerstraal,  
Job 28:27  toe het Hy die wysheid gesien en dit verkondig; Hy het dit 
opgestel en dit ook deurvors.  

 Statiese Elektrisiteit: 

Jer 10:13  As Hy sy stem laat hoor, is daar ‘n geruis van waters in die 
hemel; en Hy laat dampe opgaan van die einde van die aarde; Hy maak 
bliksems vir die reën en laat wind uitgaan uit sy voorraadskure.  

Vandag weet ons dat kondensasie van water vog statiese elektrisiteit 
veroorsaak 

 Wie het gedink die aarde is plat? 

Jes 40:22  Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan 
is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit 
uit soos ‘n tent om in te woon.  
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Die woord “kring” in Hebreeus is ‘n sfeer of bal. 

 Menslike fisiologie 

Lank voordat Dr Harvey die sirkulasie van bloed in ons liggame uitgevind 
het. Het Salomo geskryf: 

Pred 12:6  Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue 
oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die 
wiel stukkend in die put val  
Pred 12:6  Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be 
broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken 
at the cistern. (King James) 
 
Hierdie silwerdraad verwys na die ruggraat, die goue oliekruik verwys na 
die skedel, en die kruik, fontein, wiel, en put verwys na die hart en 
sirkulasie 

Barnes skryf: Pred 12:6   

Or ever the silver cord be loosed - We have already had all the external 
evidences of old age, with all its attendant infirmities; next follow what 
takes place in the body, in order to produce what is called death, or the 
separation of body and soul. 

1. The silver cord - The medulla oblongata or spinal marrow, from 
which all the nerves proceed, as itself does from the brain. This is termed 
a cord; and a silver cord, from its colour, as it strikingly exhibits the silver 
gray; and from its preciousness. This is said to be loosed; as the nervous 
system became a little before, and at the article of death, wholly 
debilitated. The last loosing being the fall of the under jaw, the invariable 
and never-failing evidence of immediate death; a few struggles more, and 
the soul is dismissed from its clay tenement. 

2. The golden bowl be broken - The brain contained in the cranium, or 
skull, and enveloped with the membranes called the dura and pia mater; 
here called a bowl, from its resemblance to such a vessel, the container 
being put for the contained; and golden because of its colour, and because 
of its exceeding  preciousness as has been noticed in the former case. 
Broken - be rendered unfit to perform its functions, neither supplying nor 
distributing any nervous energy. 

3. Or the pitcher be broken at the fountain - The vena cava, which 
brings back the blood to the right ventricle of the heart, here called the 
fountain, המבוע  hammabbua, the spring whence the water gushes up; 
properly applied here to the heart, which by its systole and diastole 
(contraction and expansion) sends out, and afterwards receives back, the 
blood; for all the blood flows from, and returns back to, the heart. 
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4. The wheel broken at the cistern - The great aorta, which receives 
the blood from the cistern, the left ventricle of the heart, and distributes 
it to the different parts of the system. These may be said, as in the case of 
the brain above, to be broken, i.e., rendered useless; when, through the 
loosening of the silver cord, the total relaxation of the nervous system, the 
heart becomes incapable of dilatation and contraction, so that the blood, 
on its return to the right ventricle of the heart, is not recessed, nor that 
already contained in the ventricles propelled into the great aorta. The 
wheel is used in allusion to the Asiatic wheels, by which they raise water 
from their wells and tanks, and deep cisterns, for domestic purposes, or to 
irrigate the grounds. Thus, then, the blood becomes stagnate; the lungs 
cease to respire; the blood is no longer oxidized, all motion, voluntary and 
involuntary, ceases; the body, the house of the immortal spirit, is no 
longer tenantable, and the soul takes its flight into the eternal world. The 
man D-I-E-S! This is expressed in the following verse.  

 

Ecc 12:7  Then shall the dust return to the earth as it was: and the 
spirit shall return unto God who gave it. 

 Vaste weerpatrone: 

Pred 1:5  En die son gaan op, en die son gaan onder, en hy hyg na die 
plek waar hy opgaan.  
Pred 1:6  Die wind gaan na die suide en slaan om na die noorde, gaan 
altyddeur rond, en die wind keer na sy kringloop terug.  
Pred 1:7  Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie; 
na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer.  
 
Hier kan ons sien dat met die kondensasie en weersprosesse al die riviere 
weer vol word en uitloop in die see en so word die siklus herhaal. 
Weerkunde.    

 Wetenskap in profesieë: 

Open. 13, 16, en 17  praat van een enkele ekonomiese stelsel waarin 
niemand sal kan koop of verkoop sonder die merk van die dier nie. 

In die BYBEL word dit die “groot Babilon “ genoem, 

Open 17:5  en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: 
Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die 
gruwels van die aarde.  
 
As ons kyk in geskiedenis geskrifte van die antieke Babilon kan ons sien 
hoekom GOD hierdie stelsel as ‘n gruwel sien. 4000 jaar gelede het die 
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Babiloniërs ’n stelsel in plek gehad waar alle mense ‘n nommer gehad het. 
Op die pleine in stede het daar mense van die regering gesit en alles 
neergeskryf  wat elke persoon met ‘n nommer koop en verkoop. Daar was 
dus ‘n openbare rekord van alles wat mense koop en verkoop. 
 
 
 
Kan een mens die wêreld regeer en ‘n rekord hê van elke transaksie wat 
plaasvind? 4000 jaar terug het hulle. Met al die tegnologie wat ons nou 
het, is ons al lankal in so ‘n stelsel vasgevang  sedert die  ontstaan van die 
telefoon!     
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Watter leuens wil wetenskaplikes vandag, wat glo in evolusie, die 
mensdom leer? 
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Die natuurlike seleksie teorie, is dit waar of ‘n leuen? 

Evoluste glo oor die algemeen dat alhoewel die spontane generasie van 
lewe uit nie-lewende materie heeltemal onmoontlik is, die hoeveelheid tyd 
wat beskikbaar is, is lank genoeg om hierdie probleem te oorkom. Hierdie 
dwaling is bloot omdat hulle nog nooit die tyd geneem het om van hierdie 
berekeninge uit te werk in terme van hierdie probleme nie. 
 
Die moeilikheid met die probleme is die grootte van sommige van die 
syfers wat verkry is. James F. Coppedge gee in die boek Evolution: Possible 
or Imposible?, 'n paar interessante voorbeelde. Ons bespreek een van die 
voorbeelde. Kyk eers na hierdie stelling geskryf deur die evolusionistiese 
George Wald, oor die oorsprong van lewe in die Scientific American 
Augustus 1954, p. 48. 
 
“Time is in fact the hero of the plot. The time with which we have to deal 
is of the order of two billion years. What we regard as impossible on the 
basis of human experience is meaningless there. Given so much time, the 
‘impossible’ becomes possible, the possible probable, and the probable 
virtually certain. One has only to wait; time itself performs the miracles.” 
 
Deur die gebruik van Coppedge se syfers kyk ons na die tyd wat dit sal 
neem om net een eenvoudige geen te organiseer  deur blote kans. 
(Onthou, natuurlike seleksie kan nie plaasvind totdat daar nie 'n self-
repliserende stelsel geproduseer is nie). Natuurlik is hierdie geen nog 
steeds net 'n dooie molekule in die afwesigheid van ander gene en ander 
komplekse chemikalieë wat almal perfek in tyd en ruimte saam 
georkestreer moet word. Nieteenstaande, laat ons so baie stelle gebruik as 
wat daar atome in die heelal is. Kom ons gee ‘kans’, die ongelooflike 
aantal  pogings van agt triljoen probeerslae per sekonde in elke stel! Dit 
sal gemmideld 10147 jare neem  teen hierdie spoed om dalk een bruikbare 
geen  te verkry. Wat beteken hierdie getal werklik? 
 
Kom ons kyk na Coppedge se voorbeeld; kom ons aanvaar vir ‘n oomblik 
ons het 'n amoeba, kom ons aanvaar verder dat hierdie klein skepsel die 
taak het om materie te vervoer 1 atoom op ‘n slag van eenkant van die 
heelal tot die ander kant van die heelal (die heelal se grootte word 
gereken as dertig miljard lig jare in deursnee). Kom ons aanvaar verder dat 
hierdie amoeba beweeg teen die ongelooflike stadige tempo van een 
angstrom eenheid (ongeveer die deursnee van 'n waterstofatoom) elke 
vyftien miljard jaar (dit is die veronderstelde ouderdom van die heelal  
deur baie evolusioniste). Hoeveel materie sou hierdie amoeba kon dra in 
hierdie uitgewerkte tyd om net een bruikbare geen te organiseer deur 
blote kans? Die antwoord, hy sou met die tyd teen die spoed in staat wees 
om 2 x 1021 volledige heelalle te dra! 
 
Hoe meer inligting ons in die hande kry hoe meer  belaglik raak die hele 
idee van 'n naturalistiese oorsprong van die lewe. 
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Dit beteken dat al die lewende mense wat op die aarde is, man, vrou en 
kind, dag en nag sal tel vir vyf duisend jaar net om die getal heelalle te tel 
wat die amoeba sou moes vervoer het oor ‘n afstand van 30 miljard ligjare, 
een atoom op ‘n slag. 
Met ander woorde die “teorie” van natuurlike seleksie is ‘n leuen.  
 
Evoluste wil mense laat glo dat moderne molekulêre biologie natuurlike 
seleksie bewys, maar met Coppedge se bietjie berekeninge word die teorie 
verpletter. GOD het alles geskape ongeveer ses duisend jaar terug. 
 
 
Konklusie: 
Reken vir ‘n oomblik dat  u ‘n paleontoloog is, voor die tyd van Darwin 
se aannaames. U ondek ‘n fossiel. Wat sou u reaksie wees? Sou dit bloot 
wees dat u ‘n dier opgegrawe het?  
Elke fossiel wat vandag opgegrawe word is bloot net ‘n deel van sy 
spesie soort, feit. Daar is nog nooit ‘n “oorgangsspesie” ondek nie. 
Hoekom nie? Want GOD het alles gemaak na sy soort!  
 
‘n Waardevolle debat gevoer in 1988 deur Dr Gish ‘n Christen en Dr. Plimer 
‘n evolus, skets ‘n mooi prentjie van net presies hoe evoluste heeltemal 
uit hulle diepte is wanneer dit kom by  wetenskap en die heelal. Dit maak 
nie saak watter kwalifisering ‘n persoon wat in evolusme glo het nie, die 
feit bly staan daar is geen bewyse vir hulle eie teorieë nie. En geen 
oorgangspesie, wat die hele bestaan is vir hulle teorieë nie. 
 
Kyk na die volgende stellings gemaak deur evoluste: 
Dr. Colin Patterson (1933–1998), senior paleontoloog van die  ‘British 
Museum of Natural History’, skryf in sy boek, Evolution. 
 
‘I fully agree with your comments about the lack of direct illustration of 
evolutionary transitions in my book. If I knew of any, fossil or living, I 
would  certainly have included them. …  I will lay it on the line—there is 
not one such fossil for which one could make a watertight argument.’ 
 
Die bekende evolus Stephen Jay Gould (1941–2002) skryf: 
 
‘ The absence of fossil evidence for intermediary stages between major 
transitions in organic design, indeed our inability, even in our  imagination, 
to construct functional intermediates  in many cases, has been a persistent 
and nagging problem for gradualistic accounts of evolution.’ 
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(Lees ook gerus die boek: 
Refuting evolution 
 
A Handbook  for Students, Parents, And 
teachers  countering  the Latest  Arguments for evolution 
Jonathan  d. Sarfati Ph.D., F.M.) 
 
Ek herhaal die Bybel sê: 
 
Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die 
wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy 
ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;  
Rom 1:21  omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God 
verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul 
oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.  
Rom 1:22  Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas 
geword  
Rom 1:23  en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die 
gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en 
viervoetige en kruipende diere.  
Rom 1:24  Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle 
harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te 
onteer  
Rom 1:25  hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en 
die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word 
tot in ewigheid. Amen.  
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SEKS 
 
Wat sê die BYBEL oor owerspel, huwelik en voorhuwelikse seks? 
 
1 Kor 6:9  Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van 
God nie sal beërwe nie?  
1 Kor 6:10  Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of 
egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of 
dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God 
beërwe nie.  
 
1 Kor 6:13  Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, 
maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam 
is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam.  
1 Kor 6:18  Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is 
buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie 
liggaam.  
1 Kor 6:19  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die 
HEILIGE GEES wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan 
julself behoort nie?  
 
1 Kor 10:6  En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie 
begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie.  
1 Kor 10:7  En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle 
was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink 
en het opgestaan om te speel.  
1 Kor 10:8  En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer 
het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval.  
 
Gal 5:19  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, 
hoerery, onreinheid, ongebondenheid;  
Gal 5:20  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, 
naywer, tweedrag, partyskap;  
Gal 5:21  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, 
waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat 
sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.  
 
1Tess 4:3  Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul 
moet onthou van die hoerery;  
1Tess 4:4  dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in 
heiligheid en eer,  
1Tess 4:5  nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God 
nie ken nie;  
 
Efes 5:1  Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders;  
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Efes 5:2  en wandel in liefde, soos CHRISTUS ons ook liefgehad het en 
Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike 
geur.  
Efes 5:3  Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder 
julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;  
 
Efes 5:5  Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of 
gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk 
van CHRISTUS en van God nie.  
 
Open 21:7  Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God 
wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.  
Open 21:8  Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en 
gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en 
afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand 
met vuur en swawel: dit is die tweede dood.  
 
1 Kor 7:2  Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en 
elke vrou moet haar eie man hê.  
 
2Pet 2:9  die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en 
die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te 
word;  
 
Kol 3:5  Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik 
hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat 
afgodediens is,  
 
Heb 13:4  Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed 
onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.  
 
Mat 15:19  Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, 
egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.  
Mat 15:20  Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om 
met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.  
Jak 1:14  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid 
weggesleep en verlok word.  
Jak 1:15  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en 
as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood 
voort.  
 
Rom 6:12  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat 
julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.  
Rom 6:13  En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as 
werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van 
God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as 
werktuie van geregtigheid in die diens van God.  
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Rom 6:14  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie 
onder die wet nie, maar onder die genade.  
 
2Kor 10:3  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie 
volgens die vlees nie;  
2Kor 10:4  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar 
kragtig deur God om vestings neer te werp,  
2Kor 10:5  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp 
word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die 
gehoorsaamheid aan CHRISTUS,  
 
 
Wanneer gee GOD SY seën oor seksuele verhoudings? 
 
Spr 5:15  Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put.  
Spr 5:18  Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou 
van jou jeug—  
Spr 5:19  die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar 
boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur 
bedwelmd wees.  
 
Gen 2:24  Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou 
aankleef. En hulle sal een vlees wees.  
Gen 2:25  En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle 
het hul nie geskaam nie.  
 
1 Kor 6:15  Weet julle nie dat julle liggame lede van CHRISTUS is nie? 
Sal ek dan die lede van CHRISTUS neem en dit lede van ‘n hoer maak? 
Nee, stellig nie!  
1 Kor 6:16  Of weet julle nie dat hy wat ‘n hoer aanhang, met haar een 
liggaam is nie? Want die twee, sê Hy, sal een vlees wees.  
 
Hoekom is dit belangrik dat mens GOD se gebooie  volg in terme van  
seks voor die huwelik?  
 
1 Kor 6:19  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die 
HEILIGE GEES wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan 
julself behoort nie?  
1 Kor 6:20  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle 
liggaam en in julle gees wat aan God behoort.  
 
Rom 13:12  Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan 
die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.  
Rom 13:13  Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery 
en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en 
nydigheid nie.  
Rom 13:14  Maar beklee julle met die Here JESUS CHRISTUS, en maak 
geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.        



SEKS 

 
300 

 

Sal die HERE die tipe sonde (voorhuwelikse seks) vergewe? 
 
1Joh 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 
sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.  
 
2Kor 7:14  en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle 
verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul 
verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe 
en hulle land genees.  
 
Jes. 55:7  Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy 
gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom 
barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.  
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HOMOSEKSUALISME 
 
Wat sê die BYBEL oor homoseksualisme? 
 
1Kon 14:24  En daar was ook skandseuns in die land; hulle het 
gehandel volgens al die gruwels van die nasies wat die HERE voor die 
kinders van Israel uit verdrywe het. 
 
Lev 18:22  Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n 
mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel.  
 
1Kon 15:11  En Asa het gedoen wat reg was in die oë van die HERE net 
soos sy vader Dawid:  
1Ki 15:12  hy het die skandseuns uit die land laat wegtrek en al die 
drekgode verwyder wat sy vaders gemaak het. 
 
Rig 19:22  Terwyl hulle hul hart vrolik maak, omsingel die manne van 
die stad, slegte manne, meteens die huis en klop hard aan die deur; en 
hulle spreek met die ou man, die eienaar van die huis, en sê: Bring die 
man uit wat in jou huis ingekom het, dat ons hom kan beken.  
Rig 19:23  Daarop gaan die man, die eienaar van die huis, uit na hulle 
en sê aan hulle: Nee, my broers, moet tog nie kwaad doen nie, 
aangesien hierdie man in my huis ingekom het; moet nie hierdie 
skanddaad begaan nie. 
 
2Kon23:7  En hy het die huise van die skandseuns afgebreek wat in die 
huis van die HERE was, waar die vroue tente geweef het vir Asjéra. 
 
Lev 20:13  En as ‘n man met ‘n manspersoon gemeenskap het soos ‘n 
mens met ‘n vrou het, het hulle altwee iets gruweliks gedoen. Hulle 
moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle.    
   
1 Kor 6:9  Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van 
God nie sal beërwe nie?  
1 Kor 6:10  Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of 
egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of 
drondkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God 
beërwe nie.  
 
Gen 13:13  En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor 
die HERE. 
 
Rom 1:24  Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle 
harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te 
onteer  
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Rom 1:25  hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en 
die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word 
tot in ewigheid. Amen.  
Rom 1:26  Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, 
want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen 
die natuur is;  
Rom 1:27  en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die 
vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het 
met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige 
vergelding van hulle dwaling ontvang.  
Rom 1:28  En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in 
erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, 
om te doen wat nie betaam nie:  
Rom 1:29  hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, 
boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, 
kwaadaardigheid;  
Rom 1:30  nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, 
trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam 
aan die ouers;  
Rom 1:31  onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, 
onversoenlik, onbarmhartig,  
Rom 1:32  mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat 
die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self 
doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.  
 
 
1Ti 1:8  Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik 
gebruik  
1Ti 1:9  en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, 
maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, 
onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, 
moordenaars,  
1Ti 1:10  hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, meinediges 
en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is,  
1Ti 1:11  volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God 
wat aan my toevertrou is. 
 
Jud 1:7  soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op 
dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees 
aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die 
ewige vuur ondergaan. 
 
 
Kan ’n homoseksuele mens ’n Christen wees? 
 
Ek het al mense gehoor sê dat hulle vriende het wat homoseksueel is  en 
dat dié vriende ook pragtige kinders van die HERE is. Hierdie stelling is 
totaal onwaar. U het die boonste verse gelees. GOD draai nie doekies om 
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met dié sonde nie. Dit is vir HOM ’n gruwel, en is die verkragting van die 
unie tussen ’n man en vrou soos GOD dit bestem het. Dit is net nog ’n 
slinkse plan deur Satan om alles wat mooi is wat GOD die VADER gemaak 
het om te draai in iets aaklig. 
 
Maar wat sê die BYBEL oor die menslike ingesteldheid: 
 
Rom 3:10  soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie 
een nie.  
Rom 3:11  Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat 
God soek nie.  
Rom 3:12  Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is 
niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. 
 
Esr 9:15  HERE, God van Israel, U is regverdig; want ons het as 
vrygeraaktes oorgebly soos dit vandag is. Hier is ons in ons skuld voor 
u aangesig, want niemand kan om sulke dinge voor u aangesig bestaan 
nie. 
 
1Joh 3:6  Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het 
Hom nie gesien en Hom nie geken nie. 
 
1Joh 5:18  Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; 
maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen 
vat op hom nie. 
 
Mar 7:20  En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens 
onrein.  
Mar 7:21  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte 
gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,  
Mar 7:22  diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, 
lastering, hoogmoed, dwaasheid.  
Mar 7:23  Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens 
onrein. 
 
Ons kan hier tot die punt kom. Homoseksuelisme is ’n keuse. As jy wat 
jouself ’n Christen noem openlik jou sonde aan die wêreld proklameer as 
jou reg, of jou voorkeur, en nog steeds ook ’n Christen wil genoem word 
maak jy ’n fout. Sonde kan nie in die selfde koninkryk vertoef as JESUS 
CHRISTUS se koninkryk nie. 
 
Maar alle sonde is deur JESUS skoon gewas vir almal wat hulle bekeer to 
HOM. 
 
Open 3:19  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig 
en bekeer jou.  



HOMOSEKSUALISME 

 
304 

 

Open 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem 
hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom 
maaltyd hou, en hy met My.  
Open 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op 
my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon 
gaan sit het. 
 
 
Homoseksualisme is nie ’n groter sonde as al die ander nie, maar dit is die 
een sonde wat teen GOD se natuurlike pragtige seksuele plan tussen man 
en vrou inbreek doen. Onthou die huwelik tussen man en vrou is GOD se 
verteenwoordiging van SY koninkryk op aarde. Moenie die duiwel ’n 
vatkans gee nie. 
 
Open 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op 
my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon 
gaan sit het. 
 



DRANK 

 
305 

 

DRANK 
 
Wat sê die BYBEL oor drank? 
 
Lev 10:9  Moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seuns saam 
met jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe 
nie; ‘n ewige insetting is dit vir julle geslagte;  
 
Num 6:3  moet hy hom van wyn en sterk drank onthou; wyn-asyn en 
asyn van sterk drank mag hy nie drink nie, ja, geen druiwesap mag hy 
drink nie en geen vars of gedroogde druiwe eet nie.  
 
Deut 29:6  Brood het julle nie geëet en wyn en sterk drank nie gedrink 
nie, dat julle kan weet dat Ek die HERE julle God is.  
 
Rig 13:4  Neem jou dan nou tog in ag en drink geen wyn of sterk drank 
nie en eet niks wat onrein is nie.  
 
Rig 13:7  Maar Hy het vir my gesê: Kyk, jy sal swanger word en ‘n seun 
baar; drink dan nou geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat 
onrein is nie; want die seun sal ‘n nasireër van God wees van die 
moederskoot af tot die dag van sy dood toe.  
 
Rig 13:14  Van alles wat van die wingerdstok afkomstig is, mag sy nie 
eet nie; en geen wyn of sterk drank moet sy drink nie en niks eet wat 
onrein is nie; alles wat Ek haar beveel het, moet sy onderhou.  
 
Spr 20:1  Die wyn is ‘n spotter, en sterk drank ‘n lawaaimaker; en 
elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie.  
 
Spr 31:4  Die konings, o Lémuël, die konings moet nie wyn drink nie, en 
die vorste moet nie sterk drank begeer nie 
 
Jes. 5:12  En daar is siter en harp, tamboeryn en fluit en wyn by hulle 
maaltyd; maar op die dade van die HERE gee hulle geen ag nie, en die 
werk van sy hande sien hulle nie.  
 
Jes. 5:22  Wee hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om 
sterk drank te meng;  
Jes. 24:9  Hulle drink geen wyn onder gesang nie; die sterk drank 
smaak bitter vir die wat dit drink.  
 
Jes. 28:7  En ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur 
sterk drank; priester en profeet wankel deur sterk drank, hulle is 
verward van die wyn, hulle waggel van sterk drank, hulle wankel as 
hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak.  
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Jes. 56:12  Kom, sê hulle, laat ek wyn gaan haal, en laat ons sterk 
drank drink, en die dag van môre sal wees soos vandag, buitengewoon 
groot!  
 
Pred 9:7  Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn 
met ‘n vrolike hart, want God het lankal behae in jou werke.  
 
Ps 104:14  Hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens 
van die mens: om broodkoring uit die aarde te laat voortkom,  
 
Ps 104:15  en dat wyn die mens se hart kan bly maak; om die aangesig 
te laat blink van olie, en dat brood die mens se hart kan versterk.  
 
Amo 9:14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal 
die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en 
die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.  
 
Jes. 55:1  o Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld 
het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, 
wyn en melk!  
 
Efes 5:18  Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; 
maar word met die Gees vervul.  
 
Spr 23:29  By wie is "Ag!"; by wie is "Wee my!"; by wie is getwis; by 
wie is geklaag; by wie is wonde sonder oorsaak; by wie is dofheid van 
oë?  
Spr 23:30  By die wat láát opbly by die wyn, by die wat ingaan om 
gemengde drank te proe.  
Spr 23:31  Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee 
in die beker, glad na binne gly nie:  
Spr 23:32  op die end byt dit soos ‘n slang en spuug gif uit soos ‘n 
basilisk.  
Spr 23:33  Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge 
spreek;  
Spr 23:34  en jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê en 
soos een wat op die top van die mas lê.  
Spr 23:35  Hulle het my geslaan, sê jy dan, ek het geen pyn gevoel nie; 
hulle het my neergeslaan, ek het dit nie gemerk nie! (23:36) Wanneer 
sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek.  
Joh. 2:1  En op die derde dag was daar ‘n bruilof te Kana in Galiléa, en 
die moeder van JESUS was daar.  
Joh. 2:2  En JESUS en sy dissipels was ook na die bruilof genooi.  
Joh. 2:3  En toe daar wyn kortkom, sê die moeder van JESUS vir Hom: 
Hulle het geen wyn nie.  
Joh. 2:4  JESUS sê vir haar: Vrou, wat het Ek met u te doen? My uur het 
nog nie gekom nie.  
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Joh. 2:5  Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet 
julle doen.  
Joh. 2:6  En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode ses 
klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou.  
Joh. 2:7  JESUS sê vir hulle: Maak die kanne vol water. En hulle het hul 
tot bo toe volgemaak.  
Joh. 2:8  En Hy sê aan hulle: Skep nou uit en bring dit vir die 
hoofdienaar. En hulle het dit gebring.  
Joh. 2:9  En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het—
en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat 
die water geskep het, het geweet—roep die hoofdienaar die bruidegom  
Joh. 2:10  en sê vir hom: Elke mens sit eers die goeie wyn op en, 
wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste; maar u het die goeie 
wyn tot nou toe bewaar.  
Joh. 2:11  Hierdie eerste een van sy tekens het JESUS te Kana in 
Galiléa gedoen; en Hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy dissipels 
het in Hom geglo.  
 
Mat 26:29  Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van 
hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek 
dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.  
 
1Tim 5:23  Moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik ‘n 
bietjie wyn ter wille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede.  
 
Efes 5:18  Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; 
maar word met die Gees vervul.   



HAMARTEOLOGIE 

 
308 

 

HAMARTEOLOGIE    
 
Wat is Hamarteologie? 
 
Hamarteologie kom van 2 Griekse terme naamlik “hamartia” wat sonde 
beteken en “logos” wat “die woord” beteken. 
 
Dit is ‘n studie van sonde en hoe dit mense beinvloed. Party sê dit 
beteken; om GOD se doel met jou lewe te mis.  
 
Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die 
heerlikheid van God, 
  
Van die  belangrike vrae in Hamarteologie is die volgende: 
 
Wat is die definisie van sonde? 
1Joh 3:4  Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want 
die sonde is wetteloosheid.  
 
Deut 9:7  Dink daaraan, vergeet nie hoe jy die HERE jou God in die 
woestyn vertoorn het nie; van die dag af dat jy uit Egipteland 
uitgetrek het, totdat julle by hierdie plek gekom het, was julle 
wederstrewig teen die HERE.  
 
Jos 1:18  Elke man wat teen u bevel wederstrewig is en na u woorde 
nie luister met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet 
gedood word; wees net sterk en vol moed.  
 
Het ons sonde geërf van Adam en Eva? 
Rom 5:12  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 gesondig het  
 
Is alle sonde gelyk voor God? 
Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die 
genadegawe van God is die ewige lewe in CHRISTUS JESUS, onse Here.  
 
Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die 
heerlikheid van God,  
Rom 3:24  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig 
deur die verlossing wat in CHRISTUS JESUS is. 
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Rykdom 
 
Wat sê die BYBEL oor rykdom? 
 
1Kon 3:11  En God het vir hom gesê: Omdat jy hierdie versoek gedoen 
het en nie vir jou ‘n lang lewe begeer het en nie vir jou rykdom begeer 
het en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou 
verstand begeer het om regsake te verhoor,  
1Kon 3:12  so doen Ek dan volgens jou woord: Kyk, Ek gee jou ‘n wyse 
en verstandige hart, sodat een soos jy vóór jou nie gewees het en een 
soos jy ná jou nie sal opstaan nie.  
1Kon 3:13  Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal Ek jou gee, rykdom 
sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al jou 
dae nie.  
 
2Kor 9:22  So het koning Salomo dan groter geword as al die konings 
van die aarde in rykdom en wysheid.  
 
1Kor 29:12  En die rykdom en die eer kom van U, en U heers oor alles; 
en in u hand is krag en mag, en in u hand is dit om alles groot en sterk 
te maak.  
 
2Kor 17:5  Daarom het die HERE die koningskap in sy hand bevestig; en 
die hele Juda het aan Jósafat geskenke gegee, sodat hy rykdom en eer 
in oorvloed gehad het.  
 
Efes 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here JESUS CHRISTUS 
wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in 
CHRISTUS,  
 
Mat 13:22  En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord 
hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die 
rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.  
 
Mar 10:23  Toe kyk JESUS rond en sê vir sy dissipels: Hoe beswaarlik 
sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan!  
 
Luk 16:13  Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die 
een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een 
verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.  
 
Rom 2:4  Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en 
verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die 
goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?  
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Rom 9:23  juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor 
die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot 
heerlikheid,  
 
Efes 1:7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van 
die misdade na die rykdom van sy genade,  
 
Rom 11:33  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! 
Hoe ondeurgronddelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  
 
Efes 1:18  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die 
hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy 
erfdeel onder die heiliges is;  
 
Efes 2:6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in CHRISTUS 
JESUS,  
Efes 2:7  sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende 
rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in CHRISTUS JESUS.  
 
Efes 3:16  dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid 
om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,  
 
Fill 4:19  En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in 
heerlikheid deur CHRISTUS JESUS. 
 
1Tim 6:17  Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie 
hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die 
onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons 
alles ryklik verleen om te geniet;  
 
Jak 5:1  Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor 
julle kom.  
Jak 5:2  Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is deur die motte 
verniel.  
Jak 5:3  Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot ‘n 
getuienis teen julle wees en sal soos ‘n vuur julle vlees verteer. Julle 
het skatte vergader in die laaste dae.  
 
Open 18:19  En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en 
weeklag uitgeroep en gesê: Wee, wee die groot stad waarin almal wat 
skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want 
dit is in een uur verwoes!  
 
GOD veroordeel nie enige iemand om rykdom te hê nie. Maar GOD waarsku 
streng teen die verval na materialisme eerder as na HOM. Want die verval 
na rykdom se gevolg is, dat vertroue nie meer op GOD is nie.              
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2Kor 9:5  Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek 
om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde 
dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as ‘n 
dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie.  
2Kor 9:6  Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook 
spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.  
2Kor 9:7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met 
droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.  
2Kor 9:8  En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat 
wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan 
wees tot elke goeie werk.  
2Kor 9:9  Soos geskrywe is: Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes 
gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid.  
2Kor 9:10  En mag Hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood 
verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle 
geregtigheid laat toeneem,  
2Kor 9:11  sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat 
danksegging aan God deur ons bewerk.  
2Kor 9:12  Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie 
alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig 
deur baie danksegginge aan God,  
2Kor 9:13  omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God 
verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie 
van Christus en oor die milddadigheid van die bydrae aan hulle en aan 
almal,  
2Kor 9:14  terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang 
vanweë die uitnemende genade van God aan julle.  
2Kor 9:15  Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe.  
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HOOGMOED 
 
hoogmoed: karaktereienskappe van valse trots; om ‘n oordrewe sin van 
selfbelangrikheid te hê; ‘n houding van hoogmoedige arrogansie; ‘n 
geringskatting van ander mense  teenoor jou eie vermoëns. 
 
Wat sê die BYBEL oor Hoogmoed? 
Daar is ‘n verkil tussen die hoogmoed wat GOD haat en die trots wat mens 
voel oor werk wat goed gedoen is. Dit wat ontstaan uit selfregverdigheid is 
sonde, GOD haat dit want dit verhinder ‘n verhouding met Hom. 
 
Spr 8:13  Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed 
en trotsheid en ‘n slegte wandel en ‘n huigelagtige mond haat ek.  
 
Ps 10:4  Die goddelose, met sy neus in die hoogte, sê: Hy ondersoek 
nie: daar is geen God nie—dit is al sy gedagtes!  
 
Spr 16:18  Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor 
die val.  
Spr 16:19  Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die 
ootmoediges as om buit te verdeel met die trotsaards. 
  
Jes. 14:12  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die 
dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die 
nasies!  
Jes. 14:13  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.  
Jes. 14:14  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met 
die Allerhoogste!  
Jes. 14:15  Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste 
plekke van die kuil!  
 
Wat ons oor ons self sê beteken niks. Wat GOD oor ons sê beteken alles: 
 
2Kor 10:13  Maar ons sal nie buite die maat roem nie, maar volgens 
die maat van die werkkring wat God ons as ‘n maat toebedeel het om 
ook julle te bereik.         
 
1 Kor 4:7  Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang 
het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie 
ontvang het nie?  
 
GOD alleen moet al die Glorie kry. 
 
Nog ‘n gesig van hoogmoed is selfregverdigheid; 
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Luk 18:11  En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o 
God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie—rowers, 
onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie.  
 
Hoogmoed verhard die verstand, dat mens glad nie die wysheid van ander 
meer hoor nie; 
 
Dan 5:20  Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is 
om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap 
afgestoot, en die heerlikheid is hom ontneem.  
 
Hoogmoed het geestelike gevolge; 
 
Spr 26:12  Het jy ‘n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer 
hoop vir ‘n dwaas as vir hom.  
 
Hoogmoed verhinder geestelike groei; 
 
Ps 10:4  Die goddelose, met sy neus in die hoogte, sê: Hy ondersoek 
nie: daar is geen God nie—dit is al sy gedagtes!  
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NEDERIGHEID 
 
Wat sê die BYBEL oor nederigheid asook sagmoedigheid? 
 
Nederigheid: sagmoedig; deemoedig; sagsinnig.  
Die engelse woord vir sagmoedigheid en nederigheid is die woord “meek”. 
 
Hierdie “meekness”, of ootmoedigheid is ’n gesindheid of die eienskap van 
die mens se hart. 
 
1Pet 3:4  maar die verborge mens van die hart in die onverganklike 
versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor 
God.  
 
Dit is die vrywillige aanvaarding en onderwerping aan ’n ander persoon se 
wense en verlange sonder weerstand. So ’n persoon stel nie sy eie belange 
eerste nie. So persoon is gewillig om homself opsetlik 2de te stel vir die 
beter van andere. Hierdie sagmoedigheid is die ware teken van sterkte, 
want dit benodig baie selfbeheersing om jouself te onderwerp aan andere. 
 
Vir GOD is hierdie sagmoedige nederigheid van die uiterste belang: 
 
Num 12:3  Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die 
mense op die aardbodem.  
 
Mat 11:29  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;  
 
Mat 11:30  want my juk is sag en my las is lig.  
 
Mat 5:5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.  
 
Gal 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
selfbeheersing.  
Gal 5:23  Teen sulke dinge is die wet nie.  
 
Spr 16:19  Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die 
ootmoediges as om buit te verdeel met die trotsaards.  
Hand 20:18  En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: Julle weet hoe 
ek, van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by 
julle gewees het  
Hand 20:19  en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane 
en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die 
Jode;  
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Mat 18:4  Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is 
die grootste in die koninkryk van die hemele.  
Fill 2:7  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg 
aan te neem en aan die mense gelyk geword;  
Fill 2:8  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.  
 
Jak 1:21  Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van 
boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in 
staat is om julle siele te red.  
Jak 1:22  En word daders van die woord en nie net hoorders wat 
julleself bedrieg nie.  
Jak 1:23  Want as iemand ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n dader 
nie, dié is soos ‘n man wat sy natuurlike gesig in ‘n spieël sien;  
Jak 1:24  want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy 
gelyk het.  
Jak 1:25  Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die 
vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder 
is nie, maar ‘n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen.  
 
Jak 4:6  Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die 
hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.  
Jak 4:7  Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal 
van julle wegvlug.  
Jak 4:8  Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, 
julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!  
Jak 4:9  Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid 
verander word en julle blydskap in bedruktheid.  
Jak 4:10  Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.  
 
Mat 16:24  Toe sê JESUS vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil 
kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.  
 

2Tim 2:24  en ‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar 
vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat 
kwaad kan verdra.  
2Tim 2:25  Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of 
God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid 
nie,  
2Tim 2:26  en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die 
duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.  
 
Tit 3:1 Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede 
en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk;  
Tit 3:2  om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, 
vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys.  
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1Pet 2:13  Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter 
wille van die Here—of dit die koning is as opperheer,  
1Pet 2:14  of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te 
straf, maar die wat goed doen, te prys.  
1Pet 2:15  Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen 
die onkunde van die dwase mense tot swye sal bring,  
 
Rom 12:3  Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen 
wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n 
mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig 
te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.  
 
Rom 12:16  wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef 
nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;  
 
Luk 18:9  En Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself 
vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis 
vertel.  
Luk 18:10  Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een 
‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar.  
Luk 18:11  En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o 
God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie—rowers, 
onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie.  
Luk 18:12  Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat 
ek verkry.  
Luk 18:13  En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë 
na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, 
wees my, sondaar, genadig!  
Luk 18:14  Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis 
gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal 
verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.  
Luk 14:7  En toe Hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel 
Hy aan die genooides ‘n gelykenis en sê vir hulle:  
Luk 14:8  Wanneer jy deur iemand na ‘n bruilof uitgenooi is, moenie 
die voorste plek inneem nie, ingeval daar nie miskien een wat 
waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie,  
Luk 14:9  en hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê: Maak 
plek vir hierdie man. En dan sal jy met skaamte die agterste plek 
begin inneem.  
Luk 14:10  Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek 
in; sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê: 
Vriend, gaan hoër op! Dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan 
tafel is.  
Luk 14:11  Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en 
wat homself verneder, sal verhoog word.  
Luk 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig 
voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog 
geag word, is ‘n gruwel voor God.  
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Fill 2:2  maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en 
dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.  
Fill 2:3  Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in 
nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.  
Fill 2:4  Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar 
elkeen ook na die ander s’n.  
Fill 2:5  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in 
CHRISTUS JESUS was.  
Fill 2:6  Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag 
om aan God gelyk te wees nie,  
Fill 2:7  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg 
aan te neem en aan die mense gelyk geword;  
Fill 2:8  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.  
 
Kol 3:12  Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en 
geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, 
sagmoedigheid, lankmoedigheid.  
Kol 3:13  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 
‘n klag het; soos CHRISTUS julle vergeef het, so moet julle ook doen.  
 

Efes 4:2  met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, 
terwyl julle mekaar in liefde verdra  
Efes 4:3  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar 
deur die band van die vrede.  
 
Jak 3:13  Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie 
lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon.  
Jak 3:14  Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, 
moenie roem en lieg teen die waarheid nie.  
Jak 3:15  Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, 
natuurlik, duiwels;  
Jak 3:16  want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en 
allerhande gemene dade.  
Jak 3:17  Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan 
vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie 
vrugte, onpartydig en ongeveins.  
Jak 3:18  En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die 
wat vrede maak.  
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DIE EINDE 
 
Wat sê die BYBEL oor Armageddon? 
 
Die woord Armageddon kom van ‘n Hebreeuse woord “Har-Megadone”, wat 
beteken “Berg Megiddo”. 
 

 
Die vlakte van Megiddo waar Armageddon sal plaasvind 

 
Open 16:16  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus 
genoem word Armageddon.  
 
Open 20:7  En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit 
sy gevangenis ontbind word;  
Open 20:8  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.  
Open 20:9  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.  
Open 20:10  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. 
  
Daar sal ‘n magdom mense bymekaar kom om teen CHRISTUS te veg. Die 
Vallei van Armageddon is bekend vir 2 groot tragedies: Barak se verslaning 
van die Kanaäniete: 
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Rig 4:15  En die HERE het Sísera met al die waens en die hele leër deur 
die skerpte van die swaard in verwarring gebring voor Barak uit, en 
Sísera het van sy wa afgeklim en te voet gevlug. 
  
Tweedens: Gideon wat die Midianiete verslaan het: 
Rig 7:7  Toe sê die HERE vir Gideon: deur die drie honderd man wat 
gelek het, sal Ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee; maar al 
die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan.  
 
As gevolg van hierdie geskiedenis van Armageddon het dit ‘n simbool 
geword vir konflik tussen GOD en duiwelsmagte. 
 
Wat sê die BYBEL oor die einde van die wêreld? 
 
2Pet 3:10  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.  
 
Dit sal gebeur aan die einde van die duisend jaar genaamd die millennium. 
Gedurende die 1000 jaar sal CHRISTUS regeer as Koning wat sit op die 
troon van Dawid. 
 
Luk 1:32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem 
word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  
Luk 1:33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, 
en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.  
 
Hy sal regeer met vrede en ‘n ysterstaf:   
 
Open 19:15  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 
daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ’n ysterstaf regeer, en Hy trap 
die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van 
God, die Almagtige.  
 
Na die duisend jaar sal satan losgelaat word, en gegooi word in die put van 
vuur 
Open 20:7  En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit 
sy gevangenis ontbind word;  
Open 20:8  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.  
Open 20:9  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.  
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Open 20:10  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.  
 
Die BYBEL vertel ‘n paar dinge oor die gebeurtenis: 
 
2Pet 3:12  julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, 
waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand 
en versmelt.  
 
Dan sal GOD ‘n nuwe aarde en hemel skep: 
 
Open 21:1  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.  
 
Open 21:2  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 die regverdiges sal in die stad bly 
 
Open 13:8  En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal 
wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van 
die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.  
 
2Pet 3:13  Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe 
aarde waarin geregtigheid woon 
 
Tekens wat wys dat die eindtye naby is:    
 
Mat 24:5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die CHRISTUS! 
en hulle sal baie mense mislei.  
Mat 24:6  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.  
Mat 24:7  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.  
Mat 24:8  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.  
 
1Tim 4:1  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige 
van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van 
duiwels sal aanhang  
1Tim 4:2  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in 
hulle eie gewete,  



DIE EINDE 

 
321 

 

1Tim 4:3  wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet 
onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik 
te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.  
 
2Ti 3:1  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  
2Ti 3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, 
geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan 
hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  
2Ti 3:3  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, 
bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,  
2Ti 3:4  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot 
as liefhebbers van God;  
2Ti 3:5  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag 
daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.  
2Ti 3:6  Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue 
gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande 
begeerlikhede gedryf word,  
2Ti 3:7  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan 
kom nie.  
2Ti 3:8  En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan 
ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, 
onbetroubaar ten opsigte van die geloof.  
2Ti 3:9  Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid 
sal vir almal duidelik wees, soos ook dié van daardie manne geword 
het.  
 
2Tes 2:3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers 
moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun 
van die verderf 
  
Ander tekens is: 

 Die opbou van die Joodse tempel in Jerusalem, 

 Haat teenoor Israel 

 Poging tot die daarstel van een wêreld regering. 

 Die belangrikste teken egter, is die volk van Israel. In 1948 is 
Israel vir die eerste keer sedert 70 n.C erken as ’n soewereine 
staat. GOD het Abraham belowe dat sy nageslag Kanaän sal 
beërwe:  

         
Gen 17:8  En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou 
vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en 
Ek sal vir hulle ‘n God wees.  
 
Die BYBEL gee ons die riglyne ten opsigte van wat in die laaste dae sal 
gebeur: 
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Luk 12:54  En Hy het ook aan die skare gesê: Wanneer julle ‘n wolk in 
die weste sien opkom, sê julle dadelik: Daar kom reën! en dit gebeur 
ook.  
Luk 12:55  En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle: Dit sal 
gloeiend warm wees! en dit gebeur.  
Luk 12:56  Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet 
julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan 
beoordeel nie?  
Luk 12:57  En waarom oordeel julle ook nie uit julleself wat reg is nie?  
 
Luk 21:31  So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is 
wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.  
 

• Daar sal ‘n een wêreld regering wees of globale ekonomie stelsels  
• Siektes sal meer word  
• Vyandigheid teenoor CHRISTENE en die BYBEL sal vergroot 
 

Kom ons kyk na nog Bybel gegewe riglyne vir die laaste era voor JESUS se 
koms: 
 
1. Die Joodse mense sal reg oor die wêreld versprei wees maar sal in 
die laaste dae weer een nasie word: 
 
Jes. 66:8  Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n 
land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? 
Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar.  
 
Mig 5:3  (5:2) Daarom sal Hy hulle prysgee tot op die tyd dat ‘n 
barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die 
kinders van Israel terugkeer.  
 
Eseg 38:8  Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare 
sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat 
versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as 
puinhoop daar gelê het—ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle 
woon almal in veiligheid.  
 
Hulle het een nasie geword Mei 14, 1948. 
 
2. Israel sal voortgebring word in een dag:  
 
Op  Nov. 29, 1947, het die V.N. ‘n resolusie toegelaat vir die vestiging van 
‘n Joodse staat in Palestina. Op die oggend van Mei 14, 1948 het ‘n 
vergadering plaasgevind van die “People’s Council” in Israel om die naam 
van die staat te beslis asook die finalisering van die deklarasie. Presies 4 
uur die middag is die proklamasie by die Tel Aviv museum voorgelees met 
die 979 woorde van die Hebreeuse perkament rol van Onafhanklikheid. 
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David Ben-Gurion het sy graaf gevat en gesê;  "The State of Israel is 
established. This meeting is ended." Presies soos geprofeteer is. Die 
volgende more op 15 Mei is Israel aangeval deur Egipte, Syria, Lebanon, 
Jordanië en Irakese magte. 
 
3. Israel sou uit baie volke versamel word: 
 
Eseg 38:8  Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare 
sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat 
versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurig deur as 
puinhoop daar gelê het—ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle 
woon almal in veiligheid.  
Mei 14, 1948. 
 
4.Israel moet die stad Jerusalem terugwen: 
 
Joë 2:32  En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered 
word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees 
soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE 
sal roep.  
 
Jes. 28:14  Daarom, hoor die woord van die HERE, julle spotters, 
heersers oor hierdie volk wat in Jerusalem is!  
Eseg 22:19  Daarom, so sê die Here HERE: Omdat julle almal skuim 
geword het, kyk, daarom sal Ek julle binne-in Jerusalem 
bymekaarmaak.  
 
Dit het presies so gebeur in 1967. 
 
5. Die CHRISTEN kerk sal in die laaste dae nie lou of warm wees nie 
 
Open 3:14  En skryf aan die engel van die gemeente van die 
Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die 
begin van die skepping van God:  
Open 3:15  Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. 
Was jy tog maar koud of warm!  
Open 3:16  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek 
jou uit my mond spuug.  
Open 3:17  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks 
gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en 
beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.  
Open 3:18  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur 
gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek 
en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou 
oë te salf, sodat jy kan sien.  
Open 3:19  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig 
en bekeer jou.  
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Open 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem 
hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom 
maaltyd hou, en hy met My.  
Open 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op 
my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon 
gaan sit het.  
Open 3:22  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê.  
 
6. Optrede van mense in die laaste tyd; 

 

 Mense sal die WOORD van GOD los en duiwels aanbid   
1Tim 4:1  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige 
van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van 
duiwels sal aanhang  
 

 Daar sal spotters wees 
2Pet 3:3  Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae 
spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel  
 

 Mense sal hulle self liefhê  
2Ti 3:1  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  
2Ti 3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, 
geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan 
hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  
 

 Kinders sal nie luister na hulle ouers nie 
2Ti 3:1  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  
2Ti 3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, 
geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan 
hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  
 

 Alternatiewe leefstyle sal volop word    
Luk 17:28  Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het 
geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.  
 
Rom 1:24  Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle 
harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te 
onteer 
 

 Mense sal geen seksuele selfbeheersing hê nie, (is hierdie nie 
die seks generasie nie?) 

2Ti 3:6  Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue 
gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande 
begeerlikhede gedryf word,  
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Open 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye 
en hul hoerery en hul diefstalle nie.  
 
Jud 1:7  soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op 
dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees 
aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die 
ewige vuur ondergaan.  
 

 Mense sal dwelms gebruik 

Open 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye 
en hul hoerery en hul diefstalle nie.  
Die Griekse woord vir towery beteken farmatologie of dwelms. 
 

 Daar sal wapens wees wat die wêreld kan verwoes 

Open 6:8  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd. En hy wat 
daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En 
aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te 
maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van 
die aarde.  
 
Open 9:18  deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, 
deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke 
uitgegaan het;  
Sag 14:12  En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal 
tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat 
wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer 
in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond.  
 

 In die laaste dae sal daar ‘n groot krag ontstaan uit die Land 
van Magog 

Eseg 38:2  Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die 
vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom  
Eseg 38:3  en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o 
Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal!  
Eseg 38:4  En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat 
uittrek en jou hele leër, perde en ruiters, almal volkome toegerus, ‘n 
groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard 
hanteer;  
Eseg 38:15  Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van 
die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, ‘n 
groot menigte en ‘n magtige leër;  
Eseg 38:16  en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die 
land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees—dan sal Ek jou 
teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in 
jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.  
 
 



DIE EINDE 

 
326 

 

Wat sal volgende gebeur (kort weergawe); 
Die HERE kom haal SY kinders - in Grieks beteken dit “caught up” of 
verplasing. Met ander woorde die verplasing van nuutgebore Kinders van 
die HERE wat geken sal word aan die vrugte wat hul dra. 
 
1 Kor 15:51  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie 
almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,  
1 Kor 15:52  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.  
 
1Tess 4:16  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.  
1Tess 4:17  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.  
 

Dan volg die grootste verdrukking ooit. ‘n Man van die antichris neem 
beheer oor die EU (European Union), hy sal ‘n verdrag teken met Israel: 
 

Dan 9:26  En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei 
word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, 
sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n 
oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote 
verwoestings.  
Dan 9:27  En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en 
gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat 
ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en 
wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, 
uitgestort word.  
 

Die tydperk sal sewe jaar duur, maar die HERE het dit verkort. 

Mar 13:20  En as die Here dié dae nie verkort het nie, sou geen vlees 
gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes wat Hy uitverkies 
het, het Hy dié dae verkort.  
 
Rom 9:27  En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders 
van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word;  
Rom 9:28  want Hy volbring ‘n saak en verkort dit in geregtigheid, 
omdat die Here ‘n saak wat verkort is, op die aarde sal doen.  
 
Gedurende hierdie tyd sal Rusland, Iran, en Amerika teen Israel optrek. ‘n 
Kwart van die wêreld se bevolking sal sterf. ‘n Derde van die wêreld se 
bome is weg en alle gras verbrand. ‘n Derde van die see word bloed, ‘n 
derde van die diere in die see gaan dood, ‘n derde van alle skeepsmagte 
word verwoes, ‘n derde van die water oor die wêreld word giftig. Daar sal 
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geweldige hongersnood, aardbewings en siektes wees. Die wat oorbly sal 
die kans kry om deur 144000 Joodse mans die WOORD te hoor. Die wat in 
JESUS glo sal onthoof word. Daar sal baie valse profete wees, ‘n een 
wêreld geloof, wat ‘n valse geloof sal wees, en dan die herbou van die 
tempel in Jerusalem geskied. 
 
Open  v 8:5  En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur 
van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het 
stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing.  
Open 8:6  En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereed 
gemaak om te blaas.  
Open 8:7  En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur 
gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde 
van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.  
Open 8:8  En die tweede engel het geblaas, en iets soos ‘n groot berg 
wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ‘n derde van die see het 
bloed geword,  
Open 8:9  en ‘n derde van die lewende skepsele in die see het 
gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan.  
Open 8:10  En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n 
fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van 
die riviere en op die waterfonteine.  
Open 8:11  En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde 
van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die 
water, omdat dit bitter geword het.  
Open 8:12  En die vierde engel het geblaas, en ‘n derde van die son is 
getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n 
derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig 
sou gee nie, en die nag net so.  
Open 8:13  En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van 
die hemel vlieg, wat met ‘n groot stem sê: Wee, wee, wee hulle wat op 
die aarde woon, vanweë die orige geluide van die basuin van die drie 
engele wat nog sal blaas!    
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VREES 
 
Wat sê die BYBEL oor vrees? 
 
Daar is 2 tipes vrees in die BYBEL. Die eerste is voordelig . Die tweede is 
nadelig. Die eerste is die vrees van GOD en beteken die dien van GOD. 
Saam met die vrees kom daar ‘n hele paar seëninge. 
 
Ps 111:10  Resj. Die vrees van die HERE is die beginsel van die 
wysheid; Sin. almal wat dit beoefen, het ‘n goeie verstand. Tau. Sy lof 
bestaan tot in ewigheid. 
 
Sp 1:7  Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte 
verag wysheid en tug.  
 
Sp 19:23  Die vrees van die HERE is tot die lewe; en versadig bring ‘n 
mens die nag deur, sonder om deur ‘n onheil besoek te word.  
 
Sp 14:27  Die vrees van die HERE is ‘n fontein van die lewe, om van die 
strikke van die dood af te wyk.  
 
Sp 14:26  In die vrees van die HERE lê ‘n sterk sekerheid, ook vir die 
kinders van ‘n sodanige sal daar ‘n toevlug wees.  
 
Die tweede is ‘n “gees van vrees” 
 
2Ti 1:7  Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, 
maar van krag en liefde en selfbeheersing.  
 
1Joh 4:18  Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte 
liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat 
vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.  
 
GOD gee ons versterking van vrees:     
 
Jes 41:10  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig 
rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook 
ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.  
 
Mat 10:31  Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie 
mossies.  
 
Ps 56:11  (56:12) Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan ‘n mens my 
doen?  
 
Job 13:15  Kyk, al wil Hy my ombring—ek hoop op Hom; ek sal tog my 
wandel voor sy aangesig bepleit.  
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Wanneer ons vrees nalaat en vertroue op GOD plaas sal ons nie meer vrees 
nie. 
 
Ps 5:11  (5:12) Maar laat húlle almal bly wees wat by U skuil; laat 
hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u Naam 
liefhet.  
 
Hoekom is dit belangrik om nie te vrees nie? 
 
Dit is belangrik want GOD gee ons SY beloftes; 
 
Deut 31:6  Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie 
verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat saam met jou 
trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.  
 
Slegte bindinge hou verband met vrees: Die BYBEL leer ons 63 keer om nie 
te vrees nie . Vrees skep ongeloof en dit is presies wat die duiwel wil te 
weeg bring.  
 
Vrees en JESUS CHRISTUS KAN NIE IN DIESELFDE SPASIE EN TYD LEEF 
NIE. 
 
Is vrees dus sonde? 
JA 
 
Rom 14:23  Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie 
uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.  
 
Rom 1:17  Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit 
geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die 
geloof lewe.  
 
 
Gee GOD beloftes vir die wat nie vrees nie? 
 
Jes 41:10  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig 
rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook 
ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.  
 
Mat 1:23  Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle 
sal Hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.  
 
Luk 12:32  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n 
welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.  
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Hoe beveg ons gevoelens van vrees? 
 
Mat 22:29  Toe antwoord JESUS en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat 
julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. 
 
1Joh 4:18  Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte 
liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat 
vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.  
 
2Tim 1:7  Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, 
maar van krag en liefde en selfbeheersing.  
 
Sp 12:25  Bekommernis in die hart van ‘n mens druk dit neer, maar ‘n 
vriendelike woord vrolik dit op.  
 
Ps 34:4  (34:5) Dalet. Ek het die HERE gesoek, en Hy het my 
geantwoord en my uit al my vrees gered. 
 
Fill 4:6  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles 
deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.  
 
Fill 4:7  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal 
julle harte en julle sinne bewaar in CHRISTUS JESUS.  
 
1Pet 5:6  Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat 
Hy julle kan verhoog op die regte tyd.  
1Pet 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.  
 
Ps 55:22  (55:23) Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; 
Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.  
Ps 55:23  (55:24) Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van 
vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die 
helfte bring nie; maar ék vertrou op U.  
 
Luk 12:22  En Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir julle: 
Moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, 
wat julle sal aantrek nie.  
Luk 12:23  Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere.  
Luk 12:24  Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie; 
hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. 
Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie!  
Luk 12:25  En wie onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy 
lengte voeg?  
Luk 12:26  As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom 
kwel julle jul oor die ander dinge?  
 
Mat 6:25  Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat 
julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal 
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aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die 
klere nie?  
Mat 6:26  Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai 
nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse 
Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?  
Mat 6:27  Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy 
lengte voeg?  
Mat 6:28  En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, 
hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie;  
Mat 6:29  en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie 
bekleed was soos een van hulle nie.  
Mat 6:30  As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en 
môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, 
kleingelowiges?  
Mat 6:31  Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat 
sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?  
Mat 6:32  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle 
hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.  
Mat 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en 
al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  
Mat 6:34  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy 
eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.  
 
Ps 42:5  (42:6) Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? 
Hoop op God; want ek sal Hom nog loof—die verlossing van sy 
aangesig!  
 
Sp 3:5  Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie 
insig nie.  
Sp 3:6  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.  
Sp 3:7  Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van 
die kwaad;  
Sp 3:8  dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou 
gebeente.  
 
Rom 8:26  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.  
Rom 8:27  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 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede 
meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.  
 
Fill 4:19  En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in 
heerlikheid deur CHRISTUS JESUS.  
Fill 4:13  Ek is tot alles in staat deur CHRISTUS wat my krag gee.  
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2Kor 12:10  Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in 
node, in vervolginge, in benoudhede, om CHRISTUS wil. Want as ek 
swak is, dan is ek sterk.  
 
Heb 13:6  Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir 
my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?  
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NASA JPL 
Hierdie foto wys die areas om die Dooie see langs die Wes Bank tussen 
Israel en Jordanië. Hierdie streek is ontsettend belangrik en hou groot 
kulturele en historiese waarde in vir miljoene  
 
CHRISTENE, Jode en Moslems wat dit beskou as die Heilige Land.  

Die gelerige gedeelte aan die bokant van die foto is die stad Jerigo. ‘n 
Gedeelte van die Dooie see word gewys as die swart gedeelte aan die 
boonste regter gedeelte van die foto. Die Jordaan rivier is die wit lyn aan 
die bokant van die foto wat in die Dooie see inloop. Jerusalem, wat lê in 
die gebergtes van Judea is die geel gedeelte in die linker middelste 
gedeelte van die foto. Net onder na die regterkant van Jerusalem is 
Betlehem. Hebron is die wit area aan die onderkant van die foto. Die 
Jordaan rivier is deel van ‘n aktiewe rif wat van Turkye tot Afrika strek. 
Hierdie streek is bekend vir baie aardbewings. Die dooie see stroomgebied 
is die laagste plek op aarde en is 400 m onder seespieël. 
Die blou en groen areas is areas waar nog geen ontwikkelings is nie. 
Hierdie foto se afmeting is 73 km by 45 km op skaal. 

Watter Antieke plek name is in die BYBEL gebruik en wat is die 
hedendaagse naam of gebied?   
 
 
Antieke lande/mense gebiede 
Abímael , Obal, Selef en Usal - Jemen  
Ammon, Moab en Edom - Jordaan  
Amoriet - Israel  
Arabia - Saudi Arabië, Bahrain, Qatar en gedeeltes van Irak  
Aram -  Sirië 
Arkiete - Libanon  
Askenas - Duitsland  
Assur - Irak  
Kanaan - Israel, Wes Bank, Gaza Strook, Jordanië, Suid Libanon en Sirië  
Kaftor - Crete of dalk Egipte 
Kus - Ethiopië en gedeeltes van Sudan, Somalië en Jemen  
Dekápolis - Noordwes Jordaan en ‘n klein gedeelte van  Israel  
Dedan, Ofir, Jobab en Skeba - Saudi Arabië  
Girgasiete  - Westelike Jordanië  
Gomer -  Oekraïne  
Jawan - Griekeland  
Magog en Ros - Rusland 
Midian - Westelike Saudi Arabië en Suidelike Jordaan  
Minni – Noordwes Iran 
Misraim - Egipte 
Philistia - Suidwestelike hoek in die land van Kanaän  - Gasa 
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Phoenicia - Libanon  
Persië  -  Iran gedeeltes van Irak  
Put - Libië en gedeeltes van Egipte en Noord Afrika  
Rifat - Europa 
Skith  - Suid Rusland  
Sinites -  Meeste mense aanvaar dit is China vandag 
Togárma -Dele van Turkye, Turkmeen, Turkestan en Armenië   
Tarsis - gedeelte vanTunisië  
Tubal - Turkye 
 
Antieke stede 
Alexandríë  -  in Egipte  
Antiochíë  -  in Noordwes Sirië "Hatay"  
Athene, Beréa, Korinte, Filippi en Tessalonika - in Griekeland  
Babilon - in Irak 
Ciréne - in Noordwes Libië  
Damaskus - in Sirië  
Efese, Pergamus en Smirna - in Wes Turkye  
Elísa - Sicilie   
Haran en Padan-aram - in Oos Sirië  
Jebus - Jerusalem  
Ikónium  en Listre - in Sentraal Turkye  
Kittiërs -  Ciprus  
Meseg-Tubal - in Rusland 
Sigem -  Nablus  
Sínear Shinar - Irak – Antieke Babel en vandag Babilon  
Sidon en Tires -  in Wes Libanon  
Smirna - in Wes Turkye  
Tarsus - in Oos Turkye  
 Ur -  in Suidoos Irak 
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Interessante vraelys vir Palestynse Advokate 

                             Praat oor 'n foto wat n duisend woorde spreek 

 
Het die wêreld dom geword?  
'n Interessante vraelys vir die Palestynse Advokate  
deur Yashiko Sagamori.  
Sy vraag; 
As jy so seker is dat  "Palestina, die land”,  in geskiedenis opgeskryf is-, 
verwag ek dat jy in staat sal wees om die volgende basiese  vrae te kan 
beantwoord oor Palestina die land:  
 
 1.  Wanneer is dit gestig en deur wie?  
 2.  Waar  is die grense?  
 3.  Wat is die hoofstad?  
 4.  Wat is die grootste stede?  
 5.  Waaruit is “die land” se ekonomie saamgestel?  
 6.  Watter tipe regering het “die land” gehad?  
 7.  Kan jy ten minste een Palestynse leier noem voor Arafat?  
 8.  Wat was die taal van die land van Palestina?  
 9.  Wat was die algemene geloof van die land van Palestina?  
10. Wat was die naam van sy geldeenheid?  Kies 'n datum in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
geskiedenis en staaf wat die benaderde wisselkoers van die  Palestynse 
geldeenheid teenoor die Amerikaanse dollar, die Duitse mark, Britse pond, 
Japannese Jen, of Sjinees Yuan op daardie datum is.  
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11. En, ten slotte, aangesien daar geen so 'n land vandag bestaan   nie, wat 
het die land se ondergang veroorsaak en hoe het dit gebeur?  
 
Die geringste sarkastiese vraag wat gevra moet word: 
As die mense wat jy per ongeluk "Palestyne" noem enigsins iets ander is as 
generiese Arabiere versamel van orals af - of uitgegooi is uit die Arabiese 
wêreld, as hulle regtig ‘n etniese identiteit het wat hulle die reg gee tot 
selfbeskikking, hoekom het hulle nooit probeer om onafhanklik te word 
totdat die Arabiere hul vernietigende nederlaag gely het in die “ Six Day 
War?” nie. 
 
Ek hoop dat u verder die versoeking sal vermy om die moderne "Palestina" 
deur te trek na die Bybelse Filistyne: om etimologie te vervang met 
geskiedenis sal nie hier werk nie.  
 
Die waarheid moet duidelik wees vir almal wat wil weet wat dit is.  
Arabiese lande het nog nooit die droom laat vaar vir die vernietiging van 
Israel nie, hulle koester dit steeds vandag. Keer op keer is gefaal om Israel 
met militêre middele te vernietig, en het hulle dus besluit om Israel te 
vernietig met ‘n besluit om Israel te bestry deur 'n gevolmagtigheid.  Vir 
hierdie doel, het hulle 'n terroriste organisasie gestig en dit  "die 
Palestynse volk" genoem en gestasioneer in Gaza, Judéa, en in Samaria.  
Hoe anders kan jy die weiering verduidelik van Jordanië en Egipte om 
onkondisioneel die Wes Bank en Gaza terug te aanvaar?   
Die sogenaamde "Palestyne" het net een motivering: die vernietiging van 
Israel, en in my boek is dit genoeg om hulle nie ‘n nasie te noem nie maar 
wat hulle werklik is, is: 'n terroriste organisasie wat eendag ontbloot sal 
word.  
 
Trouens, daar is net een manier om vrede in die Midde-Ooste te bereik.  
Arabiese lande moet erken en aanvaar dat die oorlog teen Israel verloor is 
en moet betaal vir die herstel van Israel vir meer as 50 jaar van die 
verwoesting wat hulle aangebring het.  Die mees geskikte vorm van so 'n 
herstel sal die opheffing van hul terreur organisasies wees en die 
verwydering daarvan. Asook die aanvaarding dat Israel soewereiniteit oor 
die Gaza-strook, en Judéa het.  Dit sal die teken wees van die einde van 
die “Palestyne”,......is daar iets soos ‘n Palestyn?  Yashiko Sagamori 
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RASSE 

Wat sê die BYBEL van rasse? 

 

Verskillende nasionaliteite op die muur van Rameses III: 
Libiaan, Nubiaan, Siriaan, Bedouin, Hittiet 

 
Is die BYBEL ‘n boek geskryf vir sekere ras voorkeure? 

Glad nie. GOD is almagtig met geen voorkeure vir kleur nie. Nêrens in die 
BYBEL  word iemand van die genade van GOD weerhou a.g.v. etniese of 
kleur verskille nie. GOD sê; 
 
2Pet 3:9  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit 
vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat 
sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  
 
Maar buiten die bogenoemde feit het Europese kunstenaars oor baie eeue 
altyd mense as “wit” geteken en beskryf, ook in terme van GOD. Dit het 
deur die eeue ‘n effek laat ontstaan dat ander kleure uitgeskakel was in 
die WOORD en mense het dus die kleur verskille in die BYBEL begin 
bevraagteken.  
 
Wat bedoel ons met “swart”? 

 

Daar is ‘n verskil tussen antieke en moderne begrippe  van ander kleuriges 
as wit. Ter voorbeeld in Gen. 10 was die woord uit die Hebreeus dat 
“swart” die verduideliking was om mense wat nakomelinge was van Ham, 
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die Akkadians en Sumeriane te beskryf.  Wanneer antieke rabbi literatuur 
praat van swart mense beteken hulle nie letterlik swart mense nie maar 
donker velkleur mense.  
 
Kom ons kyk na die ADAMIETESE oogmerk: 
 
Die Adamietise oogmerk deur ortodokse Jode en CHRISTENE is die enigste 
manier om ras te bepreek in die WOORD. 
 
Hand 17:26  En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom 
gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye 
en die grense van hulle woonplek vasgestel het,  

Die belangrikste boodskap wat GOD vir ons oor ras gegee het, is dat HY 
almal geskape het in SY beeld. En dat almal gered kan word deur SY SEUN 
JESUS CHRISTUS. Die BYBEL fokus glad nie op ras nie maar eerder op die 
feit dat almal gesondig het.  

Is daar bewyse in die BYBEL vir verskillende rasse? 

 

Grafkelder van Seti I: Siriaan, Nubiaan, Libiaan, Egiptenaar 

Daar is ‘n sterk tradisie dat die nakomelinge van Noag se seun Gam swart 
was. Ham se seun se naam was Kus wat in Hebreeus “swart” beteken. Kus 
is die mees algemene term om mense van kleur te beskryf in die BYBEL. 
Dit word 58 keer in die King James weergawe genoem. Die Griekse en 
Latynse woord is, Ethiopiër. In klassieke literatuur het Griekse en 
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Romeinse skrywers Ethiopiërs beskryf as “swart”. Argeoloë het ook bewys 
dat die bogenoemde rasse donker van gelaat was. In Jeremia lees ons van: 

Jer 13:23  Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke? Dan 
sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om 
kwaad te doen.  

‘n Kusiet is ‘n Ethiopiër. Verder lees ons dat die nasate van Gam gebly het 
in Noord Afrika, Sentraal Afrika en Asië. 

Genesis 10:6-20  beskryf dat die nasate van Ham gebly het in Noord Afrika, 
Sentraal Afrika en in dele van Asië. 

Psalm 105:23 maak melding van die “land van Gam” in Egipte, en Psalm 
78:51 verbind die “tente van Gam “ met Egipte.  

Gen 10:6  En die seuns van Gam was: Kus en Misraim en Put en Kanaän.  
Gen 10:7  En die seuns van Kus was: Seba en Háwila en Sabta en Raéma 
en Sábtega. En die seuns van Raéma: Skeba en Dedan.  
Gen 10:8  Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om ‘n 
geweldenaar op aarde te wees.  
Gen 10:9  Hy was ‘n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. 
Daarom sê hulle: Soos Nimrod, ‘n geweldige jagter voor die aangesig 
van die HERE.  
Gen 10:10  En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en 
Kalne in die land Sínear.  
Gen 10:11  Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou: Ninevé en 
Réhobot-Ir en Kalag  
Gen 10:12  en Resen, tussen Ninevé en Kalag—dit is die groot stad.  
Gen 10:13  En Misraim was die vader van die Ludiete en Anamiete en 
Lehabiete en Naftuhiete  
 
Ps 105:23  Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as 
vreemdeling vertoef in die land van Gam.  
 
Ps 78:51  En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die 
eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.  
 
Nog Ou Testament bewyse; 
Gen 10:8  Kus was ook die vader van Nimrod.   
 
Kus beteken (swart) in Hebreeus, sy seun Nimrod het ‘n beskawing begin in 
Mesopotamië. 
In Genesis 11, lees ons van Abraham wat van Ur afkomstig was, dit was ‘n 
land wat se vroegste bewoners donker van gelaat was. Die mense van die 
streek is bewys histories en argeologies dat hulle gemengde rasse was.  
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Genesis 14 vertel Abraham se ondervinding in Kanaan en Egipte wat hom in 
aanraking  met ander kleuriges gebring het.  
 
1Kron 4:38  die wat hier met hulle naam opgegee is, was vorste in 
hulle geslagte, en hulle families het sterk vermeerder.  
1Kron 4:39  En hulle het getrek tot by die ingang na Gedor, tot oostelik 
van die dal, om weiveld vir hulle kleinvee te soek.  
1Kron 4:40  En hulle het geil en goeie weiveld gevind, en die land was 
na alkante toe wyd en stil en rustig, want mense van Gam het daar 
tevore gewoon;  
1Kron 4:41  en die wat hier met hulle naam beskrywe is, het in die dae 
van Hiskía, die koning van Juda, gekom en hulle tente verslaan, en ook 
die Meüniete wat daar gevind is; en hulle het hul met die banvloek 
getref tot vandag toe; en hulle het in hulle plek gaan woon; want daar 
was weiveld vir hulle kleinvee.  
1Kron 4:42  Ook het van hulle, van die seuns van Símeon, vyf honderd 
man getrek na die gebergte Seïr; en Pelátja en Neárja en Refája en 
Ussiël, die seuns van Jíseï, was aan hulle hoof.  
1Kron 4:43  En hulle het die oorblyfsel van die vrygeraaktes van 
Amalek verslaan en daar gaan woon tot vandag toe.  
 
Argeologiese bevindinge en 1 Kron. 4 vertel ook hoe die land Kanaan se 
afstammelinge van Gam afkomstig is. 
 
1Kron 4:38  die wat hier met hulle naam opgegee is, was vorste in 
hulle geslagte, en hulle families het sterk vermeerder.  
1Kron 4:39  En hulle het getrek tot by die ingang na Gedor, tot oostelik 
van die dal, om weiveld vir hulle kleinvee te soek.  
1Kron 4:40  En hulle het geil en goeie weiveld gevind, en die land was 
na alkante toe wyd en stil en rustig, want mense van Gam het daar 
tevore gewoon;  
1Kron 4:41  en die wat hier met hulle naam beskrywe is, het in die dae 
van Hiskía, die koning van Juda, gekom en hulle tente verslaan, en ook 
die Meüniete wat daar gevind is; en hulle het hul met die banvloek 
getref tot vandag toe; en hulle het in hulle plek gaan woon; want daar 
was weiveld vir hulle kleinvee.  
1Kron 4:42  Ook het van hulle, van die seuns van Símeon, vyf honderd 
man getrek na die gebergte Seïr; en Pelátja en Neárja en Refája en 
Ussiël, die seuns van Jíseï, was aan hulle hoof.  
1Kron 4:43  En hulle het die oorblyfsel van die vrygeraaktes van 
Amalek verslaan en daar gaan woon tot vandag toe.  

Daar is nog dele in die BYBEL wat kan bewys dat die mensdom alle kleure 
is, maar die belangrikste deel in die BYBEL oor ras is; 



RASSE 

 
342 

 

Gal 3:26  Want julle is almal kinders van God deur die geloof in 
CHRISTUS JESUS;  
Gal 3:27  want julle almal wat in CHRISTUS gedoop is, het julle met 
CHRISTUS beklee.  
Gal 3:28  Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of 
vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een 
in CHRISTUS JESUS.  
 

Die 2-kleur tweeling: 

 
 
Glo dit of nie, die dogtertjies is ‘n tweeling en is gebore in April 2005 in 
Nottingham. Remee links, is wit en haar suster, Kian, is swart! 
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Die pa en ma Kylie Hodgson en Remi Horder het al twee wit moeders en 
swart vaders.  
Hierdie tweetjies help om ‘n vraag te antwoord wat baie vra oor die 
BYBEL. 
 
As daar net een man en een vrou was in die begin waar kom al die rasse 
vandaan?  
 
Die tweeling bewys dat met die regte kombinasie gene kan alle 
kompleksies in een generasie voorkom. Dit is ‘n kwessie van genetika.  
 

 
 

As ADAM en EVA ‘n middel bruin kompleksie gehad het as gevolg van ‘n 
mengsel van lig en donker genetiese informasie, dieselfde as Remee en 
Kian se ouers, kan alle kleur genetiese informasie vir toekomstige 
generasies uitgewerk wees. 
 
Kian en Remee illustreer die BYBELSE feit dat ons almal verband het met 
mekaar. Ons almal stam af van dieselfde familie, Adam en Eva en hul 
familie af, net soos die BYBEL leer. 
 
Darwin se evolusie leer is totale rassisme wat staaf dat hoe meer mense 
evoleer hoe witter word hulle. Dus, wit velle het meer geevoleer as swart 
velle. Wat sê dit dan van die tweeling?? 
 
Die tweeling illustreer die BYBELSE waarheid dat dit nie saak maak hoe lig 
of donker mense is nie, ons is geskep in GOD se beeld. 
 
Hier is nog ’n voorbeeld: 
 
Pa Ben, 44, kliënte diens adviseur, sê: “We both just sat there after the 
birth staring at her.” 
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Ma Angela, 35, van Woolwich, Suid London, straal en sê: “She’s beautiful — 
a miracle baby.” 
 

 
Ben en Angela Ihegboro met hulle 

wit baba Nmachi, gebore in 2010. 
 
Hand 17:26  En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom 
gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye 
en die grense van hulle woonplek vasgestel het, 
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DIE LIGGAAM SIEL EN GEES. 

Wat sê die BYBEL oor die liggaam siel en gees? 

Joh 3:5  JESUS antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand 
nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God 
nie ingaan nie.  
Joh 3:6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees 
gebore is, is gees.  
Joh 3:7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer 
gebore word nie.  
Joh 3:8  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet 
nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die 
Gees gebore is.  

Almal is geskape uit drie onderskeie elemente: 

1Tess 5:23  En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig 
maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik 
bewaar word by die wederkoms van onse Here JESUS CHRISTUS!  
 
1: Die Liggaam: Dit is jou fisiese liggaam. Dit bestaan uit ’n klomp 
elemente waarvan die belangrikstes, suurstof, koolstof, waterstof, stikstof, 
kalsium en fosfor sou wees. Elke molekule bevat koolstof.   

 
Die liggaam is in harmonie met die natuur en gees van die wêreld. Dit 
groei, word volwasse, begin agteruitgaan en gaan dood. Dit keer dan weer 
terug na die bogenoemde elemente en word deel van die stof van die 
wêreld. Die liggaam is ‘n deel van menswees, maar is nie al wat die mens 
definieer nie. 
 
Spr 5:11  en jy uiteindelik moet steun as jou liggaam en jou vlees 
verteer is,  

2: Die Siel. In kort, dit is wie jy is. Die mens se toegeneentheid, begeertes 
en verlange. Dit is jou persoonlikheid jou “hart” en is onsterflik. 

Mat 10:28  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar 
die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel 
sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.  

Wanneer die mens afsterwe verlaat die siel die liggaam: 

Gen 35:18  En toe haar siel uitgaan—want sy het gesterwe—noem sy 
hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem.  
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3: Die GEES. Die Gees is die oorsprong van krag en beheer van jou liggaam 
en siel. Dit is of goed of sleg, lig of donker, heilig of onheilig skoon of vuil, 
van die duiwel of van GOD. Die mens se gees is sy persoonlikheid en dit is 
die persoonlikheid wat hom onderskei van die res van die natuurskepping. 

Luk 9:55  Maar Hy draai Hom om en bestraf hulle en sê: Julle weet nie 
van hoedanige gees julle is nie;  

Waar jou siel vertoef na jou dood hang af van jou persoonlike verhouding 
met GOD. Ons is dus ewige gedaantes. 

Die ongeredde man en vrou, hulle wat nie wedergebore in CHRISTUS is nie 
en net  die eerste menslike geboorte het, is dus in groot gevaar.  Omdat 
die siel van die ongeredde man en vrou gebonde is aan die geeste van die 
huidige wêreld, en wanneer die wêreld se fisiese en geestelike elemente 
asook die dood, in die vuur gegooi word gegooi word, sal daardie siele 
lewend of dood ook vergaan. 

Open 20:13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood 
en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is 
geoordeel, elkeen volgens sy werke.  
Open 20:14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. 
Dit is die tweede dood.  
Open 20:15  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die 
boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.  

Wat beteken dit om weergebore te wees? 

Luk 5:31  En JESUS antwoord en sê vir hulle: Die wat gesond is, het die 
geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.  

GOD gebruik die swaard wat JESUS is, om tussen die verbinding van die 
vlees, siel en gees te opereer. 

Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 
enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en 
gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge 
en gedagtes van die hart.  

Kol 2:12  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.  

Hierdie “operasie” is ‘n geestelike besnydenis. Jou vlees word weg gesny 
van jou siel en GOD gee sy GEES vir jou: 
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Rom 2:29  maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en 
besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof 
is nie uit mense nie, maar uit God.  

Nadat mens die vry geskenk van verlossing ontvang het, deur te glo dat 
JESUS vir jou en my sonde gesterf het deurdat HY SY bloed vir ons gestort 
het, groei mens in die gees en word volwasse deur SY WOORD te 
bestudeer. Mens sal vind dat jou siel meer en meer in verhouding kom met 
GOD se wette, maar die vlees sal nog steeds die weg van die wêreld wil hê. 
Alle weergebore CHRISTENE het dus ’n mate van ‘n “gesplete 
persoonlikheid”. Want al probeer hulle nie sondig nie, vind die sonde hulle 
nogsteeds. 

Rom 7:21  Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die 
kwaad by my aanwesig.  
Rom 7:22  Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike 
mens;  
Rom 7:23  maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen 
die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die 
sonde wat in my lede is.  
Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van 
hierdie dood?  
Rom 7:25  Ek dank God deur JESUS CHRISTUS, onse Here!  
Rom7:26 So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, 
maar met die vlees die wet van die sonde.  

Die mens se siel is gered maar die liggaam is dood en kan nie gered word 
nie. Dit sal verdor en tot die aarde terug keer, (by JESUS se tweede koms 
kry ’n mens ’n nuwe verheerlikte liggaam) 

Jou huidige vlees sal steeds streef om dit te doen wat onwettig is in GOD 
se oë, maar jou siel en gees sal daardie gevoelens en gedagtes van sonde 
veroordeel en jou krag gee om die verleiding te vermy. Geen CHRISTEN is 
perfek in vlees nie en deur jou lewe sal mens ingee vir verleidings, maar 
nie in jou gees nie. 

1Joh 2:1  My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie 
moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by 
die Vader, JESUS CHRISTUS, die Regverdige.  

Feit: CHRISTENE sondig in vlees. 

Wanneer dit gebeur begin skuldgevoelens intree en CHRISTENE word 
bekommerd dat hulle hul verlossing sal verloor. Dit kan nie gebeur nie. 
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Feit: Dit is nie moontlik vir ‘n CHRISTEN se gees om te sondig nie want sy 
gees is weergebore deur GOD: 

1Joh 3:9  Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy 
saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.  

Geestelike besnydenis is permanent en kan nie omgekeer word nie. Met 
ander woorde wanneer daardie vlees weggesny is van die siel kan dit nie 
weer aangeheg word nie. Dank die HERE vir dit!  

Rom 8:38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of 
owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge  
Rom 8:39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei 
van die liefde van God wat daar in CHRISTUS JESUS, onse Here, is nie.  
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Ateïsme 

Wat sê die BYBEL oor Ateïsme? 

Die Woord van GOD begin met die woorde “In die begin het GOD”! Hierdie 
vers wys vir ons dat GOD nie SY bestaan wil bewys nie. 
Die woord ateïsme kom van die Griekse woord: a = no: theos = GOD 
Dit is die dogmatiese ontkenning van GOD. Die ateïs moet dus verdere 
aspekte van GOD hê wat hy verwerp. 
 
Ps 14:1  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy 
hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar 
is niemand wat goed doen nie.  
 
Ps 53:1  Vir die musiekleier; op die wysie van: "Máhalat." ‘n 
Onderwysing van Dawid. (53:2) Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen 
God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar 
is niemand wat goed doen nie.  
 
Ateïsme word uitgeken uit verkillende vorme van eisme’s: 

 Veelgodery – baie gode 

 Panteïsme – alles is god 

 Henoteisme – god in elke kategorie van die samelewing 

 Monoteïsme – een GOD 
 
Die eerste CHRISTENE was aangekla van “ateïsme” omdat hulle nie in die 
Griekse gode geglo of aanbid het nie. 
 
Ateïsme is verder ‘n vorm van afgodery. Die mens is ‘n geestelike wese en 
het ‘n soeke na betekenisvolheid, en identiteit. Wanneer die mens GOD 
ontken, konstrueer hy vir homself ander fisiese of verstandelike “gode”. 
 
Hier is die vals gode van Ateïsme: 

 Humanisme – die mens is die hoogste wese, die mens is sy eie 
god, die mens is god. 

 Sekularisme – uit Latyns – saeculum  - wêreld, die wêreld is 
god 

 Naturalisme – die natuur is god 

 Wetenskapisme – wetenskap is god 

 Positivisme – wat jy sien is wat jy glo is god 

 Materialisme – geld is god 

 Intellektualisme – rede is god 

 Eksistensialisme  - emosies is god 

 Relativisme – persoonlike gesigspunt is god 
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 Pragmatisme – alles moet prakties wees 

 Sosialisme – die samelewing is god 

 Statitisme – die goewerment is god 

 Plurisme – diversiteit is god 

 Hedonisme – plesier is god 
 

Watter argumente word gevoer deur ateïste? 

 Om te praat van GOD is betekenisloos want dit kan nie bewys 
word nie 

 GOD kan nie geken word deur emperies sensoriese observasie 
nie 

 “is jy rêrig seker?” 

 GOD is fiksie 

 GOD se kenmerke is teenstrydig 

 GOD sal nie onheil toelaat nie 
 
Wat beteken agnosties? 
 
Agnosties kom van die Griekse woord agnosis wat beteken -  geen kennis. 
Variasies van agnosme: 

 “ek weet nie of daar ‘n GOD is nie” 

 “die mens kan nie weet of daar ‘n GOD is nie” 

 “ek wil nie weet of daar ‘n GOD is nie 

Agnostisisme is gelykstaande aan onkunde – onbekende gode 

Hand 17:23  Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou 
het, het ek ook ‘n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan ‘n onbekende 
God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek 
aan julle.  
 
Wat is die verskil tussen  deïsme, teïsme, en CHRISTENSKAP? 
 
Deïsme – “ek glo daar is ‘n god” (kan enigiets wees) 
Teisme – “GOD is daar, verwyderd van die mens” 
CHRISTENSKAP – “Ek het JESUS CHRISTUS aanvaar as my verlosser en GOD” 
 
Wat is “praktiese ateïsme?” 

Baie mense verval tot teïsme, ‘ek glo in GOD’ of ‘ek glo in JESUS 
CHRISTUS’. Hulle glo dit en beken hulle geloof. Dit is die beginsel van hulle 
geloof sisteem. Hierdie selfde mense ignoreer GOD en leef asof GOD nie 
bestaan nie, hulle kommunikeer nie met GOD nie, soek nie SY wysheid nie, 
laat nie hulself deur JESUS CHRISTUS lei nie, en soek nie JESUS se karakter 
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eienskappe in alle aspekte van hulle lewe nie – (liefde, geduld, vreugde, 
vrede) - die tipe mense  noem ons, “praktiese ateïste”. 

Met ander woorde: As GOD vandag sou weggaan sou hulle net aangaan met 
hulle teïstiese geloof, en nie eers weet HY is weg nie omdat hulle nooit ‘n 
ware verhouding met HOM gehad het nie. 

Charles Kolton (1825) - "The three great apostles of practical atheism are 
health, wealth and  power." 

Vir die ateïstiese leser: 
GOD bestaan, en SY waarheid bestaan al verewig en sal verewig aanhou 
bestaan. GOD is nie afhanklik van die mens vir enigiets nie. Wanneer 
oorloë en kritiek en godslastering en politiek verby is en die stof gaan lê is 
JESUS daar en daar is niks wat u daaromtrent kan doen nie. Besef HY is 
GOD en verootmoedig uself voor HOM. U het net nog nie u ontmoeting met 
die LEWENDE GOD, JESUS CHRISTUS gehad nie,.......HY wag vir u! 
 
Mat 21:43  Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle 
weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.  
Mat 21:44  En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar 
elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel.  
 
Konklusie: 
Ateïsme is ‘n vals geloof sisteem wat deur dwase saamgestel is, dit is ook 
nie ‘n nuwe stelsel nie en is al aan die gang vir duisende jare. Is daar rêrig 
iets soos ‘n ateïs?. Nee, die naaste ding aan dit is mense wat hulle self al 
solank ‘n leuen vertel dat hulle glo dis waar.
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Vrymesselaars 

Wat is vrymesselary en wat sê die BYBEL oor die aspek? 

Vrymesselary - Die diaboliese sinagoge van satan 

Kom ons kyk na die agtergrond om dit beter te verstaan. Ons vat net aan 

die oppervlak. 

Van vroeë tye af het vrymesselary hulself voorgedoen as ‘n goeie ou mans 
klub, wat goeie werke doen sonder die wete dat dit jou siel gaan kos!? 
 
Al sal hulle vir jou sê, dit is nie so nie, vind al die top graad messelaars uit 
dat hulle direk in kontak kom met die wese – satan, wat alles orkestreer. 
Satan is die god van vrymesselary. Vrymesselaars glo dat hulle deur 
messelary hulle menslike lae weg kan beitel, laag vir laag. En die 
eindresultaat sal ‘n mens wees wat GOD nie nodig sal ag nie, omdat hulle 
self goddelike status bereik het, en nou self ‘n god is. Bladsy 50 – 51 van 
die Vrymesselary handboek beaam dit ruiterlik, maar die eerste grade van 
messelary weet dit nie, en word ook nie van die feit verwittig nie, totdat 
dit te laat is. 
 
Vrymesselary het sy oorsprong uit die mistiese heksery aanbidding van 
Egipte en China van die dae van Salomo se tempel. Dit het niks te doen 
met CHRISTENSKAP nie, niks nie.  
Eers wanneer messelaars op beweeg in die 33 grade vind hulle die leuen 
uit wat sê dat dit nie GOD van die Ou Testament is wat die argitek is van 
alles nie maar jy word jouself ‘n god en het geen geloof nodig.  
 
En wanneer baie dit besef is dit te laat, hulle staan dan voor ’n keuse: ‘sal 
ek my siel verkoop of sal ek kies om vergifnis te vra vir die afvalligheid van 
GOD af, en JESUS CHRISTUS inneem in my lewe.  
 
 2Joh 1:9  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van 
CHRISTUS nie, hy het God nie. Wie in die leer van CHRISTUS bly, hy het 
die Vader sowel as die Seun.  
 
Vrymesselary leer dat deur goeie dade alles bereik kan word, dit word 
gepromoveer as die waarborg vir die hemel en geen intervensie van 
CHRISTUS is nodig nie. Dit is ‘n sataniese leuen en leer. 
 
 
Wat is die vlakke van Vrymesselary? 
 
• Die eerste 3 vlakke is die Blou Herberg. Die eerste graad word 
genoem die  - Ingaan ambagsman. Die 2de graad – Medeburger ambag. Die 
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3de graad – Meester ambagsman. Die meeste mense gaan net tot op die 
3de vlak en sou hul dan wou aanbeweeg, geskied dit deur die York 
Plegtigheid of Skotse plegtigheid.  
• Die Skotse plegtigheid gaan tot by graad 32 waar mens in elke 
graad jouself beloof aan ‘n ander Egiptiese god 
• Wanneer die messelaar dan die 32 of 33ste graad bereik, word hy 
genoem, “Shriner”, hier moet die messelaar dan homself direk verbind en 
beloof aan die heidin god “Allah”, en Satan homself , waardeer hy dan 
bevestig dat JESUS nie vir hom aan die  kruis gesterf het nie. En dat GOD 
nie ‘n seun het nie. 
 
 
 

 

 

 

 

Die leuen begin by die letter “G” 

Eks-33 ste graad vrymesselaar sê dat die “G” in die “Blou Herberg”, in die 
begin verstaan word dat dit staan vir GOD. Later word dan geleer dat dit 
staan vir “’n godheid”. En nog later word geleer dat dit staan vir 
geometika. In werklikheid staan die letter vir die "generative principle” die 
son god, en word deur die manlike orgaan aanbid, “phallus worship”. 
 
In die herberg saam met die gradeboog en winkelhaak op die oos muur 
bokant die troon van die “Worshipful Master” word die son god, osiris 
uitgebeeld. Vrymesselary is dus die aanbidding van die son god deur oos te 
kyk nes islam van Egiptiese tyd af. Vrymesselary is een van die mees 
afvallige gelowe wat een doel het om CHRISTENSKAP te vernietig. 
 
Verder gebruik vrymesselary al die volgende afgode, (ons noem ‘n paar): 

 Kabala 

 Gemengde afgode 

 Spiritualisme  

 Gnostisisme 

 Vrugbaarheid kultus 

 Satanisme 

 Demoon aanbidding 
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As mens al die goed saam sit kry mens ‘n ware vrymesselaar. 
Wat is die doel van vrymesselary? 
 
"The Third World War must be fomented by taking advantage of the 
differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the 
political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be 
conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political 
Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the 
other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight 
to the point of complete physical, moral, spiritual and economical 
exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall 
provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show 
clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery 
and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to 
defend themselves against the world minority of revolutionaries, will 
exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, 
disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment 
be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing 
where to render its adoration, will receive the true light through the 
universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out 
in the public view. This manifestation will result from the general 
reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and 
atheism, both conquered and exterminated at the same time." Albert Pike, 
33ste graad vrymesselaar. 
 
Soos die okkultis  Benjamin Creme staaf, "in Freemasonry is embedded the 
core or the secret heart of the occult mysteries, wrapped up on number, 
metaphor, and symbol"... 
Onwetend deur die meeste vrymesselaars en wat die meeste nooit sien nie 
word in die volgende boek beskryf.  
 

 

In die boek skryf William Schoebelen (nie ‘n geredde CHRISTEN nie), oor sy 
ervaringe as eers ‘n satanis en dan ‘n vrymesselaar. Hy het deur al die 
grade beweeg en ook Egiptiese grade en “Paladin” grade. Gedurende sy 
inisiasie word die volgende gesing: "Glory and Love for Satan! Hatred! 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=masonry beyond the light&source=images&cd=&cad=rja&docid=5PpTJrP2quOvyM&tbnid=V48-dFYFiRC37M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visionlifebookstore.com/index.php?main_page=product_info&products_id=156&ei=iekRUoitIObI0QW1sIH4CQ&psig=AFQjCNGKcUaLz39x1cPlkz9Kx-vAFtCotg&ust=1376991947691523
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Hatred! Hatred! to God accursed! accursed! accursed!" Hierdie is deur 
een van die eerste Illuminati lede, Messelaar Adam Weihaupt geïnspireer. 
Die inisiasie duur 7 jaar waarin Satan alle wêreldse rykdom aan hulle 
belowe. Verder deur die gebruik van dwelms word ’n vrymeselaar se 
“derde oog” ontsluit en satan neem dan totaal die liggaam oor. William 
vertel hoe hulle dan later trou met dooies en demone en in ‘n netwerk 
beweeg waar alle sataniese gebeure gesien kan word reg oor die wêreld,- 
satan se deurskynende weermag. 

Die geheim dus van vrymesselary is dat mens dink daar is wysheid en 
kennis krag en rykdom wat bekom kan word deur die’ beweging. 

Dit is die lokaas wat hulle gebruik, om deur lang prosesse jou huis lewe en 
gesinslewe af te breek en jou weg te hou van GOD af. Vrymesselaars maak 
beloftes en sweer ede af wat die mens se siel verkrummel stukkie vir 
stukkie. En dan skrik hulle wakker een dag en besef, maar ek het my lewe 
oorgegee aan satan!. Hulle leer jou CHRISTUS is niks en messelary is alles, 
dit is die grootste leuen. 

Die ironie is die feit dat baie “lodges” die BYBEL aanhou as ‘n ornament, 
maar die lede mag dit nie gebruik as die waarheid van GOD nie. Wanneer 
wel uit die BYBEL gelees word mag die naam JESUS nooit genoem word nie. 

Op bladsy 84 skryf Jim Shaw; " Albert Mackey wrote (in the Masonic 
Ritualist), "Thus the trestleboard (blueprint for life) of the Jew is the Old 
Testament, of the Mohammedan the Koran; the Veda Scriptures of 
Hinduism and the writings of Baha-ullah are just as good as the Word of 
the Christian’s GOD, for the fact is that all religions are never as good as 
the pure teachings of Freemasonry."  

Vrymesselary leer hulle lede dat JESUS nie groter as Boeddha of 
Mohammed of Aristotle of Joseph Smith is nie (bl94. Masonic Ritiualist).  
Verder skryf Jim Shaw (toe ‘n 33ste graad vrymesselaar), hoe hulle JESUS 
en die ALMAGTIGE GOD bespot deur sataniese rituele en kultus soos die 
“swart nagmaal” (een van honderde godslasterlike rituele). 

(Die nommer of graad 33 het ook ’n dieper  betekenis: Die nommer 33 
word in alle okkult boeke gebruik as ‘n prominente nommer.  Antieke 
mitologie propageer hoe die “seuns van mens” of gevalle engele, geland 
het op Berg Hermon, Israel. Die  hoogte bo seespieël van die berg maak dit 
die mees strategiese waarskuwing sisteem vir Israel. Snaaks genoeg is dit 
ook die eerste gebied waar die “ buiteruimse wesens beweging” 
voorgekom het. Dit is geleë presies 33.33 grade noord en 33.33 grade oos. 
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Die gebied is ook 2012 myl van die ewenaar af en 2012 myl van die Paris 
Meridian af geleë. (Die ‘Paris Meridian’ is die middaglyn wat deur die Parys 
Sterrewag in Parys loop). Die Paris Meridian is die meridiaan waartoe baie 
antieke strukture na toe wys. Die seemyl in terme van 33.33 grade van die 
aarde is 2012.9 seemyl. Party mense reken dit stem ooreen met die jaar, 
maand en dag -Des 21, 2012 waartoe die Mayans glo die kalender van die 
wêreld eindig.( David Flynn exposes Masonry 33 symbolics.) 

Vrymesselaars glo dat op die datum die “seuns van die mens” (gevalle 
engele) sal terug kom aarde toe om ‘n nuwe wêreld orde te weeg te bring. 

Vrymesselaars glo vas in die bogenoemde datum, vir hulle is dit die begin 
van die nuwe era of nuwe wêreld orde se begin. Hulle glo dat die 
“Nephilim” sal die datum kom om te regeer. 

Verwysing: Nephilim Stargates - the year 2012 and the return of the 
Watchers, by Thomas R. Horn 

Wat staan CHRISTENE wat Vrymesselaars is, te doen? 

Vir daardie CHRISTEN vrymesselaars wat voel dat hulle uit CHRISTENSKAP 
uit beweeg, stel ek voor hulle lees wat die groot messelaar Abert Pike 
skryf:  "Every Masonic Lodge is a Temple of Religion; and its teachings are 
instruction in religion." (Morals and Dogma, pg. 213) .  

Vrymesselary  is dus ‘n godsdiens. ‘n Geloof in mistieke satanisme wat 
mens intrek deur mooi praatjies en jou vas vang met leuens. Is jy dus ‘n 

http://www.freemasonrywatch.org/moralsanddogma.html
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ware kind van die HERE JESUS CHRISTUS, of ‘n praktiese ateïs? (sien vorige 
hoofstuk). 

Dit is tyd dat CHRISTENE uit kom en die ware lig sien: 

Die leuen... 

“…salvation by faith and the vicarious atonement were not taught as now 
interpreted, by JESUS, nor are these doctrines taught in the esoteric 
scriptures.  They are later and ignorant perversions of the original 
doctrines.” (J. D. Buck, “Mystic Masonry,” p.57) 

"Acacian: a term signifying a Mason who by living in strict obedience to 
obligations and precepts of the fraternity is free from sin." (Albert G. 
Mackey. A Lexicon of Freemasonry)  

Die waarheid... 

Joh 3:16  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 6:47  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die 

ewige lewe.  

Efes 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 

julleself nie: dit is die gawe van God;  

Efes 2:9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  

In die hart van vrymesselary sit Satan. Die hoogste vlakke van 
vrymesselaars glo dat die duiwel rêgtig god is en dat hy nooit na die aarde 
toe geval het nie, hulle noem hom Yahweh die naam van ADONAI. Verder 
propageer  hulle dat  JESUS ‘n  bedrieër is. 
 
Die eerste grade het nie ‘n idee dat die hoof plan van vrymesselary wêreld 
dominansie is nie. Deur die beheer van alle banke en regerings en globale 
verhitting leuens. Hulle gebruik ook die infiltrasie van kerke en skool 
boeke.    
   
In 1884, het Pope Leo XIII die volgende gesê: “there is a battle raging 
between "the kingdom of GOD" and the "kingdom of Satan," and that 
"partisans of evil...led on or assisted by...Freemasons" are "boldly rising up 
against GOD Himself. The utter overthrow of that whole religious and 
political order of the world which the Christian teaching has produced, and 
the substitution of a new state of things in accordance with their ideas, of 
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which the foundations and Laws shall be drawn from mere naturalism. Care 
little for duties to GOD, or pervert them by erroneous and vague 
opinions.  For they deny that anything has been taught by GOD; they allow 
no dogma of religion or truth which cannot be understood by human 
intelligence, nor any teacher who ought to be believed by reason of his 
authority."  
 

Wat is die verbintenis tussen Islam en vrymesselary? 

Alle 32 graad en 33 graad vrymesselaars of “shriners” kry ‘n  islam swaard 
met juwele beklee. Die swaard se embleem kom uit die 7de eeu Arabia toe 
die moslems onder leiding van Mohammed CHRISTENE en JODE dood 
gemaak het omdat hulle nie die maan god allah (Satan) wou aanbid nie. 
Die hoë priester van vrymesselaars sweer lede in met die koran, waarby 
lede dan luid vir allah roep as hul god. Wanneer die inswering plaasvind 
dra die “shriner’ die rooi hoed wat ‘n Fez genoem word. Nege honderd en 
tagtig jaar na CHRISTUS het moslems in Morroco CHRISTEN vroue en 
kinders koudbloedig vermoor, en die strate was vol bloed. Hulle het dan 
hulle hoede gevat en gedoop in die bloed van die dooies as getuienis vir 
allah. Vrymesselaars en moslems dra vandag nog die rooi hoed. Islam is dus 
die hoof geloof wat vrymesselaars gebruik as hulle militante vleuel. 

“A Shriner traditionally prays by facing toward Mecca, and he must make a 
blood oath of allegiance to the pagan Allah as his god - and the blood-
thirsty Mohammed (who cringed at even the sight of a cross) as his 
prophet.  Remember Christians; Allah is that non-existent god of Islam who 
does not acknowledge JESUS as his Son, and he doesn't acknowledge the 
work JESUS did on the cross.” 
 
lees, "Muhammad, Terrorist or Prophet?" 
 
Die muslim koran drip letterlik van die euwel! Hierdie demonies 
geïnspireerde dokument gaan uit sy pad uit om JESUS skade te berokken. 
Die koran is in totale konflik met die ware WOORD VAN GOD op alle vlakke. 
Dit is die geloof van haat en aggressie en wil die hele wêreld beheer. 

1 uit elke 55 verse in die Koran leer moslems om nie-moslems dood te 
maak en wraak te neem. Liefde bestaan glad nie in die koran nie, en is 
totaal duiwels. 

lees "Muhammad Terrorist or Prophet" 

Liewe leser daar is duisende volumes oor presies elke intrieke aspek van 
die demoniese beweging en volumes oor die ontsettende gevaar wat dit in 
hou, asb. Bly weg van vrymesselary. (Ons het in die afdeling nie eers 1% 
van vrymesselary hanteer nie.) 

http://www.bibleprobe.com/muhammad.htm
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Maar ons GOD is barmhartig en ek glo selfs ‘n 33 ste graad vrymesselaar 
kan deur JESUS CHRISTUS se bloed skoon gewas word as u HOM aanneem as 
u Saligmaker en Verlosser. 

Hier volg ‘n gebeds struktuur  wat in die naam van JESUS CHRISTUS  gebid 
kan word en ek glo die HEILIGE GEES sal u lei. Dit is belangrik dat enige 
invloed wat plaasvind deur die vrymesselaars op u gesins en persoonlike 
lewe afgebreek moet word. 

Eerstens is dit belangrik om enige okkulte, heksery of Vrymesselary items 
te verwyder uit die huis uit en dan deur gebed en skriflesing, terug te keer 
na JESUS CHRISTUS.  Die gebeds formaat hanteer die fisiese aspekte wat 
gebind moet word in die naam van JESUS CHRISTUS. 
 
Lees:  "Protecting Your Home from Spiritual Darkness", deur Chuck D. 
Pierce and Rebbeca Wagner Sytsema.  
 
First Degree 
I renounce the oaths taken and the curses and iniquities involved in the 
First or Entered Apprentice Degree, especially their effects on the throat 
and tongue.  I renounce the Hoodwink blindfold and its effects on spirit, 
emotions and eyes, including all confusion, fear of the dark, fear of the 
light and fear of sudden noises. . . I renounce the secret word, BOAZ, and 
its Masonic meaning . . . I renounce the mixing and mingling of truth . . . 
and the blasphemy of this degree of Masonry . . . I renounce the cable tow 
noose around the neck, the fear of choking and every spirit causing 
asthma, hay fever, emphysema or any other breathing difficulty.  I 
renounce the ritual dagger, or the compass point, sword or spear held 
against the breast, the fear of death by stabbing pain and the fear of heart 
attack from this degree. . . I now pray for healing . . . [throat, vocal cords, 
nasal passages, sinus, bronchial tubes, etc.] and for healing of the speech 
area, and the release of the Word of GOD to me and through me and my 
family. 
 
Second Degree 
I renounce the oaths taken and the curses and iniquities involved in the 
Second or Fellow Craft Degree of Masonry, especially the curses on the 
heart and chest.  I renounce the secret words SHIBBOLETH and JACHIN and 
all their Masonic meaning. . . I cut off emotional hardness, apathy, 
indifference, unbelief and deep anger from me and my family.  In the 
name of JESUS Christ, I pray for the healing of . . . [the chest/lung/heart 
area] and also for the healing of my emotions, and I ask to be made 
sensitive to the Holy Spirit of GOD. 
 
Third Degree 
I renounce the oaths taken and the curses and iniquities involved in the 
Third or Master Degree, especially the curses on the stomach and womb 
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area.  I renounce the secret words TUBAL CAIN and MAHA BONE and all 
their Masonic meaning . . . I renounce the Spirit of Death from the blows to 
the head as a ritual murder, the fear of death, false martyrdom, fear of 
violent gang attack, assault, or rape, and the helplessness of this degree.  I 
renounce the falling into the coffin or stretcher involved in the ritual of 
murder. . . I renounce the false resurrection of this degree, because only 
JESUS Christ is the Resurrection and the Life! (I also renounce the 
blasphemous kissing of the Bible on a witchcraft oath.  I cut off all spirits 
of death, witchcraft and deception.)  In the name of JESUS Christ I pray for 
the healing of . . . [the stomach, gallbladder, womb, liver and any other 
organ of my body affected by Masonry], and I ask for release of compassion 
and understanding for me and my family.  
 
Thirty-Second Degree 
I renounce the oaths taken and the curses and iniquities involved in the 
Thirty-Second Degree of Masonry, the Sublime Prince of the Royal Secret. . 
. I renounce Masonry's false trinitarian deity AUM, and its parts: Brahma 
the creator, Vishnu the preserver and Shiva the destroyer.  I renounce the 
deity of AHURA-MAZDA, the claimed spirit or source of all light, and the 
worship with fire, which is an abomination to GOD, and also the drinking 
from a human skull in many rites. 
 
Shriners 
I renounce the oaths taken and the curses, iniquities and penalties 
involved in the Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine.  I 
renounce the piercing of the eyeballs with a three-edged blade, the flaying 
of the feet, the madness and the worship of the false god Allah as the god 
of our fathers.  I renounce the hoodwink, the mock hanging, the mock 
beheading, the mock drinking of the blood of the victim, the mock dog 
urinating on the initiate, and the offering of urine as a commemoration. 
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Wonderwerke 

A miracle, מופת  (mopheth), signifies an effect produced in nature which is 
opposed to its laws, or such as its powers are inadequate to produce. As 
Moses and Aaron professed to have a Divine mission, and to come to 
Pharaoh on the most extraordinary occasion, making a most singular and 
unprecedented demand, it was natural to suppose, if Pharaoh should even 
give them an audience, that he would require them to give him some proof 
by an extraordinary sign that their pretensions to such a Divine mission 
were well founded and incontestable. For it appears to have ever been the 
sense of mankind, that he who has a Divine mission to effect some 
extraordinary purpose can give a supernatural proof that he has got this 
extraordinary commission.(Clarke.) eSword 

Tekens, wonders en wonderwerke  

Wanneer gekyk word na die Nuwe Testament en Ou Testament was daar 
nie net ‘wonderwerke’ nie, maar 3 spesifieke aspekte; wonderwerke, 
tekens en wonders. 

Wat is die BYBEL se definisie van  wonderwerk, tekens en wonders?"   

Heb 2:3  hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam 
wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is 
deur die wat dit gehoor het,  
Heb 2:4  terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders 
en allerhande kragtige dade en bedelinge van die HEILIGE GEES volgens 
sy wil?  

Hebreërs 2:4 is 'n goeie plek om te begin, want dit is werklik die enigste 
vers in die Bybel wat al drie woorde (tekens, wonders en wonderwerke) in 
dieselfde vers gebruik. ‘n Mens kan argumenteer dat die woorde: tekens, 
wonders en wonderwerke wat hier gebruik word almal dieselfde betekenis 
het, maar ek glo nie dat dit die geval is.  Die feit dat al hierdie woorde 
apart gelys is impliseer dat hulle elk hul eie aparte en unieke betekenis 
het. Ek glo dat al hierdie woorde spesifiek gekies is, en dat die skrywer van 
Hebreërs elke een toon om ‘n individuele kenmerkende betekenis te 
onderskei.  
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Hier is die betekenis in Grieks: 

 Woord   Moderne 
Grieks  

 Kort Begrip  

 
Wonderwerke 

 Dunamis   - Vermoë, krag, dapper daad, die owerste,                                                     
bonatuurlike krag, wat beteken  

 Tekens   Semeion   - Teken  

 Wonders   Teras   - Teken, wonder, wonderwerk  

 Werke   Ergon   - Wet, werk, vakmanskap  

In die King James Weergawe BYBEL word die woord wonderwerk 10 maal 
gebruik, die woord wonderwerke 27 maal, en dan is daar ook werke en 
tekens. Dit is dus nie so maklik om net te sê, wat is die wonderwerke in die 
BYBEL nie. Ons probeer dus om die uitlegging so te doen dat mens ‘n 
omvattende weergawe kry. 

 Wat is die ‘Wonderwerke’ in die Ou Testament?  
 
 1.  Die Vloed Gen. 7, 8  
 
 2.  Vernietiging van Sodom en Gomorrah  Gen. 19:24  
Gen 19:24  En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat 
reën van die HERE uit die hemel,  
 
3.  Lot se vrou in sout pilaar verander  Gen. 19:26  
Gen 19:26  En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het ‘n soutpilaar 
geword.  
 
4.  Geboorte van Isak deur Gerar  Gen.  21:01  
Gen 21:1  En die HERE het Sara besoek soos Hy beloof het; en die HERE 
het aan Sara gedoen soos Hy gespreek het:  
 
5.  Die brandende bos  Eks.  3:3 
Eks 3:3  En Moses sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot 
verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie.  
 
6.  Aäron se staf verander in die slang Eks.  7:10-12  
Eks 7:10  Toe het Moses en Aäron na Farao gegaan en gedoen net soos 
die HERE hulle beveel het: Aäron het sy staf voor Farao en voor sy 
dienaars neergegooi, en dit het ‘n slang geword.  
Eks 7:11  Daarop laat Farao óók die wyse manne en die towenaars 
roep; en hulle, die Egiptiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met 
hulle towerkunste:  
Eks 7:12  elkeen gooi sy staf neer, en hulle word slange! Maar Aäron se 
staf het hulle stawe verslind.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.miraculouslove.com/signswondersandmiracles.htm%23_edn121#_edn121
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.miraculouslove.com/signswondersandmiracles.htm%23_edn122#_edn122
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.miraculouslove.com/signswondersandmiracles.htm%23_edn123#_edn123
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.miraculouslove.com/signswondersandmiracles.htm%23_edn124#_edn124
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7.  Die tien plae van Egipte-(1) Water word bloed, (2) paddas, (3) muskiete,  (4) 
steekvlieë, (5) pes, (6) swere, (7) donderslae en verderf, (8) sprinkane, ( 9)  
Donkerte, (10) dood van eersgeborenes   Eks.7,8,9,10,11  
 
7b.  GOD lei met ‘n wolkkolom en vuurkolom  Eks 13:21 
Eks 13:21  En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in ‘n 
wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in ‘n vuurkolom om 
hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek.  
 
8.  Rooi See geopen, Israel trek deur die rooi see  Eks.  14:21-31  
Eks 14:21  Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die HERE het 
deur ‘n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en 
die see droog gemaak; en die waters is gekloof.  
Eks 14:22  En die kinders van Israel het midde-in die see getrek op 
droë grond. En die waters was vir hulle ‘n muur aan hul regter— en aan 
hul linkerkant.  
Eks 14:23  Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aan 
getrek—al Farao se perde, sy strydwaens en sy ruiters—die see in.  
Eks 14:24  En in die môrewaak het die HERE, in die vuur— en 
wolkkolom, op die leër van die Egiptenaars afgekyk en die leër van die 
Egiptenaars in verwarring gebring.  
Eks 14:25  En Hy het die wiele van hulle strydwaens laat insak en hulle 
met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars: Laat ons van 
Israel af wegvlug, want die HERE stry vir hulle teen die Egiptenaars.  
Eks 14:26  Daarop sê die HERE vir Moses: Steek jou hand uit oor die 
see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle 
strydwaens en oor hulle ruiters.  
Eks 14:27  En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het 
teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit 
tegemoet gevlug. So het die HERE dan die Egiptenaars binne-in die see 
gestort.  
Eks 14:28  En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaens en 
die ruiters van Farao se hele leërmag wat agter hulle die see ingetrek 
het, oordek. Geeneen van hulle het oorgebly nie.  
Eks 14:29  Maar die kinders van Israel het binne-in die see op droë 
grond getrek. En die waters was vir hulle ‘n muur aan hul regter— en 
aan hul linkerkant.  
Eks 14:30  So het die HERE Israel dan dié dag uit die hand van die 
Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die 
kant van die see.  
Eks 14:31  Ook het Israel die magtige daad gesien wat die HERE aan 
die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die HERE gevrees en geglo 
in die HERE en aan Moses, sy kneg.  
9.  Die water van Mara is soet gemaak   Eks.  15:23-25  
Eks 15:23  En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara 
nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara.  
Eks 15:24  Toe murmureer die volk teen Moses en sê: Wat moet ons 
drink?  
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Eks 15:25  En hy het die HERE aangeroep, en die HERE het hom ‘n stuk 
hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet 
geword. Daar het Hy vir hulle ‘n insetting en verordening vasgestel en 
hulle daar beproef  
 
10.  Manna wat elke dag gestuur word behalwe op die Sabbat  
Eks. 16:14-35  
Eks 16:14  En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die 
woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond.  
Eks 16:15  Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar: Wat 
is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir 
hulle: Dit is die brood wat die HERE julle gee om te eet.  
Eks 16:16  Dit is die saak wat die HERE beveel het: Samel daarvan in, 
elkeen na sy behoefte: ‘n gomer vir elke persoon volgens julle sieletal; 
elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is.  
Eks 16:17  En die kinders van Israel het so gedoen: hulle het ingesamel, 
die een baie en die ander min.  
Eks 16:18  Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie 
ingesamel het, niks oorgehad nie; en hy wat min ingesamel het, nie te 
min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel.  
Eks 16:19  En Moses het vir hulle gesê: Niemand moet daarvan laat 
oorbly tot môre toe nie.  
Eks 16:20  Maar hulle het nie na Moses geluister nie: sommige het 
daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit 
bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle.  
Eks 16:21  En hulle het dit môre vir môre ingesamel, elkeen na sy 
behoefte; en as die son warm word, smelt dit weg.  
Eks 16:22  En op die sesde dag het hulle ‘n dubbele porsie brood 
ingesamel, twee gomers vir elkeen. En al die owerstes van die 
vergadering het gekom en dit aan Moses vertel.  
Eks 16:23  Toe sê hy vir hulle: Dit is wat die HERE gespreek het: Môre 
is dit rusdag, ‘n heilige sabbat van die HERE. Wat julle wil bak, bak 
dit; en wat julle wil kook, kook dit; en bêre vir julle alles wat oor is, 
om dit te bewaar tot die môre toe.  
Eks 16:24  En hulle het dit gebêre tot die môre toe, soos Moses beveel 
het; en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms in gekom nie.  
Eks 16:25  Toe sê Moses: Eet dit vandag, want dit is vandag die sabbat 
van die HERE. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie.  
Eks 16:26  Ses dae lank moet julle dit insamel, maar op die sewende 
dag is dit sabbat; dan sal dit daar nie wees nie.  
Eks 16:27  En op die sewende dag het van die mense uitgegaan om in 
te samel, maar hulle het niks gekry nie.  
Eks 16:28  Toe sê die HERE vir Moses: Hoe lank weier julle om my 
gebooie en my wette te onderhou?  
Eks 16:29  Kyk, omdat die HERE julle die sabbat gegee het, daarom 
gee Hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen bly waar 
hy is; laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af weggaan 
nie.  
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Eks 16:30  So het die volk dan op die sewende dag gerus.  
Eks 16:31  En die huis van Israel het dit MAN genoem. En dit was wit 
soos koljandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek.  
Eks 16:32  Verder het Moses gesê: Dit is die saak wat die HERE beveel 
het: ‘n Gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat 
hulle die brood kan sien wat Ek julle in die woestyn laat eet het, toe 
Ek julle uit Egipteland uitgelei het.  
Eks 16:33  Moses sê toe vir Aäron: Neem ‘n kruik en gooi ‘n gomer vol 
manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die HERE neer, om dit 
vir julle geslagte te bewaar.  
Eks 16:34  Soos die HERE Moses beveel het, so het Aäron dit voor die 
Getuienis neergesit om bewaar te word.  
Eks 16:35  En die kinders van Israel het die manna veertig jaar lank 
geëet totdat hulle in ‘n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle 
geëet totdat hulle by die grens van die land Kanaän gekom het.  
 
11.  Water wat uit die rots kom by Horeb  Eks. 17:5-7  
Eks 17:5  En die HERE het Moses geantwoord: Trek voor die volk uit, 
en neem van die oudstes van Israel met jou saam; en neem jou staf 
waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan weg.  
Eks 17:6  Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan 
moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan 
drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel  
Eks 17:7  en die plek Massa en Mériba genoem vanweë die twis van die 
kinders van Israel en omdat hulle die HERE versoek het deur te sê: Is 
die HERE in ons midde of nie?  
 
12.  Nadab en Abihu verdelg as gevolg van vreemde vuur  Lev.  10:1, 2  
Lev 10:1  En die seuns van Aäron, Nadab en Abíhu, het elkeen sy 
vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en 
vreemde vuur voor die aangesig van die HERE gebring, wat Hy hulle nie 
beveel het nie.  
Lev 10:2  Daarop het daar vuur van die aangesig van die HERE 
uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig 
van die HERE.  
 
13.  Party mense verteer deur ‘n vuur van GOD by Taberah  Num  11:1-3  
Num 11:1  En die volk het hulle voor die ore van die HERE beklaag dat 
dit sleg gaan. En toe die HERE dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die 
vuur van die HERE het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant 
van die laer.  
Num 11:2  Toe het die volk na Moses geroep, en Moses het tot die HERE 
gebid; en die vuur het doodgegaan.  
Num 11:3  Daarom het hulle die plek Tabéra genoem, omdat die vuur 
van die HERE onder hulle gebrand het.  
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14.  Aarde gaan oop en sluk Korah en ander in  Kades   Num  16:32     
Num 16:32  en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind 
saam met hul huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het 
en al die goed.  
                                  
15.  Aäron se staf by Kades bot met bloeisels  Num  17:8  
Num 17:8  En toe Moses die volgende dag in die tent van die Getuienis 
ingaan, kyk, daar het die staf van Aäron, vir die huis van Levi, 
gebloei: dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en 
amandels laat ryp word!  
 
16.  Water uit rots in die woestyn van Zin  Num  20:7-11  
Num 20:7  En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  
Num 20:8  Neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou 
broer Aäron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë; dan sal hy sy 
water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die 
vergadering en hulle vee laat drink.  
Num 20:9  Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die HERE 
weg soos Hy hom beveel het.  
Num 20:10  En Moses en Aäron het die vergadering voor die rots laat 
byeenkom, en hy het vir hulle gesê: Hoor tog, julle wederstrewiges, 
moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei?  
Num 20:11  Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots twee 
maal met sy staf; en daar het baie water uitgekom, sodat die 
vergadering gedrink het en hulle vee.  
 
17.  Die koperaltaar slang in die woestyn van Zin  Num  21:8, 9  
Num 21:8  Daarop sê die HERE aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang 
en sit dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe.  
Num 21:9  Toe het Moses ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit: 
en as ‘n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in 
die lewe gebly.  
 
18.  Bileam se esel praat  Num 22:21-35  
Num 22:21  Toe maak Bíleam die môre klaar en saal sy eselin op, en hy 
het weggetrek saam met die vorste van Moab.  
Num 22:22  Maar die toorn van God het ontvlam, omdat hy weggetrek 
het; en die Engel van die HERE het gaan staan in die pad as sy 
teëparty, terwyl hy op sy esel ry en sy twee dienaars by hom was.  
Num 22:23  En die esel het die Engel van die HERE in die pad sien 
staan, met sy ontblote swaard in sy hand; daarom het die esel uit die 
pad uitgedraai en die veld ingeloop. Maar Bíleam het die esel geslaan 
om haar na die pad te stuur.  
Num 22:24  Daarop gaan die Engel van die HERE in ‘n hol pad tussen 
die wingerde staan—’n muur duskant en ‘n muur anderkant.  
Num 22:25  En toe die esel die Engel van die HERE sien, druk sy 
haarself teen die muur en druk ook Bíleam se voet teen die muur; 
daarom het hy haar weer geslaan.  
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Num 22:26  En die Engel van die HERE het weer verder gegaan en bly 
staan op ‘n nou plek waar geen pad was om regs of links uit te draai 
nie.  
Num 22:27  Toe die esel die Engel van die HERE sien, gaan sy onder 
Bíleam lê. Daarop het Bíleam baie kwaad geword en die esel met ‘n 
stok geslaan.  
Num 22:28  Maar die HERE het die bek van die esel geopen, en sy sê vir 
Bíleam: Wat het ek jou gedoen, dat jy my nou al drie maal geslaan 
het?  
Num 22:29  Daarop antwoord Bíleam die esel: Omdat jy die spot met 
my drywe. Was daar net ‘n swaard in my hand—dan het ek jou sekerlik 
doodgeslaan.  
Num 22:30  En die esel sê vir Bíleam: Is ek nie jou esel waar jy jou 
lewe lank op gery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte 
om so met jou te doen? En hy antwoord: Nee.  
Num 22:31  Toe open die HERE die oë van Bíleam, sodat hy die Engel 
van die HERE in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand, 
en hy het gebuig en op sy aangesig neergeval.  
Num 22:32  En die Engel van die HERE vra hom: Waarom het jy jou esel 
nou al drie maal geslaan? Kyk, Ek self het uitgegaan as ‘n teëparty, 
want jou weg loop gevaarlik steil in my oog!  
Num 22:33  Maar die esel het My gesien en nou al drie maal voor My 
uitgedraai. As sy nie voor My uitgedraai het nie—dan het Ek jou alte 
seker gedood en haar laat lewe.  
Num 22:34  Toe antwoord Bíleam die Engel van die HERE: Ek het 
gesondig, want ek het nie geweet dat U teenoor my in die pad gestaan 
het nie. Maar nou, as dit verkeerd is in u oë, sal ek teruggaan.  
Num 22:35  En die Engel van die HERE sê vir Bíleam: Gaan saam met 
die manne, maar net die woord wat Ek jou sê, dit moet jy spreek. So 
het Bíleam dan met die vorste van Balak saamgegaan.  
 
19.  Die Jordaan verdeel  sodat Israel deurtrek  Jos.  3:14-17  
Jos 3:15  en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die 
priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water 
insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle al die dae van die 
oes,  
Jos 3:16  bly die water staan wat van die bokant afkom: dit het 
opgerys soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan 
lê; en die wat afstroom na die See van die Vlakte, die Soutsee, het 
heeltemal verdwyn; toe het die volk deurgetrek, teenoor Jérigo.  
Jos 3:17  Maar die priesters wat die verbondsark van die HERE gedra 
het, het onbeweeglik bly staan op droë grond binne-in die Jordaan, 
terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die 
deurtog deur die Jordaan voleindig het.  
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20.  Die mure van Jerigo val  Jos  6:6-20  
Jos 6:6  Toe het Josua, die seun van Nun, die priesters geroep en aan 
hulle gesê: Neem die verbondsark op, en laat sewe priesters sewe 
ramshorings voor die ark van die HERE dra.  
Jos 6:7  En aan die volk het hy gesê: Trek op en gaan om die stad; 
maar die gewapendes moet voor die ark van die HERE optrek.  
Jos 6:8  En net toe Josua dit aan die volk gesê het, het die sewe 
priesters, die draers van die sewe ramshorings, opgetrek voor die 
aangesig van die HERE en geblaas op die horings, terwyl die 
verbondsark van die HERE agter hulle aan gaan.  
Jos 6:9  Die gewapendes het ook voor die priesters getrek wat op die 
horings geblaas het, terwyl die agterhoede agter die ark aan gaan en 
daar gedurig op die horings geblaas word.  
Jos 6:10  En Josua het aan die volk bevel gegee en gesê: Julle mag nie 
skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond 
uitgaan nie tot op die dag dat ek vir julle sê: Skreeu! dan moet julle 
skreeu.  
Jos 6:11  Toe het die ark van die HERE om die stad getrek, een keer 
rondom; daarna het hulle in die laer gekom en in die laer die nag 
oorgebly.  
Jos 6:12  En Josua het die môre vroeg klaargemaak, en die priesters 
het die ark van die HERE gedra;  
Jos 6:13  en die sewe priesters wat die sewe ramshorings gedra het, 
het voor die ark van die HERE gedurig geloop en blaas op die horings, 
terwyl die gewapendes voor hulle loop; en die agterhoede het agter 
die ark van die HERE aan gegaan, terwyl gedurig op die horings 
geblaas word.  
Jos 6:14  So het hulle dan op die tweede dag die stad een keer 
omgetrek; daarna het hulle in die laer teruggekom. So het hulle ses 
dae lank gedoen.  
Jos 6:15  Maar op die sewende dag het hulle vroeg klaargemaak toe 
die rooidag uitkom, en die stad op dieselfde manier sewe maal 
omgetrek; net maar dié dag het hulle die stad sewe maal omgetrek.  
Jos 6:16  En toe die priesters die sewende keer op die horings blaas, sê 
Josua vir die volk: Skreeu! want die HERE gee die stad aan julle oor.  
Jos 6:17  Maar die stad met al wat daarin is, moet ‘n banoffer aan die 
HERE wees; net Ragab, die hoer, mag lewe, sy en almal wat by haar in 
die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur was, 
weggesteek het.  
Jos 6:18  Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl 
julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laer van 
Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie.  
Jos 6:19  Maar al die silwer en goud en die koper— en ystervoorwerpe 
is heilig aan die HERE: dit moet by die skat van die HERE kom.  
Jos 6:20  Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas; en 
toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk ‘n groot 
krygsgeskreeu aangehef; en die muur het op sy plek ingeval, en die 
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volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die 
stad ingeneem.  
 
21.  Die son staan stil  Jos  10:12-14  
Jos 10:12  Toe het Josua met die HERE gespreek, op die dag dat die 
HERE die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die 
oë van Israel gesê: Son, staan stil in Gíbeon, en maan, in die dal van 
Ajalon!  
Jos 10:13  Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk 
hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek 
van die Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die 
hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent ‘n volle 
dag.  
Jos 10:14  En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en ná 
hom, dat die HERE na die stem van ‘n man geluister het nie; want die 
HERE het vir Israel gestry.  
Jos 10:15  Daarop het Josua, en die hele Israel met hom saam, na die 
laer van Gilgal teruggekeer.  
 
 22.  Die krag van Simson   Rig  14:6  
Rig 14:6  Maar die Gees van die HERE het oor hom vaardig geword; en 
hy het dit verskeur soos ‘n mens ‘n bokkie verskeur sonder dat daar 
iets in sy hand was; maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat 
hy gedoen het nie.  
 
 23.  Water uit 'n hol plek by Legi  Rig  15:19  
Rig 15:19  Toe kloof God die holte wat by Legi is, en daar kom water 
uit; en hy het gedrink, en sy gees het teruggekom, en hy het weer 
opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by 
Legi is.  
 
24.  Dagon val twee keer voor die ark.   1 Sam.  5:1-12  
1Sa 5:1  En die Filistyne het die ark van God geneem en dit van 
Ebenhaéser af na Asdod gebring.  
1Sa 5:2  Daarop het die Filistyne die ark van God geneem en dit in die 
huis van Dagon gebring en dit langs Dagon neergesit.  
1Sa 5:3  Toe die Asdodiete vroeg die volgende môre daarheen gaan, 
sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die 
HERE. En hulle het Dagon geneem en hom weer op sy plek gesit.  
1Sa 5:4  Maar toe hulle die volgende môre vroeg opstaan, sien hulle 
Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die HERE; maar 
die hoof van Dagon en sy twee handpalms lê afgebreek op die drumpel: 
net Dagon se lyf het aan hom oorgebly.  
1Sa 5:5  Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat in die huis 
van Dagon ingaan, tot vandag toe nie op die drumpel van Dagon in 
Asdod nie.  
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1Sa 5:6  Maar die hand van die HERE was swaar op die Asdodiete, en 
Hy het hulle verskrik en hulle getref met geswelle, Asdod en sy 
grondgebied.  
1Sa 5:7  Toe die manne van Asdod sien dat dit so gaan, sê hulle: Die 
ark van die God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand druk 
swaar op ons en op ons god Dagon.  
1Sa 5:8  Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne by hulle byeen 
laat kom en gevra: Wat moet ons met die ark van die God van Israel 
doen? En dié het gesê: Laat die ark van die God van Israel oorgaan na 
Gat toe. Daarop het hulle die ark van die God van Israel oorgebring.  
1Sa 5:9  En nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die HERE 
teen die stad met ‘n baie groot verwarring, en Hy het die mense van 
die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat geswelle aan 
hulle uitgebreek het.  
1Sa 5:10  Daarop stuur hulle die ark van God na Ekron. Maar toe die 
ark van God in Ekron kom, het die Ekroniete geskreeu en gesê: Hulle 
het die ark van die God van Israel na my toe oorgebring om my en my 
volk dood te maak.  
1Sa 5:11  Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne byeen laat 
kom en gesê: Stuur die ark van die God van Israel weg, dat dit na sy 
plek kan teruggaan en my en my volk nie doodmaak nie. Want daar 
het’n dodelike verwarring in die hele stad gekom: die hand van God 
was daar baie swaar.  
1Sa 5:12  En die mense wat nie gesterf het nie, is met geswelle getref, 
sodat die hulpgeroep van die stad na die hemel opgeklim het.  
 
25.  Manne van Bet-Semes getref omdat hulle in Ark gekyk  hét 1 Sam.  6:19  
1Sa 6:19  En Hy het onder die mense van Bet-Semes ‘n slagting 
aangerig; Hy het naamlik onder die volk sewentig man en vyftig 
duisend man gedood, omdat hulle die ark van die HERE bekyk het; en 
die volk het getreur, omdat die HERE ‘n groot slagting onder die volk 
aangerig het.  
 
26.  Donderslae  veroorsaak paniek onder die Filistyne 1  Sam. 7:10-12  
1Sa 7:10  Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne 
nader kom om teen Israel te veg, het die HERE dit dié dag met ‘n groot 
geluid laat donder oor die Filistyne, en Hy het hulle in verwarring 
gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel.  
1Sa 7:11  En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die 
Filistyne agtervolg en hulle verslaan tot onderkant Bet-Kar.  
1Sa 7:12  Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en 
Sen, en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die HERE ons 
gehelp.  
 
27.  Donderweer en reën in die oestyd by Gilgal 1 Sam.  12:18  
1Sa 12:18  Toe het Samuel die HERE aangeroep, en die HERE het 
donderslae en reën op dié dag gegee, sodat die hele volk baie bevrees 
geword het vir die HERE en vir Samuel.  
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28.  Klanke in die balsem bosse 2 Sam.  5:23-25  
2Sa 5:23  Toe raadpleeg Dawid die HERE, en Hy sê: Jy moet nie optrek 
nie: trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsembosse.  
2Sa 5:24  En as jy ‘n geruis van voetstappe in die toppe van die 
balsembosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die HERE voor jou 
uitgetrek om die leër van die Filistyne te verslaan.  
2Sa 5:25  En Dawid het gedoen net soos die HERE hom beveel het, en 
hy het die Filistyne verslaan van Gíbeon af tot naby Geser.  
 
29.  Ussa sterf nadat hy die Ark vasgehou het  2 Sam.  6: 6, 7  
2Sa 6:6  En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Ussa sy hand 
uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou, want die osse het 
gestruikel.  
2Sa 6:7  Daarop het die toorn van die HERE teen Ussa ontvlam, en God 
het hom daar getref oor dié vergryp, sodat hy daar by die ark van God 
gesterf het.  
 
30.  Jerobeam se arm word stokstyf.  1 Kon 13:4-6  
1Kon 13:4  En net toe die koning die woord van die man van God hoor 
wat hy teen die altaar in Bet-el uitgeroep het, steek Jeróbeam sy hand 
uit bo van die altaar af en sê: Gryp hom! Maar sy hand wat hy teen 
hom uitgesteek het, het styf geword, sodat hy dit nie weer kon 
terugtrek nie.  
1Kon 13:5  En die altaar is uitmekaargeskeur, en die as is van die 
altaar afgegooi volgens die wonderteken wat die man van God 
aangekondig het deur die woord van die HERE.  
1Kon 13:6  Toe begin die koning om aan die man van God te sê: Smeek 
tog die aangesig van die HERE jou God om genade en bid vir my, dat 
my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van 
die HERE om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom 
teruggekeer het en dit soos tevore was.  
 
31.  Weduwee van Sarfat se meel en olie vermeerder 1 Kon 17:14-16  
1Ko 17:14  Want so sê die HERE, die God van Israel: Die meel in die pot 
sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op 
die dag dat die HERE reën op die aarde sal gee.  
1Kon 17:15  En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elía; 
en sy het geëet—sy en hy en haar gesin dae lank:  
1Kon 17:16  die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die 
kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die HERE wat Hy 
deur die diens van Elía gespreek het.  
 
32.  Weduwee se seun uit die dood opgewek 1 Kon 17:17-24  
1Kon 17:17  Ná hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares 
van die huis, siek geword; en sy siekte was baie ernstig, totdat daar 
geen asem meer in hom oorgebly het nie.  
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1Kon 17:18  Toe sê sy vir Elía: Wat het ek met u te doen, man van 
God! U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring 
en my seun dood te maak!  
1Kon 17:19  Maar hy antwoord haar: Gee jou seun vir my. En hy het 
hom van haar skoot af geneem en hom opgedra na die bo-kamer waar 
hy self gewoon het, en hom op sy bed neergelê;  
1Kon 17:20  en hy het die HERE aangeroep en gesê: HERE my God, het 
U selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, ‘n onheil 
gebring deur haar seun te laat sterwe?  
1Kon 17:21  Daarop het hy hom drie maal uitgestrek oor die kind en 
die HERE aangeroep en gesê: HERE my God, laat die siel van hierdie 
kind tog in hom terugkeer.  
1Kon 17:22  En die HERE het Elía verhoor; en die siel van die kind het 
in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het.  
1Kon 17:23  Daarop neem Elía die kind en bring hom af uit die bo-
kamer in die huis en gee hom aan sy moeder; en Elía sê: Kyk, jou seun 
lewe!  
1Kon 17:24  En die vrou sê vir Elía: Nou weet ek dit dat u ‘n man van 
God is en dat die woord van die HERE in u mond waarheid is.  
 
33.  Droogte, vuur, en reën op Elia se gebede, en Elia gevoed deur kraaie 1 Kon 
17, 18  
 
34.  Ahasia, se kapteins verteer deur 'n brand naby Samaria  
2 Kon 1:10-12  
2Kon 1:10  Toe antwoord Elía en sê aan die owerste oor vyftig: As ek 
dan ‘n man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou 
en jou vyftig verteer! En daar het vuur van die hemel neergedaal en 
hom met sy vyftig verteer.  
2Kon 1:11  En hy het weer ‘n ander owerste oor vyftig met sy vyftig na 
hom gestuur; en die het begin spreek en vir hom gesê: Man van God, so 
sê die koning: Kom gou af!  
2Kon 1:12  Daarop antwoord Elía en sê vir hulle: As ek ‘n man van God 
is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou en jou vyftig verteer! 
En daar het die vuur van God uit die hemel neergedaal en hom met sy 
vyftig verteer.  
 
35.  Jordaan verdeel deur Elia en Elisa naby Jerigo  2 Kon 2:7, 8, 14  
2Kon 2:7  En vyftig man van die profete-seuns het geloop en op ‘n 
afstand eenkant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan.  
2Kon 2:8  Toe neem Elía sy mantel en rol dit op en slaan op die water; 
en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond 
deurgegaan het.  
2Kon 2:14  en hy neem die mantel van Elía wat van hom afgeval het, 
en slaan op die water en sê: Waar is die HERE, die God van Elía, ja, 
Hy? En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en 
Elísa het deurgegaan.  
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36.  Elia vaar op na die hemel  2 Kon 2:11  
2Kon 2:11  En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar meteens ‘n 
wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; 
en Elía het in die storm na die hemel opgevaar.  
 
37.  Waters soet geword nadat sout ingegooi was  2 Kon  2:21, 22  
2Kon 2:21  Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom en 
gooi die sout daarin en sê: So spreek die HERE: Ek het dié water 
gesond gemaak; daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom 
nie.  
2Kon 2:22  En die water het gesond geword tot vandag toe volgens die 
woord van Elísa wat hy gespreek het.  
 
38.  Bere uit bos maak 42 kinders dood  2 Kon 2:24  
2Kon 2:24  Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle 
gevloek in die Naam van die HERE; en twee berinne het uit die bos 
gekom en van hulle twee en veertig kinders verskeur.  
 
39.  Water verskaf vir Josafat uit niks uit  2 Kon 3:16-20  
2Kon 3:16  en hy het gesê: So spreek die HERE: Maak hierdie dal vol 
gate.  
2Kon 3:17  Want so spreek die HERE: Julle sal geen wind sien nie, en 
julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, 
sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink.  
2Kon 3:18  Ja, dit is nog te gering in die oë van die HERE: Hy sal ook 
die Moabiete in julle hand gee.  
2Kon 3:19  En julle sal elke versterkte stad en elke uitgesoekte stad 
oorweldig en elke goeie boom omkap en al die waterfonteine toestop, 
en elke goeie stuk grond sal julle met klippe bederwe.  
2Kon 3:20  En die volgende môre, omtrent die tyd dat hulle die 
spysoffer bring, kom daar meteens water van die kant van Edom af, 
sodat die land vol water geword het.  
 
40.  Die weduwee se olie vermeerder 2 Kon 4:2-7  
2Kon 4:2  Toe sê Elísa vir haar: Wat kan ek vir jou doen? Gee my te 
kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord: U dienares het glad niks 
in die huis nie, behalwe ‘n flessie met olie.  
2Kon 4:3  En hy sê: Gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne van 
al jou bure; leen nie te min nie.  
2Kon 4:4  Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en 
giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is.  
2Kon 4:5  Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en 
haar seuns toegesluit; en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in.  
2Kon 4:6  Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun: Bring vir my 
nog ‘n kan aan; maar hy antwoord haar: Daar is geen kan meer nie. 
Toe gaan die olie staan.  
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2Kon 4:7  Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee; en 
hy sê: Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde; van die orige kan jy 
en jou seuns dan lewe.  
 
41.  Die  Sunamitiese seun uit die dood opgestaan 2 Kon 4:32-37  
2Kon 4:32  En toe Elísa in die huis kom, was die seun dood, neergelê op 
sy bed!  
2Kon 4:33  En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit 
en tot die HERE gebid.  
2Kon 4:34  Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op 
dié se mond en sy oë op dié se oë en sy hande op dié se hande en buig 
oor hom neer; en die vlees van die kind het warm geword.  
2Kon 4:35  Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en 
weer geloop, om dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig; en die 
seun het sewe maal genies; en die seun het sy oë oopgemaak.  
2Kon 4:36  Toe roep hy Gehási en sê: Roep hierdie Sunamitiese vrou. 
Nadat hy haar dan geroep en sy by hom gekom het, sê hy: Tel jou seun 
op.  
2Kon 4:37  En sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde 
gebuig; en sy het haar seun opgetel en uitgegaan.  
 
42.  Die dodelike kooksel herstel by Gilgal 2 Kon 4:38-41  
2Kon 4:38  Weer het Elísa in Gilgal gekom, en daar was hongersnood in 
die land; en terwyl die profete-seuns voor hom sit, sê hy aan sy 
dienaar: Sit die groot pot op en maak ‘n kooksel klaar vir die profete-
seuns.  
2Kon 4:39  Toe gaan een uit in die veld om groente te versamel; en hy 
het wilde ranke gekry en daarvan sy kleed vol karkoere gepluk en 
gekom en dit in die kookpot stukkend gesny; want hulle het dit nie 
geken nie.  
2Kon 4:40  Daarna het hulle vir die manne opgeskep om te eet; maar 
net toe hulle van die kooksel eet, skreeu hulle en roep: Man van God, 
die dood is in die pot! En hulle kon dit nie eet nie.  
2Kon 4:41  Maar hy sê: Gaan haal dan meel. En hy gooi dit in die pot 
en sê: Skep uit vir die mense, dat hulle eet. En daar was niks verkeerds 
in die pot nie.  
 
43.  'n Honderd man gevoed met twintig brode by Gilgal 2 Kon 4:42-44 
2Kon 4:42  En daar het ‘n man van Baäl-Salísa gekom en vir die man 
van God eerstelingsbrode, twintig garsbrode, en vars graan in sy 
mandjie gebring. En hy het gesê: Gee vir die mense, dat hulle eet.  
2Kon 4:43  En sy dienaar antwoord: Hoe kan ek dit aan honderd man 
voorsit? Maar hy sê: Gee vir die mense, dat hulle eet, want so spreek 
die HERE: Hulle sal eet en oorhou.  
2Kon 4:44  En hy sit dit hulle voor, en hulle het geëet en oorgehou 
volgens die woord van die HERE.  
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44.  Naäman genees van melaatsheid,  2 Kon 5:10-27  
2Kon 5:10  Toe stuur Elísa ‘n boodskapper na hom om te sê: Gaan 
heen, was jou sewe maal in die Jordaan; dan sal jou vlees terugkeer, 
en jy sal rein wees.  
2Kon 5:11  Maar Naäman het baie kwaad geword en weggegaan en 
gesê: Kyk, ek het gedink: Hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die 
Naam van die HERE sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en 
weer beweeg en die melaatsheid wegneem.  
2Kon 5:12  Is Abána en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as 
al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word 
nie? En hy het omgedraai en vererg weggery.  
2Kon 5:13  Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê: My 
vader, as die profeet u ‘n groot saak beveel het, sou u dit nie doen 
nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het: Was jou, en jy sal rein 
word?  
2Kon 5:14  Daarop het hy afgeklim en sewe maal in die Jordaan 
ondergeduik volgens die woord van die man van God, en sy vlees het 
teruggekeer soos die vlees van ‘n jong seun, en hy het rein geword.  
2Kon 5:15  Toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, 
en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê: Kyk, nou weet ek 
dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem 
dan nou tog ‘n geskenk aan van u dienaar.  
2Kon 5:16  Maar hy sê: So waar as die HERE leef voor wie se aangesig 
ek staan, ek sal dit nie aanneem nie! En hy het by hom aangehou om 
dit aan te neem, maar hy het geweier.  
2Kon 5:17  En Naäman het gesê: So nie, laat dan tog aan u dienaar ‘n 
vrag grond gegee word, soveel as ‘n paar muile kan dra; want u 
dienaar sal nie meer brandoffer of slagoffer aan ander gode bring nie 
as net aan die HERE.  
2Kon 5:18  Mag die HERE in hierdie saak u dienaar vergewe: as my 
heer in die huis van Rimmon ingaan om hom daar neer te buig, terwyl 
hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimmon neerbuig—
as ek my neerbuig in die huis van Rimmon, mag die HERE dan tog in 
hierdie saak u dienaar vergewe.  
2Kon 5:19  En hy sê vir hom: Gaan in vrede! Nadat hy ‘n ent pad van 
hom weggetrek het,  
2Kon 5:20  sê Gehási, die dienaar van Elísa, die man van God: Kyk, my 
heer het hierdie Arameër Naäman verskoon deur nie uit sy hand aan te 
neem wat hy gebring het nie. So waar as die HERE leef, sekerlik sal ek 
agter hom aan loop en iets van hom aanneem.  
2Kon 5:21  So het Gehási dan Naäman haastig gevolg. En toe Naäman 
een agter hom aan sien hardloop, het hy van die wa afgespring hom 
tegemoet en gesê: Gaan dit goed?  
2Kon 5:22  En hy antwoord: Dit gaan goed; my heer stuur my om te sê: 
Kyk, daar het nou net twee jongmanne, profete-seuns, van die 
gebergte van Efraim af, na my gekom. Gee aan hulle tog ‘n talent 
silwer en twee stel klere.  
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2Kon 5:23  En Naäman sê: Neem asseblief twee talente! En hy het by 
hom aangehou en twee talente silwer in twee geldsakke toegebind en 
dit saam met twee stel klere aan twee van sy dienaars gegee, wat dit 
voor hom uit gedra het.  
2Kon 5:24  En toe hy by die heuwel aankom, het hy dit uit hulle hand 
geneem en in die huis in bewaring gegee en die manne laat gaan; en 
hulle het weggegaan.  
2Kon 5:25  Toe hy dan inkom en by sy heer staan, sê Elísa vir hom: 
Vanwaar, Gehási? En hy antwoord: U dienaar het nêrens heengegaan 
nie.  
2Kon 5:26  Maar hy sê vir hom: Het my hart nie saamgegaan toe ‘n 
man van sy wa af omgedraai het jou tegemoet nie? Is dit tyd om die 
silwer te neem en om klere te neem en olyfbome en wingerde en 
kleinvee en beeste en slawe en slavinne?  
2Kon 5:27  Daarom sal die melaatsheid van Naäman jou en jou 
nageslag vir ewig aanklewe. En hy het van hom uitgegaan melaats, 
soos sneeu.  
 
45.  Die yster byl dryf op die water in Jordaan rivier   2 Kon 6:5-7  
2Kon 6:5  Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water; en 
hy roep uit en sê: Ag, my heer, dit is nogal geleen!  
2Kon 6:6  En die man van God vra: Waar het dit geval? En toe hy hom 
die plek wys, het hy ‘n stok afgesny en dit daarheen gegooi en die 
yster bo laat drywe.  
2Kon 6:7  En hy sê: Haal dit nou maar uit! En hy het sy hand uitgesteek 
en dit geneem.  
    
46.  Die Siriese leër met blindheid geslaan by Dotan   2 Kon 6:18  
2Kon 6:18  En toe hulle na hom afkom, het Elísa tot die HERE gebid en 
gesê: Slaan tog hierdie mense met blindheid. En Hy het hulle op die 
woord van Elísa met blindheid geslaan.  
 
47.  Die Siriese leër van blindheid genees by Samaria   2 Kon 6:20  
2Kon 6:20  En by hulle aankoms in Samaría, sê Elísa: HERE, open hulle 
oë, dat hulle kan sien. En die HERE het hulle oë geopen, dat hulle kon 
sien, en daar was hulle binne-in Samaría!  
 
48.  Elisa se gebeendere gee lewe aan die dood   2 Kon 13:21  
2Kon 13:21  En terwyl hulle besig was om ‘n man te begrawe, sien 
hulle meteens die bende; daarom het hulle die man in die graf van 
Elísa gegooi; en toe die man met die gebeente van Elísa in aanraking 
kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete.  
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49.  Sanherib se leër vernietig, in Jerusalem   2 Kon 19:35  
2Kon 19:35  En in dieselfde nag het die engel van die HERE uitgetrek 
en in die laer van die Assiriërs honderd vyf en tagtig duisend verslaan; 
en toe hulle die môre vroeg hul klaarmaak—was dit almal dooie 
liggame!  
 
50.  Skaduwee van die son tien grade agteruit gegaan   2 Kon 20:9-11  
2Kon 20:9  En Jesaja antwoord: Dit sal vir jou die teken van die kant 
van die HERE wees dat die HERE die woord sal volbring wat Hy 
gespreek het: Moet die skaduwee tien grade vooruit gaan, of moet dit 
tien grade agteruit gaan?  
2Kon 20:10  Toe sê Jehiskía: Dit is maklik vir die skaduwee om tien 
grade te daal; nee, maar laat die skaduwee teruggaan, tien grade 
agteruit.  
2Kon 20:11  En Jesaja, die profeet, het die HERE aangeroep, en Hy het 
die skaduwee op die grade waarlangs dit op die grade van Agas se 
sonnewyser gedaal het, laat teruggaan, tien grade agteruit.  
 
51.  Ussia met melaatsheid getref, Jerusalem  2 Kroniek  26:16-21 
2Kron 26:16  Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, 
sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die HERE 
sy God; want hy het in die tempel van die HERE gegaan om offerrook 
te laat opgaan op die reukaltaar.  
2Kron 26:17  Maar die priester Asárja het hom gevolg en tagtig 
priesters van die HERE, flukse manne, saam met hom,  
2Kron 26:18  en teen koning Ussía opgetree en aan hom gesê: Dit kom u 
nie toe, Ussía, om vir die HERE offerrook te laat opgaan nie, maar aan 
die priesters, seuns van Aäron, wat geheilig is om te offer. Gaan uit 
die heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en dit sal u van die kant 
van die HERE God nie tot eer strek nie.  
2Kron 26:19  Maar Ussía het woedend geword; en terwyl hy, met die 
wierookpan in sy hand, woedend was op die priesters, slaan die 
melaatsheid op sy voorhoof uit voor die oë van die priesters, in die 
huis van die HERE langs die reukaltaar.  
2Kron 26:20  Toe Asárja, die hoofpriester, en al die priesters na hom 
kyk en sien dat hy melaats was aan sy voorhoof, het hulle hom gou 
daarvandaan weggedrywe, en hy het ook self gou gemaak om weg te 
kom, want die HERE het hom aangetas.  
2Kron 26:21  En koning Ussía was melaats tot die dag van sy dood toe, 
en hy het in ‘n afgesonderde huis as melaatse gewoon, want hy was 
van die huis van die HERE uitgesluit; en sy seun Jotam, wat oor die 
paleis van die koning was, het die volk van die land geregeer.  
 
52.  Sadrag, Mesag, en Abednego gered uit oond   Dan  3:10-27  
Dan 3:10  U, o koning, het ‘n bevel gegee dat elke mens wat die geluid 
van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande 
musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid;  
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Dan 3:11  en dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne-in die 
brandende vuuroond gegooi moet word.  
Dan 3:12  Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die 
provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesag en Abednégo; hierdie 
manne het hulle, o koning, aan u nie gesteur nie; hulle dien u gode nie 
en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie.  
Dan 3:13  Toe het Nebukadnésar, toornig en woedend, bevel gegee om 
Sadrag, Mesag en Abednégo te laat kom. Daarop is die manne voor die 
koning gebring.  
Dan 3:14  En Nebukadnésar het gespreek en vir hulle gesê: Is dit met 
opset, Sadrag, Mesag en Abednégo, dat julle my gode nie dien nie en 
die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie?  
Dan 3:15  As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, 
siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente 
hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het, te 
aanbid, goed; maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne-in 
die brandende vuuroond gegooi word, en wie is die God wat julle uit 
my hand kan verlos?  
Dan 3:16  Sadrag, Mesag en Abednégo het geantwoord en aan koning 
Nebukadnésar gesê: Ons ag dit nie nodig om u hierop ‘n antwoord te 
gee nie.  
Dan 3:17  As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan 
sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;  
Dan 3:18  maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u 
gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal 
aanbid nie.  
Dan 3:19  Toe het Nebukadnésar baie woedend geword en sy 
gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesag en Abednégo; as 
antwoord het hy bevel gegee om die oond sewe maal warmer te maak 
as wat eintlik nodig was.  
Dan 3:20  En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leër was, 
het hy bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednégo te boei, om hulle in 
die brandende vuuroond te gooi.  
Dan 3:21  Toe is daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke 
en hulle tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne-in die 
brandende vuuroond gegooi.  
Dan 3:22  Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond 
uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat 
Sadrag, Mesag en Abednégo opgeneem het, doodgebrand.  
Dan 3:23  Maar daardie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednégo, het 
geboeid binne-in die brandende vuuroond geval.  
Dan 3:24  Toe het koning Nebukadnésar verskrik geword en haastig 
opgestaan; hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê: Het ons nie 
drie manne geboeid binne-in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê 
aan die koning: Sekerlik, o koning!  
Dan 3:25  Hy antwoord en sê: Kyk, ek sien vier manne los binne-in die 
vuur wandel sonder dat daar ‘n letsel aan hulle is; en die voorkoms 
van die vierde lyk soos dié van ‘n godeseun.  
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Dan 3:26  Toe het Nebukadnésar nader gekom na die opening van die 
brandende vuuroond en daarop gesê: Sadrag, Mesag en Abednégo, 
knegte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier! Toe het Sadrag, 
Mesag en Abednégo uit die vuuroond uitgegaan.  
Dan 3:27  Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die 
goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan 
daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad 
en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie, en dat hulle mantels 
geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle 
gekom het nie.  
 
53.  Daniël word in die leeukuil  gegooi  Dan.  6:16-23  
Dan 6:16  (6:17) Toe het die koning bevel gegee, en hulle het Daniël 
gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir 
Daniël gesê: Mag jou God wat jy gedurigdeur vereer, jou verlos!  
Dan 6:17  (6:18) En ‘n klip is gebring en op die opening van die kuil 
gelê, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy 
maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie.  
Dan 6:18  (6:19) Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die 
nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap 
het van hom weggevlug.  
Dan 6:19  (6:20) Daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word, 
opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan.  
Dan 6:20  (6:21) En toe hy nader kom na die kuil, het hy met ‘n 
droewige stem na Daniël geroep; die koning het gespreek en aan Daniël 
gesê: Daniël, kneg van die lewende God, was jou God wat jy 
gedurigdeur vereer, in staat om jou van die leeus te verlos?  
Dan 6:21  (6:22) Toe het Daniël met die koning gespreek: Mag die 
koning vir ewig lewe!  
Dan 6:22  (6:23) My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus 
toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor 
Hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen 
het nie.  
Dan 6:23  (6:24) Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om 
Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek 
sonder dat daar ‘n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God 
vertrou het.  
 
54.  Jona in die vis se maag Jona  2:1-10  
Jon 2:1  En Jona het tot die HERE sy God gebid uit die ingewande van 
die vis  
Jon 2:2  en gesê: Uit my benoudheid het ek die HERE aangeroep, en Hy 
het my verhoor; uit die binneste van die doderyk het ek geroep om 
hulp—U het my stem gehoor.  
Jon 2:3  U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, 
sodat ‘n stroom my omring het; al u bare en u golwe het oor my 
heengegaan.  
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Jon 2:4  Toe het ek gesê: Ek is weggestoot, weg van u oë; tog sal ek 
weer u heilige tempel aanskou.  
Jon 2:5  Waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was 
rondom my; seegras was om my hoof gedraai.  
Jon 2:6  Ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge, die 
grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit; maar U het my lewe 
uit die kuil opgetrek, HERE my God!  
Jon 2:7  Toe my siel in my versmag het, het ek aan die HERE gedink; en 
my gebed het tot by U gekom in u heilige tempel.  
Jon 2:8  Die wat nietige afgode vereer, verlaat die Een wat vir hulle 
goedertieren is.  
Jon 2:9  Ek daarenteen sal aan U offer met ‘n stem van lof; wat ek 
beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die HERE.  
Jon 2:10  Daarop het die HERE die vis beveel om Jona op die droë 
grond uit te spuug.  
 

‘Wonderwerke’ in die Nuwe Testament? 
 
1.  Genesing van twee blindes  Matt 9:27-31  
Mat 9:27  En toe JESUS daarvandaan verder gaan, het twee blindes 
Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van 
Dawid!  
Mat 9:28  En nadat Hy in die huis gegaan het, kom die blindes na Hom 
toe. En JESUS sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Hulle 
antwoord Hom: Ja, Here.  
Mat 9:29  Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees 
volgens julle geloof.  
Mat 9:30  En hulle oë het oopgegaan. En JESUS het hulle skerp 
aangespreek en gesê: Pas op, laat niemand dit te wete kom nie.  
Mat 9:31  Maar hulle het heengegaan en Hom in daardie hele land 
bekend gemaak.  
 
2.  Stuk van die geld in die vis se mond  Matt 17:24-27  
Mat 17:24  En toe hulle in Kapérnaüm kom, het die wat die 
tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en gesê: Betaal julle 
Meester nie die tempelbelasting nie?  
Mat 17:25  Hy antwoord: Ja. En toe hy in die huis inkom, was JESUS 
hom voor en sê: Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die 
aarde tol of belasting—van hulle seuns of van die vreemdelinge?  
Mat 17:26  Petrus antwoord Hom: Van die vreemdelinge. JESUS sê vir 
hom: Dan is die seuns vry.  
Mat 17:27  Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die 
see toe, gooi ‘n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy 
bek oopmaak, sal jy ‘n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My 
en vir jou.  
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3.  Die doof en stom man  Mark 7:31-37  
Mar 7:31  En Hy het weer uit die gebied van Tirus en Sidon vertrek en 
na die see van Galiléa gegaan, deur die gebied van Dekápolis.  
Mar 7:32  Toe bring hulle na Hom ‘n dowe wat swaar praat, en smeek 
Hom om hom die hande op te lê.  
Mar 7:33  En Hy neem hom opsy, weg van die skare, en steek sy vingers 
in sy ore, en spuug en raak sy tong aan;  
Mar 7:34  en nadat Hy opgekyk het na die hemel, sug Hy en sê aan 
hom: Éffata, dit is: Gaan oop!  
Mar 7:35  En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong 
losgeraak, en hy het reg gepraat.  
Mar 7:36  En Hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie; maar 
hoe meer Hy hulle dit beveel, hoe meer hulle dit verkondig.  
Mar 7:37  En hulle was uitermate verslae en het gesê: Hy het alles 
goed gedoen: die dowes laat Hy hoor en die stommes praat.  
 
4.  Die blinde man van Betsáida  Mark 8:22-26  
Mar 8:22  En Hy het in Betsáida gekom, en hulle het ‘n blinde man na 
Hom gebring en Hom gesmeek om hom aan te raak.  
Mar 8:23  Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant 
die dorp; en nadat Hy in sy oë gespuug en hom die hande opgelê het, 
vra Hy hom of hy iets sien.  
Mar 8:24  En hy kyk op en sê: Ek sien die mense, want ek sien hulle 
soos bome rondloop.  
Mar 8:25  Daarna lê Hy weer die hande op sy oë en laat hom opkyk, en 
hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien.  
Mar 8:26  En Hy het hom na sy huis gestuur en gesê: Moenie in die dorp 
gaan of dit aan iemand in die dorp vertel nie.  
 
5.  JESUS gaan onsigbaar deur die skare  Lukas 4:28-30  
Luk 4:28  En almal in die sinagoge is met woede vervul toe hulle dit 
hoor;  
Luk 4:29  en hulle het opgestaan en Hom uit die stad uitgedryf en Hom 
gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was, om 
Hom van die krans af te gooi.  
Luk 4:30  Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan.  
 
6.  Die wonder van die  visse  Lukas 5:4-11  
Luk 5:4  En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon: Vaar uit na die 
diep water en laat julle nette sak om te vang.  
Luk 5:5  En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die hele 
nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op u woord sal ek die 
net laat sak.  
Luk 5:6  En toe hulle dit gedoen het, het hulle ‘n groot menigte visse 
ingesluit; en hulle net wou skeur.  
Luk 5:7  Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te 
kom help. En hulle het gekom en altwee die skuite vol gemaak, sodat 
hulle amper gesink het.  
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Luk 5:8  En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van 
JESUS en sê: Gaan weg van my, Here, want ek is ‘n sondige man!  
Luk 5:9  Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom 
was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het;  
Luk 5:10  en net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van 
Sebedéüs, wat Simon se maats was. En JESUS sê vir Simon: Moenie 
vrees nie; van nou af sal jy mense vang.  
Luk 5:11  En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles 
verlaat en Hom gevolg.  
 
7.  Die dooie staan op  Lukas 7:11-18  
Luk 7:11  En die dag daarna was Hy op weg na ‘n stad met die naam 
van Nain; en baie van sy dissipels en ‘n groot menigte het saam met 
Hom gegaan.  
Luk 7:12  En toe Hy naby die poort van die stad kom, word daar net ‘n 
dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was ‘n weduwee; 
en ‘n groot menigte van die stad was by haar.  
Luk 7:13  En toe die Here haar sien, het Hy innig jammer vir haar 
gevoel en vir haar gesê: Moenie ween nie!  
Luk 7:14  En Hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan 
die draers stil. En Hy sê: Jongman, Ek sê vir jou, staan op!  
Luk 7:15  En die dooie het regop gaan sit en begin praat; en Hy het 
hom aan sy moeder teruggegee.  
Luk 7:16  En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en 
sê: ‘n Groot profeet het onder ons opgestaan; en: God het sy volk 
besoek.  
Luk 7:17  En hierdie woord aangaande Hom het uitgegaan in die hele 
Judéa en in die hele omtrek.  
Luk 7:18  En die dissipels van Johannes het hom van al hierdie dinge 
berig gebring.  
8.  Die vrou met die gees van krankheid  Lukas 13:11-17  
Luk 13:11  En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar 
lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om 
regop te kom nie.  
Luk 13:12  En toe JESUS haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van 
jou krankheid verlos.  
Luk 13:13  En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy 
regop gestaan en God verheerlik.  
Luk 13:14  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.  
Luk 13:15  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?  
Luk 13:16  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?  
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Luk 13:17  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.  
 
9.  Die man met die water  Lukas 14:1-6  
Luk 14:1  En toe Hy in die huis van een van die owerstes van die 
Fariseërs gegaan het om brood te eet op die sabbat, het hulle Hom in 
die oog gehou.  
Luk 14:2  En daar was voor Hom ‘n man wat die water gehad het.  
Luk 14:3  En JESUS het gespreek en aan die wetgeleerdes en Fariseërs 
gesê: Is dit geoorloof om op die sabbat te genees?  
Luk 14:4  Maar hulle het stilgebly. Toe neem Hy hom en maak hom 
gesond en laat hom gaan.  
Luk 14:5  En Hy antwoord en sê vir hulle: Wie van julle se esel of os sal 
in ‘n put val, wat dit nie dadelik op die sabbatdag sal uittrek nie?  
Luk 14:6  En hulle kon Hom daarop nie antwoord nie. 
 
10.  Die tien melaatses  Lukas 17:11-19  
Luk 17:11  En op sy reis na Jerusalem het Hy deur Samaría en Galiléa 
gegaan.  
Luk 17:12  En toe Hy in ‘n sekere dorp ingaan, kom tien melaatse 
manne Hom tegemoet, wat op ‘n afstand bly staan het.  
Luk 17:13  En hulle het hul stem verhef en gesê: JESUS, Meester, wees 
ons barmhartig!  
Luk 17:14  En toe Hy hulle sien, sê Hy vir hulle: Gaan vertoon julle aan 
die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword.  
Luk 17:15  En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het 
omgedraai en God met ‘n groot stem verheerlik.  
Luk 17:16  En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en Hom 
gedank. En hy was ‘n Samaritaan.  
Luk 17:17  Toe antwoord JESUS en sê: Het tien nie rein geword nie? En 
waar is die nege?  
Luk 17:18  Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het 
om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie?  
Luk 17:19  En Hy sê vir hom: Staan op en gaan; jou geloof het jou 
gered.  
 
11.  Die genesing van oor  Lukas 22:50, 51  
Luk 22:50  En een van hulle het die dienskneg van die hoëpriester 
getref en sy regteroor afgekap.  
Luk 22:51  Maar JESUS het geantwoord en gesê: Hou op, dit is genoeg! 
En Hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak.  
 
12.  Water wyn  gemaak Johannes 2:1-11  
Joh 2:1  En op die derde dag was daar ‘n bruilof te Kana in Galiléa, en 
die moeder van JESUS was daar.  
Joh 2:2  En JESUS en sy dissipels was ook na die bruilof genooi.  
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Joh 2:3  En toe daar wyn kortkom, sê die moeder van JESUS vir Hom: 
Hulle het geen wyn nie.  
Joh 2:4  JESUS sê vir haar: Vrou, wat het Ek met u te doen? My uur het 
nog nie gekom nie.  
Joh 2:5  Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet 
julle doen.  
Joh 2:6  En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode ses 
klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou.  
Joh 2:7  JESUS sê vir hulle: Maak die kanne vol water. En hulle het hul 
tot bo toe volgemaak.  
Joh 2:8  En Hy sê aan hulle: Skep nou uit en bring dit vir die 
hoofdienaar. En hulle het dit gebring.  
Joh 2:9  En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het—
en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat 
die water geskep het, het geweet—roep die hoofdienaar die bruidegom  
Joh 2:10  en sê vir hom: Elke mens sit eers die goeie wyn op en, 
wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste; maar u het die goeie 
wyn tot nou toe bewaar.  
Joh 2:11  Hierdie eerste een van sy tekens het JESUS te Kana in Galiléa 
gedoen; en Hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy dissipels het in 
Hom geglo.  
 
13.  Genesing van edelman se seun  Johannes 4:46-54  
Joh 4:46  JESUS het dan weer gekom te Kana in Galiléa, waar Hy die 
water wyn gemaak het. En daar was ‘n sekere koninklike beampte wie 
se seun in Kapérnaüm siek was.  
Joh 4:47  Toe hy hoor dat JESUS uit Judéa in Galiléa gekom het, gaan 
hy na Hom en vra Hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want 
hy het op sterwe gelê.  
Joh 4:48  JESUS sê toe vir hom: As julle nie tekens en wonders sien nie, 
sal julle nooit glo nie.  
Joh 4:49  Die koninklike beampte sê vir Hom: Here, kom af voordat my 
kind sterwe.  
Joh 4:50  JESUS antwoord hom: Gaan, jou seun lewe! En die man het 
die woord geglo wat JESUS vir hom gesê het, en hy het gegaan.  
Joh 4:51  En toe hy al op pad was huis toe, kom sy diensknegte hom 
tegemoet en bring die berig en sê: U kind lewe!  
Joh 4:52  Hy verneem toe van hulle die uur waarop hy beter geword 
het. En hulle sê vir hom: Gister, die sewende uur, het die koors hom 
verlaat.  
Joh 4:53  Die vader merk toe dat dit daardie uur was waarop JESUS vir 
hom gesê het: Jou seun lewe! En hy het self geglo en sy hele huis.  
Joh 4:54  Hierdie tweede teken weer het JESUS gedoen toe Hy uit 
Judéa in Galiléa gekom het.  
 
14.  Siek man by Betésda genees  Johannes 5:1-9  
Joh 5:1  Hierna was daar ‘n fees van die Jode, en JESUS het opgegaan 
na Jerusalem.  
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Joh 5:2  En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort ‘n bad met vyf 
pilaargange wat in Hebreeus Betésda genoem word.  
Joh 5:3  Daarin het ‘n groot menigte siekes gelê, blindes en kreupeles 
en lammes, wat op die roering van die water gewag het.  
Joh 5:4  Want ‘n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en 
die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan ná die roering van 
die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het.  
Joh 5:5  En ‘n sekere man was daar, wat agt en dertig jaar aan sy 
siekte gely het.  
Joh 5:6  Toe JESUS hom sien lê, terwyl Hy geweet het dat hy al ‘n lang 
tyd siek was, sê Hy vir hom: Wil jy gesond word?  
Joh 5:7  Die sieke antwoord Hom: Here, ek het niemand om my in die 
bad te sit as die water geroer word nie; en onderwyl ek kom, gaan ‘n 
ander een voor my in.  
Joh 5:8  JESUS sê vir hom: Staan op, neem jou bed op en loop.  
Joh 5:9  En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en 
geloop. En daardie dag was dit sabbat. 
 15. Blinde man genees  Johannes 9:1-7  
Joh 9:1  En toe Hy verbygaan, sien Hy ‘n man wat blind was van sy 
geboorte af.  
Joh 9:2  En sy dissipels vra Hom en sê: Rabbi, wie het gesondig, hierdie 
man of sy ouers, dat hy blind gebore is?  
Joh 9:3  JESUS antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; 
maar die werke van God moet in hom openbaar word.  
Joh 9:4  Ek moet die werke doen van Hom wat My gestuur het, so lank 
as dit dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie.  
Joh 9:5  So lank as Ek in die wêreld is, is Ek die lig van die wêreld.  
Joh 9:6  En toe Hy dit gesê het, spuug Hy op die grond en maak klei 
van die spuug en smeer die klei aan die oë van die blinde man  
Joh 9:7  en sê vir hom: Gaan was jou in die badwater Silóam, wat 
vertaal word: Uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas; en hy het 
siende teruggekom.  
 
16.  Lasarus uit die dood opgewek  Johannes 11:38-44  
Joh 11:38  En JESUS het weer in Homself geweldig bewoë geword en by 
die graf gekom. En dit was ‘n spelonk, en ‘n steen het daarteen gelê.  
Joh 11:39  JESUS sê: Neem die steen weg. Martha, die suster van die 
oorledene, sê vir Hom: Here, hy ruik al, want hy is al vier dae dood.  
Joh 11:40  JESUS sê vir haar: Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy 
die heerlikheid van God sien nie?  
Joh 11:41  Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En 
JESUS het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, Ek dank U dat U My verhoor 
het;  
Joh 11:42  en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille 
van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat hulle kan glo 
dat U My gestuur het.  
Joh 11:43  En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ‘n groot stem geroep: 
Lasarus, kom uit!  



WONDERWERKE 

 
386 

 

Joh 11:44  En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met 
grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met ‘n doek. JESUS sê vir 
hulle: Maak hom los en laat hom gaan.  
 
17.  Vangs van visse  Johannes 21:1-14  
Joh 21:1  Na hierdie dinge het JESUS weer aan sy dissipels verskyn by 
die see van Tibérias, en Hy het só verskyn:  
Joh 21:2  Daar was bymekaar Simon Petrus en Thomas wat Dídimus 
genoem word, en Natánael van Kana in Galiléa en die seuns van 
Sebedéüs en twee ander van sy dissipels.  
Joh 21:3  Simon Petrus sê vir hulle: Ek gaan visvang. Hulle sê vir hom: 
Ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die 
skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie.  
Joh 21:4  En toe dit al dag geword het, staan JESUS op die strand; 
maar die dissipels het nie geweet dat dit JESUS was nie.  
Joh 21:5  En JESUS sê vir hulle: My kinders, het julle nie iets om te eet 
nie? Hulle antwoord Hom: Nee.  
Joh 21:6  En Hy sê vir hulle: Gooi die net aan die regterkant van die 
skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van 
visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie.  
Joh 21:7  Daarop sê die dissipel—die een vir wie JESUS liefgehad het—
aan Petrus: Dit is die Here! En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here 
is, gord hy sy bo-kleed om—want hy was naak—en werp homself in die 
see.  
Joh 21:8  Maar die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die 
net met die visse gesleep; want hulle was nie ver van die land nie, 
maar omtrent twee honderd el.  
Joh 21:9  En toe hulle geland het, sien hulle ‘n koolvuur op die grond 
en vis daarop lê, en brood.  
Joh 21:10  JESUS sê vir hulle: Bring van die visse wat julle nou gevang 
het.  
Joh 21:11  Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land 
getrek, vol groot visse, honderd drie en vyftig in getal; en alhoewel 
daar so baie was, het die net nie geskeur nie.  
Joh 21:12  JESUS sê vir hulle: Kom eet! En niemand van die dissipels 
het gewaag om Hom te vra: Wie is U nie? omdat hulle wis dat dit die 
Here was.  
Joh 21:13  En JESUS het gekom en die brood geneem en dit aan hulle 
gegee, en so ook die vis.  
Joh 21:14  Dit was al die derde keer dat JESUS aan sy dissipels verskyn 
het nadat Hy opgestaan het uit die dode.  
 
18.  Dogter word genees  Matt 15:28  Mark 7:24  
Mat 15:28  Toe antwoord JESUS en sê vir haar: o Vrou, groot is jou 
geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond 
geword van daardie uur af.  
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Mar 7:24  En Hy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van 
Tirus en Sidon vertrek. En toe Hy in die huis gegaan het, wou Hy nie 
dat iemand dit sou weet nie; maar Hy kon nie verborge bly nie.  
 
19.  Vyf duisend gevoed  Matt 15:32  Mark 8:01  
Mat 15:32  Toe het JESUS sy dissipels na Hom geroep en gesê: Ek voel 
innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks 
het om te eet nie; en Ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat 
hulle nie miskien op die pad beswyk nie.  
Mar 8:1  In dié dae toe daar ‘n baie groot menigte was en hulle niks 
gehad het om te eet nie, het JESUS sy dissipels na Hom geroep en vir 
hulle gesê:  
 
20.  Vyeboom vervloek  Matt 21:18  Mark 11:12  
Mat 21:18  En vroeg in die môre toe Hy teruggaan na die stad, het Hy 
honger gehad;  
Mat 21:19  en Hy sien ‘n vyeboom langs die pad en gaan daarnatoe; 
maar Hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen; en Hy sê vir 
hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer ‘n vrug kom nie! En 
onmiddellik het die vyeboom verdroog.  
 
Mar 11:12  En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betánië gaan, het 
Hy honger gehad;  
Mar 11:13  en toe Hy op ‘n afstand ‘n vyeboom met blare sien, het Hy 
daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind; en toe Hy 
daarby kom, vind Hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van 
vye nie.  
 
 21.  Hoofman se kneg genees  Matt 08:5-7  Lukas 07:01  
Mat 8:5  En nadat JESUS in Kapérnaüm ingegaan het, kom daar ‘n 
hoofman oor honderd na Hom toe en smeek Hom 
Mat 8:6  en sê: Here, my kneg lê tuis verlam en hy ly hewige pyne. Mat 
8:7  Daarop sê JESUS vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak.  
 
Luk 7:1  En nadat Hy voor die ore van die volk al sy woorde beëindig 
het, het Hy in Kapérnaüm ingegaan.  
Luk 7:2  En die dienskneg van ‘n sekere hoofman oor honderd, wat vir 
hom baie werd was, was ongesteld en het op sterwe gelê.  
 
22.  Blind en stom duiwelbesetene genees  Matt 12:22  
Lukas 11:14  
Mat 12:22  Toe het hulle ‘n duiwelbesetene wat blind en stom was, na 
Hom gebring; en Hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en 
stomme kon praat en sien.  
Luk 11:14  En Hy het ‘n duiwel uitgedryf, en dié was stom. En toe die 
duiwel uitgaan, het die stom man gepraat; en die skare het hulle 
verwonder.  
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23.  Duiwelbesetene genees in die sinagoge Mark 1:23  Lukas 4:33  

Mar 1:23  En daar was in hulle sinagoge ‘n man met ‘n onreine gees; en 
hy het uitgeskreeu  
Mar 1:24  en gesê: Hou op! Wat het ons met U te doen, JESUS, 
Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die 
Heilige van God!  
Mar 1:25  En JESUS het hom bestraf en gesê: Bly stil en gaan uit hom 
uit!  
Mar 1:26  En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 
‘n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan.  
 

Luk 4:33  En in die sinagoge was daar ‘n man met die gees van ‘n 
onreine duiwel, en hy het met ‘n groot stem uitgeskreeu 
  
24.  Petrus se skoonma genees  Matt 08:14  Mark 1:30  Lukas 4:38  
Mat 8:14  En toe JESUS in die huis van Petrus kom, sien Hy sy 
skoonmoeder siek lê aan die koors.  
Mat 8:15  En Hy het haar hand aangeraak, en die koors het haar 
verlaat, en sy het opgestaan en hulle bedien.  
Mar 1:30  En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors; 
en dadelik het hulle Hom van haar gesê.  
Luk 4:38  En Hy het opgestaan uit die sinagoge en in die huis van Simon 
gekom. En Simon se skoonmoeder was aangetas deur ‘n hewige koors, 
en hulle het Hom geraadpleeg oor haar.  
 
25.  Die storm tot bedaring gebring  Matt 08:26  Mark 4:39 
Lukas 8:24 
Mat 8:26  En Hy sê vir hulle: Waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe 
staan Hy op en bestraf die winde en die see, en daar het ‘n groot stilte 
gekom.  
 
Mar 4:39  En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: 
Swyg, wees stil! En die wind het gaan lê, en daar het ‘n groot stilte 
gekom.  
 
Luk 8:24  En hulle het na Hom gegaan en Hom wakker gemaak en gesê: 
Meester, Meester, ons vergaan! Hy staan toe op en bestraf die wind en 
die watergolwe, en hulle het bedaar en daar het ‘n stilte gekom.  
 
26. Besetene van Gadara genees  Matt 8:28  Mark 5:1  
Lukas 8:28 
Luk 8:28  En toe hy JESUS sien, skreeu hy uit en val voor Hom neer en 
sê met ‘n groot stem: Wat het ons met U te doen, JESUS, Seun van die 
allerhoogste God? Ek bid U, moet my nie pynig nie—  
 
Mar 5:1  En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land 
van die Gadaréners.  
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Mar 5:2  En toe Hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte 
Hom tegemoet ‘n man met ‘n onreine gees,  
Luk 8:28  En toe hy JESUS sien, skreeu hy uit en val voor Hom neer en 
sê met ‘n groot stem: Wat het ons met U te doen, JESUS, Seun van die 
allerhoogste God? Ek bid U, moet my nie pynig nie—  
 
27.  Melaatse genees  Matt 08:2  Mark 1:40  Lukas 5:12  
Mat 8:2  en daar het ‘n melaatse man gekom en voor Hom neergeval en 
gesê: Here, as U wil, kan U my reinig.  
 
Mar 1:40  En daar kom ‘n melaatse na Hom toe wat Hom smeek en voor 
Hom op die knieë val en vir Hom sê: As U wil, kan U my reinig.  
 
Luk 5:12  En terwyl Hy in een van die stede was, kom daar ‘n man vol 
van melaatsheid; en toe hy JESUS sien, val hy op sy aangesig en smeek 
Hom en sê: Here, as U wil, kan U my reinig.  
 
28.  Jairus se dogter gered  Matt 9:24  Mark 5:23  Lukas 8:41  
Mat 9:24  sê Hy vir hulle: Gaan weg, want die dogtertjie is nie dood 
nie, maar sy slaap. En hulle het Hom uitgelag.  
Mat 9:25  En nadat die skare uitgedryf was, het Hy ingegaan en haar 
hand gegryp; en die dogtertjie het opgestaan.  
 
Mar 5:23  en smeek Hom dringend en sê: My dogtertjie is op haar 
uiterste; kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy 
sal lewe.  
 
Luk 8:41  En daar kom ‘n man wie se naam Jaïrus was, en hy was ‘n 
owerste van die sinagoge; en hy val voor die voete van JESUS neer en 
smeek Hom om na sy huis te kom;  
 
29. Bloedvloeiing genees  Matt 9:20  Mark 5:25  Lukas 8:43  
Mat 9:20  En daar het ‘n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing 
gely het, van agter gekom en die soom van sy kleed aangeraak.  
Mar 5:25  En ‘n sekere vrou wat twaalf jaar lank bloedvloeiing gehad 
het  
Luk 8:43  En ‘n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, 
en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het en deur niemand 
gesond gemaak kon word nie,  
 
30.  Verlamde man genees  Mat 9:02  Mark 2:3 Lukas 5:18  
Mat 9:2  En hulle het ‘n verlamde man wat op ‘n bed lê, na Hom 
gebring. En toe JESUS hulle geloof sien, sê Hy aan die verlamde: Seun, 
hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe.  
 
Mar 2:3  En daar kom mense na Hom met ‘n verlamde man wat deur 
vier gedra word.  
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Luk 5:18  En daar het manne ‘n mens wat verlam was, op ‘n bed 
gebring, en hulle het probeer om hom in te bring en voor Hom neer te 
sit.  
 
31.  Man se verdorde hand gesond Matt 12:13 Mark 3:5 
Lukas 6:6  
Mat 12:13  Toe sê Hy vir die man: Steek jou hand uit! En hy het dit 
uitgesteek, en dit is herstel, gesond soos die ander een.  
 
Mar 3:5  En nadat Hy hulle rondom met toorn aangekyk het en 
tegelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, sê Hy vir die 
man: Steek jou hand uit! En hy het dit uitgesteek, en sy hand is 
herstel, gesond soos die ander een.  
 
Luk 6:10  En nadat Hy almal rondom aangekyk het, sê Hy vir die man: 
Steek jou hand uit! En hy het dit gedoen; en sy hand is herstel, gesond 
soos die ander een.  
 
32.  'n Besete kind genees Matt 17:14 Mark 9:17 Lukas 9:38  
Mat 17:15  Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly 
swaar; want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water.  
Mar 9:17  En een uit die skare antwoord en sê: Meester, ek het my 
seun wat ‘n stomme gees het, na U gebring;  
Luk 9:38  En daar roep ‘n man uit die skare en sê: Meester, ek bid U, 
kyk tog na my seun, want hy is my enigste.  
Luk 9:39  En kyk, ‘n gees gryp hom, en meteens skreeu hy, en hy laat 
hom stuiptrekkings kry met skuim in die mond en gaan amper nie van 
hom weg nie en verniel hom.  
 

33.  Blindes genees  Matt 20:34  Mark 10:46  Lukas 18:35  

Mat 20:34  En JESUS het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë 

aangeraak, en dadelik het hulle oë gesien, en hulle het Hom gevolg.  

Mar 10:52  En JESUS sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En 
dadelik het hy gesien en JESUS op die pad gevolg.  
 
Luk 18:43  En onmiddellik het hy gesien en Hom gevolg, terwyl hy God 
verheerlik. En toe die hele volk dit sien, het hulle aan God die lof 
gegee.  
 
34. JESUS loop op die see  Mat 14:25 Mark 6:48  Johannes 6:17  
Mat 14:25  Maar in die vierde nagwaak het JESUS na hulle gekom, al 
wandelende op die see.  
 
Mar 6:48  En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind 
was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, 
al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan.  
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Joh 6:17  En nadat hulle in die skuit geklim het, het hulle oor die see 
gevaar na Kapérnaüm; en dit was al donker, en JESUS het nog nie by 
hulle gekom nie.  
Benewens die bogenoemde wonderwerke wat CHRISTUS gedoen het, is 
daar vier wonderbaarlike gebeure wat verband hou met sy lewe –  
 
35.  Die beveiliging van die HEILIGE GEES  Lukas 1:35  
Luk 1:35  En die engel antwoord en sê vir haar: Die HEILIGE GEES sal 
oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom 
ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.  
 
36.  Die gedaante verandering  Matt 17:1-8  
Mat 17:1  En ná ses dae het JESUS vir Petrus en Jakobus en Johannes, 
sy broer, saamgeneem en hulle op ‘n hoë berg in die eensaamheid 
gebring.  
Mat 17:2  En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig 
het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.  
Mat 17:3  En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elía in gesprek met 
Hom.  
Mat 17:4  Toe begin Petrus vir JESUS te sê: Here, dit is goed dat ons 
hier is; as U wil, laat ons hier drie hutte maak: vir U een en vir Moses 
een en een vir Elía.  
Mat 17:5  Terwyl hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle 
meteens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie 
Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!  
Mat 17:6  En toe die dissipels dit hoor, het hulle op hul aangesig geval 
en was baie bevrees.  
Mat 17:7  En JESUS het nader gekom en hulle aangeraak en gesê: Staan 
op en moenie vrees nie.  
Mat 17:8  Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe 

JESUS alleen. 

37.  Die opstanding  Johannes 21:1-14  
Joh 21:1  Na hierdie dinge het JESUS weer aan sy dissipels verskyn by 
die see van Tibérias, en Hy het só verskyn:  
Joh 21:2  Daar was bymekaar Simon Petrus en Thomas wat Dídimus 
genoem word, en Natánael van Kana in Galiléa en die seuns van 
Sebedéüs en twee ander van sy dissipels.  
Joh 21:3  Simon Petrus sê vir hulle: Ek gaan visvang. Hulle sê vir hom: 
Ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die 
skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie.  
Joh 21:4  En toe dit al dag geword het, staan JESUS op die strand; 
maar die dissipels het nie geweet dat dit JESUS was nie.  
Joh 21:5  En JESUS sê vir hulle: My kinders, het julle nie iets om te eet 
nie? Hulle antwoord Hom: Nee.  
Joh 21:6  En Hy sê vir hulle: Gooi die net aan die regterkant van die 
skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van 
visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie.  
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Joh 21:7  Daarop sê die dissipel—die een vir wie JESUS liefgehad het—
aan Petrus: Dit is die Here! En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here 
is, gord hy sy bo-kleed om—want hy was naak—en werp homself in die 
see.  
Joh 21:8  Maar die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die 
net met die visse gesleep; want hulle was nie ver van die land nie, 
maar omtrent twee honderd el.  
Joh 21:9  En toe hulle geland het, sien hulle ‘n koolvuur op die grond 
en vis daarop lê, en brood.  
Joh 21:10  JESUS sê vir hulle: Bring van die visse wat julle nou gevang 
het.  
Joh 21:11  Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land 
getrek, vol groot visse, honderd drie en vyftig in getal; en alhoewel 
daar so baie was, het die net nie geskeur nie.  
Joh 21:12  JESUS sê vir hulle: Kom eet! En niemand van die dissipels 
het gewaag om Hom te vra: Wie is U nie? omdat hulle wis dat dit die 
Here was.  
Joh 21:13  En JESUS het gekom en die brood geneem en dit aan hulle 
gegee, en so ook die vis.  
Joh 21:14  Dit was al die derde keer dat JESUS aan sy dissipels verskyn 
het nadat Hy opgestaan het uit die dode.  
 

38.  Die hemelvaart  Lukas 2:42-51 Luk 2:42  

En toe Hy twaalf jaar oud was, het hulle, volgens die gebruik van die 

fees, na Jerusalem opgegaan.  

Luk 2:43  En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle 
teruggaan, het die Kind JESUS in Jerusalem agtergebly; en Josef en sy 
moeder het dit nie geweet nie.  
Luk 2:44  Maar omdat hulle gedink het dat Hy by die reisgeselskap 
was, het hulle ‘n dagreis ver gegaan en Hom onder die familie en onder 
die bekendes gesoek.  
Luk 2:45  En toe hulle Hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na 
Jerusalem en Hom gesoek.  
Luk 2:46  En ná drie dae het hulle Hom in die tempel gevind, terwyl Hy 
in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra.  
Luk 2:47  En almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand 
en sy antwoorde.  
Luk 2:48  En toe hulle Hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir 
Hom: Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek 
het jou met angs gesoek.  
Luk 2:49  En Hy sê vir hulle: Waarom het u My gesoek? Het u nie 
geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie?  
Luk 2:50  En hulle het die woord wat Hy aan hulle gesê het, nie 
verstaan nie.  
Luk 2:51  En Hy het saam met hulle gegaan en in Násaret gekom, en Hy 
was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart 
bewaar. 
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KERK 

Hierdie gedeelte mag vir baie kinders van die HERE ‘n openbaring wees. Ek 
glo dat alle ware CHRISTENE moet duidelikheid hê oor die kerk, en die 
ware kerk van CHRISTUS. Kom ons kyk wat JESUS leer oor die kerk. 

Die doel van die gedeelte is die woord “kerk” en wat dit behels. 

Die eerste baie belangrike vraag is: wat het GOD in die oorspronklike 

Griekse en Hebreeuse vertalings geskryf en geleer oor die kerk? 

Die woord “Ekklesia” (Grieks) was deur die eerste vertalers in die BYBEL 
vertaal as “kerk”. Hierdie vertaling het wye gevolge gehad as mens sien 
hoe deur die eeue die Roomse Kerk hierdie woord gebruik het (kerk) as ‘n 
fisiese gebou en het so die fondament gelê vir denominasies om tot stand 
te kom. Nou was die geleentheid daar dat daar orals geboue opgegaan het 
wat hulle “kerke” genoem het. Maar dit is nie die korrekte uitlegging van 
die vertaling nie. 
 
Die ware betekenis van woord “Ekklesia” uit die Grieks is –byeenkoms of 
gemeente (nêrens in die BYBEL is dit ‘n gebou nie).  Ons sal in die artikel 
sien wat die Woord van GOD sê oor gemeentes en wat dit behels uit die 
BYBEL. 
 
In die King James (wat die mees korrekte vertaling is uit die Grieks en 
Hebreeus) word die woord “Ekklesia” vertaal as “kerk”, maar dit is hier 
belangrik om te verstaan wat GOD bedoel met hierdie woord “kerk”. 
Ekklesia kom ‘n 115 keer voor in die Nuwe Testament. ‘n 113 Keer word dit 
vertaal as “kerk” en die orige as “byeenkoms”. Die wortel van die woord 
“Ekklesia” beteken om “uit te kom” in Engels “set apart”. En verder in die 
oorspronklike Griekse Ou Testament die Septuagant word die woord 136 
keer gebruik.  
 
As ons die woord “Ekklesia” verder bestudeer, kan ons sien dat dit ‘n groep 
mense is wat saam bymekaar kom, georganiseerd vir een doel, "Ekklesia 
tou demou”. Dit beteken bymekaarkoms van die burgers. Deur die BYBEL 
te bestudeer kom ons dus by die antwoord. Kerk, volgens die bedoeling van 
GOD is die byeenkoms van Kinders van die HERE, wat die ligamente is van 
die liggaam van CHRISTUS met een doel om HOM te dien of daar 2 mense is 
of ‘n honderd. Maar dit is baie dieper as dit, kom ons kyk. 
 
Praat die BYBEL enigsins oor denominasies? 

Nee. Baie mense glo dat daar niks verkeerd is met denominasies nie en 
ander glo weer dat hulle deel is van ‘n mistiese kerk. 
 

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/default.asp
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Maar die Woord gee geen skrywe hiervan of bewys nie. Die BYBEL leer wel 
dat daar net EEN KERK is. Hierdie EEN KERK het JESUS belowe sal HY bou: 
 
Mat 16:16  En Simon Petrus antwoord en sê: U is die CHRISTUS, die 
Seun van die lewende God.  
Mat 16:17  Toe antwoord JESUS en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-
Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my 
Vader wat in die hemele is.  
Mat 16:18  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek 
my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig 
nie.  
En verder, 
Efes 4:4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een 
hoop van julle roeping;  

Wat is die een liggaam? 

Efes 1:22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as 
Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  
Efes 1:23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal 
vervul.  
  
Kol 1:18  En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy 
wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die 
eerste kan wees.  

Dus moet daar net een kerk “Ekklesia”, wees. Die BYBEL veroordeel die 
prinsiep van denominasies wat gebou word op verdeling: 

Joh. 17:20  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat 
deur hulle woord in My sal glo—  
Joh. 17:21  dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in 
U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U 
My gestuur het. 
  
1Kor 1:10  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse 
Here JESUS CHRISTUS, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen 
skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees 
in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.  
Efes 4:2  met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, 
terwyl julle mekaar in liefde verdra  
Efes 4:3  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar 
deur die band van die vrede.  
 
1Pet 3:8  En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol 
broederliefde en ontferming, vriendelik.  
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Mat 15:13  Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader 
nie geplant het nie, sal ontwortel word.  

Die kerk van die BYBEL het geen aardse hoof nie. Baie kerke vandag het 
presidente, biskoppe, profete, aartsvaders en pastore. Maar die kerk van 
die BYBEL erken net een hoof, CHRISTUS. 

Efes 1:22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as 
Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  
Efes 1:23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal 
vervul.  
Efes 5:22  Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die 
Here.  
Efes 5:23  Want die man is die hoof van die vrou, soos CHRISTUS ook 
Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.  
 
Mat 28:18  En JESUS het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: 
Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.  
 
Rom 7:4  So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet 
dood deur die liggaam van CHRISTUS, om aan ‘n ander te behoort, 
naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van 
God vrugte kan dra.  

Die KERK van die BYBEL het verder uitstaande ingangsvereistes. 
Denominasies het verskillende oogpunte oor verlossing, party glo dat mens 
gered word en dan  lid van ‘n kerk moet word. Party  stem deur onderskeie 
rade watter lede kan hulle kerk se lidmaatskap kry. Party laat hulle 
ingewydes lang jare en baie klasse deur studeer waarop hulle ingewy word 
deur menslike kredo’s. Maar die KERK van HERE stem nie oor lede nie: 

Hand 2:47  terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. 
En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.  

En die wat gered is was dadelik ‘n lid van die gemeente van CHRISTUS SY 
KERK. 

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die 
woord van God.  
 
Heb 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want 
hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat 
Hom soek.  
 
Luk 13:3  Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle 
almal net so omkom.  



KERK 

 
396 

 

 
Luk 13:5  Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle 
almal net so omkom.  
 
Rom 10:9  As jy met jou mond die Here JESUS bely en met jou hart glo 
dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  
Rom 10:10  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die 
mond bely ons tot redding.  
Hand 2:38  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.  
 
Dus wanneer die WOORD van GOD spreek soos in die bogenoemde verse 
maak CHRISTUS jouself deel van SY KERK.  
 
Denominasies dra verskillende name, maar die KERK van CHRISTUS dra net 
een naam. Party denominasies benoem hulle gemeentes na die stigter. Die 
naam van CHRISTEN is die naam wat die Nuwe Testament gebruik om 
CHRISTUS se volgers te noem. 
 
Jes 62:1  Ter wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van 
Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos ‘n 
glans en sy heil soos ‘n fakkel wat brand.  
Jes 62:2  En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou 
heerlikheid; en jy sal met ‘n nuwe naam genoem word wat die mond 
van die HERE sal noem.  
Hand 11:26  En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam 
vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels 
is in Antiochië vir die eerste keer CHRISTENE genoem.  
 
Die woord “genoem”  hierbo is ‘n GODDELIKE roeping. 
 
1Pet 4:15  Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of 
kwaaddoener of as een wat hom met die sake van ‘n ander bemoei nie.  
1Pet 4:16  Maar wanneer iemand as ‘n CHRISTEN ly, moet hy hom nie 
skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig.  
 
Baie denominasies is van nature verdelend, maar die naam CHRISTEN skep 
eenheid. Die KERK van die BYBEL aanbid op die manier wat die BYBEL dit 
magtig. Die BYBEL leer die volgende oor aanbidding: 
 
1Tim 2:8  Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige 
hande ophef sonder toorn en twis.  
 
Hand 20:7  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 vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag 
toe.  
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Efes 5:19  Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike 
liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,  
 
1Kor 16:1  Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so 
doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het.  
1Kor 16:2  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.  
 
Die Nagmaal in die BYBEL is op die eerste van elke week gehou en nie net 
wanneer dit gemeentes pas nie. 
 
CHRISTUS het ‘n patroon vir SY KERK soos GOD dit nog altyd gehad het vir 
SY mense. 
 
Heb 8:5  hulle wat ‘n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge 
bedien, soos Moses ‘n goddelike bevel ontvang het toe hy die 
tabernakel sou voltooi; want Hy het gesê: Kyk dat jy alles maak 
volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is.  
 
Rom 6:17  Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde 
was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van 
die leer wat aan julle oorgelewer is,  
Rom 6:18  en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword 
aan die geregtigheid.  
 
Mat 28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van 
die wêreld. Amen.  
 
Maar GOD spreek HOM uit teenoor die wat nie SY wil doen nie. 
 
2Joh 1:9  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van 
CHRISTUS nie, hy het God nie. Wie in die leer van CHRISTUS bly, hy het 
die Vader sowel as die Seun.  
2Joh 1:10  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, 
ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.  
2Joh 1:11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose 
werke.  
Mat 15:7  Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy 
gesê het:  
Mat 15:8  Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die 
lippe, maar hulle hart is ver van My af.  
Mat 15:9  Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat 
gebooie van mense is.  
Mat 15:10  En Hy het die skare na Hom geroep en vir hulle gesê: 
Luister en verstaan!  
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Mat 15:11  Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; 
maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.  
Mat 15:12  Daarop kom sy dissipels nader en sê vir Hom: Weet U dat 
die Fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het?  
Mat 15:13  Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader 
nie geplant het nie, sal ontwortel word.  
Mat 15:14  Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ‘n 
blinde ‘n Ander blinde lei, sal al twee in die sloot Val.  
 
Konklusie: Wat moet mense doen wat ernstig vir CHRISTUS volg 
wanneer hulle hulself bevind in ‘n mensgemaakte denominasie (bv. 
Roomse kerk)? 
 
2Kor 6:17  Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die 
Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem;  
2Kor 6:18  en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns 
en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.  
 
Wat sê die Woord van GOD oor kerk besoek? 

Die WOORD van GOD praat nie oor kerk besoek nie. Vir baie het kerkbesoek 
die fisiese gebou geword waarheen hulle moet gaan. Maar die KERK van 
CHRISTUS is nie ‘n gebou nie. Soos ons in die vorige artikel geleer het. Jy 
as CHRISTEN is die KERK van CHRISTUS en wanneer mens ou konsepte 
weggooi en die WOORD van GOD bestudeer word hierdie waarheid duidelik 
oopgesluit. Ons sal later kyk hoe JESUS die 7 gemeentes in Openbaring 
gekritiseer het ten opsigte van hul verval in aardse strukture. Daardie 
selfde 7 gemeentes bestaan vandag nog. JY AS KIND VAN DIE HERE IS DIE 
KERK.! 

In die KERK VAN CHRISTUS volgens die BYBEL is daar geen; 

Kerk geboue nie 
Professionele predikers  
Musiek leiers 
Sondag skool 
Jeug groepe 
Mans-vrouens-senior-ministerie 
Denominasies 
Weeklikse dienste. 

Wat die WOORD wel leer is die samekoms van kinders van GOD: 

Heb 10:24  en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke 
aan te spoor;  
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Heb 10:25  en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos 
sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit 
des te meer namate julle die dag sien nader kom.  

Mens maak ‘n fout wanneer daar gekyk word hoe mense in en uit 
kommersiële geboue beweeg, en dan aanneem dat dit die plek is om te 
wees as mens ‘n CHRISTEN wil wees. 

Wanneer mens weergebore is, is CHRISTUS in jou en dan is mens reeds deel 
van SY KERK, die ware KERK 

Mat 18:20  Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in 
hul midde.  

Dus, wanneer daar bymekaargekom word in SY NAAM, daar is SY KERK SY 
Ekklesia. Ons moet bymekaar kom met CHRISTENE: 

Heb 10:25  en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos 
sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit 
des te meer namate julle die dag sien nader kom.  
 
Kol 3:16  Laat die woord van CHRISTUS ryklik in julle woon in alle 
wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en 
geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van 
die Here.  

Die HERE wil hê ons moet HOM volg saam met ander: 

1Tess 5:11  Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, 
soos julle ook doen.  
 
Rom 15:14  Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, 
dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat 
om ook mekaar te vermaan.  
 
Gal 5:13  Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie 
julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur 
die liefde.  
 
Kol 3:13  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 
‘n klag het; soos CHRISTUS julle vergeef het, so moet julle ook doen.  
 
Joh 13:34  ‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; 
soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.  
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Die eerste CHRISTENE het in mekaar se huise bymekaar gekom: 

Rom 16:5  Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Groet Epénetus, 
my geliefde, wat die eersteling van Acháje is vir CHRISTUS 

Filem 1:2  en aan Appia, die geliefde suster, en aan Archíppus, ons 
medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is:  
 
Kol 4:15  Groet die broeders in Laodicea en Nimfas en die gemeente 
wat in sy huis is.  

Wat moet gebeur wanneer CHRISTENE bymekaar kom? 

Hand 2:42  En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die 
gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.  
Kol 3:16  Laat die woord van CHRISTUS ryklik in julle woon in alle 
wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en 
geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van 
die Here.  
1Kor 14:26  Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle 
saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n lering of ‘n taal of ‘n 
openbaring of ‘n uitlegging—laat alles tot stigting geskied.  
 
1Joh 2:27  En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, 
en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde 
salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen 
nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.  
 
1Kor 2:10  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want 
die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.  
1Kor 2:11  Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe 
die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God 
is nie, behalwe die Gees van God.  
1Kor 2:12  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, 
maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit 
genade geskenk het.  
1Kor 2:13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike 
wysheid leer nie, maar met dié wat die HEILIGE GEES leer, sodat ons 
geestelike dinge met geestelike vergelyk.  
1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van 
God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie 
verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.  
1Kor 2:15  Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self 
egter word hy deur niemand beoordeel nie.  
 
1Kor 2:16  Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou 
kan onderrig? Maar ons het die sin van CHRISTUS.  
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Efes 4:12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing 
van die liggaam van CHRISTUS,  
 
1Pet 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, 
‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde 
van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,  
 
Die ware karaktereienskappe van die KERK van CHRISTUS is dus: 
Joh 13:36  Simon Petrus sê vir Hom: Here, waar gaan U heen? JESUS 
antwoord hom: Waar Ek heengaan, kan jy My nou nie volg nie, maar 
later sal jy My volg. 
1Tess 4:9  Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle 
skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê;  
 
1Pet 4:8  Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde 
sal ‘n menigte sondes bedek.  
 
1Joh 4:7  Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, 
en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.  
1Joh 4:8  Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is 
liefde.  
 
KONKLUSIE: 
Vir die eerste 350 jaar n.C. het die Kerk vinniger as ooit gegroei , ten spyte 
van die feit dat CHRISTENE vermoor is vir hulle geloof. Omdat hulle so 
uitgemoor was het hulle in huise en grotte bymekaar gekom en orals 
anders behalwe publieke plekke. CHRISTENE was selfs vir plesier 
doodgemaak in ROME. In 350 nC. het Constantyn die Romeinse regeerder 
van die dag besluit om te propageer dat ook hy 'n CHRISTEN is. Ek glo dat 
met hierdie gebeurtenis  Christenskap ‘n “religion” of gosdiens geword 
het. Die meeste mense het hom slaafs nagevolg en het ook begin “sê” 
hulle is CHRISTENE, sonder om die werklike betekenis daarvan te verstaan. 
Groot geboue is gebou om dan “kerk” te hou en almal het hulle mooiste 
klere aangetrek om belangrikheid te promoveer. Hulle het die gemeentes 
weggevat uit huise uit en in professionele priesterskappe geplaas. Vir ‘n 
duisend jaar lank, die donker eeue, het die Romeinse soldate die konsep 
gebruik om mense te forseer om CHRISTENSKAP te promoveer. Martin 
Luther was die eerste Protestant en het weggebreek en die Luteraanse 
kerk begin met die boodskap ‘ uit jou geloof is jy gered’ en “almal is 
priesters”. Dit het nie lank gehou nie. Kerke die laaste 500 jaar het hulle 
eie nuwighede begin soos Sondag skool en rock musiek. 

Die priesterskap, van alle gelowiges wat ‘n  Bybelse beginsel is, is glad nie 
meer sigbaar in meeste van vandag se “kerke” nie. 
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En hier kom ons by die uitdaging: Begin ‘n huis gebaseerde bymekaarkoms 
van kinders van die HERE. As jy gelukkig is met jou tradisionele kerk, begin 
‘n bymekaarkom groep waar CHRISTUS die hoof is en almal priesters is en 
waar daar geen leiers is nie. Begin ‘n intieme CHRISTELIKE verhouding met 
mekaar soos JESUS dit wou hê. 

Wat is die betekenis van die 7 gemeentes in Openbaring, en hoe hou dit 
belang met die kerke wat vandag bestaan.? 

Sewe Kerke in Openbaring - Toe en Nou  
Die sewe kerke in Openbaring is geleë in die weste van Klein-Asië (die 
huidige Turkye).  Om verskeie redes, soos handel, militêr, of pure genot, 
was hierdie stede groot kulturele middelpunt dwarsdeur die geskiedenis. 
Hier is die sewe gemeentes van Openbaring, soos beskryf deur die skrywer 
Johannes in die laat eerste eeu nC.  

Efese(Begeerte) - Die wenslike kerk wat sy eerste liefde verlaat het 

Open 2:1  Skryf aan die engel van die gemeente in Efese: Dít sê Hy wat 
die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue 
kandelaars:  
Open 2:2  Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat 
jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel 
het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars 
bevind het;  
Open 2:3  en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van 
my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.  
Open 2:4  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.  
Open 2:5  Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en 
doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou 
kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.  
Open 2:6  Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, 
wat Ek ook haat.  
Open 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom 
van die lewe wat binne in die paradys van God is.  

Efese was in die invloedrykste hoofstad van Klein-Asië langs die Aegeaanse 
see. Efese is nou bekend vir sy groot metropool van die antieke strate, en 
ruïnes.  

Smirna(Mirre) - Die vervolgde kerk wat gely het onder armoede en 
martelaarskap  

Open 2:8  En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: Dít sê die 
eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het:  

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.allaboutarchaeology.org/ancient-city-of-ephesus-faq.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.allaboutarchaeology.org/ancient-smyrna-faq.htm
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Open 2:9  Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk 
en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 
‘n sinagoge van die Satan.  
Open 2:10  Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan 
sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef 
gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou 
tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.  
Open 2:11  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly 
nie.  

Smirna was geleë noord van Efese in 'n kragtige handels posisie op die 
Aegean see, bekend vir sy hawens, handel en  markte.  Die primêre ruïnes 
van Smirna is geleë in die moderne Turkse stad Izmir.  

Pergamum(Gemengde huwelik) - Die wêreldse kerk wat gemengde lere 
beoefen en wat nodig het om hulle te bekeer. 

Open 2:12  En skryf aan die engel van die gemeente in Pérgamus: Dít 
sê Hy wat die skerp tweesnydende swaard het:  
Open 2:13  Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon 
van die Satan is. En jy hou vas aan my Naam en het die geloof in My 
nie verloën nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, 
wat gedood is by julle waar die Satan woon.  
Open 2:14  Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het 
wat vashou aan die leer van Bileam wat Balak geleer het om ‘n 
struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgod 
offers te eet en te hoereer.  
Open 2:15  So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die 
Nikolaïete, wat Ek haat.  
Open 2:16  Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle 
oorlog voer met die swaard van my mond.  
Open 2:17  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die 
verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n 
nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit 
ontvang.  

Pergamum is geleë op die vlaktes en heuwels langs die Caicus rivier in 
Wes-Turkye.  Dit was beskou as 'n belangrike stad in Klein-Asië sedert die 
3de eeu vC.., en is 'n Griekse en Romeinse middelpunt  vir tempel 
aanbidding.  

Thiatire(Offers, semiramis)  - Die valse kerk wat die gevolg het van 
verleidelike profete 

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.allaboutarchaeology.org/ancient-pergamum-faq.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.allaboutarchaeology.org/ancient-thyatira-faq.htm
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Open 2:18  En skryf aan die engel van die gemeente in Thiatire: Dít sê 
die Seun van God wat oë het soos ‘n vuurvlam, en sy voete is soos blink 
koper:  
Open 2:19  Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou 
lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste.  
Open 2:20  Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isebel, 
wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte 
te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.  
Open 2:21  En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te 
bekeer, en sy het haar nie bekeer nie.  
Open 2:22  Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar 
owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul 
werke bekeer nie.  
Open 2:23  En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die 
gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek 
sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.  
Open 2:24  En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatire is, almal wat 
hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos 
hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las lê 
nie.  
Open 2:25  Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.  
Open 2:26  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe 
bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,  
Open 2:27  en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaaf; soos erdegoed 
word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.  
Open 2:28  En Ek sal hom die môrester gee.  
Open 2:29  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê.  

(Open. 2:18-29 ).  Thiatire is geleë in die weste van Klein-Asië.  Die ou stad 
was bekend vir sy tekstiel en klere handel, en staan nou bekend as die 
Turkse stad van Akhisar.  

Sardis(Wat oorgebly het) - Die "dooie" kerk wat aan die slaap geraak het 

Open 3:1  En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dít sê Hy 
wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, 
dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood.  
Open 3:2  Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt 
staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God 
gevind nie.  
Open 3:3  Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit 
en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos 
‘n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie.  
Open 3:4  Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie 
besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat 
hulle dit waardig is.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.allaboutgod.com/truth/revelation-2.htm%2318#18
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.allaboutarchaeology.org/ancient-sardis-faq.htm
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Open 3:5  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy 
naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely 
voor my Vader en voor sy engele.  
Open 3:6  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê.  

Sardis is geleë op die oewer van die Pandolus rivier in die weste van Klein-
Asië, 60 kilometer inwaarts van Éfese en Smirna.  Populêre ruïnes sluit in 
die dekadente tempel en badhuis komplekse.  

Philadelphia - Die kerk van broederlike liefde wat geduldig uithou 

Open 3:7  En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia: Dít 
sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat 
oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie:  
Open 3:8  Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur 
gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my 
woord bewaar en my Naam nie verloën nie.  
Open 3:9  Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat 
sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle 
kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.  
Open 3:10  Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal 
Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld 
kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.  
Open 3:11  Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou 
kroon kan neem nie.  
Open 3:12  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God 
maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die 
Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van 
die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my 
nuwe Naam.  
Open 3:13  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê.  

Philadelphia is geleë op die Cogamis rivier in die weste van Klein-Asië, 
sowat 80 kilometer oos van Smirna.  Philadelphia is bekend vir sy 
verskeidenheid van kerke en aanbiddingsentrums.  

Laodicea(Demokrasie, regering deur die mense) - Die "lou" kerk met 'n 
geloof wat nie warm of koud is nie 

Open 3:14  En skryf aan die engel van die gemeente van die 
Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die 
begin van die skepping van God:  
Open 3:15  Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. 
Was jy tog maar koud of warm!  

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.allaboutarchaeology.org/ancient-philadelphia-faq.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=af&prev=_t&u=http://www.allaboutarchaeology.org/ancient-laodicea-faq.htm


KERK 

 
406 

 

Open 3:16  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek 
jou uit my mond spuug.  
Open 3:17  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks 
gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en 
beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.  
Open 3:18  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur 
gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek 
en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou 
oë te salf, sodat jy kan sien.  
Open 3:19  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig 
en bekeer jou.  
Open 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem 
hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom 
maaltyd hou, en hy met My.  
Open 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op 
my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon 
gaan sit het.  
Open 3:22  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê.  

Laodicéa is geleë in die Lycus Rivier Vallei van die Wes-Klein-Asië, 'n 
primêre handelsroete tussen die Weste en die Ooste.  Laodicéa was bekend 
as 'n primêre middelpunt  vir die Romeinse waterleiding stelsel. Warm 
water is gelei van warmwaterbronne na die stad Laodicea maar teen die 
tyd dat dit daar aangekom het was dit lou. 

Die brief aan elk van die sewe kerke is ‘n verslagkaart wat Johannes 
geskryf het om CHRISTENE te vermaan of aan te moedig oor hulle optrede.  
Die naam van elke kerk dra die karakter van daardie kerk. CHRISTUS stel 
Homself voor met van Sy titels wat direk verband hou met die karakter van 
die spesifieke kerk. Die verloop van die geskiedenis van elke kerk 
weerspieël ook die geskiedenis van die hele kerk van die vroegste tyd tot 
by die wederkoms. 

Daarom hou dit ook groot betekenis in vir die gemeentes van vandag om 
hulself te meet aan die standaard van Philadelphia wat geen kritiek 
ontvang het nie - of hulle waarlik “volgelinge van CHRISTUS is." 

Ons het vroeër geleer dat die BYBEL sê, daar moet een KERK wees. Maar 
tog is daar baie denominasie en mense glo dat GOD tevrede is daarmee. HY 
is nie. 

Ons sien in die briewe hoe GOD fout vind en hartseer is oor die verval van 
die gemeentes op verskillende vlakke, en dat daar terug gekeer moet word 
na een gemeente toe.  
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Mat 16:18  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek 
my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig 
nie.  
 
Kol 1:13  Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en 
oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,  
 
Efes 5:22  Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die 
Here.  
Efes 5:23  Want die man is die hoof van die vrou, soos CHRISTUS ook 
Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.  
Efes 5:24  Maar soos die gemeente aan CHRISTUS onderdanig is, so 
moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.  
Efes 5:25  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos CHRISTUS ook 
die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het  
 
Joh 17:20  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat 
deur hulle woord in My sal glo—  
Joh 17:21  dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; 
dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My 
gestuur het.  
 
1Kor 1:10  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse 
Here JESUS CHRISTUS, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen 
skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees 
in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.  
 
1Kor 1:13  Is CHRISTUS verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of 
is julle in die naam van Paulus gedoop?  

As ons na die boonste versie kyk, hoe kan die kerk verdeel wees of 
verskillende denominasies hê? 

Wat moet 'n persoon doen om 'n lid van JESUS se ware KERK te word?   

Hy moet die Woord volg en vra vir vergifnis van sonde, en JESUS CHRISTUS 
aanvaar as Saligmaker en Verlosser: 

Hand 2:47  terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. 
En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.  
 
Hand 20:28  Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die 
HEILIGE GEES julle as opsieners aangestel het om as herders die 
gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.  
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Mar 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en 
verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 

Mar 16:16  Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat 
nie glo nie, sal veroordeel word.  
 
Hand 2:38  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 22:16  En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en 
jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.  
 
Rom 10:9  As jy met jou mond die Here JESUS bely en met jou hart glo 
dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  
Rom 10:10  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die 
mond bely ons tot redding.  
Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die 
woord van God.  

Maar watter eienskappe het JESUS se KERK in terme van outoriteit, 
organisasie, werk, en doktrine van verlossing. Verder hoe vergelyk 
moderne gemeentes met die KERK van CHRISTUS? 

Wat wil JESUS dus vir SY KERK hê?  

Eerstens is dit belangrik om te besef dat JESUS SY KERK gekoop het met SY 
bloed. 

Efes 1:7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van 
die misdade na die rykdom van sy genade,  
 
Open 1:5  en van JESUS CHRISTUS, die getroue getuie, die 
eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die 
aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het 
in sy bloed  
 
Rom 5:6  Want toe ons nog swak was, het CHRISTUS op die regte tyd 
vir die goddelose gesterwe.  
Rom 5:7  Want nouliks sal iemand vir ‘n regverdige sterwe vir ‘n goeie 
mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe  
Rom 5:8  maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat CHRISTUS vir 
ons gesterf het toe ons nog sondaars was.  
Rom 5:9  Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, 
deur Hom gered word van die toorn.  
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Ons as kinders van die HERE is dus in SY KERK. Kom ons lees verder. 

Vir wie het JESUS gesterf? 

Hand 4:12  En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook 
geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, 
waardeur ons gered moet word nie.  
 
Joh 14:6  JESUS antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 
lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.  

 
Heb 5:9  en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom 
gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword  
 
Heb 7:25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God 
gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.  

Die HERE neem almal in SY KERK in wat gered is en wat HY vergifnis van 
sonde gee. Die wat buite SY KERK  beweeg is nog steeds in hul sonde: 

Efes 3:10  sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in 
die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan 
word,  
Efes 3:11  volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in CHRISTUS 
JESUS, onse Here,  
 
Kol 1:12  en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om 
deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig—  
Kol 1:13  Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en 
oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,  
Kol 1:14  in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die 
vergifnis van die sondes.  

In die BYBEL waar die woord “kerk” of “gemeente” gebruik word verwys 
dit altyd na ‘n groep mense, nooit ‘n fisiese gebou nie. Onthou “Ekklesia” 

1. Die KERK van CHRISTUS – die liggaam van alle geredde CHRISTENE 

Mat 16:18  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek 
my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig 
nie.  

2. Die kerk op die plaaslike terrein – ‘n gemeente van geredde mense op 
‘n spesifieke plek wat saam werk en aanbid: 
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Hand 8:1  En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in 
dié tyd ‘n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, 
en almal is verstrooi oor die streke van Judéa en Samaría, behalwe die 
apostels.  
 
Hand 13:1  En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochíë sekere 
profete en leraars, naamlik Bárnabas en Símeon wat Niger genoem 
word, en Lúcius, die Cirenéër, en Manáen, wat saam met Herodes, die 
viervors, grootgeword het, en Saulus.  

Ons sien dus onderskeie gemeentes van mense, geen geboue nie. JESUS 
soek vir SY KERK, goeie vrugte, dat SY kinders die wil van GOD sal doen, 
dat hulle JESUS HEER sal noem, en dat hulle net sal glo. Dit is die ware 
KERK van CHRISTUS 

1Joh 2:3  En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie 
bewaar.  
1Joh 2:4  Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n 
leuenaar en in hom is die waarheid nie.  
1Joh 2:5  Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van 
God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.  
1Joh 2:6  Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel 
soos Hy gewandel het.  

Maar hoe sien ons dan die valse kerk raak? 

Mat 7:15  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle 
kom en van binne roofsugtige wolwe is.  
Mat 7:16  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie 
druiwe van dorings of vye van distels nie!  
Mat 7:17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom 
dra slegte vrugte.  
Mat 7:18  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte 
boom ook geen goeie vrugte nie.  
Mat 7:19  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in 
die vuur gegooi.  
Mat 7:20  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.  
Mat 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die 
koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader 
wat in die hemele is.  
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Watter wette moet die KERK “Ekklesia” dus volg?  

A. Die Doktrinale standaard van die KERK: 

Efes 1:22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as 
Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  
Efes 1:23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal 
vervul.  
 
Kol 3:17  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in 
die Naam van die Here JESUS en dank God die Vader deur Hom.  

Aangesien JESUS die KERK gebou het moet alles onderhewig wees aan 
HOM: 

1Kor 14:37  As iemand meen dat hy ‘n profeet of ‘n geestelike mens is, 
moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is.  
 
2Tim 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
2Tim3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie 
werk volkome toegerus.  
 
Efes 3:3  dat Hy aan my deur ‘n openbaring bekend gemaak het die 
verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het;  
Efes 3:4  waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die 
verborgenheid van CHRISTUS kan verstaan,  
Efes 3:5  wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is 
nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur 
die Gees, naamlik  
Eph 3:6  dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die 
liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die 
evangelie  
Eph 3:7  waarvan ek ‘n dienaar geword het, volgens die gawe van die 
genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy 
krag. 

Mag die KERK van CHRISTUS enigsins mens gemaakte wette aanvaar? 

2Joh 1:9  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van 
CHRISTUS nie, hy het God nie. Wie in die leer van CHRISTUS bly, hy het 
die Vader sowel as die Seun.  
 
Mat 15:9  Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat 
gebooie van mense is.  
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Gal 1:8  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie 
verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n 
vervloeking wees!  
Gal 1:9  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand 
julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, 
laat hom ‘n vervloeking wees!  

As JESUS se KERK dus vandag bestaan, en dit doen, moet dit streef om SY 
Woord te leef en alles buite die Woord te verwerp. 

Open 22:18  Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die 
profesieë van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, 
dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek 
geskrywe is.  
Open 22:19  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie 
profesieë 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 
geskrywe is.  
 
Jer 10:23  Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort 
nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.  
 

Watter name behoort die KERK te dra? 

 Die gemeente van CHRISTUS: 

Rom 16:16  Groet mekaar met ‘n heilige kus. Die gemeentes van 

CHRISTUS groet julle. 

 Die HUIS van die HERE: 

Gal 6:10  Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed 
doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.  
 

 Die KONINRYK van CHRISTUS: 

Heb 12:28  Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, 
laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en 
vrees.  
Open 1:9  Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking 
en in die koninkryk en lydsaamheid van JESUS CHRISTUS, was op die 
eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en 
om die getuienis van JESUS CHRISTUS.  
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 Die LIGGAAM van CHRISTUS: 

Efes 1:22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as 
Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  
Efes 1:23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal 
vervul.  
Efes 4:4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een 
hoop van julle roeping;  
Efes 4:5  een Here, een geloof een doop,  
Efes 4:6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en 
in julle almal is.  
 

Hier kan ons sien dat al die name eer gee aan die VADER en SEUN. 

 

Watter terme word in die BYBEL gebruik vir individue in die KERK? 

Dissipels 
Kinders van GOD 
CHRISTENE 
 
1Kor 1:10  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse 
Here JESUS CHRISTUS, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen 
skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees 
in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.  
1Kor 1:11  Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloë bekend 
gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is.  
1Kor 1:12  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en 
ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van CHRISTUS.  
1Kor 1:13  Is CHRISTUS verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of 
is julle in die naam van Paulus gedoop?  
 
Mens kan nie in die kerk in gestem word nie, mens kan nie lidmaatskap 
koop nie, en mens kan nie bygevoeg word in ‘n kerk klub nie. Mens kan net 
die WOORD van GOD gehoorsaam en laat GOD jou toevoeg tot SY 
gemeente. 

Hand 2:47  terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. 
En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.  
 
Die HERE leer dat daar 4 dinge gebeur wanneer CHRISTENE bymekaar kom: 
 
Hand 2:42  En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die 
gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.  
 

 Gebid 

 Gegee 

 Nagmaal vier:  Die Woord sê, so baie as moontlik. 
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 Sang 

Heb 10:25  en laat ons, ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos 
sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit 
des te meer namate julle die dag sien nader kom.  
 
As ons as CHRISTENE die KERK “Ekklesia” is, waar het verskillende 
denominasies dan begin? 
 
Daar is ‘n spesifieke verdeling binne die Christen kerk denominasie: aan 
die een kant is ‘n Christen of ‘n Katoliek of,  aan die ander kant ‘n 
Protestant. Binne die Protestante denominasie is daar vyf hoof families van 
denominasies.  
 
• 1. Ortodoks – Hoofsaaklik Grieke en Russe 
• 2. Eenheid van die broeders – Ontstaan deur klein geheime studie 
groepe deur John Hus, waarvan die een helfte van die groep weggebreek 
het en die Moraviane gevorm het. Altwee groepe bestaan vandag nog 
• 3. Lutherane – Gestig deur  Martin Luther. Geen ander denominasie vind 
hul wortels in die spesifieke denominasie nie. 
• 4. Anglikane – Die meeste denominasies vind hul ontstaan deur die 
Anglikane. 
• 5. Gereformeerd – bv. Die Presbiteriane en Amish. 
 
U sal op die volgende bladsy  die denominasie familieboom vind. Op die 
tabel word elke familie uitgebeeld in ‘n spesifieke kleur om die direkte of 
indirekte verhouding  uit te beeld van elke familie. U sal vind dat die 
grootste bydra tot die ontstaan van die meeste denominasies  die 
Anglikane is. 
 
Die tabel op die volgende bladsy word kronologies uitgebeeld van bo af 
met die oorsprong of wortel in die eerste CHRISTENE. Die wortel het sy 
ontstaan 30 nC. en die laaste denominasies is gestig in 1993 (International 
Church of Christ, voorheen genaamd Boston Church of Christ) 
 
Hierdie studie is saamgestel uit die volgende boeke: “Church History In 
Plain Language” deur Bruce Shelley, Frank Mead se “Handbook of 
Denominations”, en Max Anders “30 Days to Understanding Church 
History”. 
 
U kan ‘n meer in diepte geskiedenis vind op die  “Christian Denominations” 
web bladsy. 
 

http://www.truthforsaints.com/Christian_Denominations/Christian_Denominations.html
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JESUS het net een KERK gebou en die BYBEL leer ons hoe CHRISTUS 
JESUS wil hê dit moet lyk. Maar is GOD gelukkig met denominasies?   

Die Woord waarsku: 

Hand 20:28  Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die 
HEILIGE GEES julle as opsieners aangestel het om as herders die 
gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.  
Hand 20:29  Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder 
julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie.  
Hand 20:30  Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde 
dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan. 
 
2Ti 4:2  verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, 
bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;  
2Ti 4:3  want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie 
sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir 
hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,  
2Ti 4:4  en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot 
fabels.  
 
1Tim 4:1  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige 
van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van 
duiwels sal aanhang  
1Tim 4:2  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in 
hulle eie gewete,  
1Tim 4:3  wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet 
onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik 
te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.  

Deur die hele geskiedenis was daar vals profete wat GOD se mense van die 
pad af wou lei. Om JESUS se Woord tot vervulling te bring moet mens 
hierdie vals leringe verwerp. 

Mat 7:15  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle 
kom en van binne roofsugtige wolwe is.  
Mat 7:16  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie 
druiwe van dorings of vye van distels nie!  
Mat 7:17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom 
dra slegte vrugte.  
Mat 7:18  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte 
boom ook geen goeie vrugte nie.  
Mat 7:19  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in 
die vuur gegooi.  
Mat 7:20  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.  
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Mat 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die 
koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader 
wat in die hemele is.  
Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in 
u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam 
baie kragte gedoen nie?  
Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan 
weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!  
 
Gal 1:6  Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat 
julle deur die genade van CHRISTUS geroep het, na ‘n ander evangelie 
toe,  
Gal 1:7  terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige 
mense is wat julle in die war bring en die evangelie van CHRISTUS wil 
verdraai.  
Gal 1:8  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie 
verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n 
vervloeking wees!  
Gal 1:9  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand 
julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, 
laat hom ‘n vervloeking wees!  
Gal 1:10  Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer 
ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n 
dienskneg van CHRISTUS wees nie.  
 
1Joh 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die 
proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld 
uitgegaan.  
1Joh 4:6  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit 
God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die 
waarheid en die gees van die dwaling.  
 
2Kor 11:13  Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders 
wat hulleself verander in apostels van CHRISTUS.  
2Kor 11:14  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in 
‘n engel van die lig.  
2Kor 11:15  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook 
voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees 
volgens hulle werke.  
 
Mat 15:14  Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ‘n 
blinde ‘n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.  
 
2Joh 1:9  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van 
CHRISTUS nie, hy het God nie. Wie in die leer van CHRISTUS bly, hy het 
die Vader sowel as die Seun.  
2Joh 1:10  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, 
ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.  



KERK 

 
418 

 

2Joh 1:11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose 
werke.  
 
Kom ons neem die Roomse Kerk as voorbeeld en kyk na hierdie vals leringe 
wat nie BYBELS is nie, waarvan hulle die skeppers is. 
 

PRAKTYK DATUM 

Gebruik van beelde vir aanbidding 4de eeu 

Baba doop 4de eeu 

Ongetroude staat van priesters 4de eeu 

Suiwering 6de eeu 

  

Belydenis aan priesters 9de eeu 

Oor gee aan menslike lus 12 de eeu 

Besprinkeling by doop 1311 

Beker teruggehou van die leek 1416 

Die pous is ‘n god 1870 

Die Woord sê aan hul vrugte sal jy hulle ken (Matt. 7:15-21).  

Na die Roomse denominasie het die ander denominasie ontstaan in die 
1500’s hier is ‘n aantal voorbeelde: 

NAAM DATUM PLEK STIGTER 

Lutheraan 1530 Duitsland Martin Luther  

Kerk van Engeland 1534 Engeland Henry VIII 

Presbiteriaan 1536 Switserland John Calvin 

Baptiste 1609 Holland John Smyth 

Metodiste 1739 Engeland John Wesley 

Mormoon 1830 Amerika Joseph Smith 

7de Dag Adventiste 1846 Amerika Miller/White 

Jehovah Getuies 1872 Amerika C. Russell 

 
Ons het vroeër gekyk na die 7 gemeentes in Openbaring. Hoe hou hulle 
verband met vandag se denominasies, en kan hulle uitgeken word? 
 
Efese:  Die brief aan EFESE is die eerste era van kerk lewe. Dit was 
uitkenbaar want dit het verskriklik gegroei in daardie tyd. Tot so ‘n mate 
dat die mense van daardie tyd so betrokke geraak het by die organisering 
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van finansies en ledetal en ander wêreldse dinge dat hulle hul eerste liefde 
verloor het- evangelisasie van die Woord van GOD. 
 
Smirna:  Die gemeente was vervolg in die hande van die Romeine en was 
uitgewys as die gemeente van vervolging. Die Woord vertel dat daar 
vervolging sou wees vir die wat HOM volg en dit was duidelik uitgewys in 
dié gemeente. 
 
Tiatire:  Hierdie was die era van die Rooms Katolieke.  En is vandag nog in 
werking. 
 
Philadelphia:  Hierdie mense hou vas aan die geloof, dat die Woord die 
waarheid is en dit uitleef, deur SY Woord uit te dra deur die deur wat GOD 
vir hulle openbaar. (Open. 3) 
 
Laodicea:  Hierdie is ‘n gemeente wat onder die indruk is dat hulle rykdom 
‘n teken van GOD se liefde is. Dit is ‘n periode waar rykdom gesien word as 
goddelikheid. Vreesaanjaend deur net daaraan te dink.  Ons sien vandag 
nogsteeds mense wat dink hulle is ryk in terme van geld, as gevolg van 
GOD se genade. Die HERE sê vir dié gemeente:  Ek ken julle werke julle is 
nie warm of koud nie, EK wens julle was warm of koud. Maar omdat julle 
lou is spoeg EK julle uit. Hulle sê hulle het niks nodig van GOD af nie omdat 
hulle so ryk is. Opmerklik is hierdie kerke wat hulself voorstel as Christelik 
maar waar is CHRISTUS?  Hy staan buite en klop aan die deur om die 
individu in dié kerk uit te nooi tot ’n verhouding. 
  
Pergamos: God het gesê die gemeente woon in die wêreld, dus naby die 
duiwel. God het gesê hulle is nou naby die duiwel. Hierdie era bestaan nou 
nog. Die wêreldse kerk wat gemengde leringe beoefen, en wat nodig het 
om hulle te bekeer. 
 
Sardis – Die dooie kerk wat aan die slaap geword het. 
 
                                    Watter gemeente is u?
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Die Doop 

Wat sê die Bybel oor die doop en baba doop? 

Daar is baie groot verwarring oor die doop in baie onderskeie Christen 
denominasies. En dit is vreemd want die Bybel gee glad nie vir ons ‘n 
verwarrende boodskap hieroor nie. Die Bybel is ten volle duidelik oor wat 
die doop is, wat dit bereik en vir wie dit is. In die Bybel het net gelowiges 
wat hulle geloof in CHRISTUS geplaas het hulle self laat doop as ‘n 
publieke getuienis dat hulle hul geloof plaas in CHRISTUS en dat hulle 
hulself met HOM vereenselwig. 

Hand 2:38  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.  

Rom 6:3  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop 

is, in sy dood gedoop is nie?  

Rom 6:4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, 

sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid 

van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.  

Water doop deur onderdompeling soos in CHRISTUS se tyd en nou is ‘n stap 
van gehoorsaamheid van ons geloof in CHRISTUS. Dit is ‘n verkondiging van 
jou geloof in CHRISTUS, en ‘n verklaring van onderdanigheid aan HOM en 
die identifisering met SY dood, begrafnis en opstanding. 

Met hierdie boonste BYBELSE stelling kan ons sien en verstaan dat die baba 
doop nie ‘n Bybelse beginsel is nie. 

Maar waarom? Want ‘n baba kan nie ‘n bewustelike ingeligte besluit neem 
om sy geloof in CHRISTUS te plaas nie. ‘n Baba kan nie ‘n bewustelike 
besluit neem om CHRISTUS te dien en gehoorsaam nie. ‘n Baba kan nie 
verstaan wat die water doop simboliseer nie. Verder praat die Bybel nooit 
van babas wat gedoop is nie.  

Party Christene beoefen die baba doop want hulle glo dit is die nuwe 
verbond wat gelykstaande is aan die besnydenis. 

Soos besnydenis ‘n Hebreeuse mens koppel aan ‘n Abrahamiese en 
Mosaiekiese verbond, so voel hulle koppel die doop ‘n persoon aan die 
Nuwe verbond van redding deur JESUS CHRISTUS. Hierdie beginsel is nie 
Bybels nie. Nêrens sê die Nuwe Testament dat die doop ‘n teken is van die 
Nuwe verbond nie. Dit is net geloof in JESUS CHRISTUS wat dit moontlik 
maak om die seëninge van die Nuwe Verbond te geniet. 
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1Kor 11:25  Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie 

beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle 

daaruit drink, tot my gedagtenis.  

2Kor 3:6  wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe 

testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter 

maak dood, maar die gees maak lewend.  

Heb 9:15  En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, 

terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die 

oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die 

belofte van die ewige erfenis kan ontvang.  

Doop red mens nie. Dit maak nie saak of mens gedoop is deur 
onderdompeling of besprinkeling nie. As mens nie in die eerste plek 
vertroue gehad het in die redding deur CHRISTUS nie, is enige doop 
betekenisloos maak nie saak watter metode gevolg is nie. Die water doop 
deur onderdompeling soos die Woord van GOD leer is ‘n stap van 
gehoorsaamheid wat volg nadat mens bekeer tot die redding van CHRISTUS 
en HOM aanneem as jou Saligmaker en Verlosser. 

Maar hoekom doop denominasies dan babas as dit nie Bybels is nie, 

waar het dit ontstaan? 

Mense wat voormalig Rooms Katoliek was is tien teen een almal gedoop as 
‘n baba. Die wat Presbiteriaans of Anglikaans of Metodis - en so kan ons 
maar in die lyn afgaan - groot geword het, tot ons by die Baptiste kom, is 
almal gedoop as babas. 

Met ander woorde dit is ‘n algemene gebruik wat ontstaan het uit die 
Rooms Katolieke kerk sisteem asook die Ortodokse Kerk sisteem. Dit is ook 
deel van die Gereformeerde Protestante teologie, behalwe diegene wat 
hulleself babtiste noem en diegene wat hulself gelowiges noem,  wat 
gedoop is nadat hulle hul lewe bekeer het tot CHRISTUS. 

Grotendeels in die geskiedenis van Christenskap is Christenskap gekenmerk 
deur die baba doop. En dit het so ‘n sterk tradisie geword al is dit nie 
Bybels nie, dat dit vandag nog steeds gepromoveer word. Ons kan vra, ‘is 
dit ‘n groot probleem?’. En die antwoord is ja!, ja! dit is ‘n groot 
probleem. Ons het aan die begin van die hoofstuk verduidelik wat die 
Bybel bedoel met die doop, en hoe dit moet plaasvind, maar hier is ‘n paar 
punte hoekom kinders van die HERE die baba doop moet verwerp: 
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1: Die eerste en maklikste is:  dit kom nie voor in die Woord van GOD, die 
BYBEL nie. En dit is bloot net ‘n feit wat al deur baie gesoute Teoloë self 
gestaaf is. 

Friedrich Schleiermacher, Duitse teoloog skryf, “All traces of infant 
baptism which are asserted to be found in the New Testament must first 
be inserted there.” Met ander woorde dit bestaan nie, en as die WOORD 
dit nie spreek nie dan spreek die Woord dit nie. 

Hoe het iets wat nie in die Bybel is nie staande gebly na al die eeue?  

Gedurende die middel eeue was daar verskriklike groot geestelike wette 
gevorm as deel van siviele kodes. Europa was verdeel, daar was Rooms 
Katolieke nasies en Protestante nasies, maar daar was geen skeiding tussen 
kerk en staat nie. Die ‘kerk’ en staat was een groot monolitiese 
moondheid. En dus almal in die Rooms katolieke staat was ‘n Rooms 
katoliek as gevolg van die baba doop en almal in die Protestante staat was 
‘n Protestant as gevolg van die baba doop. En dus, sou jy jouself in die 
staat bevind, was jy onder die siviele kode nie uit ‘n sosiale oogpunt, nie 
maar ‘n godsdienstige oogpunt. En sou jy besluit om jouself weer te laat 
doop omdat jy die waarheid in die Woord ontdek het, was dit gesien as ‘n 
oortreding teen die staat met die doodstraf tot gevolg. Herdoop was gesien 
as ‘n dwaalleer. Of jy Katoliek of Protestant was. 

In 391 nC. was die volgende reël neergelê deur die regeerders van die dag 
“Whoever forsakes the holy faith and desecrates the holy baptism through 
heretical superstition shall be excluded from human society.” 

Met ander woorde as jy teen die baba doop sisteem ingaan word jy in 
totaliteit verwerp. Sou ‘n gelowige kom en sê die Bybel leer bekeer jouself 
en laat jou doop, was jy verwerp en uit die samelewing gegooi. Verder het 
die regeerders gesê, “We would also banish such person to far distant 
places if we did not deem it a more severe punishment to make him dwell 
among men without having the pleasure of fellowship with them. But he 
shall never regain his former legal capacity, nor can he at any time make 
amends for his crime by repentance, nor hide the same under invented 
evasions and excuses because those who profaned the faith which they 
placed in GOD and as traitors to divine mysteries associate with the 
unbelieving, cannot be justified by tissues of lies. For one comes indeed to 
the help of the fallen and erring but to the infamous who profane the holy 
baptism, no amelioration can procure mitigation as in the case of other 
offenses.”  

Die verdere wet van Keiser Honorius en Theodosius II in die jaar  413 nC. 
het gesê, “If any person is convicted of having undertaken the rebaptism of 
a member of the Catholic Church, the one who has committed this 
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shameful crime together with the one provided he is of accountable age 
who has allowed himself to be baptized shall be punished with death 
without mercy.”  

Wormes die skrywer skryf, “Originally indeed these severe laws of the civil 
code were not issued for the defence of infant baptism, but were to secure 
the existence of the state church against rebaptism in any Christian 
circles. And the property of such persons was confiscated. They were 
branded violators of the civil law, punished by death and the loss of all 
property.” 

Die gevolg van die vreesaanjaende wette en siviele kodes en wette het tot 
gevolg gehad dat die baba doop koning gekraai het bo alles. Mense wat 
hulself weer laat doop het was selfs verdrink tydens die onderdompeling. 

Natuurlik was daar altyd diegene wat geglo het in die doop soos die Nuwe 
Testament dit leer soos die Waldensiese gemeenskap. Party keer hoor 
mens mense sê, ‘wel ons moet saamstem oor ‘n klomp aspekte in die 
Woord maar die doop is nie so belangrik nie’. Wel as jy weet jy gaan 
verdrink word as jy jouself weer laat doop dan is dit nogal belangrik. Die 
stads wet van Hanover en Duitsland het gestaaf dat almal wat hulleself 
weer laat doop het onthoof moes word. Hulle het die gelowige doop gesien 
as heksery en dit afgemaak as die oorsaak van opbreek van die nasionale 
kerk. 

En so het baba doop die wet geword as die enigste doop wat gebruik mag 
word. Vir eeue al word dit so gedoen al staan dit nêrens in GOD se Woord 
nie. Ek sou dink dat GOD dit duidelik sou gestel in die Woord as HY wou 
gehad het babas moet gedoop word.  

Maar wat verder hartseer is, is dat die Reformasie dus nooit voltooi is nie. 
Dit kon nie want die Reformasie het juis al hierdie Roomse leringe en 
leuens aanvaar tot ‘n mate. Mens kan seker die stelling maak dat die 
BYBEL nêrens sê dat die baba doop verbode is nie? Dis reg! Die Bybel sê nie 
dis verbode nie, die Bybel praat glad nie daarvan nie. Mens moet terug 
gaan na ‘n gereguleerde beginsel, ‘AS DIT NIE IN WOORD VAN GOD IS NIE, 
KAN JY DIT NIE DOEN NIE’. 

Luther het gesê, “The Church needs to rid itself of all false glories that 
torture Scripture by inserting personal conceits into the Scripture. No…he 
said…Scripture, Scripture, Scripture for me constrain, press, compel me 
with GOD’s Word.”  

Maar wat van dele in die Bybel soos Handelinge 1 en Korintiërs 1 wat praat 
van huisgesinne wat hulle laat doop het?. Vyf keer word daarvan gepraat 
en die eerste hiervan was die huisgesin van Kornelius. 
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Hand 10:44  En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, 

het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het.  

Hand 10:45  En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met 

Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook 

op die heidene uitgestort is.  

Hand 10:46  Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God 

groot maak. Toe het Petrus begin spreek:  

Hand 10:47  Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat 

net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?  

Hand 10:48  En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam 

van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog ‘n paar dae te bly.  

Nadat Petrus vir Kornelius se gesin die Woord bedien het en hulle almal dit 
gehoor het, het hulle hulself bekeer en laat doop. Met ander woorde die 
wat hulle self laat doop het was die wat die HEILIGE GEES ontvang het 
want hulle het die WOORD van GOD gehoor. Verder in Handelinge hoofstuk 
sestien lees ons van nog ‘n gesin wat die Woord gehoor het en hulself laat 
doop het. 

Hand 16:31  Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered 
word, jy en jou huisgesin.  
Hand 16:32  En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en 
aan almal wat in sy huis was.  
Hand 16:33  En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en 
hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense.  
 
Verder in hoofstuk agtien lees ons van nog ‘n huisgesin. 
 
Hand 18:8  En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele 

huisgesin in die Here geglo; en ook baie van die Korinthiërs het, toe 

hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop.  

En so kan ons aangaan, nooit word dit genoem dat ‘n baba die Woord 
gehoor het en homself bekeer het nie. 

Die punt is dus dat baba doop nie voorkom in die BYBEL nie. 

Baba doop is nie die ware doop nie, dit is nie die Nuwe Testamentiese 
doop nie. Hierdie punt mag u dalk skok maar baba doop dien geen 
betekenis nie. Die feit is dat net mense wat hulle self bekeer en CHRISTUS 
JESUS aanneem as hul Saligmaker en verlosser, soos in die Nuwe Testament 
en hulle laat onderdompel, is waarlik gedoop soos die Nuwe Testament 
leer.  
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Hierdie punt is baie belangrik want elke boodskap in die Nuwe Testament 
oor die doop aanvaar dat die bekeerling CHRISTUS ontvang, dat die 
bekeerling sy ou sondige lewe verwerp en dat hy of sy JESUS CHRISTUS 
aanvaar as Saligmaker en Verlosser. 

In elke geval oor die Nuwe Testament doop, is persoonlike redding altyd 
eerste, hierdie kan nie waar wees oor babas nie. 

In Suid Afrika word die Heidelbergse Kategismus gebruik as die formaat vir 
die doop (en nie die BYBEL nie).  Die vier en sewentigste vraag van die 
Heidelbergse Kategismus lees, “Shall one baptize young children also? Yes, 
for they, as well as the old people, appertain to the covenant of GOD in 
His church and in the blood of Christ the redemption from sins and the 
Holy Spirit who works faith has promised not less than to the older.”  

Met ander woorde doop die babas want dan word die belofte van redding 
gegee deur die Heilige Gees?! 

“Therefore shall they also through Baptism as the sign of the Covenant be 
incorporated in the Christian church and be distinguished from the children 
of unbelievers as in the Old Testament took place by circumcision. And 
now they’re placing them in the Christian church, bringing them under the 
blood of Christ, the redemption from sin, the work of the Spirit who 
produces faith and it’s promised to them in the same way that it’s 
promised to older people.” 

Hierdie stelling was deur Luther gepropageer en hy moes later hierdie 
stelling van hom verdedig deur te sê dat babas vanselfsprekend geloof het. 
En ons weet dit is nie waar nie die Woord self leer: 

Ps 51:5  (51:7) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my 

moeder my ontvang.  

 

Luther het dit so gestel,  “The Anabaptists are right, the Baptism without 
faith profits nothing, and that thus in fact children ought not to be 
baptized if they have no faith.” Tot hier stem ons saam met Luther , maar 
dan sê hy, “The Lord says most decidedly, ‘He who believes not shall be 
damned. But the assertion of the Anabaptists is false, the children cannot 
believe. If children are to be baptized, they must be able to believe, they 
must have faith,”. 
 
Dis verder interessant om te weet dat buite die 3 susters kerke alle kinders 
van JESUS CHRISTUS nog altyd die Bybelse beginsel gebruik het van: 
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Hand 2:38  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.  

Hoe kan ‘n baba geloof hê?  En hier is waar Luther die ouers ingebring het 
in die stelsel. Hy het gesê deur die ouers se geloof word die baba gedoop, 
die ouers se geloof dien dan as die belofte. Verder het hy gesê , “The 
children themselves must believe. If one asks how is that possible? One 
receives the answer, the Holy Spirit helps them to believe. The Holy Spirit 
comes to the children in the holy Baptism by this bath of regeneration He 
has richly poured out on them.” 

Met ander woorde die kerk stelsel het ons geleer as jy ‘n baba doop is hy 
outomaties gered deur die Heilige Gees. Dit is glad nie waar nie, glad nie? 
Hoeveel kinders wat groot word, al is dit in ‘n Christelike huis, word 
afvallig van JESUS CHRISTUS? Baie. 

Baba doop het geen reddings waarde nie, gee geen genade nie, verleen 
geen geloof nie, dit is van geen nut nie. Dit lei wel tot rituele, tradisies, 
verwarring en vals sekuriteit. 

Die leser moet asseblief die volgende verstaan. Met hierdie stukkie probeer 
ons nie ‘n geveg te weeg bring of oordeel nie. Maar die waarheid moet 
seëvier en die waarheid word nie openbaar deur wat ek sê of enige iemand 
anders nie, maar net die Woord van GOD die BYBEL. En as u die tyd neem 
en moeilike tradisionele vra begin bevraagteken, HY bly getrou en SY 
waarheid sal triomfeer. Ou kerk leiers mag dalk opgekom het met hulle eie 
kategismus en leringe, maar GOD alleen is die waarheid en die waarheid is 
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in SY WOORD.  
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Satan 

Wie is Satan? (ken jou vyand!) 
 
Hy was die gesalfde engel. Hy was deur GOD afgesonder en het GOD se 
GODDELIKE guns gehad. 
GOD het Satan ‘n sekere aantal mag gegee en outoriteit.  Maar Satan  het 
dit verdraai en sleg gemaak. Hy wou homself bo GOD plaas, eerder as om 
net ‘n engel te wees.  
Eseg 28:12-19   
 
Is Satan se naam ook lucifer? 
 
John Gill skryf die volgende oor die aspek: 
 
“Isa 14:12  How art thou fallen from heaven,.... This is not to be 
understood of the fall of Satan, and the apostate angels, from their first 
estate, when they were cast down from heaven to hell, though there may 
be an allusion to it; see Luk_10:18 but the words are a continuation of the 
speech of the dead to the king of Babylon, wondering at it, as a thing 
almost incredible, that he who seemed to be so established on the throne 
of his kingdom, which was his heaven, that he should be deposed or fall 
from it. So the destruction of the Roman Pagan emperors is signified by the 
casting out of the dragon and his angels from heaven, Rev_12:7 and in like 
manner Rome Papal, or the Romish antichrist, will fall from his heaven of 
outward splendour and happiness, of honour and authority, now, possessed 
by him:  
 
O Lucifer, son of the morning! alluding to the star Venus, which is the 
phosphorus or morning star, which ushers in the light of the morning, and 
shows that day is at hand; by which is meant, not Satan, who is never in 
Scripture called Lucifer, though he was once an angel of light, and 
sometimes transforms himself into one, and the good angels are called 
morning stars, Job_38:7 and such he and his angels once were; but the king 
of Babylon is intended, whose royal glory and majesty, as outshining all the 
rest of the kings of the earth, is expressed by those names; and which 
perhaps were such as he took himself, or were given him by his courtiers.” 
 
Nêrens in Jesaja 14 in terme van die woord “lucifer”,  is daar ’n 
verbintenis met Satan nie. Net die teenoorgestelde. 
 
 Burton Coffman skryf:  
“We are glad that our version (ASV) leaves the word Lucifer out of this 
rendition, because...Satan does not enter into this passage as a subject at 
all” (1990, p. 141). The Babylonian ruler was to die and be buried—fates 
neither of which Satan is destined to endure. The king was called “a man” 
whose body was to be eaten by worms, but Satan, as a spirit, has no 
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physical body. The monarch lived in and abided over a “golden city” (vs. 
4), but Satan is the monarch of a kingdom of spiritual darkness (cf. 
Ephesians 6:12).” 
 
“The context presented in Isaiah 14:4-16 not only does not portray Satan 
as Lucifer, but actually militates against it. Keil and Delitzsch firmly 
proclaimed that “Lucifer,” as a synonym, “is a perfectly appropriate one 
for the king of Babel, on account of the early date of the Babylonian 
culture, which reached back as far as the grey twilight of primeval times, 
and also because of its predominate astrological character” (1982, p. 312). 
They then correctly concluded that “Lucifer, as a name given to the devil, 
was derived from this passage...without any warrant whatever, as relating 
to the apostasy and punishment of the angelic leaders” (pp. 312-313).” 
 
 
As GOD net goedheid is waarom het HY die duiwel gemaak? 
 
Satan was volmaak geskape op alle maniere, maar verderflikheid was in 
hom te vinde (iniquity).  En GOD het dit nie in hom geplaas nie.  
 
Eseg 28:15  Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape 
is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.  
 
Soos die mens is die engele volmaak en met vrye wil geskape. 
Satan was opverhewe as gevolg van sy prag, en het later hoogmoedig 
geword. 
 
Eseg 28:17  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.  
 
Hoe het Satan gelyk voor hy gesondig het? 
 
Eseg 28:12  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.  
(Tirus was ‘n wreedaard en GOD praat hier met TIRUS en vertel hom 
dan van Satan) 
Eseg 28:13  Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande 
edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, 
chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel 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.  
Eseg 28:14  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.  
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Eseg 28:15  Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape 
is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.  
Eseg 28:16  Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou 
binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as 
onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige 
gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!  
Eseg 28:17  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 28:18  Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg 
van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek 
‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou 
tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.  
Eseg 28:19  Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het 
‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.  
 
Eseg 28:13.  Al die stene wat in die vers genoem word was ook te vinde op 
die Hoëpriester se borsplaat: 
 
Eks 28:17  En voorsien dit van ‘n steeninvulling van vier rye stene: ‘n 
ry met ‘n karneool, ‘n topaas en ‘n smarag moet die eerste ry wees.  
Eks 28:18  En die tweede ry: ‘n karbonkel, ‘n saffier en ‘n jaspis.  
Eks 28:19  En die derde ry: ‘n hiasint, ‘n agaat en ‘n ametis.  
Eks 28:20  En die vierde ry: ‘n chrisoliet en ‘n oniks en ‘n sardoniks. 
Hulle moet in goud vasgesit wees by hulle invulling.  
 

Maar die orde is verskillend, en die 3 stene wat genoem word in die derde 
ry is vermis.  Die profeet het dit uitgehaal want die duiwel het niks te doen 
met die 12 stamme van Israel nie. Verder was daar tabrets in hom 
ingebou, tabrets (Hebreeus) is dromme of pype. Baie analiste glo GOD het 
hom geskape dat sy beweging  musiek  as lofprysing tot GOD gemaak het. 
 

Waar pas Satan in die hele prentjie in, en wanneer het GOD hom 
neergewerp? 
 
Satan is uit die Hemel gegooi nadat  Adam en Eva geskape was.  GOD het 
gesê die skepping is “goed” nadat alles geskape was, en “baie goed”, 
nadat die mens geskape was op die 6de dag.  
 
Jes 14:12  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die 
dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die 
nasies!  
Jes 14:13  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.  
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Jes 14:14  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met 
die Allerhoogste!  
Jes 14:15  Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste 
plekke van die kuil!  
 
Die BYBEL vertel in 2 Kor 4:4 dat Satan soos GOD wou wees, 
 
2Kor 4:4  naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld 
die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die 
heerlikheid van CHRISTUS, wat die beeld van God is, op hulle nie sou 
skyn nie.  
 
Maar hy sal verewig gepynig word vir sy dade: 
 
Open 20:10  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.  
 
Wie is Satan se helpers? 
 
Toe Satan uit die hemel gewerp is, is ‘n derde van die engele wat saam 
met Satan teen GOD gerebelleer het, uitgewerp. 
 
Open 12:4  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel 
meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan 
voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou 
verslind sodra sy gebaar het.  
Open 12:5  En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n 
ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.  
Open 12:6  En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het 
wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 
duisend twee honderd en sestig dae lank.  
Open 12:7  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;  
Open 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel 
nie meer te vinde nie.  
Open 12:9  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.  
 
Satan het toe die duiwel geword, en die gevalle engele – demone. 
 
Hoekom het GOD Satan nie vernietig nie? 
 
Want sonde het die wêreld binnegekom en ook binne die natuur van die 
mens, deur Adam se afvalligheid. Deur Satan dood te maak, die vader van 
sonde, sou HY ook die mens waarvoor HY so lief is moes vernietig het.  
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Maar GOD het klaar ’n MEESTER plan in werking gesit.  Verlossing deur SY 
SEUN JESUS CHRISTUS. 
 
Maar die duiwel en al sy demone het ‘n verskriklike straf oppad? 
 
2Pet 2:4  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het 
nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis 
oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;  
 
Jud 1:6  En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar 
hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag 
met ewige boeie onder die duisternis bewaar;  
 
Satan is die vader van alle leuens: 
 
Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle 
vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en 
staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. 
Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar 
is en die vader daarvan.  
 
Watter simbole verteenwoordig Satan en sy trawante? 
 
Hekse gebruik veral die simbole om vloeke uit te spreek oor die wat hulle 
haat ,- die Kinders van die HERE JESUS CHRISTUS. Onwetend laat mens 
deur drankies, tydskrifte, televisie programme ens, hierdie simbole in 
mens se huis toe.  Dit is waar dat JESUS CHRISTUS SY kinders beskerm teen 
hierdie invloede, maar, ken jou vyand! 
 
1Pet 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.  
1Pet 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die 
duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.  
1Pet 5:9  Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat 
julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat 
in die wêreld is.  
 
Die duiwel gebruik honderde simbole maar ons noem net ‘n paar 
kenmerkende simbole in kort: 
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Die ‘Neronic Cross’.( Hierdie simbool is gebruik deur Hitler se derde 
Pantser korps vanaf 1941 to 1945). 

Dit het ontstaan tydens die laaste keiser van die Romeinse ryk, Nero. Nero 
sal onthou word vir sy haat vir Christene en sy bloeddorstige vervolging van 
Christene. Nero het tot sy eie ma laat doodmaak. Dit was gebruik in 
daardie tyd as die simbool van die gebreekte Jode en die gebreekte kruis. 

Die bekendste persoon wat deur Nero gekruisig was, is die Apostel Petrus 
wat onderstebo gekruisig is. Hierdie teken het niks met vrede te doen nie. 

‘n Voormalige heks skryf: 

"It is an ancient and powerful symbol of Antichrist. During the dark ages it 
was used in Druid Witchcraft and by Satanists of all sorts during the 
initiation of a new member to their order. They would draw the magic 
circle and give the initiate a cross. The initiate would then lift the cross 
and turn it upside down. He would then renounce Christianity in all three 
dimensions (sic) of time (past, present and future) and break the 
horizontal pieces downward forming the design of the 'Raven's Foot.' This 
ugly symbol is nothing short of blasphemy against the Holy Ghost. For one 
to wear or display this symbol is to announce either knowingly or 
unknowingly that you have rejected Christ. Remember, symbolism is a 
picture language, and a picture is worth a thousand words.'' 

                

Die oog van Horus of die “all seeing eye” 

Hierdie simbool word veral gebruik deur die Illuminati en is die oog van die 
god Horus en hou verband met die aanbidding van die songod. Horus was 
die seun van  Isis en Osiris. Dit is die mistieke simbool van donker magte 
wat alles sien. U sal oplet dit is byna in alle televisie programme veral 
kinderprogramme, as eerbied vir die songod en simbool van die Illuminati.  
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Die ankh 

Die ankh is die teken van wêreld dominansie deur Satan en reïnkarnasie. 
Dit het ontstaan in Egipte met die aanbidding van die songod Ra. Die 
hoofrede vir die gebruik van die simbool was met die offers van maagde in 
verskriklike rituele en seksuele feeste. 
 

                             

Die monster energie drankie 

 

Let op na die Hebreeuse alfabet hier bo. 

Hebreeuse letters het almal ‘n numeriese waarde. Die Vav is dieselfde 
letter wat gebruik word op die monster drankie met die waarde ses, 
toeval?............ ek dink nie so nie. 
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Die  of El Diablo.  

 

Hier is die 3 weergawes die teken 

van satan ook genoem die 

gehoringde god. 

 

Dit word ook  Cornuto en Diabolicus genoem , en het sy oorpsrong in 
Babilon. Op die groot hek van Babilon oorkant die hek van Ishtar was ‘n  
gehoringde mosaïek bul wat die songod uitgebeeld het.  Die horings was 
simbolies van krag wat die god uitgeoefen het op die harte van mense. 
(Kyk veral na moondhede se regeerders wat altyd die teken gebruik) 

Later in Rome het die Keiser en al sy onderdane ook die songod aanbid.  En 
baie onderdane is gedoop in bloed en geoffer aan die songod deur die 
tempel priesters. Dieselfde songod word vandag aanbid deur Vrymesselaars 
en Illuminati. Die Illuminati put ook genot uit die feit dat baie die 
sataniese simbool vandag gebruik. Die simbool soos in Babiloniese tye 
beteken nog steeds dieselfde ,- ‘ons is joune satan met ons hart en siel.’ 

                                       

Yin en Yang  

Een van die mees algemene simbole in ons tyd. Die Yin en Yan 
verteenwoordig teenoorgesteldes. Die simbool dateer  terug na die 4 de 
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eeu voor CHRISTUS en word geïdentifiseer  met Oosterse filosofiese 
gelowe, Boeddhisme, Taoïsme, en Confucianism. Dit is gegrond in mites, 
magiese kragte, heksery en astrologie.." [Claire Chambers, The SIECUS 
Circle: A Humanist Revolution , 1977, p. v] 

Die simbool was ‘n gunsteling tussen towenaars in China, drie eeue voor 
CHRISTUS. [Gary Jennings, Black Magic, White Magic , The Dial Press, 
1964, p. 50; Emphasis in original] 

En in terme van Vrymesselaars: 

“However, Masonry also teaches standard Satanic lore about the Yin and 
Yang symbol. Listen: "Thus the monad [#1] and the duad [#2] were the 
phallus and kteis of the Greeks, the lingam and yoni of the Hindoos (sic) ... 
and the Yang and Yin of the Chinese ..."  
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Fallus aanbidding 
 
Waarom is die  Obelisk gewoonlik opgerig voor ‘n koepel gebou in alle 
antieke kulture? Die koepel verteenwoordig die vroulike Uterus. Ons het 
dus in Rome en Washington  die vroulike organe wat dui op die energie van 
die maan. Die Washington museum is die fallus of penis – energie van die 
son. En hier is waar reproduksie en verwekking plaasvind (wette ens.). 
Hierdie is hoogs Vrymesselaar simbole van antieke okkulte wat ongesiens 
vandag nog aanbid word openlik. Fallus aanbidding is die aanbidding van 
die opgerigte penis, en dit is presies die simbool wat Israel so baie in die 
moeilikheid gekry het. Die belangrikste simbool vir Baal aanbidding was die 
Obelisk of penis. 
 
2Ki 10:26  En hulle het die pilare van die Baälstempel uitgebring en dit 
verbrand  
2Ki 10:27  en die klippilaar van Baäl afgebreek en Baäl se tempel 
afgebreek en daar gemakhuisies van gemaak, tot vandag toe.  
2Ki 10:28  So het Jehu dan Baäl uit Israel uit verdelg. 

Met ander woorde vanaf Egiptiese tye het Satan al die sataniese seksuele 
aanbidding gebruik. U sal orals oor die wêreld die simbool sien, ook in Suid 
Afrika. Hierdie simbool is ook in alle Hollywood films te sien,..... en nie 
per toeval nie. 

 

     

 

 

              Islam sekel maan en ster 

Allah. Die maan god wat getrou het met die songodin. Saam het hulle drie 
godinne gehad wat die “drie dogters van Allah” genoem word. Hulle name 
is Al-Lat, Al-Uzza, Manat." Hier is die songod wat seksueel die uterus van 
die maan god binnedring. Dit is die simbool van Osiris en nimrod wat 
hergebore word.  
 
Selfs die Vatikaan gebruik die simbool.  Dit is nie ‘n onskuldige sekelmaan 
en son nie, maar ‘n ou Egiptiese seksuele aanbidding. Dit is ‘n sataniese 
godsdiens.  

 

Ons as CHRISTUS se ligdraers moet op ons hoede wees teen hierdie 
simbole, die Woord sê: 
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Spr 8:35  Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry ‘n 
welbehae van die HERE.  
Spr 8:36  Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat my 
haat, het die dood lief.  
 
Joh 16:33  Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die 
wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die 
wêreld oorwin. 
 
Die duiwel en al sy trawante en dood en sonde, is klaar oorwin deur JESUS 
CHRISTUS. Geen simbool kan ons dus iets aandoen nie. Maar die brullende 
leeu loop rond!  Moet hom nie enige houvas of vatkans gee in u lewe deur 
die simbole in onskuld rond te dra nie.  
 

Daar is honderde sulke simbole wat deur Satan gebruik word. En regerings, 
godsdienste, televisie programme (bv. Disney), musiek bedryf, en 
maatskappy logos gebruik die meeste van die tyd een of ander van die 
simbole ter ere aan die antieke heidense godsdienste. Raak waaksaam met 
die wêreld waarmee u omgaan. 
 
Wat is Satan se geliefkoosde gedagte waarmee hy die wêreld van vandag 
verlei? 
 
Gen 3:1  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?  
 
Sy modus operandi is vandag nog dieselfde deur mense te verlei en te vra- 
‘sê GOD regtig so?’ 
 
Wat is Satan se uiteinde? 
 
Open 20:10  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.  
 
Jes 14:15  Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste 
plekke van die kuil!  
Jes 14:16  Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê: Is dit die 
man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?  
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LIEFDE 

Wat sê die BYBEL oor liefde. 

Ou Testament 

Die woord liefde het baie verskillende betekenisse. Dit kan welwillendheid 
beteken, om baie van iemand te hou, of romantiese en seksuele 
implikasies inhou. Die Hebreeuse woord “aheb”,  het ook soortgelyke 
betekenisse. 

GOD het Israel gekies as SY spesiale mense want HY het hulle lief: 

Deut 4:37  En omdat Hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle 
uitverkies het, en Hy self jou deur sy grote krag uit Egipte uitgelei het,  
Deut 10:15  Maar net aan jou vaders het die HERE ‘n welgevalle gehad 
om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die 
volke uitverkies, soos dit vandag is.  
 
Jes 43:1  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!  
Jes 43:2  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 43:3  Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel, jou 
Heiland; Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou 
plek.  
Jes 43:4  Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, 
daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.  

Die mense was toe beveel om GOD terug lief te hê: 

Deut 6:4  Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.  
Deut 6:5  Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en 
met jou hele siel en met al jou krag.  

En hierdie liefde was gewys deur die mense deur GOD se gebooie te 
onderhou: 

Deut 10:12  En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om 
die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en 
die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel,  
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Deut 10:13  om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat 
ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan?  
 
Jos 22:5  Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en 
die wet wat Moses, die kneg van die HERE, julle beveel het, om die 
HERE julle God lief te hê en in al sy weë te wandel en sy gebooie te 
onderhou en Hom aan te hang en Hom te dien met julle hele hart en 
met julle hele siel.  

Die Israeliete was ook beveel om goedheid te bewys: 

Lev 19:18  Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders 
van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek 
is die HERE.  
 
Nog verwysings oor liefde: 
Ps 31:23  (31:24) Julle moet die HERE liefhê, al sy gunsgenote! Die 
HERE bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel.  
 
Dan 9:4  En ek het tot die HERE my God gebid en belydenis gedoen en 
gesê: Ag, Here, grote en gedugte God, wat die verbond en die 
goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou,  
 
1Sa 18:20  Maar Migal, die dogter van Saul, het Dawid liefgekry; en 
toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oë reg.  
 
2Sa 13:1  En daarna het dit gebeur. Absalom, die seun van Dawid, het 
naamlik ‘n mooi suster gehad met die naam van Tamar, en Amnon, die 
seun van Dawid, was verlief op haar.  
 
Gen 24:67  En Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring 
en Rebekka geneem, en sy het sy vrou geword; en hy het haar 
liefgehad. So is Isak dan getroos ná die dood van sy moeder.  
 
Nuwe Testament 
 
In die Nuwe Testament is daar 2 verkillende woorde uit die Grieks vertaal: 
 
Agapao. Dit is Christelike liefde. Dit beteken;  welwillendheid, en die 
omgee van ander kinders van die HERE en mense in die algemeen. Dit is 
die opsetlike liefde, doelbewuste liefde liewers as emosionele liefde of 
impulsiewe liefde. Amper al die verwysings van liefde in die Nuwe 
Testament is Agapao liefde. 
 
Phileo. Dit is die ander liefde waarvan die Nuwe Testament praat, wat 
impulsiewe of emosionele liefde uitbeeld. Dit is ook broederlike liefde. 
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GOD het ‘n verskriklike groot liefde vir die mensdom en dit is deel van SY 
natuur. 
 
1Joh 4:16  En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. 
God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.  
 
Ons verhouding met GOD is soos die van ‘n ouer met ‘n kind. Soos ‘n 
liefdevolle ouer pas GOD ons elke dag op: 
 
Luk 12:6  Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie 
een van hulle is voor God vergeet nie.  
Luk 12:7  Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan 
nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.  
 
Net soos kinders, gee party van ons liefde terug aan GOD en sommige nie. 
Maar dit maak nie saak vir GOD nie HY gee SY geskenk van liefde en 
genade verniet, ook vir die wat die verkeerde pad kies: 
 
Mat 5:45  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die 
hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy 
laat reën op regverdiges en onregverdiges.  
 
Nog verwysings oor liefde: 

Mat 6:25  Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat 
julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal 
aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die 
klere nie?  
Mat 6:26  Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai 
nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse 
Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?  
Mat 6:27  Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy 
lengte voeg?  
Mat 6:28  En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, 
hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie;  
Mat 6:29  en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie 
bekleed was soos een van hulle nie.  
Mat 6:30  As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en 
môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, 
kleingelowiges?  
 
Mat 7:8  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir 
hom wat klop, sal oopgemaak word.  
Mat 7:9  Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood 
vra, aan hom ‘n klip sal gee;  
Mat 7:10  en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?  
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Mat 7:11  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!  
 
Luk 15:4  Watter man onder julle wat honderd skape het en een van 
hulle verloor, laat nie die nege en negentig in die woestyn staan en 
gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie?  
Luk 15:5  En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers.  
Luk 15:6  En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure 
bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my 
skaap gekry wat verlore was.  
Luk 15:7  Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel 
oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege en negentig 
regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.  
 
Joh 3:16  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 3:17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die 
wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan 
word.  
 
Joh 16:27  want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefgehad 
en geglo het dat Ek van God uitgegaan het. (phileo) 
 
Rom 8:38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of 
owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge  
Rom 8:39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei 
van die liefde van God wat daar in CHRISTUS JESUS, onse Here, is nie.  

GOD leer ons dat ons grootste verantwoordelikheid in die lewe is: om HOM 
lief te hê. 

Mar 12:28  En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle 
hoor redetwis, en wis dat Hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir 
Hom: Wat is die eerste gebod van almal?  
Mar 12:29  En JESUS antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: 
Hoor, Israel, die Here, onse God, is ‘n enige Here;  
Mar 12:30  en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit 
jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die 
eerste gebod.  

Ons wys dus ons liefde vir GOD deur vertroue in HOM: 

Joh 14:1  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in 
My.  
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Deur nederig te bly: 
Mat 18:1  In daardie uur het die dissipels na JESUS gekom en gesê: Wie 
is tog die grootste in die koninkryk van die hemele?  
Mat 18:2  Toe roep JESUS ‘n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde 
staan  
Mat 18:3  en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en 
soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die 
hemele ingaan nie!  
Mat 18:4  Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is 
die grootste in die koninkryk van die hemele.  
 
En deur te bid: 
Luk 18:1  En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog 
daarop dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie,  
Luk 18:2  en gesê: Daar was ‘n regter in ‘n stad wat God nie gevrees en 
geen mens ontsien het nie.  
Luk 18:3  En daar was in daardie stad ‘n weduwee, en sy het gedurig 
na hom gekom en gesê: Doen reg aan my teenoor my teëparty.  
Luk 18:4  En ‘n tyd lank wou hy nie; maar daarna het hy by homself 
gesê: Al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie,  
Luk 18:5  tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar 
reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie.  
Luk 18:6  Toe sê die Here: Hoor wat die onregverdige regter sê.  
Luk 18:7  Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en 
nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?  
Luk 18:8  Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die 
Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?  

Ander verwysings oor liefde: 

Joh 6:66  Hieroor het baie van sy dissipels teruggegaan en nie meer 
saam met Hom gewandel nie.  
Joh 6:67  Toe sê JESUS vir die twaalf: Wil julle nie ook weggaan nie?  
Joh 6:68  En Simon Petrus antwoord Hom: Here, na wie toe sal ons 
gaan? U het die woorde van die ewige lewe.  
Joh 6:69  En ons het geglo en erken dat U die CHRISTUS is, die Seun van 
die lewende God.  
 
Joh 14:15  As julle My liefhet, bewaar my gebooie.  

Ons tweede grootste verantwoordelikheid in die lewe is om ander lief te 
hê: 

Mar 12:31  En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.  
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JESUS leer met die verhaal van die goeie Samaritaan dat alle mense in die 
wêreld ons naaste moet wees en dat ons ons liefde ook moet uitdra aan 
ons vyande: 

Mat 5:43  Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê 
en jou vyand moet jy haat.  
Mat 5:44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die 
wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir 
die wat julle beledig en julle vervolg;  
Mat 5:45  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die 
hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy 
laat reën op regverdiges en onregverdiges.  
Mat 5:46  Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon 
het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?  
Mat 5:47  En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle 
dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?  
Mat 5:48  Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele 
volmaak is.  

Paulus skryf dat die grootste gawe van alle gawes, Christelike liefde is. Nie 
eers geloof is groter as dit nie. 

1Kor 13:1  Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie 
die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal 
geword.  
1Kor 13:2  En al sou ek die gawe van profesieë hê en al die 
geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat 
ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees 
nie.  
1Kor 13:3  En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam 
oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit 
my niks baat nie.  

Wat is die natuur van ware CHRISTEN liefde? 

1Kor 13:4  Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie 
jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,  
1Kor 13:5  handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, 
word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,  
1Kor 13:6  is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met 
die waarheid.  
1Kor 13:7  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.  
1Kor 13:8  Die liefde vergaan nimmermeer; maar Profesieë—hulle sal 
tot niet gaan; of tale—hulle sal ophou; of kennis—dit sal tot niet gaan.  
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1Kor 13:13  En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die 
grootste hiervan is die liefde.  

Verder skryf Paulus dat om ons naaste lief te hê, die manier is om volgens 
al die gebooie te lewe. 

Rom 13:8  Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief 
te hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul.  
Rom 13:9  Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, 
jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie 
begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord 
saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  
Rom 13:10  Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die 
liefde die vervulling van die wet.  

GOD is die bron van alle liefde. Om GOD lief te hê en ander lief te hê, is so 
in mekaar geweef, dat ons nie die een kan hê sonder die ander nie. 

1Joh 4:19  Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.  
1Joh 4:20  As iemand sê: Ek het God lief—en sy broeder haat, is hy ‘n 
leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe 
kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?  
1Joh 4:21  En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, 
ook sy broeder moet liefhê.  

JESUS het grootliks die belangrikheid van liefde uitgebrei, en geleer dat 
die liefde vir GOD en vir jou naaste die belangrikste aspekte van die mens 
se lewe moet wees. Christelike liefde is uitgewys as die belangrikste 
geestelike gawe. Deur die Nuwe Testament leer ons dus om in liefde en 
vrede saam te leef: 

Rom 12:17  vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is 
voor alle mense;  
Rom 12:18  as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in 
vrede met alle mense.  

En om onsself opnuut toe te spits aan ware liefde en omgee van andere: 

1Joh 3:17  Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien 
gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in 
hom?  
1Joh 3:18  My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong 
nie, maar met die daad en in waarheid.  

En so sal ons, ons geloof in die praktyk kan uitleef.
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Hebreeus 

Waarom is dit belangrik om Hebreeus te gebruik wanneer die Woord 
van GOD bestudeer word? 

GOD het SY Woord geskryf nie in Engels of Afrikaans of Duits nie, maar in 
Hebreeus. Die taal Hebreeus is deur GOD self gemaak en die GODHEID sit 
in die letters self, in elke komma en elke punt, selfs elke letter se vorm 
het ‘n betekenis. Elke figuur of piktogram in Hebreeus het ‘n betekenis, 
elke letter het ‘n waarde, elke letter vorm GOD se numeriese kode wat HY 
self in die Woord ingeweef het. Ek glo HY het dit so geplaas dat die wat in 
HOM glo nog dieper in HOM kan groei en die wat nie glo nie, die 
wonderlikheid van GOD kan beleef wanneer hulle wel die Woord 
(Bybel)optel en begin lees. 

Jode word met hierdie geskrifte in Hebreeus grootgemaak. Vir die res van 
ons, is dit iets wat GOD op SY tyd aan mense openbaar. Ons is almal GOD 
se kinders, selfs die wat nie lief is vir HOM nie.  

En daarom wanneer  u BYBEL lees en iets dalk nie verstaan nie kry, ‘n 
verwysing uit die Hebreeus en GOD sal aan u die sleutels van die Woord 
gee. Hoe dien ons GOD?  Deur HOM te vrees en SY Woord te bestudeer. 

Elke Hebreeuse simbool ‘n lering en baie aspekte van interessanthede. 

2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  

Joh 8:31  En JESUS sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my 
woord bly, is julle waarlik my dissipels. 

Joh 8:32  En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 
vrymaak.  

Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 
enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en 
gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge 
en gedagtes van die hart.  
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Die ALEPH 
 
Hierdie is die eerste letter in die Hebreeuse Alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 1 (en ook 1000). 
 
Dit is opgemaak uit 3 dele. Die boonste gedeelte is die naam van GOD. Die 
gedeelte links onder verwys na die Jode en die skuins lyntjie aan die 
bokant is die verbinding tussen GOD en die TORAH. 
 
Die 3 dele is ’n (Yod + Yod + Vav = 26). Dit het die selfde gematria as GOD 
se heilige naam, YHVH. Hierdie naam van GOD word uitgebeeld in Eks 3: 
14- 15. 
 
Eks 3:14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy 
die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.  
Eks 3:15  Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van 
Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van 
Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle 
gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag 
tot geslag. 
 
Betekenis en interessanthede: 
Dit is die simbool van GOD se Meesterskap en Enigheid. 
Dit simboliseer die enigste ewige Almagtige GOD. 
Dit is die simbool van GOD die SKEPPER en Meester van die Heelal. 
GOD het vir die ALEF gesê, JY is een en EK is een, en die Torah is een. 
Verder is dit die eerste letter van die 10 Gebooie. 
Dit is die Meester van letters en is die vernaamste letter in die kombinasie 
van letters wat gebruik word in Gen 1 om die skepping en elemente uit te 
beeld. 
Dit bestaan uit 3 dele, en die dele saam vorm ‘n 4de letter woord wat 
beteken: 
“DEVINE NAME HE IS, HE WAS, HE WILL BE”. 
Adam se naam begin met ‘n Alef; die eerste 
Abraham se naam begin met ‘n Alef; 
met HOM begin ‘n nuwe era. 
 
Fil 2:5  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus 
Jesus was.  
Fil 2:6  Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om 
aan God gelyk te wees nie,  
Fil 2:7  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg 
aan te neem en aan die mense gelyk geword;  
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Fil 2:8  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. 
 
Dit is eersten en laastens die uitbeelding van JESUS as GOD, die eerste en 
die laaste, die ‘Ek is’. 
 
Mar 14:62  En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan 
die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van 
die hemel. 
 
JESUS CHRISTUS ons GOD is ingebou in die eerste letters van die die 
WOORD van GOD, Genesis 1:1, en is die skepper van alles. 
 
Gen 1:1  In die begin het God – In Hebreeus -Elohim 
 
Joh 8:58  Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, 
voordat Abraham was, is Ek. 
 
Isa 9:6  (9:5) 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-(Elohim), Ewige Vader, Vredevors— 
 
HY is die eerste en die laaste. JESUS is ingebou in die ontwerp van 
Herbreeus. Die taal wat deur GOD self ontwerp is, voor die fondamente 
van die skepping. 
 

 
Die BET 
Hierdie is die 2de letter in die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 2. 
 
Die letter is so ontwerp dat dit lyk soos ‘n huis met 3 sterk mure en een 
oop kant. Dit beteken:  Kom ons bou ons huis sterk en goed en sonder 
euwels. 
 
Betekenisse en interessanthede: 
Dit is die simbool van seëninge en Skepping.  
GOD het die BYBEL begin met dié letter - “In die BEGIN” 
Dit word gebruik as die afkorting van seëninge en die woord skepping. Die 
BET is gebruik omdat alles wat lewend is seëninge aan GOD bring. 
 
Ps 89:52  (89:53) Geloofd sy die HERE vir ewig! Amen, ja amen.  
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Dit het ‘n numeriese waarde van 2 wat dubbel beteken want net in GOD is 
daar enigheid. 
Letter grotes in Hebreeus het ook spesiale betekenisse. 
Die BET in Gen 1 is groter geskryf as die res om die betekenis te gee dat 
die Skepping van die heelal die 2 de faktor in mens se lewe moet wees en 
die eerste GOD. 
Die BET beteken “dubbel” want orals in die skepping kom daar altyd pare 
voort: man – vrou, positief – negatief, hemel – en aarde, son  - maan , ens. 
Daar was 2 tablette, 2 leiers, Moses en Aaron, 2 geslags eienskappe, Adam 
en Eva. 
Adam en Eva was geskep as ‘n eenheid. Die BET leer dat die man en vrou 
saamsmelt met mekaar.  Elke mens  het ‘n verkillende persoonlikheid  en 
harmonie in die verhouding van man en vrou ontwikkel nie vanself nie. Dit 
kan net ontwikkel deur verstandhouding, edelmoedigheid en 
onselfsugtigheid. Die vrou was geskei van die man om ‘n hulp te word vir 
die man: 
 
Gen 2:18  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.  
 
Hierdie “hulp” in Hebreeus beteken letterlik “’n hulp teen hom”. 
Wat beteken ‘n helper wat soms teenstrydig met die man is, baie 
interessant. 
Die spanning tussen man en vrou binne die huwelik is hier nie 
oorlogvoering nie maar ‘n seëning, dit is komplementerend teenoor 
mekaar. GOD sê HY het ons gemaak na SY beeld, manlik en vroulik en HY 
het hulle geseën. 
 
Gen 1:27  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van 
God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.  
Gen 1:28  En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees 
vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor 
die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat 
op die aarde kruip.  
 
Eers toe hulle 2 was het GOD hulle geseën. Ten spyte van die man en vrou 
se polariteit word hulle een onder die gesag van GOD. Die Jode sê, wie ook 
al sonder ‘n vrou bly, het nie lewe in hom nie, geen vreugde, geen hulp en 
geen seëning nie. Gen 1: 27 – 28 
 
Verder het GOD 2 wêrelde gemaak die een waarin ons leef en die een wat 
kom. GOD het die mens gemaak om homself te verlustig in die wêreld wat 
kom. Ons moet onsself dus voorberei om SY troonsaal binne te gaan. 
 
Om terug te kom by die vrou. Die vrou is die fondasie van die huis, sy is 
verantwoordelik om ‘n getroue huis te bou (geen hoëpriester mag binne 
die Heiligdom van GOD ingegaan het as hy nie getroud was nie) 
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Verder leer die letter BET dat daar 613 gebooie was wat GOD gegee het en 
365 van hulle wys op die dae van die jaar en die ander 248 wat oorbly wys 
op die positiewe wette. 
 

    
 
Die GIMMEL 
Hierdie is die 3de letter van die Hebreeuse Alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 3. 
 
Die letter staan met sy voet en reik uit. Dit wys op die haas om iemand te 
help. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Die GIMMEL is ‘n simbool van goedhartigheid. Die betekenis verder is om te 
versorg tot totale tevredenheid. Die eerste 3 letters van die Hebreeuse 
alfabet word gesien as die 3 pilare van die wêreld. 
Met sy numeriese waarde van 3 word die letter  gebruik om Hebreeuse  
konsepte aanmekaar te weef. ‘n Brug wat 2 idees bymekaar bring. Salomo 
skryf: 
 
Spr 22:20  Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met 
raadgewinge en kennis,  
 
Uit die Hebreeus beteken die “voorgeskrywe” dat hy alles 3 keer oorskryf 
en in dries skrywe. Hierdie vers verwys na die TORAH wat geskryf is deur ‘n 
alfabet wat stelle van 3 vorm met 27 letters elk (22 normaal en 5 finaal) 
 
Voorbeelde van  die 3 stelle: 
 
Die geskrewe wet – TORAH, profete en leringe 
Gesproke wet – Moses, Aaron, en Miriam 
Daaglikse gebede – Oggend , middag en aand 
Drievoudige heiligmaking – Heilig Heilig Heilig 
Gemeente van Israel – Kohanin, Leviete en Israeliete 
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Die DALED 
Hierdie is die vierde letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 4. 
 
Die letter buig  voor GOD en wys op absolute diens voor GOD. 
 
Betekenisse en interessanthede: 
 
Dit is die Simbool van dimensies en omgee. Dit het die fatsoen van ‘n oop 
deur en beteken letterlik “deur”. 
Die numeriese waarde van 4 verteenwoordig verder die fisiese wêreld: 
Noord, oos, wes, en suid 
Regs, op, af en links 
Die Rivier wat die Eden water gegee het vertak in 4 riviere. 
Daar is 4 wêrelde; Emanasie, skepping, formasie, en aksie. 
Uittog uit Egipte was gedoen in 4 dele; GOD sal hulle uitbring, GOD sal 
hulle red, GOD sal hulle vrykoop en GOD sal hulle neem na die beloofde 
land. 
 
 
 
 
 
 
Die HAY 
Hierdie is die vyfde letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 5 
 
Die letter is gevorm deur 3 lyne. Die boonste lyn wys na gedagtes, een 
been is dit wat ons spreek, en die aparte been is ons aksie en dade. 
 
Betekenis en interessanthede: 
Dit is die simbool van GODDELIKHEID nederigheid en spesifiekheid. 
Die letter het nie baie inspanning nodig om te spreek nie. Dit simboliseer 
die feit dat toe GOD die heelal in gespreek het, was daar geen moeite  aan 
SY kant nie: 
 
Ps 33:6  Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur 
die Gees van sy mond hulle hele leër.  
 
Die numeriese waarde van 5 verwys na die 5 boeke van die TORAH. 
Abraham was die eerste persoon in die BYBEL wat die letter voor aan sy 
naam gekry het. 
 
Dit beteken ook vryheid van spraak en dat mens geduldig moet wees met 
andere asook vergewensgesind. 
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Verder is die letter deel van die ark van GOD, en dit beeld ook die 
karaktereienskappe uit van ‘n vrou; vroulikheid, reinheid, en 
saggeaardheid. Dit is die letter wat die aanskouing van GOD te weeg bring. 
 

 
Die VAV 
Hierdie is die 6de letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 6. 
 
Die simbool is soos ‘n hoek wat konsepte saambring. ‘n Ligstraal wat afskyn 
en ‘n pilaar van waarheid. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Die simbool verwys na afhandeling, verlossing en transformasie. 
Die numeriese waarde van 6 dui op die fisiese afhandeling van die 
skepping. 
In 6 dae het GOD alles geskape. 
Dit dui op die 6 dimensies: bo, onder, links , regs, voor en agter. 
Dit word ook gebruik om sinne en paragrawe en hoofstukke in Hebreeus 
aanmekaar te verbind. Dit verenig ook boeke. Dit word verder gebruik om 
verlede te verander na die toekoms. Dit impliseer ook blydskap en 
hartseer. 
 
Ander betekenisse in Engels is ; “OR, HOWEVER,IF,YET ,SO THAT, THEN, 
THAT, BUT ONLY, WHEN, PARTICULARLY, WITH, DIFFERENT, EVERY, 
NAMELY AND AGAIN” 
 

 
 
Die ZAYIN 
Hierdie is die 7de letter van die Hebreeuse alfabet 
Dit het ‘n numeriese waarde van 7. 
 
Dit is die septer in die hand van ons KONING wat alles gemaak het. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Dit is die simbool van die gees van voedingswaarde en worsteling. 
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Dit is die basis van die TORAH se numeriese stelsel. 
Die volgende is belangrik van 1 en 7; nie een van die twee is die produk 
van enige 2 heel getalle nie, nie een is ‘n priem getal nie. 
Hierdie getal dui op die enigheid van GOD. Dit simboliseer die 7 
skaapwagters in Miga, dit simboliseer ook die Menorah. 
  
ZAYIN beteken ook wapen. Dit staan vir die 7de dag, die Sabbat. 
Die Sabbat werk teen die gevaar dat ons verval in aardse werk. Daar is 7 
gelukkige seëninge vir getroudes, wat 7 dae lank oor hulle uitgespreek 
word na hulle huwelik, (die huwelik is baie belangrik vir die Jode) 
Die paasfees is 7 dae, en daar is verder ‘n 7 jaar siklus waar boerdery nie 
mag geskied nie. 

 
Die CHET 
Hierdie is die 8ste letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 8 
 
Dit is ‘n hek  of deur na ‘n aangename plek 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Dit is die simbool van voortreflikheid , GODDELIKE genade en die lewe. Dit 
wys na die metafisiese GODHEID. 
 
Daar is verder 8 tipes speserye vir olie, 8 instrumente vir die Leviete, na 
die 8ste dag mag daar diere offers gegee word, besnyding vind plaas op die 
8ste dag, want die stollings vlak in die mens se bloed op die 8ste dag is 
hoër as op enige ander dag. 
 
Dit wys na GOD se genade vir ons, dit spreek die lewe –HY is die lewende 
GOD en dit wys GOD se genade oor ons. 
 
 

 
Die TET 
Hierdie is die negende letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 9. 
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Betekenis en interessanthede: 
 
Die is die simbool van goedheid. Die eerste TET in die BYBEL is in die 
woord, “goed” in Gen1:4. 
 
Gen 1:4  Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding 
gemaak tussen die lig en die duisternis;  
 
Net GOD weet wat goed is vir ons, en dus wanneer ons SY verordeninge 
gehoorsaam bly die wêreld goed. Dit staan ook vir vergifnis. 
 
GOD het die TET uitgelaat in die eerste tablette van Moses en dit weer 
teruggesit in die 2de stel tablette in die 5de gebod, sodat dit goed sal gaan 
met die mens. Hiermee wys GOD hoe HY omgee vir die mens. Die 2de stel 
tablette het 17 meer woorde ingehad as die eerstes. 
Verder was een van Moses se name TOVIAH wat beteken “‘n hoër vlak van 
goedheid”. 

 
Die YUD 
Hierdie is die 10de letter in die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 10. 
Dit is soos ‘n klein hand wat baie kan dra, met geen valse trots nie en vol 
nederigheid. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Die simbool van die skepping en metafisiese. 
Dit is die kleinste letter in die Alfabet, en wys dat GOD een is en kan nie 
verdeel word nie. Die letter word ‘n magdom keer gebruik in die Bybel en 
is ‘n verwysing van die wêreld wat kom, dit simboliseer nederigheid, die 
wêreld wat dus kom was gemaak met ‘n nederige letter. 
Hierdie YUD simboliseer ook dan dat die res van die Hebreeuse alfabet in 
tiene geskied. 
 
Dit het verder 10 generasies geneem vanaf Adam tot Noag. 
Van Noag af was daar 10 generasies tot Abraham. 
Abraham was getoets deur GOD met 10 toetse. 
Met 10 uitsprake het GOD alles geskep. 
10 Dinge was geskep in die skemer van die Sabbat. 
Daar was 10 plae. 
Daar was 10 wonderwerke by die rooi see. 
Tien keer het die Israeliete GOD getoets in die wildernis 
En daar was 10 wonderwerke in die tempel. 
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Albei GOD en Israel se name begin met ‘n YUD(die uitverkore volk) 

 
Die KAF 
Hierdie is die 11de letter van die Hebreeuse alfabet 
Dit het ‘n numeriese waarde van 20. 
 
Hierdie letter word gebruik aan die einde van ’n sin. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Dit is die simbool van Die KONING van Konings. 
Daar is 3 krone, Priesterskap, Koningskap, en die kroon van die TORAH. 
Die wêreld was geskape sodat die TORAH aanvaar sou word bestudeer sou 
word om sodoende etiese en morele waardes te gee aan die wêreld. 

 
Die LAMED 
Hierdie is die 12de letter in die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 30 
 
Dit is ‘n hoë toring wat opskiet in die hemele in soos ons harte wat smag 
na GOD. 
 
Betekenis en interessanthede: 
Dit is die simbool van lering en onderrig. 
Dit is ‘n majestueuse letter wat ook groter is as al die ander. 
Dit simboliseer die KONING van alle konings. 
Omdat dit verder die 12de letter is van die alfabet is dit ook die hart van 
die alfabet en sit presies in die middel. 
Die TORAH eindig ook met ‘n LAMED wat leer dat dit enigiemand sal oplig 
wanneer mens dit bestudeer. 
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Die MEM 
Hierdie is die 13 de letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 40. 
 
Dit is ‘n fontein van water, wat beteken mens kan nie sonder die Woord 
lewe nie. 

 
Betekenisse en interessanthede: 
 
Dit is die simbool van dit wat aan die lig gebring is, en dit wat versteek is. 
Die Messias en Moses. 
Dit leer dat GOD alomteenwoordig is. 
MEM verwys ook na Moses wat die Torah aan die mens gebring. 
Die 2de MEM is dit wat GOD sal openbaar wanneer JESUS kom. 
Die numeriese waarde van 40 het verdere betekenisse: 
Die menslike embrio kry na 40 dae menslike vorm. 
‘n Spertydperk van 40 dae was gegee vir die inwoners van Nineve. 
Die vloed was 40 dae en 40 nagte. 
Moses was op die berg vir 40 dae. 
Koning Salomo het vir 40 dae gevas om dieselfde geestelike vlak te bereik 
as wat Moses op die berg gehad het. 
Moses het 40 jaar in die paleis gewoon, 40 jaar in Median, en was 40 jaar 
die leier van Israel. 
Op veertig vind ‘n man eers wysheid.(volgens die Jode) 
GOD het vir Moses gesê dat die Israeliete nie die wet sou hou nie en na 40 
dae het hulle ‘n kalf gebou. 
Daar was 40 generasies van Moses af wat die Torah geleer is in 40 dae. 
Toe Israel die kalf gebou het het Moses gevas vir 40 dae om te vra dat GOD 
hulle nie sal verwoes nie. 
 
Moses het 40 dae en 40 nagte gewag om die 2de tablette te kry, en 
terselfdertyd het die Israeliete gevas vir 40 dae. 
 
Hulle was verder 40 jaar in die wildernis, en wanneer hulle gestraf was het 
hulle 40 sweepslae gekry. Veertig  het dus ‘n groot impak in die BYBEL. 
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Die NUN 
Hierdie is die 14 de letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 50. 
 
Dit is ‘n kneg wat sy Meester met liefde dien. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Dit is die simbool van die siel, uitkoms en betroubaarheid. 
Die NUN wys op GOD se getrouheid, en dat GOD op SY troon sit. 
Op die oordeelsdag sal ‘n mens se siel self voor GOD staan en getuig: 
 
Spr 20:27  Die gees van die mens is ‘n lamp van die HERE, dit deursoek 
al die kamers van die binneste.  
 
Volgens die Jode is die siel ‘n hemelse lig. 
 
Verder wys dit op die MESSIAS, wat 4 name het,  MENACHEM, YENON, 
CHANINAH, SHILOH en die begin letter van elke een van SY name spel 
MESSIAS. 
NUN beteken ook  - verewig, en produktiwiteit.  
 

 
Die SAMECH 
Dit is die 15 de letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 60. 
 
Dit is die ring wat alle KINDERS van GOD verenig. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Dit is die simbool van beskerming, onderhoud en gedagte. Die geslote 
letter simboliseer GODDELIKE beskerming. Wanneer Salomo geskryf het, 
het hy al sy werke opgesom met ‘n SAMECH. 
Die tablette van Moses was geperforeer van voor tot agter toe GOD dit met 
SY hand geskryf het, die middelste gedeelte van die letter het dus geen 
vashou plek gehad nie en het dus in die lug gehang deur ‘n wonderwerk. 
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Die middel gedeelte verwys na die Heilige tempel en die omringende 
gedeelte ‘n vuur van beskerming. 
Die eerste SAMECH kom voor in Genesis waar GOD vir Adam en Eva geskep 
het as een organisme. GOD het toe ‘n rib gevat uit Adam en die met vleis 
gevul, en die eerste vrou gemaak. Sy komplimenteer die man as die hoof 
van die huis. Sy is sy ander self. 
Die 2 mense saam vorm dus ‘n komplete eenheid. Om die man-vrou 
eenheid kompleet te maak, is dit nodig dat die vrou soms optree as ‘n 
opponent van die man. Met ander woorde as die man dit werd is word die 
vrou die hulp en ondersteuner maar wanneer die man dit nie werd is nie 
word sy, sy opponent. Wanneer die man nie meer sy pligte na kom nie 
word dit die vrou se plig om hom daarvan te verwittig deur konstruktiewe 
kritiek. 
 

 
Die AYIN 
Hierdie is die 16de letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 70. 
 
Dit is die oog wat  gedurig soek om te help en om op te kyk na GOD. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Die simbool van sig en insig. 
Dit beteken letterlik oog. Die wit van die oog verteenwoordig die oseaan 
en die Iris die land, en die pupil is Jerusalem en die beeld in die middel  
die tempel. 
 
AYIN beeld ook die mens se persoonlikheid uit. Die hart en oog is die mens 
se spioene dit is agente vir sonde, die oog sien en die hart begeer. En dus 
deur die hart en oë te volg en nie die wil van GOD nie, het die mens die 
paradys verloor. 
 
AYIN is ook die eerste lig wat GOD geskep het en die lig word gereken was 
60 075 keer skerper as die lig van die son, en die lig word gepreserveer vir 
die hiernamaals. 
 
Dit word vertel dat die lig daar was vir almal maar toe het GOD dit 
weggevat en versteek in die TORAH. En daarom sal wanneer jy die BYBEL 
bestudeer GOD aan jou die sleutels van die Woord openbaar deur SY 
GODDELIKE lig. 
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Ps 19:8  (19:9) Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; 
die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.  
 
Die numeriese waarde van 70 is ook uniek: 
GOD het 70 name, 
Die Torah het 70 name. 
Israel het 70 name, wat ontstaan het van 70 mense af, en wat gekies was 
uit 70 nasies, om 70 heilige feesdae te vier elke jaar. Die Torah was verder 
gegee aan 70 ouderlinge. 
Daar is 70 fasette van die Torah wat vertaal was vir 70 tale vir die 70 
nasies van daardie tyd op 70 klippe. 
Jerusalem het 70 name. 
Die tempel was gebou met 70 pilare. 
70 Offers was gebrand vir 70 nasies. 
Na die vloed het 70 nasies ontstaan uit Noag se nageslag 
Daar was 70 tale geopenbaar by Babel. 
 
Dit is ook interessant dat baie mense maklik die foute raaksien van ander 
maar wanneer dit kom by hulle eie foute sien hulle niks raak nie. 

 
Die PAY 
Hierdie is die 17de letter van die Hebreeuse alfabet 
Dit het ‘n numeriese waarde van 80 
 
Dit is die mond en dit wat ons uitspreek oor ander, mens moet versigtig 
wees met die mond, die mond moet gebruik word vir gebed en die goeie. 
 
Betekenis en interessanthede: 
Die PAY is die simbool van spraak en stilte. 
Dit beteken  “mond”. Die krag van intelligente spraak gee die mens die 
hoogste rang. Die regte woord op die regte tyd bring innerlike vrede. 
 
Ps 19:14  (19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van 
my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my 
verlosser!  
 
Pay beteken ook Moses en dat dit dui op sy spraakprobleem. As jong kind 
het ‘n warm kool sy mond erg beseer. 
 
Eks 4:10  Toe sê Moses aan die HERE: Ag, Here, ek is nie ‘n man van 
woorde nie—van gister of van eergister of vandat U met u kneg 
gespreek het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong.  
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Die numeriese waarde van 80  wys op die geestelike ouderdom waarop alle 
impulse kan beheer word.  
Toe Moses 80 was het GOD sy mond gesond gemaak sodat hy die Torah aan 
die mense kan leer. 
 

 
Die TSADEE 
Hierdie is die 18 de letter in die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 90. 
 
Die letter is die regverdige EEN waarop die wêreld vertrou, dit help om 
nader aan GOD te beweeg. 
 
Betekenis en interessanthede: 
 
Hierdie is die simbool van geregtigheid en nederigheid. 
Dit simboliseer die geregtigheid van GOD. 
Salomo skryf dat die TSADEE die fondasie van die wêreld is: 
 
Spr 10:25  Wanneer ‘n stormwind verbygaan, is die goddelose nie meer 
nie; maar die regverdige is vir ewig gegrondves.  
 
Die woord “regverdig” hier is die TSADEE in Hebreeus. 
 
Noag wat die wêreld nuut begin het na die vloed word die Tsadee genoem: 
 
Gen 6:9  Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, 
opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.  
 
 
Die egtheid van die Tsadee is so rein dat dit vergelyk word met ‘n water 
fontein. Dit beteken ook nederigheid en daarom was die Torah vir Moses 
gegee, want hy was die nederigste van almal. 
 

 
Die KUF 
Hierdie letter is die 19de letter van die Hebreeuse alfabet 
Dit het ‘n numeriese waarde van 100 
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Dit is om te soek na alles wat heilig is. Ons siel moet net die goeie soek. 
 
Die KUF is die simbool van heiligheid en groei. Dit beteken die HEILIGHEID 
van GOD en dat HY almagtig is en nie geassosieer word met enigiets nie. 
 
 

 
Die RESH 
Hierdie is die 20 ste letter in die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 200. 
 
Dit wys om in nederigheid te buig, of om af te buk. 
 
Betekenis en interessanthede: 
Dit is om te kies tussen grootheid of vernedering. 
Hierdie letter dui op euwels maar terselfdertyd verlossing. Dit leer dat 
wanneer sondige mense hulle rug draai op GOD en heeltemal omkeer hulle 
in GOD sal vaskyk wat vir hulle wag. 
Resh staan ook vir die HOOF: 
 
Jes 44:6  So sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE 
van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is 
daar geen God nie.  
 

 
Die SHIN 
Hierdie is die 21 ste letter van die Hebreeuse alfabet. 
Dit het ‘n numeriese waarde van 300. 
 
Hierdie letter staan vir die absolute vrede wat sal bestaan wanneer JESUS 
weer kom. 
 
Hierdie letter verteenwoordig 2 van GOD se name – GENOEGSAAM 
ONBEPERKTE EEN. 
Dit is iemand wat opkyk en bid. 
Dit verteenwoordig GOD se vrede. 
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Die TAF 
Hierdie is die 22ste letter van die Hebreeuse alfabet 
Dit het ‘n numeriese waarde van 400. 
 
Dit is die merk van waarheid en die voetstappe van GOD. 
 
Dit is die simbool vir waarheid en perfeksie. 
Omdat dit so moeilik is om in die waarheid te bly, spreek GOD HOM baie 
ernstig uit oor leuens. 
 
Eks 23:7  Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en 
die wat reg het, ombring nie, want Ek sal die skuldige nie regverdig 
verklaar nie.  
 
Dit staan ook vir GOD se seël en perfeksie. AMEN. 
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Gebed 

Wat sê die BYBEL oor gebed? 

Mat 7:7  Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, 
en vir julle sal oopgemaak word.  
Mat 7:8  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir 
hom wat klop, sal oopgemaak word.  
Mat 7:9  Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood 
vra, aan hom ‘n klip sal gee;  
Mat 7:10  en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?  
Mat 7:11  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!  

Deur gebed wys ons ons innerlike geestelike benodigdhede. Deur gebed 
vind ons geestelike krag, wysheid en vrede: 

Ps 118:5  Uit die benoudheid het ek die HERE aangeroep; die HERE het 
my verhoor in die ruimte.  
Ps 118:6  Die HERE is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan ‘n mens my 
doen?  
 
Ps 138:3  Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig 
gemaak met krag in my siel.  
 
Jes 58:9  Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om 
hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, 
die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord,  
Jes 58:10  en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë 
siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid 
wees soos die middag.  
Jes 58:11  En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in 
dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ‘n tuin wat 
goed besproei is en soos ‘n fontein van waters waarvan die water 
nooit teleurstel nie.  
 
Fil 4:6  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles 
deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.  
Fil 4:7  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle 
harte en julle sinne bewaar in CHRISTUS JESUS.  
 
1Pet 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.  
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Watter aspekte het Gebed? 

Gebed kan verder lank of kort wees, alleen, of in ‘n groep, stil of sag, 
maar dit moet ernstige kommunikasie wees met GOD en mag nie gedoen 
word vir publieke erkenning nie. 

Mat 6:5  En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; 
want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die 
strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek 
sê vir julle dat hulle hul loon weg het.  
Mat 6:6  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.  
Mat 6:7  En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde 
soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde 
verhoor sal word.  
Mat 6:8  Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat 
julle nodig het voordat julle Hom vra.  

Dit behels ook die volgende: 

 Geloof en vertroue in GOD  

 Vergifnis van sondes  

 Om GOD te prys  

 Danksegging  

 Om ander te dien  

 Om te vra vir dit wat ander mense nodig het  

Hoe het JESUS gebid? 

JESUS het baie tyd gespandeer aan gebed, HY het baie keer HOMSELF 
afgesonder en ure lank gebid, veral in moeilike tye van sy prediking: 

Mat 14:23  En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg 
om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy 
daar alleen. 

Mat 26:36  Toe kom JESUS met hulle in ‘n plek met die naam van 
Getsémané, en Hy sê vir die dissipels: Sit hier onderwyl Ek daar gaan 
bid.  
Mat 26:37  En Hy neem Petrus en die twee seuns van Sebedéüs saam en 
begin bedroef en benoud word.  
Mat 26:38  Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood 
toe; bly hier en waak saam met My.  
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Mat 26:39  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.  
Mat 26:40  En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en 
Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My 
te waak nie?  
Mat 26:41  Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees 
is wel gewillig, maar die vlees is swak.  
 
Mar 1:35  En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan 
en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.  
 
Luk 5:16  Maar Hy het Hom in verlate plekke teruggetrek en gebid.  
 
Luk 6:12  En Hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en 
die nag in die gebed tot God deurgebring.  

Hier is JESUS se gebed: 

Mat 6:9  Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u 
Naam geheilig word;  
Mat 6:10  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel 
net so ook op die aarde;  
Mat 6:11  gee ons vandag ons daaglikse brood;  
Mat 6:12  en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars 
vergewe;  
Mat 6:13  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die 
Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid 
tot in ewigheid. Amen.  

GOD sal ons gebede verhoor: 

Mar 11:24  Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo 
dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.  
 
Maar.. 
‘n Wyse ouer gee nie alles wat sy kind soek nie, en dus is gebed nie ‘n 
magiese gesprek met GOD wat vinnig alle probleme oplos nie. 
GOD antwoord gebed op SY manier: 
 
Ps 40:1  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. (40:2) Ek het die 
HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my 
hulpgeroep gehoor;  
Ps 40:2  (40:3) en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die 
modderige slyk opgetrek en my voete op ‘n rots gestel; Hy het my 
gange vasgemaak.  
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Ps 40:3  (40:4) En Hy het ‘n nuwe lied in my mond gegee, ‘n lofsang tot 
eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die HERE vertrou.  
 
HY sal ook nie ‘n gebed beantwoord wat teen SY heilige wil of selfsugtig 
van aard is of wat in die lang termyn nie die beste vir ons is nie. 
 
1Joh 5:14  En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat 
Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.  
1Joh 5:15  En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat 
ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.  
Ps 66:18  As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie 
gehoor het nie. 
 
Spr 28:9  Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy 
gebed is ‘n gruwel.  
 
Jes 29:13  En die Here het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met 
hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My 
hou, sodat hulle vrees vir My ‘n aangeleerde mensegebod is,  
 
Jes 59:2  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.  
 
Heb 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want 
hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat 
Hom soek.  
 
Jak 4:3  Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om 
dit in julle welluste deur te bring.  
 
Ons moet altyd volhou met gebed: 
 
Luk 11:5  En Hy het vir hulle gesê: Wie van julle sal ‘n vriend hê en sal 
middernag na hom gaan en vir hom sê: Vriend, leen my drie brode,  
Luk 11:6  want ‘n vriend van my het van ‘n reis by my aangekom, en ek 
het niks om aan hom voor te sit nie—  
Luk 11:7  en dié van binnekant sal antwoord en sê: Moenie my lastig 
val nie; die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die 
bed; ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie.  
Luk 11:8  Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee 
omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid 
opstaan en hom gee soveel as hy nodig het.  
Luk 11:9  En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en 
julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.  
Luk 11:10  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir 
hom wat klop, sal oopgemaak word.  
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Luk 11:11  En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy 
sal hom ‘n klip gee; of ook ‘n vis, en hy sal hom in plaas van ‘n vis ‘n 
slang gee;  
Luk 11:12  of ook as hy ‘n eier vra, hom ‘n skerpioen gee?  
Luk 11:13  As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle 
kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die HEILIGE 
GEES gee aan die wat Hom bid?  
 
Luk 18:1  En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog 
daarop dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie,  
Luk 18:2  en gesê: Daar was ‘n regter in ‘n stad wat God nie gevrees en 
geen mens ontsien het nie.  
Luk 18:3  En daar was in daardie stad ‘n weduwee, en sy het gedurig 
na hom gekom en gesê: Doen reg aan my teenoor my teëparty.  
Luk 18:4  En ‘n tyd lank wou hy nie; maar daarna het hy by homself 
gesê: Al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie,  
Luk 18:5  tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar 
reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie.  
Luk 18:6  Toe sê die Here: Hoor wat die onregverdige regter sê.  
Luk 18:7  Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en 
nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?  
Luk 18:8  Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die 
Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?  

En dan wanneer die antwoord van GOD kom is dit dalk radikaal anders as 
wat ons verwag het: 

Deut 3:23  Ook het ek die HERE in dié tyd gesmeek en gesê:  
Deut 3:24  Here, HERE! U het begin om u kneg u grootheid en u sterke 
hand te laat sien; want watter God is daar in die hemel en op die 
aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U?  
Deut 3:25  Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die 
Jordaan lê, daardie goeie bergland en die Líbanon!  
Deut 3:26  Maar die HERE het toornig op my geword om julle ontwil en 
my nie verhoor nie; maar die HERE het vir my gesê: Dit is nou genoeg! 
Moenie nog verder met My oor hierdie saak spreek nie.  
Deut 3:27  Klim op die top van Pisga en slaan jou oë op na die weste en 
na die noorde en na die suide en na die ooste, en bekyk dit met jou oë; 
want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie.  
 
2Kor 12:7  En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe 
nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die 
Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.  
2Kor 12:8  Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou 
wyk.  
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2Kor 12:9  En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want 
my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my 
swakhede roem, sodat die krag van CHRISTUS in my kan woon.  

Dit is ook soms nodig dat ons ons eie gedrag verander en na ander dinge 
kyk, soos om vrede te maak met iemand wat jy haat. 

Maar hoe praat GOD met ons? 

GOD praat deur SY Woord die BYBEL. HY het wel met  Abraham, Jakob, 
Moses, Jesaja en JESUS direk gepraat en ek glo HY sal dit vandag nog doen 
as dit SY wil is.  Maar anders gebeur dit deur SY Woord. 

2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
2Ti 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie 
werk volkome toegerus.  

Die BYBEL is die hoofaar van die wysheid wat GOD ons wil leer en wat SY 
wil is. 

 Ons het die 10 gebooie wat die basis is vir elke dag lewe: 

Eks 20:1  Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:  
Eks 20:2  Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die 
slawehuis, uitgelei het.  
Eks 20:3  Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.  
Eks 20:4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak 
van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van 
wat in die waters onder die aarde is nie.  
Eks 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want 
Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die 
vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag 
van die wat My haat;  
Eks 20:6  en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My 
liefhet en my gebooie onderhou.  
Eks 20:7  Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik 
nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie 
ongestraf laat bly nie.  
Eks 20:8  Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.  
Eks 20:9  Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;  
Eks 20:10  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.  
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Eks 20:11  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.  
Eks 20:12  Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word 
in die land wat die HERE jou God aan jou gee.  
Eks 20:13  Jy mag nie doodslaan nie.  
Eks 20:14  Jy mag nie egbreek nie.  
Eks 20:15  Jy mag nie steel nie.  
Eks 20:16  Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.  
Eks 20:17  Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou 
naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os 
of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.  

 Ons het verder JESUS se groot gebooie om ons elke tree lei: 

Mat 22:37  En JESUS antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê 
met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  
Mat 22:38  Dit is die eerste en groot gebod.  
Mat 22:39  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself.  
Mat 22:40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  
 
Mar 12:30  en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit 
jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die 
eerste gebod.  
Mar 12:31  En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.  
 
Luk 10:27  En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit 
jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele 
verstand; en jou naaste soos jouself.  
 
Joh 13:34  ‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; 
soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.  
Joh 13:35  Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle 
liefde onder mekaar het.  

 Ons het verder JESUS se boodskap op die berg om ons te help met 
die beginsels van elke dag: 

Luk 6:20  Toe slaan Hy sy oë op oor sy dissipels en sê: Salig is julle, 
armes, want aan julle behoort die koninkryk van God.  
Luk 6:21  Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig 
word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag.  
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Luk 6:22  Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle 
julle verstoot en beledig en jul naam weggooi soos iets wat sleg is, ter 
wille van die Seun van die mens.  
Luk 6:23  Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is 
groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete 
gedoen.  
Luk 6:24  Maar wee julle, rykes, want julle het jul troos weg.  
Luk 6:25  Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat 
nou lag, want julle sal treur en ween.  
Luk 6:26  Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want 
hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen.  
Luk 6:27  Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê 
en goed doen aan die wat vir julle haat.  
Luk 6:28  Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle 
beledig.  
Luk 6:29  Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander 
een aanbied; en aan hom wat jou bo-kleed neem, moet jy ook die 
onderkleed nie weier nie.  
Luk 6:30  Maar gee aan elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie 
terug van hom wat dit neem nie.  
Luk 6:31  En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so 
moet julle ook aan hulle doen.  
Luk 6:32  En as julle dié liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het 
julle? Want die sondaars het ook dié lief wat vir hulle liefhet.  
Luk 6:33  En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, 
watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde.  
Luk 6:34  En as julle leen aan dié van wie julle hoop om terug te 
ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die 
sondaars, om net soveel terug te ontvang.  
Luk 6:35  Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen 
sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle 
sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor 
die ondankbares en slegtes.  
Luk 6:36  Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is.  
Luk 6:37  En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel 
word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel 
word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word.  
Luk 6:38  Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk 
en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met 
dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.  
Luk 6:39  En Hy het vir hulle ‘n gelykenis uitgespreek: ‘n Blinde kan tog 
nie ‘n blinde lei nie! Sal hulle nie altwee in die sloot val nie?  
Luk 6:40  ‘n Leerling is nie bo sy meester nie; maar elkeen wat volleerd 
is, sal soos sy meester wees.  
Luk 6:41  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, 
maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie?  
Luk 6:42  Of hoe kan jy vir jou broeder sê: Broeder, laat my toe om die 
splinter wat in jou oog is, uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou 
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oog is, nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en 
dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is, uit te 
haal.  
Luk 6:43  Want dit is nie ‘n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en 
ook nie ‘n slegte boom wat goeie vrugte dra nie.  
Luk 6:44  Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings 
pluk ‘n mens tog nie vye nie, en ‘n mens sny ook nie druiwe van ‘n 
doringbos nie.  
Luk 6:45  Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te 
voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van 
sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart 
spreek sy mond.  
Luk 6:46  En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?  
Luk 6:47  Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit 
doen Ek sal julle wys soos wie hy is.  
Luk 6:48  Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat gegrawe en diep 
ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die vloedwater 
kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg 
nie, omdat sy fondament op die rots was.  
Luk 6:49  Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos ‘n man wat ‘n 
huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen 
losgebreek en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis 
was groot 

 En JESUS gee ons moed en krag en hoop vir die ewige lewe: 

Mat 25:31  En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en 
al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon 
sit;  
Mat 25:32  en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal 
hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke 
afskei;  
Mat 25:33  en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy 
linkerhand sit.  
Mat 25:34  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: 
Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle 
berei is van die grondlegging van die wêreld af.  
Mat 25:35  Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek 
het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n 
vreemdeling, en julle het My herberg gegee;  
Mat 25:36  Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle 
het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.  
Mat 25:37  Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, 
wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke 
gegee?  
Mat 25:38  En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg 
gegee; of naak, en geklee?  
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Mat 25:39  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en 
na U gekom?  
Mat 25:40  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê 
vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van 
hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.  
Mat 25:41  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.  
Mat 25:42  Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee 
nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.  
Mat 25:43  Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg 
gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die 
gevangenis, en julle het My nie besoek nie.  
Mat 25:44  Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het 
ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die 
gevangenis, en U nie gedien nie?  
Mat 25:45  Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, 
vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, 
het julle dit aan My ook nie gedoen nie.  
Mat 25:46  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die 
regverdiges in die ewige lewe.  
 
Luk 12:4  En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die 
liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie;  
Luk 12:5  maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, 
nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê 
vir julle, vrees Hom!  
Luk 12:6  Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie 
een van hulle is voor God vergeet nie.  
Luk 12:7  Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan 
nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.  
 
Joh 10:27  My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg 
My.  
Joh 10:28  En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore 
gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.  

Hoe weet ek dat die gedagtes wat na my toe kom wanneer ek bid van 
GOD is? 

Baie gedagtes kom na ons toe as ons bid. Ons kry ook idees van ons drome. 
Maar is dit van GOD of van ons eie idees?  

Joh 13:2  En gedurende die maaltyd—die duiwel het dit al in die hart 
van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai—  
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2Kor 11:3  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid 
bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van 
die opregtheid teenoor CHRISTUS.  
 
2Kor 11:13  Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders 
wat hulleself verander in apostels van CHRISTUS.  
2Kor 11:14  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in 
‘n engel van die lig.  
2Kor 11:15  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook 
voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees 
volgens hulle werke.  
 
1Tess 3:5  Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook 
gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie 
miskien versoek het en ons arbeid tevergeefs sou wees nie.  
1Pet 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die 
duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.  

As ons deur hierdie versies lees kom ons agter dat die duiwel elke aspek 
van ons gedagtes en lewe wil verdraai, en daarom vra GOD dat ons sekere 
maatreëls sal volg: 

Hand 24:16  Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 
‘n rein gewete te hê.  
 
1Tim 1:5  Maar die doel van die gebod is liefde uit ‘n rein hart en ‘n 
goeie gewete en ‘n ongeveinsde geloof  
1Tim 1:6  waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het 
na onsinnige praatjies;  
1Tim 1:7  hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle 
sê, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie.  
 
1Tim 4:1  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige 
van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van 
duiwels sal aanhang  
1Tim 4:2  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in 
hulle eie gewete,  
 
Heb 10:22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle 
geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n 
slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.  
 
Heb 13:18  Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons ‘n goeie gewete 
het, omdat ons in alles goed wil wandel.  
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Joh 3:18  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie 
glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van 
die eniggebore Seun van God nie.  
Joh 3:19  En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en 
die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke 
was boos.  
Joh 3:20  Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die 
lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.  

Is u motiewe suiwer voor GOD wanneer u bid en het u die regte 
gesindheid voor GOD? 

As u het, sal die HEILIGE GEES u lei: 

Joh 14:15  As julle My liefhet, bewaar my gebooie.  
Joh 14:16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster 
gee om by julle te bly tot in ewigheid:  
Joh 14:17  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 16:13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal 
Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek 
nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge 
aan julle verkondig.  
 
1Kor 2:12  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, 
maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit 
genade geskenk het.  
1Kor 2:13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike 
wysheid leer nie, maar met dié wat die HEILIGE GEES leer, sodat ons 
geestelike dinge met geestelike vergelyk.  
 
Gal 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
selfbeheersing.  
Gal 5:23  Teen sulke dinge is die wet nie.  
Gal 5:24  Maar die wat aan CHRISTUS behoort, het die vlees met sy 
hartstogte en begeerlikhede gekruisig.  
Gal 5:25  As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees 
wandel.  
Gal 5:26  Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart 
en mekaar beny nie.  

Kol 3:16  Laat die woord van CHRISTUS ryklik in julle woon in alle 
wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en 
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geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van 
die Here. 

Wat beteken AMEN? 

Die woord amen in Hebreeus beteken “regtig”,  “die waarheid”, en “laat 
dit so wees”. En so eindig ons dan ons gebede soos in die Woord: 

Deut 27:15  Vervloek is die man wat ‘n gesnede of gegote beeld maak, 
‘n gruwel vir die HERE, werk van ‘n ambagsman se hande, en dit in die 
geheim opstel; en die hele volk moet antwoord en sê: Amen.  
Deut 27:16  Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; en die 
hele volk moet sê: Amen.  
Deut 27:17  Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê; en die hele 
volk moet sê: Amen.  
Deut 27:18  Vervloek is hy wat ‘n blinde op die dwaalweg lei; en die 
hele volk moet sê: Amen.  
Deut 27:19  Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en 
weduwee verdraai; en die hele volk moet sê: Amen.  
Deut 27:20  Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap 
het, want hy het die kombers van sy vader opgelig; en die hele volk 
moet sê: Amen.  
Deut 27:21  Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het; en die 
hele volk moet sê: Amen.  
Deut 27:22  Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader 
of die dogter van sy moeder, gemeenskap het; en die hele volk moet 
sê: Amen.  
Deut 27:23  Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het; 
en die hele volk moet sê: Amen.  
Deut 27:24  Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; en 
die hele volk moet sê: Amen.  
Deut 27:25  Vervloek is hy wat ‘n omkoopgeskenk aanneem om ‘n 
persoon—onskuldige bloed—dood te slaan; en die hele volk moet sê: 
Amen.  
Deut 27:26  Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om 
dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen.  
 
Neh 5:13  Ook het ek my boesem uitgeskud en gesê: Mag God so elke 
man uitskud wat hierdie woord nie bevestig nie, uit sy huis en uit sy 
besitting; en mag hy so uitgeskud en leeg wees! Toe sê die hele 
vergadering: Amen! en hulle het die HERE geprys. En die volk het 
volgens hierdie woord gehandel.  
 
1Kron 16:36  Geloofd sy die HERE, die God van Israel, van ewigheid tot 
ewigheid! En die hele volk het gesê: Amen! en: Prys die HERE!  
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Rom 11:36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is 
die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.  
 
1Pet 5:11  Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! 
Amen.  
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Seëninge 

Wat sê die BYBEL oor die aspek ‘seëninge” 

Efes 1:3 Geseënd is die God en Vader van onse Here JESUS CHRISTUS 
wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in 
CHRISTUS,  
 
Wat beteken die woord seëning? 

Daar is 4 betekenisse uit die Grieks: 

 (eulogeitos) beteken “geprys” of “goed gepraat van” 

 (eulogew) beteken “om GOD se genade af te roep" 

 (eulogia) beteken “fyn spraak” 

 (makarioi) beteken “gelukkig, voorspoed” 

In die  Engelse woordeboek: 

 “om die goeie te vra vir ander” 

 “om te vra dat GOD goed sal wees vir iemand” 

 “om iemand heilig te noem, om te vra dat die goeie sal                            
geskied, om slegte dinge te vermy” 
 

In Hebreeus: 

 (baw-rahk') beteken “kompliment” of “om te buig” 

In die wêreld woordeboek: 

 Om heilig te maak 

 Om vir GOD se guns te vra 

 Om dankbaar te voel 

 Om gelukkig te maak 

 Om te prys en te heilig 

 Om van euwels beskerm te word 

 Om euwels af te weer 
 

Hierdie woorde van “seëninge”  (baw-rahk')  kom 400 keer in die Griekse 
Ou Testament voor en verteenwoordig die Hebreeuse konsep van seëninge 
–“ kompliment” en om “neer te buig”. Verder het die Ou Testament Jode 
geglo dat GOD alle seëninge uitdeel en besit. Adam, Noag, Moses ens. was 
dus deur GOD geseën. En in antwoord hierop het Moses weer die seën 
gebruik om die 12 stamme te seën. 
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Deut 33:1  En dit is die seën waarmee Moses, die man van God, die 
kinders van Israel geseën het voor sy dood.  
 
Die idee van seëninge het ook noue verhouding gehad met erfporsies, 

wanneer die pa die seun geseën het. Soos Jakob vir Josef: 

Gen 48:15  En hy het Josef geseën en gesê: Die God voor wie se 
aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as 
Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe,  
 

En vandag doen ons as CHRISTENE nog dieselfde. Ons dra geestelike 

seëninge en doktrinale seëninge oor aan ons kinders. 

 

Seëning (baw-rahk') is dus ‘n teken van respek en nederigheid. Mens sal dus 

voor GOD buig in nederigheid en HOM prys en dank. Die Jode het hierdie 

woord gebruik in die algemeen wanneer mense gegroet is of om respek te 

toon. 

Die woord seën in die BYBEL is verteenwoordigend aan GOD. Dit leer ons 

om SY bestaan as GOD te eer, en sodoende innerlike geluk te vind as 

gevolg van wie HY is. 

 

Verder leer ons uit die Griekse betekenis dat GOD net voorspoed vir ons 

koester, en dat HY ‘n geaardheid het van liefde en genade vir  nou en vir 

ewig. 

Al GOD se geskenke vir ons kom uit SY genade en liefde vir ons. 

 
Jer 29:11  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.  
(Die mees basiese vorm van evangelisasie is om  GOD se seëninge te deel 

met almal). 

 

As CHRISTENE moet ons pleit by GOD om vir HOM ‘n stortreën van seëninge 

te word vir andere. Ek glo dat dit die hoof konsep van “seëninge” in die 

BYBEL is. Eerder as die idee dat die “ek” belangriker word as andere. 

 
1Pet 3:9  Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met 
skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle 
hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.  
 
Jak  3:10  Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my 
broeders, behoort nie so te wees nie.  
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Joh 7:38  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende 
water sal uit sy binneste vloei.  
 
Mat 25:34  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: 
Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle 
berei is van die grondlegging van die wêreld af.  
 
Jos 1:7  Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel 

volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan 

nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral 

waar jy mag gaan. 

 

Het seëninge te doen met wêreldse rykdom? 

 
Spr 10:22  Die seën van die HERE dit maak ryk, en moeitevolle arbeid 
voeg daar niks by nie.  
 
Spr 10:22  The blessing of the LORD, it maketh rich, and he addeth no 
sorrow with it.  
 
Wêreldse rykdom, omdat ons in ‘n monitêre stelsel fungeer het baie 
belangrik geword vir meeste mense. Maar waar baie die fout begaan is hoe 
hulle te werk gaan om dit te kry en te behou. 
 
1Joh 2:15  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.  
1Joh 2:16  Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die 
vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is 
nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.  
1Joh 2:17  En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat 
die wil van God doen, bly vir ewig.  
1Joh 2:18  Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat 
die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons 
weet dat dit die laaste uur is.  
 
Om geldelik baie ryk te wees is sekerlik begeerlik, maar Salomo skryf 
verder “having no sorrow with it”, wat beteken dat daar geen 
verontrusting is om dit te behou nie, geen kwelling is in die gees vir die 
geniet daarvan nie, geen pyniging is as mens dit verloor nie, geen skuld 
gevoelens is vir die wangebruik daarvan nie, maar om dit te hê en die hart 
te hê wat rustig daaroor is, om verder net goed te doen daarmee en om 
GOD daarmee te dien met ‘n blye hart. 
 
Aangesien baie mense aardse rykdom graag wil besit sê die psalm digter –  
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Ps 127:2  Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van 
smarte eet—net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!  
 
Hy sê dus hier, moenie deel word van hierdie aardse sisteem nie, want dit 
is wat waarlik ryk maak, en geen hartseer byvoeg nie. 
Wat kom uit die liefde van GOD dra saam met dit die seën van GOD. GOD 
beskerm jou teen die lus en passie om nog te wil hê, om gierig te word. 
GOD sê: 
 
Spr 10:4  Hy word arm wat met ‘n trae hand werk, maar die hand van 
die vlytiges maak ryk.  
 
Die hand van die vlytige hier beteken nie dat dit gaan oor flukse mense 
wat ryk word nie, maar hier beteken dit dat dit  gepaard gaan met GOD se 
seën, die skrywer praat hier van geestelike rykdom. 
 
Die ywer om dus geestelike rykdom te beërwe is ons plig maar dit is GOD 
wat altyd al die glorie moet kry: 
 
Deut 8:17  en jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand 
het vir my hierdie rykdom verwerwe.  
Deut 8:18  Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag 
gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy 
aan jou vaders met ‘n eed beloof het, soos dit vandag is.  
 
Dus die seën van GOD wat HY voorsien is vir ons goed. Moeilikheid en 
moeisaamheid gaan gepaard met dit wat GOD nie voorsien nie. Maar GOD 
se seën gee gewone geluk en heg geen belasting aan die gemak daarvan 
nie. 
 
GOD se intensie en begeerte om die mensdom te seën is ‘n sentrale fokus 

van SY verbond. Om die rede is GOD se Woord deurtrek met die konsep van 

seëninge. GOD se seëninge in die BYBEL was publieke deklarasies en het 

ook te doen met ‘n skenking van krag, voorspoed en sukses. In alle gevalle 

het die seëning gedien as ‘n motivering om binne die raamwerk van die 

seën gevolg te word. 

Die term  “seën”, in die Ou Testament kom meer as 600 keer voor. En soos 
in die begin terme van die artikel gesien is beteken die term om te “buig”, 
want in vroeër tye sou mens buig om seën te ontvang. 
 
Wie het in die BYBEL seëninge uitgedeel? 

Binne die instansie van familie, regerings en gelowe: 

 Binne die familie het die vader seën gespreek oor sy vrou en kinders: 
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Gen 27:27  En hy het nader gekom en hom gesoen. Toe ruik hy die geur 
van sy klere, en hy seën hom en sê: Kyk, die geur van my seun is soos 
die geur van die veld wat die HERE geseën het.  
Gen 27:28  En mag God jou gee van die dou van die hemel en van die 
vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos.  
Gen 27:29  Volke sal jou dien, en nasies voor jou neerbuig. Wees ‘n 
heerser oor jou broers, en die seuns van jou moeder moet hulle voor 
jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek, en geseënd hulle wat jou 
seën.  
 
Gen 49:25  van die God van jou vader, wat jou help, en met die hulp 
van die Almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo, 
met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van 
borste en moederskoot.  
Gen 49:26  Die seëninge wat jou vader ontvang het, oortref die 
seëninge van die ewige berge, die kostelike gawes van die ewige 
heuwels. Dit sal wees op die hoof van Josef en op die hoofskedel van 
die uitverkorene onder sy broers.  
 
1Sa 2:20  Dan seën Eli Élkana en sy vrou en sê: Mag die HERE jou ‘n 
nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die HERE 
afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe.  
 

 In die regering het die regeerder van die dag die seën uitgedeel: 

2Sa 6:18  Toe Dawid gereed was met die brandoffer en dankoffers, het 
hy die volk in die Naam van die HERE van die leërskare geseën  
 
1Kon 8:14  Daarop draai die koning sy aangesig om en seën die hele 
vergadering van Israel, terwyl die hele vergadering van Israel staan.  
 
1Kon 8:54  Net toe Salomo gereed was om hierdie hele gebed en 
smeking tot die HERE te bid, het hy voor die altaar van die HERE 
opgestaan uit sy knielende houding, met sy hande na die hemel 
uitgebrei;  
1Kon 8:55  en hy het gaan staan en die hele vergadering van Israel 
hardop geseën en gesê:  

 

 Die stam van Levi was uitgesonder en kon in die HERE se NAAM 

seëninge uitdeel: 

 

Deut 10:8  In dié tyd het die HERE die stam van Levi afgesonder om die 
verbondsark van die HERE te dra, om voor die aangesig van die HERE 
in sy diens te staan en in sy Naam te seën tot vandag toe.  
Deut 21:5  Dan moet die priesters, die seuns van Levi, aankom; want 
die HERE jou God het hulle uitverkies om Hom te dien en om in die 
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Naam van die HERE te seën, en volgens hulle uitspraak moet elke saak 
van twis en verwonding afgehandel word.  
 

Daar is drie faktore wat na vore kom met die Ou Testament seëninge: 

1. Die meer belangrik, het altyd die minder belangrik geseën: 

Heb 7:6  maar hy wat nie uit húlle sy geslagsregister aflei nie, het van 
Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën.  
Heb 7:7  Nou word sonder enige teëspraak die mindere deur die 
meerdere geseën.  
 

2. Die seëning is ‘n teken van spesiale begunstiging waarvan     die 
resultaat voorspoed en sukses sal wees: 

Deut 28:3  Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in 
die veld.  
Deut 28:4  Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte 
van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die 
aanteel van jou kleinvee.  
Deut 28:5  Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.  
Deut 28:6  Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees 
by jou uitgang.  
Deut 28:7  Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, 
voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 
sewe paaie voor jou uit vlug.  
 

3. Die seëning is ‘n aanroeping vir GOD se seën: 

Gen 28:3  En mag God, die Almagtige, jou seën en jou vrugbaar maak 
en jou vermeerder, sodat jy ‘n menigte van volke kan word.  
 
In ‘n minder seremoniële sin leer die BYBEL dat ‘n algemene seën gespreek 
word oor die regverdige. Die wat gehoorsaam is aan GOD se gebooie word 
geseën met oorwinning en ‘affluence’.  
 
Deut 28:1  As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om 
sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die 
HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.  
Deut 28:2  En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy 
luister na die stem van die HERE jou God.  
Deut 28:3  Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in 
die veld.  
Deut 28:4  Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte 
van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die 
aanteel van jou kleinvee.  
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Deut 28:5  Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.  
Deut 28:6  Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees 
by jou uitgang.  
Deut 28:7  Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, 
voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 
sewe paaie voor jou uit vlug.  
Deut 28:8  Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles 
waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die 
HERE jou God jou sal gee.  
Deut 28:9  Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy 
jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in 
sy weë wandel.  
Deut 28:10  En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die 
HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.  
Deut 28:11  En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die 
vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van 
jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof 
het om aan jou te gee.  
Deut 28:12  Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou 
oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die 
werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self 
nie hoef te leen nie.  
Deut 28:13  En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy 
sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie 
van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,  
Deut 28:14  en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle 
vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.  
 
Maar die wat nie SY gebooie gehoorsaam nie sal vervloek wees: 
 
Deut 28:15-68  en die gevolge sal droogte , siekte en berowing wees. 
 

Kan ‘n mens vir GOD seën? 

Ja. Die terminologie word gesien in bv  Psalm 103:2  

Ps 103:1  ‘n Psalm van Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles wat 
binne-in my is, sy heilige Naam!  
Ps 103:2  Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade 
nie! 
 
Is die seëninge in die Ou Testament verskillend van die Nuwe Testament? 
  
Die parallelle tussen die Ou en Nuwe Testament is treffend. In die Ou 
Testament het ons gesien om deur GOD geseën te wees, ontaard in die 
resultaat van geluk en welvaart. 

http://www.biblestudytools.com/bible/passage.aspx?q=Deuteronomy+28:15-68
http://www.biblestudytools.com/psalms/103-2.html
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In die Nuwe Testament is die fokus op geestelike rykdom eerder as 
materiële rykdom.  

GOD se belofte aan Abraham dien as die fondasie van seëninge. Die belofte 
dat alle mense op aarde geseën sal wees, word in JESUS CHRISTUS vervul: 

Gen 12:1  En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit 
jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.  
Gen 12:2  En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so 
groot maak, dat jy ‘n seën sal wees.  
Gen 12:3  En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat 
jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.  
 
Vervulling in JESUS: 
 
Gal 3:8  En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die 
geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig 
met die woorde: In jou sal al die volke geseën word.  
Gal 3:9  Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die 
gelowige Abraham.  
Gal 3:10  Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die 
vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles 
wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.  
Gal 3:11  En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is 
duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.  
Gal 3:12  Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat 
hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.  
Gal 3:13  CHRISTUS het ons losgekoop van die vloek van die wet deur 
vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen 
wat aan ‘n hout hang—  
Gal 3:14  sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in 
CHRISTUS JESUS, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof 
kan ontvang.  
 
JESUS het die gevolge van die vloek van gelowiges op HOM geneem en die 
geskenk gegee van vergifnis van sondes: 
 
Gal 3:13  CHRISTUS het ons losgekoop van die vloek van die wet deur 
vir ons ‘n vloek te word want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat 
aan ‘n hout hang—  
 
Rom 4:6  Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God 
geregtigheid toereken sonder werke:  
Rom 4:7  Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie 
se sondes bedek is.  
Rom 4:8  Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie 
toereken nie.  
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Rom 4:9  Hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenes of ook 
op die onbesnedenes? Want ons sê: Aan Abraham is die geloof tot 
geregtigheid gereken.  
 

Ps 32:1  ‘n Psalm van Dawid; ‘n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie 
se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.  
Ps 32:2  Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid 
nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie.  
 
Gelowiges word dus geseën met elke geestelike seëning wat bestaan: 

Efes 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here JESUS CHRISTUS 
wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in 
CHRISTUS,  
  
En hierdeur erf gelowiges alle seëninge wat  aan die aartsvaders belowe 
was: 
 
Heb 6:12  sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat 
deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is.  
 
Heb 6:15  En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. 

Heb 12:17  Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou 
beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, 
al het hy dit met trane vurig begeer.  
 
1Pet 3:9  Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met 
skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle 
hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.  
 
Wanneer gelowiges dus geseënd is deur die erfporsie wat in CHRISTUS 
ontvang is, kry hulle ook die groot verantwoordelikheid om ‘n seën vir die 
wêreld te wees veral aan mense wat hulle vervloek en vervolg: 
 
Luk 6:27  Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê 
en goed doen aan die wat vir julle haat.  
Luk 6:28  Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle 
beledig.  
 
1Kor 4:12  en swoeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons 
uitgeskel, ons seën; word ons vervolg, ons verdra dit;  
 
1Pet 3:9  Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met 
skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle 
hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.  
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Jes 19:24  In dié dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, 
‘n seën in die midde van die aarde,  
 
Sag 8:13  En soos julle ‘n vloek gewees het onder die nasies, o huis van 
Juda en huis van Israel, so sal Ek julle verlos, dat julle ‘n seën kan 
wees. Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees.  
 
In die algemeen in die Nuwe Testament word die woord seën gebruik om te 
wys dat mense uitgekies en bevoorreg word deur GOD bv: 

JESUS – 
Mar 11:9  En die wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep 
en gesê: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!  
Mar 11:10  Geseënd is die koninkryk wat kom in die Naam van die 
Here, die koninkryk van ons vader Dawid! Hosanna in die hoogste 
hemele!  
 
Kinders –  
Mar 10:13  En hulle het kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon 
aanraak; en die dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf.  
Mar 10:14  Maar toe JESUS dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik 
geneem en vir hulle gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en 
verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.  
Mar 10:15  Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God 
nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.  
Mar 10:16  En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê 
en hulle geseën.  
 
Maria –  
Luk 1:42  en het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd is jy 
onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot!  
 
Dissipels –  
Luk 24:50  En Hy het hulle uitgelei tot by Betánië. En Hy het sy hande 
opgehef en hulle geseën.  
 
Die wat nie gesien het nie maar glo –  
Joh 20:29  JESUS sê vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy 
geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.  
 
En die wat versoekings verdra –  
Jak 1:12  Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets 
deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here 
beloof het aan die wat Hom liefhet.  
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Wat is die mees prominente seëning van JESUS? 
 
 
Mat 5:3  Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die 
koninkryk van die hemele.  
Mat 5:4  Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.  
Mat 5:5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.  
Mat 5:6  Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle 
sal versadig word.  
Mat 5:7  Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid 
bewys word.  
Mat 5:8  Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.  
Mat 5:9  Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God 
genoem word.  
Mat 5:10  Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, 
want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.  
 
Luk 6:20  Toe slaan Hy sy oë op oor sy dissipels en sê: Salig is julle, 
armes, want aan julle behoort die koninkryk van God.  
Luk 6:21  Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig 
word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag.  
Luk 6:22  Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle 
julle verstoot en beledig en jul naam weggooi soos iets wat sleg is, ter 
wille van die Seun van die mens.  
 
En die grootste seën vir almal wat hul kruis optel en CHRISTUS volg maak 
nie saak wat nie: 
 
Open 20:6  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 22:7  Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die 
profesieë van hierdie boek bewaar.  
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VRIENDE 
 
 
Friends come,  
Friends go,  
But a true friend is there to watch you grow.  
 
Wat is die BYBEL se lering om vriende? 

Tipes CHRISTELIKE Vriendskappe: 

 Mentor Vriendskap 

In hierdie vriendskap leer ons en gee ons raad en is ons dissipels vir ander  
vriende. Hierdie is ‘n verhouding wat gebaseer is op bediening, soortgelyk 
aan wat JESUS met SY dissipels gehad het.  

 Leerder Vriendskap 

In hierdie vriendskap word ons geleer, raad gegee, en ontvang ons 
dissipelskap van ander CHRISTEN vriende. Soortgelyk aan JESUS se dissipels 
wat die Woord geleer het by JESUS.  

 Wederkerige vriendskap 

Hierdie vriendskap word nie gebou op mentorskap nie, maar is ‘n 
verhouding van gee en ontvang wat in geestelike balans is tussen 2 
vriende. Dit is ook ‘n natuurlike vloei tussen 2 individue wat die beste op 
die hart dra van die ander persoon. 
  
‘n Mentor vriendskap kan maklik afgewater word as al twee partye nie die 
natuur van die verhouding verstaan nie, mens begin dan om grense te stel 
vir privaat ruimte. Hier moet die mentor dan terug trek en sy eie 
geestelike groei ondersoek, en verder limiete stel op sy verhouding met die 
leerder.  
 
Net so is die leerder wat te veel verwag van sy mentor besig om ‘n 
verhouding te bou met die verkeerde persoon. Leerders moet hulle grense 
ken en verhoudings knoop met persone wat nie mentors is nie.  
 
Wederkerige vriendskap is baie verskillend van mentor vriendskappe. 
Hierdie verhoudinge geskied ook nie oornag nie. Dit geskied oor ‘n lang 
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tydperk en gebeur soos mens groei in geestelike volwassenheid. ‘n Sterk 
CHRISTELIKE verhouding ontstaan wanneer twee vriende groei in geloof en 
goedheid en kennis en seëninge.  
 
Hoe lyk ‘n ware CHRISTEN vriend? 
 

 CHRISTEN Vriendskap is om te offer 
 
Joh 15:13  Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir 
sy vriende gee.  
 
JESUS is die beste voorbeeld van ‘n ware CHRISTEN vriend. HY offer SY 
liefde vir ons en is nooit selfsugtig nie. HY het dit ook bewys deur 
wonderwerke en deur SY dissipels se voete te was in nederigheid, en die 
hoogtepunt, deur SY lewe te gee aan die kruis. 
  
As ons ons vriende kies deur net te dink wat hulle vir ons kan offer sal ons 
nooit die seëninge van ‘n ware vriendskap beleef nie: 
 
Fil 2:3  Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in 
nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.  
 
Dus deur jou vriend se behoeftes hoër te ag as jou eie is jy op dieselfde 
pad wat JESUS ons leer. En in die aard bekom ‘n mens  ‘n vriend vir altyd. 

Wat is die karaktereienskappe van ‘n CHRISTEN vriendskap? 

 CHRISTEN Vriendskap aanvaar onkondisioneel 

Spr 17:17  Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die 
oog op die nood.  
 
Die beste van vriendskappe word gekry tussen broers en susters omdat 
hulle alles van mekaar se swakhede en imperfeksies ken. As mens maklik 
seergemaak word of in die gesig geraak is sal mens moeilik vriende maak. 
Niemand is perfek nie en wanneer mens mooi kyk sal mens besef dat albei 
partye blaam deel in ‘n vriendskap wat skeur. ‘n Ware vriend sal maklik 
vergifnis vra en dit maklik  aanvaar. 
 

 CHRISTEN Vriendskap vertrou totaal en al 
 
Spr 18:24  ‘n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is ‘n 
vriend wat sterker aanhang as ‘n broer.  
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Die Spreuke ontbloot hier dat ‘n ware CHRISTEN vriend vertrouenswaardig 
is. Dit is belangrik dat mens net met ‘n paar lojale vriende hierdie vertroue 
deel. Die skrywer sê dat deur te maklik te vertrou mens baie seer kan kry. 
Tyd sal leer hoe twee vriende nader groei na mekaar soos broeder en 
suster.  

 CHRISTEN Vriende hou gesonde grense 

1Kor 13:4  Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie 
jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,  

As mens versmoord voel in ‘n vriendskap verhouding is daar iets fout. Net 
so as mens gebruik voel. Gee genoeg ruimte, dit is ‘n teken van ‘n gesonde 
verhouding. ‘n Ware CHRISTEN vriend sien die verhouding wat u het met 
ander mense raak en respekteer dit. 

 CHRISTEN vriende gee gesamentlike opbouing  

Spr 27:6  Die wonde deur een wat liefhet, is opreg bedoel, maar die 
soene deur ‘n vyand is oorvloedig. 

Ware CHRISTEN vriende, bou mens op geestelike, emosioneel en fisiese 
eienskappe. Vriende hou daarvan om bymekaar te wees, want dit voel 
goed. Mens ontvang uit so vriendskap krag, liefde en aanmoediging. En 
soms moet ons swaar goed sê wat die ander persoon nodig het om te hoor. 
Maar omdat daar so ‘n CHRISTEN respek opgebou is tussen die twee partye 
maak hierdié swaar praat die regte impak. Die swaar boodskap kan dus 
effektief gedoen word met liefde en impak. 

Spr 27:17  Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die 
ander.  
 
Kom ons ondersoek die Woord verder. 
 
Die woord vriend kom ongeveer 80 keer voor in die BYBEL. Die  lering oor 
die woord vriend is die volgende: 
 
Pred 4:9  Twee is beter as een, want hulle het ‘n goeie beloning vir 
hulle moeitevolle arbeid.  
 
‘n Ware vriend sal dus bystaan ook in slegte tye, maar... 
‘n Slegte vriend moet vermy word: 
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Spr 25:19  ‘n Slegte tand en ‘n voet wat swik, so is die vertroue op ‘n 
ontroue in die dag van benoudheid.  
 
‘n Vriend wat moet vermy word met die volgende eienskappe: 
 
Spr 22:24  Verkeer nie met ‘n driftige man nie, en met ‘n opvlieënde 
man moet jy nie omgaan nie,  
 
In teenstand sal ‘n goeie vriend goeie kritiek lewer: 
 
Spr 27:6  Die wonde deur een wat liefhet, is opreg bedoel, maar die 
soene deur ‘n vyand is oorvloedig.  
 
Ware vriende moet bewaar word: 
 
Spr 27:10  Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, 
en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 
‘n Buurman wat naby is, is beter as ‘n broer wat ver is.  
 
Wat sê JESUS oor vriendskap? 
 
Joh 15:14  Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.  
 
JESUS is die toppunt van vriendskap vir die mens: 
 
Joh 15:13  Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir 
sy vriende gee.  
 
Dus JESUS se vriendskap is ongeëwenaar, en HY wil graag SY ongelooflike 
vriendskap met jou ook deel. Daar is geen beter vriend as ons HERE JESUS 
CHRISTUS nie. 
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Ouderdomme in die BYBEL 
 

Kon mense regtig so oud geword het in die BYBEL se tyd, en hoekom 

het mense langer geleef voor die vloed as na die vloed? 

Een van die mees interessante aspekte van die BYBEL is die lang lewens 

wat mense behaal het voor die vloed. Adam was 930, Matusaleg 969, die 

oudste, Noag 950, en die kritici sê hierdie ouderdomme is mites. 

GOD skryf in Genesis: 

Gen 6:13  En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my 
besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, 
Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.  
Gen 9:11  En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer 
deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen 
vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie.  
 
Na die vloed was die aarde heeltemal anders as wat dit voor die vloed was. 

Daar was globale veranderinge in klimaat, samestelling  van die atmosfeer, 

geologies veranderinge, kosmiese straling wat nou die aarde bereik het, 

osoon konsentrasies, ultra violet bestraling, genetiese mutasies en baie 

ander biologiese en chemiese veranderinge. Hierdie vinnige veranderinge 

het ‘n vinnige afname gebring in die ouderdom van mense na die vloed. 

Die Joodse historikus Flavius Josephus skryf: 

"Now when Noah had lived three hundred and fifty years after the Flood, 

and that all that time happily, he died, having lived the number of nine 

hundred and fifty years. But let no one, upon comparing the lives of the 

ancients with our lives, and with the few years which we now live, think 

that what we have said of them is false; or make the shortness of our lives 

at present an argument, that neither did they attain to so long a duration 

of life, for those ancients were beloved of GOD, and [lately] made by GOD 

himself; and because their food was then fitter for the prolongation of life, 

might well live so great a number of years: and besides, GOD afforded 

them a longer time of life on account of their virtue, and the good use 

they made of it in astronomical and geometrical discoveries, which would 

not have afforded the time of foretelling [the periods of the stars] unless 

they had lived six hundred years; for the great year is completed in that 

interval."  
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"Now I have for witnesses to what I have said, all those that have written 

Antiquities, both among the Greeks and barbarians; for even Manetho, who 

wrote the Egyptian History, and Berosus, who Kollected the Chaldean 

Monuments, and Mochus, and Hestieus, and, besides these, Hieronymus the 

Egyptian, and those who composed the Phoenician History, agree to what I 

here say: Hesiod also, and Hecatseus, Hellanicus, and Acusilaus; and, 

besides these, Ephorus and Nikolaus relate that the ancients lived a 

thousand years. But as to these matters, let every one look upon them as 

he thinks fit." (Antiquities of the Jews, Book 1, Chapter 3) 

 

Die lewensverwagting voor en na die vloed 

Die gemiddelde lewensverwagting voor die vloed 

was 857 jaar. Na die vloed was dit 323 jaar 

Die lang lewens was nie mites nie. En ons kan dit verduidelik deur dat 
mens die eksponensiële vergaan of verval koers verstaan. 

In die natuur vergaan alles teen ‘n sekere koers. Byvoorbeeld wanneer 
organismes in ‘n bottel blootgestel word aan radioaktiewe stowwe sal hulle 
teen ‘n sekere spoed sterf, ons noem dit natuurlike vergaan koers of 
kurwe. As mens die lewenspan van die organismes oordra op ‘n grafiek sal 
mens ‘n tipe grafiek kry soos in figuur 2. Dit is dieselfde kurwe wat verkry 
word van die sterf koers van organismes wat blootgestel word aan groot 
hoeveelhede dodelike gasse en gifstowwe.  

As ons die punte van die bevolking vat in ons bespreking en dit op die 
grafiek plaas, sal ‘n mens sien hoe naby die vergaankoers is aan die 
eksponensiële verval. Die slotsom sal vir ons ’n vergelyking  en waarde gee 
wat ons die koëffisiënt van bepaling noem in wetenskaplike terme. Met 



OUDERDOMME IN DIE BYBEL 

 
494 

 

ander woorde dit is ‘n wiskundige formule om te wys hoe naby die grafiek 
aan die eksponensiële verval kurwe is. Die koëffisiënt van bepaling sal ‘n 
waarde hê van 0-1. As die koëffisiënt 1 is, is dit ‘n perfekte kurwe.  

Die aartsvaders voor die vloed het baie lang lewens gehad. Na die vloed 
het hulle lewens verval tot ‘n gemideld van 70 jaar. Hierdie lewensspan 
kan op ‘n grafiek geplaas word en die verval koers kan uitgewerk word, 
wiskundig, om die verval uit te werk met die eksponensiële verval kurwe 
met  koëffisiënt van 1. Wanneer ons dit doen kan ons presies uitwerk dat 
die verval van ouderdomme  na die vloed nie mites was nie, en dat die 
BYBEL 100% korrek is.  

Sien in figuur 2 dat die koëffisiënt van bepaling (R2) amper  .89 is. Dit 
beteken dat verval koers van die aartsvaders se dood na die vloed 11% was 
van ‘n perfekte paar. Met ander woorde die verval koers van die 
afnemende ouderdomme van aartsvaders na die vloed is baie naby aan die 
natuurlike eksponensiële verval kurwe.  

Lewensverwagting van aartsvaders na die vloed 

 

Figuur 2 

Dit het 20 geslagte geneem om ‘n nuwe ekwilibrium van 70 jaar te vorm.  
 
Let ook op die val van lewensverwagting met Peleg. Peleg beteken 
“aardbewing”. In sy tyd, sê die Bybel is die aarde verdeel. Sy broer se 
naam, Joktan, beteken “verkort”. Dit kan dui op verdere groot geologiese 
veranderinge wat die watervlak verhoog het vanaf die kontinentale plaat 
tot waar dit vandag is. 
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Gevolgtrekking oor die BYBELSE aartsvaders: 

 

 Die ouderdomme in die BYBEL is amper 100 % vergelykbaar met 
die wiskundige wetenskaplike formule van die natuurlike 
eksponensiële vergelyking van vandag. 

 Die mense van daardie tyd het nie geweet van die vergelyking met 
die skryf van die BYBEL nie. GOD het. 

 Die ouderdomme se verval wys die verskil in 
lewensomstandighede voor en na die vloed 

 Die BYBEL is dus nie net “HEILIGE SKRIF” nie, maar ook wiskundig 
korrek. 
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Sektes en ander gelowe 

Daar is besluit om hierdie artikel te plaas om rede die afvaligheid van 
mense, en die swak geloof van alle mense het. Mense het ‘n soeke na ‘n 
godheid wat hulle kan verstaan, en om sin te maak van alles om mens. En 
dit is presies wat ek wil uitlig, dat gelowe en sektes die entiteit is wat 
mens afvallig maak. Gelowe en sektes is presies wat mense laat twyfel, dit 
maak mens afvallig van ons  LEWENDE GOD. Dit was die briljante siek plan 
van Satan om verdeeldheid te bring tussen GOD se mense. 
 
Gelowe het ‘n multi-triljoen dollar industrie geword. Mense dink dat sektes 
of kerke waarlik hul diepste wese en menswees waardeer en die oplossing 
is vir alle probleme. Niks is verder van die waarheid nie. Want agter die 
grootste aantal van die bewegings, word oorloë gefinansier en selfsugtige 
planne gesmee, wat niks te doen het met verlossing of die saligheid van 
die mens se siel nie. 
 
Dit is eerder aandagrowende bewegings wat Satan ten doel het om mense 
afvallig te maak en siele te steel deur tierlantyntjies en bindinge. Moenie 
dat hy dit by u kom steel nie! 
 

Watter gelowe en sektes is prominent in vandag se era? 

 

Daar is geweldig baie sektes en gelowe, en is te veel om in een artikel te 
druk. Ons behandel dus die belangrikstes wat ek glo in die eindtyd baie 
prominent sal word en wat alreeds is. 
Maar kom ons kyk eers wat sê die BYBEL oor die aspek; 

Lev 19:31  Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die 
geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te 
verontreinig nie. Ek is die HERE julle God.  

 
Lev 20:6  En as ‘n persoon hom begewe tot die geeste van 
afgestorwenes en die geeste wat waarsê om agter hulle aan te 
hoereer, sal Ek my aangesig teen dié persoon rig en hom uitroei onder 
sy volk uit.  
 
2Pet 2:1  Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos 
daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye 
heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n 
vinnige verderf oor hulleself bring;  

 
1Tim 4:1  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige 
van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van 
duiwels sal aanhang  
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Deut 18:10  Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy 
dogter deur die vuur laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of 
met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,  
Deut 18:11  of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n 
afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg 
nie.  
Deut 18:12  Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n 
gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle 
voor jou uit.  

 
Open 21:8  Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en 
gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en 
afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand 
met vuur en swawel: dit is die tweede dood.  

 
Rom 5:12  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 gesondig het  

 
2Kron 33:6  Ook het hy self sy seuns deur die vuur laat deurgaan in die 
dal van die seun van Hinnom en met goëlery en verklaring van 
voortekens en towery omgegaan en dodebesweerders en waarsêers 
aangestel; hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die 
HERE, om Hom te terg. 

  
Deut 17:2  As by jou, in een van jou poorte wat die HERE jou God jou 
sal gee, ‘n man of ‘n vrou gevind word wat doen wat verkeerd is in die 
oë van die HERE jou God deur sy verbond te oortree,  
Deut 17:3  en ander gode gaan dien en voor hulle neerbuig, en voor die 
son of die maan of die hele leër van die hemel—wat Ek nie beveel het 
nie—  
Deut 17:4  en dit aan jou vertel word, en jy dit hoor, dan moet jy 
terdeë ondersoek instel, en as dit waarheid is, staan die saak vas, is 
hierdie gruwel in Israel gedoen,  
Deut 17:5  dan moet jy dié man of dié vrou wat hierdie verkeerde ding 
gedoen het, na jou poorte uitbring—die man of die vrou—en jy moet 
hulle stenig, dat hulle sterwe.  

 
Lev 20:27  En as daar in ‘n man of vrou ‘n gees van ‘n afgestorwene is 
of ‘n gees wat waarsê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet 
gestenig word. Hulle bloedskuld is op hulle.  

 
2Joh 1:7  Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie 
bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en 
die Antichris.  
2Joh 1:8  Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid 
verkry het nie, maar ‘n volle loon ontvang.  
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2Joh 1:9  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus 
nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader 
sowel as die Seun.  
2Joh 1:10  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, 
ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.  
2Joh 1:11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose 
werke.  

 
1Joh 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die 
proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld 
uitgegaan.  
1Joh 4:2  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat 
Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;  
1Joh 4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees 
gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris 
waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.  

 
1Joh2:18  Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat 
die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons 
weet dat dit die laaste uur is.  

 
2Pet 1:20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesieë van die 
Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;  
2Pet 1:21  want geen profesieë is ooit deur die wil van ‘n mens 
voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige 
mense van God gespreek.  

 
Jak 2:19  Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, 
en hulle sidder.  

 
Gal 5:19  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, 
hoerery, onreinheid, ongebondenheid;  
Gal 5:20  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, 
naywer, tweedrag, partyskap;  
Gal 5:21  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, 
waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat 
sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.  

 
Rom 8:1  Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus 
Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.  

 
Spr 19:19  en verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die 
boeke bymekaargebring en voor almal verbrand; en hulle het die 
waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftig duisend silwerstukke 
was.  

 
Jes 8:19  En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van 
afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel—moet ‘n 
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volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra 
word?  
 
MAAR? Terwyl die WOORD van GOD duidelik is oor SY WOORD en sy 
verwagtinge van die mens, is SY Genade vir die gehoorsame mens net so 
duidelik: 
 
Joh 1:1  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die 
Woord was God.  
 
1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van 
God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie 
verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.  
Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 
enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en 
gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge 
en gedagtes van die hart.  
 
Rom 8:9  julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as 
naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van 
Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.  
Rom 8:10  Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë 
die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid.  
 
Rom 8:1  Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus 

Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees 

2Tim 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
2Tim 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie 

werk volkome toegerus 

Sektes en gelowe (kort opsommings) 

Jehovah getuies: 

 Gestig deur Charles Russel gebore 1852. Sy dogma het  uit 
oosterse gelowe onstaan.  

 Later het hy saam met ‘n bybelstudie groep die ‘Watchtower 
Magazine’ gestig. 

 Die Watchtower tydskrif was sy interpretasie van die Bybel en 
was/is totaal korrup. 

 Jehovah getuies glo nie in die hemel of hel nie. 

 Hulle het profeteer die aarde sal vernietig word in 1914. 

 Russel is oorlede in 1916. 

 Franklin Rutherford het by hom oorgeneem. 
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 Hy het die beweging met ‘n ysterhand regeer en het die naam 
‘Jehovah getuies’ begin. 

 Hulle glo dat GOD se Koninkryk in 1914 onstaan het. 

 Hulle glo JESUS is wel deur GOD gemaak maar is nie Goddelik nie. 

 JESUS is nie gekruisig vir vergifnis van sonde nie. 

 Verlossing kan net gekry word deur die Watchtower tydskrif te 
bestudeer en te versprei. 

 Die Jehovah getuies is ‘n goed bestuurde kommersiële 
maatskappy. 

 Die ‘regerende hoof’ is hulle almagtige god. 

 Onder die is die ‘gelowige knegte’ 

 En onder hulle die ‘streek knegte’ 

 Hulle herskryf dikwels die Bybel en verander tekse. 

 Verse word buite konteks geplaas. 

 Hulle leer JESUS is nie GOD nie. 

 Hulle mag geen bloedoortapping kry nie, en baie gaan dood as 
gevolg van die geloofsisteem. 

 Verder in hul geskiedenis was daar dinge soos Russell se ‘miracle 
wheat’ wat hy verkoop het vir een dollar vir ‘n pond. Wat gesê is; 
dit is beter as normale graan. Wat ‘n totale leuen was. 

 In 1947 het die Hoëgeregshof van Kanada bepaal dat die Jehovah 
Getuies nie ‘n gelowige liggaam is nie. 

 Verder het hulle profeteer dat Armaggedon in Oktober 1975 sal 
geskied. Maar toe hulle sien dis nog ‘n leuen het baie die 
beweging verlaat. 

 

Die Mormone 

 

 Ook genoem die ‘Church of the Latter-Day saints’ 

 Die hoofkwartiere is in Salt Lake City, Utah, wat hulle glo die  
beloofde land is. 

 Begin deur Joseph Smith, gebore 1805. 

 Volgens hom het God aan hom verskyn toe hy 14 was en gesê alle 
kerke kom van die hel af. 

 3 Jaar later het ‘n engel vir hom gesê om na ‘n koppie toe te gaan 
in New York waar hy goue plate sal kry wat die geskiedenis sal 
vertel van die vroeë Amerikaners en die hele evangelie. 

 In 1827 het hy die Mormoon Boek begin skryf deur die goue plate 
te vertaal terwyl hy agter ‘n skerm geskuil het. 

 Dit was ‘n totale klug en baie van sy vriende het die beweging 
verlaat en vertel van Joseph Smith se immoraliteite. 

 Hy is doodgeskiet in 1844. En Brigham Young het by hom 
oorgeneem. 

 Hulle glo dat alle mense opgewek sal word uit die dood maar net 

die Mormone sal hemel toe gaan. 
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 Volgens die Mormone is die Mormoonse boek  die waarheid en is 
gelykstaande aan die Bybel. 

 GOD was voorheen ‘n man. 

 Die Mormoonse beweging, volgens hulle, is GOD se kerk op aarde. 

 Hulle glo JESUS sal SY nuwe kerk in Amerika stig. 

 Daar is al 3 913 veranderinge gemaak in die Mormoonse boek 

 Die goue plate het nooit bestaan nie. 

 Brigham Young het ook lede wat nie meer wou behoort het aan 
die sekte nie, laat vermoor as hulle wou vlug. 

 

Scientology 

 

 Gestig in 1950, en promoveer dat deur hulle beweging mense 
slimmer word. 

 Die stigter was L.Ron Hubbard ‘n fiksie skrywer. 

 Later deur sy ‘Dianetics’ boek  en organisasie is Scientology 
bestempel as ‘n geloof. 

 Hubbard sê dat hy al 2 keer die hemel besoek het. Met sy eerste 
besoek sê hy was dit ‘n pragtige plek en met sy 2de besoek was 
dit vervalle. 

 Die beweging is van sy begin af gedurig in die hof op menigte 
aanklagte en korrupsie. 

 Die manier volgens hulle om gered te word is deur, ‘helder’ te 
wees. Deur helder te wees kan mens ‘n IK  van 135 bereik. 

 Net deur Scientology te volg kan mens gered word, deur 
raadgewings te kry van private raadgewers wat al “pre-helder” is. 

 Scientology volgens Hubbard is die Nuwe Era 

 Hulle leer verder dat die mens ‘n , ‘thetan’ het of gees, 
Hierdie ‘thetans’ het die hemel en aarde geskep en het oor 
miljoene jare evoleer, maar hulle het vergeet van hulle ware 
identiteit, en het met die skepping vermeng. Maar deur 
Scientology kan ‘n thetan weer sy ware potensiaal bereik. 
‘n Mens kry jou thetan met bevrugting. 

 Wanneer ‘n thetan die liggaam binne kom bring dit saam met hom 
miljoene jare se engramme . 

 

Rastafariërs 

 

 Die hoof area van die beweging is in Jamaika. 

 Hulle sê die wit man is die duiwel en maak slawe van swart 
mense. 

 Hulle gebruik dagga om dinge van die wêreld te bespreek saam 
met meditasie. 

 Gestig in 1920 deur Marcus Mosiah Garvey. 

 Ras Tafari het by hom oorgeneem, en gesê hy is ‘n direkte 
afstammeling van Koning Salamo. 



SEKTES EN ANDER GELOWE 

 
502 

 

 Hy was later gekroon as ‘Emperor Haile Selassie’ en het homself 
as ‘n god verklaar. 

 Hulle glo dat GOD, Christene en Israelite almal swart was. 

 JESUS volgens ratafariërs was ‘n blou oog Europeër. 

 GOD het mens geword nie as JESUS nie maar Haile Selassie. 

 Volgens hulle is hulle die ware Jode. 

 Die Bybel is geskryf deur swart mense vir swart mense. 
       

Hindu 
 

 Die woord Hindu kom van die woord ‘Indiaan’. 

 Dit is so ‘n groot konsep dat amper geen hindu die oorsprong 
verstaan van die totale konsep van hinduism nie. Daar is duisende 
vertakkings. 

 Dit het geen stigter nie. 

 Hulle geskrifte word genoem die ‘Rig Veda’. 

 Onderliggend glo alle hindus aan reïnkarnasie. 

 Volgens hulle is daar 3 maniere vir saligmaking; filosofie, goeie 
werke en toewyding 

 Hulle hoofgod is Brahman wat ‘n menigte ander gode beheer. 

 Die sekte het 3 vertakkings; Vishnu, Shiva en Shakti. 

 Vishnu het 10 verskillende gode. 

 Shiva is die donker god en het te doen met die dood. 

 Shakti is die moeder godin. Sy word aanbid met offergawes van 
diere. 

 Verder aanbid hulle ‘n olifant god, ‘n aap god en son god. 

 Volgens hindus is dit ‘n lewenswyse, ‘n pad wat gevolg moet 
word. 

 Hindus word ook opgedeel in verskillende klasse en een tipe klas 
mag nie trou met ‘n ander klas nie. 

 
Boeddhisme 
 

 Boeddiste glo in wat hulle noem ‘trianata’, die 3 juwele; 
Boeddha, dharma (boeddha se doktrine) en sangha(die orde van 
monnike) 

 Daar is 2 tipes boeddiste; Theravada en Mahayana. Dit is die klein 
voertuig en groot voertuig. 

 Volgens tradisie was die stigter Siddhartha Gautama. 

 Hy het alles van die wêreld agtergelaat en onder ‘n Bo-boom 
begin mediteer. 

 En hier, volgens hom, het hy sy verligting gevind, en begin om die 
‘middelweg’ te volg. 

 Die doel van boeddisme is om nirvana te bereik. 

 Hulle gebruik 3 verskillende geskrifte, wat handel oor moraliteit , 
natuur en dissipline. 
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 Verder glo hulle in ‘n agtvoudige roete om begeerlikhede onder 
die knie te kry. 

 Boeddiste dra tussen die oë wat hulle noem die 3de oog. Of die 
oog van wysheid. 

 

Jodedom 

 

 Daar is 5 tipes Jode: Ortodokse Jode, Progressiewe jode, 
Konserwatiwe Jode, Mistiese Jode en Sioniste.  

 Progressiewe Jode word verteenwoordig deur twee bewegings. Die 
eerste is die; Liberale Jode- wat nie so vas glo in die rituele nie. 
En die tweede; Reformeerde Jode- hierdie jode probeer ook 
wegbeweeg van rituele en wil graag terugbeweeg na die tradisie 
van offers, om terug te gaan na Sion en verwag die persoonlike 
Messias. 

 Konserwatiewe Jode het in die 19de eeu ontstaan. Hulle pleit vir 
die verandering van die rituele maar aanvaar die Rabbynse 
tradisie. 

 Mistiese Jode of Kabbalah het onstaan in die 13de eeu hulle fokus 
op meditasie en oorpeinsing. Hulle glo in entoesiastiese gebed 
met GOD. 

 Sioniste sny deur al die bogenoemde vlakke. Dit is ‘n 
nasionalistiese beweging met ‘n spirituele ondertoon. 

 Jode se geloofsoortuiging is die volgende; hulle glo in die 
SKEPPER. SY eenheid en dat HY ‘n GEES is. SY ewigheid en die 
verpligting om HOM alleen te dien. Hulle glo in die profesië van 
die BYBEL. Hulle glo dat Moses die grootste profeet was. Hulle glo 
dat die wet van GOD onfeilbaar is. Hulle glo GOD is 
alomteenwoordig. Hulle glo in die beloning van die wêreld en die 
hemel wat kom. Hulle glo die Messias moet nog kom vir die eerste 
keer, en die opstanding  uit die dood. 

 Jode bid drie keer per dag en eet net skoon kos of ‘kosher’.  

 Seuntjies word besny agt dae na geboorte 
 
Islam 

 

 Vir die moslem is Islam die lewe. En vandag met hulle olie-
monopolieë is hulle besig om die wêreld oor te neem. 

 Die woord ‘Islam’, is ‘n Arabiese woord wat beteken om ‘oor te 
gee’. 

 Hulle aanbid “Allah” wat die maan god is. 

 Dit is ‘n geloof wat glo in sukses en is ‘n militante sendelings 
geloof. 

 Die onstaan van Islam het begin by ‘n man genaamd Muhhamed. 
As ‘n jong man van 25 het hy getrou met ‘n 40 jarige vrou, wat vir 
hom 3 seuns gebaar het. Daar word vertel dat hy mistiese kragte 
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gehad het en was aangesê deur ‘n gees om net een god te dien, 
allah (maan god). Maar hy het nie baie volgelinge gehad nie. Later 
het hy sy volgelinge en burgers van Medina opgekomandeer om die 
handel karavane van Mekka aan te val. In 630 nC. het hy oorlog 
gevoer teen Mecca. Hy het na Mekka se val dadelik alle ander 
gelowe uit gemoor. En daar het die sentrale bymekaarkom plek 
van  Islam onstaan genaamd,  ka’aba. Mohammed is toe dood en 
daar was ‘n klomp opvolgers, die belangrikstes was Abu Bakr en 
‘Umar. 

 Na sy dood het hulle deur gesprekke en ‘n paar geskrifte die quran 
wat beteken ‘resitasie’, geskryf. Moslems glo dat dit die woord 
van hulle god is . Maar tesame hiermee is die ‘hadith’ of tradisie 
en het te doen met Mohammed se lewe. Wat hulle noem die 
‘sunna’. Tesame met die ‘sunna’ en quran vorm dit die ‘shari’a’ 
of wet wat alle moslems moet volg. 

 Islam het hulle god 99 name gegee, en glo in geeste genaamd 
‘jinn’. Hierdie geeste is gemaak deur vuur en nie klei nie. 

 Naas JESUS glo hulle Mohammed was ‘n groter en die laaste 
profeet. Hulle glo dat deur goeie of slegte dade mens verkies sal 
word om hemel of hel toe te gaan.(snaaks dat die koran leer dat 
daar geen groter profeet was as JESUS nie?) 

 Hulle glo in die ‘jihad’ of heilige oorlog. Die koran leer dat 
moslems moet veg soos die god van  die koran en alle Christene en 
Jode moet vermoor word as hulle nie wil onderdanig wees aan 
Islam nie.  

 Verder is Moslems verdeel in 2 groepe, die Sunni(90% van totaal) 
en Shiite. Die Shiite is verder verdeel in 3 groepe. 

 Moslems glo dat bloed moet vergiet word vir verlossing. 
 

Sewende Dag Adventiste 
 

 ‘n Kultus wat die sabbat en  gesondheid hoog ag. 

 Ellen G. White was die stigter van die groep. En word deur haar 
volgelinge beskou as profeties, en dat ‘n god vir haar 
gebeurtenisse openbaar het. 

 Die Sewende dag Adventis doktor, Dr. William Russel skryf oor 
haar en sê:  'Mrs White's visions are the result of a diseased 
organization or condition of the brain or nervous system." While 
we should feel pity for Mrs. White, we must point out that her 
teachings were, AND ARE BLASPHEMY AND DIRECTLY OPPOSITE OF 
WHAT THE VERY WORD OF GOD SAYS!” 

 Sewende dag Adventiste verwerp die Bybelse doktrine wat deel 
met die feit dat JESUS CHRISTUS die enigste weg na GOD is, en 
dat alhoewel daar vergifnis vir sonde is, glo hulle dat die sondes 
nog steeds op rekord gehou word 

 Hulle sê JESUS het gelieg toe HY op die kruis gesê het, “dit is 
volbring” 
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 Mev. White het geprofeteer dat JESUS  sou kom in 1844, dit het 
natuurlik nie gebeur nie. Adventiste glo dat die duiwel mede 
sondedraer is saam met JESUS.(totale leun) 
Adventiste glo dat JESUS ‘n sondige natuur geërf het, en ‘n 
gevalle natuur het. In die “Adventist publication BIBLE READINGS 
FOR THE HOME  CIRCLE”, bl. 115 in die 1915 uitgawe, lees ons: 

             "In His humanity Christ partook of our sinful, fallen 
              nature. If not, then He was not 'made like unto His 
              brethren, was not in all points tempted like as we are, 
              did not overcome as we have to overcome, and is not, 
              therefore, the complete and perfect Saviour 
              man needs and must have to be saved."  

Of anders gestel “glo in wat ons sê of jy het geen verlossing nie” 
                                              
Rooms Katolieke 

 

 Gestig in 312 nC. tydens die magiese verandering van Konstantyn, 
die Roomse regeerder, se geloofsoortuiging na Christenskap. Maar 
hy het nog steeds daarna die songod aanbid. 

 Hy het in die tyd ‘n klomp heidense tempels en Christen geboue 
gebou, wat hulle kerke genoem het. 

 Pontifex Maximus was die heidense titel wat alle pouse gekry het 
na Konstantyn se dood. Al die pouse van daardie tyd af het ook 
die titel gekry as Summas Pontifex – die afgevaardige van 
CHRISTUS en hoof oor alle biskoppe. 

 Konstantyn het Christenskap smaaklik gemaak vir heidene deur 
heiden feeste te inkorporeer. Met ander woorde heidense gode en 
feeste is toe ingekoporeer in Christenskap. Bv. Heiliges of “saints” 
het die kulte van heidin gode aanbidding vervang, moeder-seun 
standbeelde was hervernoem as JESUS en Maria. Heidense 
vakansie dae was geherklassifeer as Christen heilige dae, bv. Die 
roomse Lupercalia en die fees van reiniging van godin isis het die 
fees van geboorte geword. Verder was die Saturnalia feeste 
vervang deur kersfeeste. ‘n Antieke fees van dood was vervang 
met die Siele dag, of halloween. 

 Ware Christene was nou vervolg en dood gemaak as hulle nie die 
nuwe tipe heidense christenskap wou aanvaar nie , en hulle was 
vervolg in die naam van CHRISTUS. 

 Rome het die die ware opvolger geword van die heidense Rome, 
en aanbid Maria meer as die SKEPPER JESUS. 

 Konstantyn het JESUS se moeder Maria verklaar as die 
plaasvervanger van die heidene se moeder godin. 

 Maria aanbidding het ‘n offisiële doktrine geword in 431 nC. in die 
“Council of Ephesus”. 

 Pouse het dus heidense gode geword en hulself veklaar as heilig 

 Rooms Katolieke lees die Latynse Vulgaat en nie die Bybel nie 

 Rooms Katoliek is die oudste christen- heiden kulte in die wêreld 
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 Pouse verklaar hulle self as GOD. 

 Die Vatikaan glo dat seks tussen twee mans of vrouens 
aanvaarbaar is, so ook ander tipes sonde. 

 

Ons het hierbo van die wêreld se 
hoof godsdiensspelers genoem. 
Maar ek glo die duiwel se heel 
grootste geloof gereedskapstuk 
wat hy gebruik in sy arsenaal is 
Christenskap, en om verwarring 
en verdeeldheid te bring binne 
gemeentes. Die duiwel se plan is 
m die ware liggaam van 
CHRISTUS te verdeel en so sy 
krag minder te maak in die 
wêreld. Hier volg ‘n lys van 
‘christen’ denominasies wat uit 
hierdie duiwelse gereedskapstuk 
onstaan het. (name in engels). 
Die lys hier onder is glad nie ‘n 
volledige lys nie. 
 
The Latin Rite 

Eastern Catholic Churches 

Armenian Catholic Church 

Belarusian Greek Catholic Church 
Bulgarian Catholic Church 

Chaldean Catholic Church 

Coptic Catholic Church 
Croatian Greek Catholic Church 

Ethiopian Catholic Church 

Georgian Catholic Church 

Greek Catholic Church 
Hungarian Greek Catholic Church 

Italo-Albanian Catholic Church 

Macedonian Catholic Church 
Maronite Catholic Church 

Melkite Catholic Church 

Romanian Catholic Church 
Russian Catholic Church 

Ruthenian Catholic Church  

Slovak Greek Catholic Church 

Syrian Catholic Church 
Syro-Malabar Church 

Syro-Malankara Catholic Church 

Ukrainian Greek Catholic Church 
Eastern Orthodox Church 

Ecumenical Patriarchate of Constantinople  

Finnish Orthodox Church 
Estonian Apostolic Orthodox Church Patriarchal Exarchate for Orthodox 

Parishes of Russian Tradition in Western Europe  

Greek Orthodox Church of Alexandria 

Greek Orthodox Church of Antioch  
Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America 

Greek Orthodox Church of Jerusalem  

Saint Catherine's Monastery  
Russian Orthodox Church  

Latvian Orthodox Church  

Moldovan Orthodox Church  

Ukrainian Orthodox Church  
Japanese Orthodox Church 

Chinese Orthodox Church 

Russian Orthodox Church Outside Russia  
Estonian Orthodox Church of Moscow  

Serbian Orthodox Church 

Macedonian Orthodox Church  
Orthodox Ohrid Archbishopric 

Romanian Orthodox Church  

Metropolis of Bessarabia 

Bulgarian Orthodox Church 
Georgian Orthodox and Apostolic Church 

Cypriot Orthodox Church 

Church of Greece 
Albanian Orthodox Church 

Polish Orthodox Church 

Orthodox Autocephalous Church of Albania 

Czech and Slovak Orthodox Church 
Orthodox Church in America  

Russian Orthodox Church in America  

The Eastern Orthodox Church  

Oriental Orthodox Church 

Coptic Orthodox Church of Alexandria  
British Orthodox Church 

French Coptic Orthodox Church 

Syriac Orthodox Church  
Jacobite Syrian Christian Church 

Armenian Apostolic Church  

Armenian Patriarchate of Jerusalem 

Church of Caucasian Albania (no longer in existence) 
Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 

Malankara Orthodox Syrian Church 

Eritrean Orthodox Tewahedo Church 
Assyrian Church of the East 

Anglican Communion 

Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia 

Anglican Church in Central America 
Anglican Church of Australia 

Anglican Church of Burundi 

Anglican Church of Canada 
Anglican Church of Kenya 

Anglican Church of Korea 

Anglican Church of Mexico 
Anglican Church of Papua New Guinea 

Anglican Church of Southern Africa 

Anglican Church of Tanzania 

Anglican Church of the Southern Cone of America 
Anglican Episcopal Church of Brazil 

Church in the Province of the West Indies 

Church in Wales 
Church of England 

Church of Ireland 

Church of Nigeria 
Church of Uganda 

Church of the Province of Central Africa 

Church of the Province of Melanesia 

Church of the Province of Myanmar 
Church of the Province of Rwanda 

Church of the Province of South East Asia 

Church of the Province of the Indian Ocean 
Church of the Province of West Africa 

Episcopal Church (in the United States and elsewhere) 

Episcopal Church in Jerusalem and the Middle East 

Episcopal Church in the Philippines 
Episcopal Church of Cuba 

Episcopal Church of the Sudan 

Hong Kong Sheng Kung Hui 
Lusitanian Catholic Apostolic Evangelical Church (in Portugal) 

Nippon Sei Ko Kai (Japan) 

Province de L'Eglise Anglicane Du Congo 
Scottish Episcopal Church 

Spanish Reformed Episcopal Church 

Church of Bangladesh 

Church of North India 
Church of South India 

Church of Pakistan 

Sedevacantism 
Apostolic Catholic Church 

American Catholic Church in the United States 

Bosnian Church (no longer in existence) 

Brazilian Catholic Apostolic Church 
Catholic Charismatic Church of Canada 

Celtic Catholic Church 

Chinese Patriotic Catholic Association 
Communion of Christ the Redeemer 

Free Catholic Church 

Liberal Catholic Church 
Mariavite Church 

Old Catholic Church 

Old Catholic Church of America 

Old Catholic Church in Europe 
Palmarian Catholic Church 

Philippine Independent Church 

Polish National Catholic Church 
Spiritus Christi 

True Catholic Church 

Byzantine 
Bulgarian Orthodox Church 

Greek Old Calendarists 

Montenegrin Orthodox Church 

Macedonian Orthodox Church 
Russian Old Believers 

Ukrainian Orthodox Church:  

Ukrainian Autocephalous Orthodox Church 
Ukrainian Orthodox Church (Kiev Patriarchy) 

Oriental Orthodox 

Celtic Orthodox Church 

Sassanid Church  
Malabar Independent Syrian Church 

Western-Rite 

Orthodox-Catholic Church of America (OCCA) 
Assyrian 

Ancient Church of the East 

African Orthodox Church 
Anglican Catholic Church 

Anglican Church in America 

Anglican Church of India 

Anglican Mission in the Americas 
Anglican Orthodox Church 

Anglican Province of America 
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Anglican Province of Christ the King 
Charismatic Episcopal Church 

Christian Episcopal Church 

Church of England (Continuing) 
Church of England in South Africa 

Communion of Evangelical Episcopal Churches 

Episcopal Missionary Church 

Free Church of England 
Free Protestant Episcopal Church 

Reformed Episcopal Church 

Southern Episcopal Church 
Protestantism 

Pre-Lutheran Protestants 

Hussites  
Moravian Church 

Unity of the Brethren 

Utraquists 

Waldensians 
Lutheranism 

Apostolic Lutheran Church of America 

Association of Free Lutheran Congregations 
Church of the Lutheran Brethren of America 

Church of the Lutheran Confession 

Concordia Lutheran Conference 
Confessional Evangelical Lutheran Conference  

Evangelical Lutheran Church "Concord" (Russia) 

Evangelical Lutheran Free Church (Germany) 

Evangelical Lutheran Synod (United States) 
Lutheran Church of Central Africa Malawi Conference 

Lutheran Church of Central Africa Zambia Conference 

Ukrainian Lutheran Church 
Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (United States) 

Evangelical Catholic Church 

Evangelical Community Church-Lutheran 

Evangelical Lutheran Diocese of North America 
International Lutheran Council  

American Association of Lutheran Churches 

Evangelical Lutheran Church - Synod of France and Belgium 
Evangelical Lutheran Church of Brazil 

Evangelical Lutheran Church of England 

Gutnius Lutheran Church 
Independent Evangelical-Lutheran Church 

Japan Lutheran Church 

Lanka Lutheran Church 

Lutheran Church—Canada 
Lutheran Church—Hong Kong Synod 

Lutheran Church—Missouri Synod (United States) 

Lutheran Church of Australia (associate member) 
German Evangelical Church in Bohemia, Moravia and Silesia (no longer in 

existence) 

Laestadian Lutheran Church 

Latvian Evangelical Lutheran Church in America 
Lutheran Church of China (no longer in existence) 

Lutheran Congregations in Mission for Christ (United States) 

Lutheran Evangelical Protestant Church (United States) 
Lutheran Ministerium and Synod - USA 

Lutheran World Federation  

Andhra Evangelical Lutheran Church 
Arcot Lutheran Church 

Batak Christian Protestant Church 

Church of Denmark 

Church of Iceland 
Church of Norway 

Church of Sweden 

Church of the Faroe Islands 
Estonian Evangelical Lutheran Church 

Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia 

Evangelical Lutheran Church in America 
Evangelical Lutheran Church in Canada 

Evangelical Lutheran Church of Papua New Guinea 

Evangelical Lutheran Church in Southern Africa 

Evangelical Lutheran Church of Finland 
Evangelical Lutheran Church of Latvia 

Evangelical Lutheran Church in Tanzania 

Evangelical Lutheran Church in Madhya Pradesh 
Evangelical Lutheran Church in the Himalayan States 

Evangelical Lutheran Free Church of Norway (associate member) 

Gossner Evangelical Lutheran Church in Chotanagpur and Assam 

Indian Evangelical Lutheran Church 
Jeypore Evangelical Lutheran Church 

Lutheran Church of Australia (associate member) 

Malagasy Lutheran Church 
Northern Evangelical Lutheran Church 

Simalungun Protestant Christian Church 

South Andhra Lutheran Church 
Tamil Evangelical Lutheran Church 

Anglican 

The Protestant Episcopal Church in the USA, Reformed, Protestant, 

Anglican (Original Churchmen from Church of England post American 
Revolution) 

 

Reformed Churches 
Canadian and American Reformed Churches 

Christian Reformed Church in North America 

Christian Reformed Churches of Australia 

Confederation of Reformed Evangelical Churches 
Congregational Federation of Australia 

Dutch Reformed Church 

Federation of Swiss Protestant Churches 
Free Reformed Churches of North America 

Heritage Reformed Congregations 

Netherlands Reformed Congregations 
Orthodox Christian Reformed Church 

Protestant Reformed Churches in America 

Reformed Church in America 

Reformed Church in Hungary 
Reformed Church in the United States 

Remonstrant Brotherhood 

The Protestant Episcopal Church in the USA 
United Reformed Church 

United Reformed Churches in North America 

Presbyterianism 
Bible Presbyterian Church 

Christ Community Church 

Church of Scotland 

Confederation of Reformed Evangelical Churches 
Cumberland Presbyterian Church 

Evangelical Presbyterian Church (United States) 

Evangelical Presbyterian Church in England and Wales 
Evangelical Presbyterian Church of Ukraine 

Evangelical Presbyterian Church (Australia) 

Free Church of Scotland 
Free Church of Scotland (Continuing) 

Free Presbyterian Church (Australia) 

Free Presbyterian Church of Scotland 

Free Presbyterian Church of Ulster 
Greek Evangelical Church 

Orthodox Presbyterian Church 

Presbyterian Church in America 
Presbyterian Church in Canada 

Presbyterian Church of India 

Presbyterian Church in Ireland 
Presbyterian Church in Taiwan 

Presbyterian Church of Aotearoa New Zealand 

Presbyterian Church of Australia 

Presbyterian Church of Brazil 
Presbyterian Church of Eastern Australia 

Presbyterian Church of Korea 

Presbyterian Church of Pakistan 
Presbyterian Church of Wales (also a Methodist church) 

Presbyterian Church (USA) 

Presbyterian Reformed Church (Australia) 

Presbyterian Reformed Church (Canada) 
Reformed Church of France 

Reformed Presbyterian Church General Assembly 

Reformed Presbyterian Church of Australia 
Reformed Presbyterian Church of North America 

Southern Presbyterian Church (Australia) 

United Free Church of Scotland 
Uniting Presbyterian Church in Southern Africa 

United Presbyterian Church of Pakistan 

Upper Cumberland Presbyterian Church 

Westminster Presbyterian Church of Australia 
Congregationalist Churches 

Huguenots  

National Association of Congregational Christian Churches 
United Church of Christ 

United Congregational Church of Southern Africa 

Anabaptists 

Abecedarians  
Amish  

Beachy Amish 

Nebraska Amish 
Old Order Amish 

Swartzentruber Amish 

Apostolic Christian Church 
Brethren 

Church of the United Brethren in Christ 

Free Evangelical Churches 

Hutterites  
Bruderhof Communities 

Mennonites  

Alliance of Mennonite Evangelical Congregations 
Chortitzer Mennonite Conference 

Church of God in Christ, Mennonite (Holdeman Mennonites) 

Conference of the Mennonite Brethren Churches in India 
Conservative Mennonite Conference 

Evangelical Mennonite Church 

Evangelical Mennonite Conference 

Evangelical Mennonite Mission Conference 
Evangelical Missionary Church 

Fellowship of Evangelical Bible  

Mennonite Brethren Churches  
Canadian Conference of Mennonite Brethren Churches 

Japan Mennonite Brethren Conference 

US Conference of Mennonite Brethren Churches 

Mennonite Church Canada 
Mennonite Church in the Netherlands 

Mennonite Church USA 

Missionary Church 
Old Order Mennonites 

Swiss Mennonite Conference 

Plymouth Brethren  
Exclusive Brethren 

Indian Brethren 

Kerala Brethren 

Open Brethren 
River Brethren  

Brethren in Christ Church 

Old Order River Brethren 
United Zion Church 

Schwarzenau Brethren  

Brethren Reformed Church 

Church of the Brethren 
Conservative Grace Brethren Churches, International 

Dunkard Brethren 

Ephrata Cloister 
Fellowship of Grace Brethren Churches 

Old German Baptist Brethren 

Old Order German Baptist Brethren 
The Brethren Church (Ashland Brethren) 

Social Brethren 

Methodists 

African Methodist Episcopal Church 
African Methodist Episcopal Zion Church 

Christian Methodist Episcopal Church (Dallas, Texas) 
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Congregational Methodist Church 
Evangelical Church (ECNA) 

Evangelical Church of the Dominican Republic 

Evangelical Methodist Church 
First Congregational Methodist Church 

Free Methodist Church (North America) 

Free Wesleyan Church (Tonga) 

Fundamental Methodist Conference, Inc. 
Methodist Church in India 

Methodist Church in Ireland 

Methodist Church in Singapore 
Methodist Church of Fiji and Rotuma 

Methodist Church of Great Britain 

Methodist Church of Malaysia 
Methodist Church of New Zealand 

Methodist Church of Southern Africa 

Presbyterian Church of Wales (also a Presbyterian church) 

Primitive Methodist Church 
United Methodist Church 

Wesleyan Reform Union 

Pietists and Holiness Churches 
Great Awakening 

Bible Fellowship Church 

Christian Baptist Church of God 
Christ's Sanctified Holy Church 

Church of Christ (Holiness) U.S.A. 

Church of God (Anderson) 

Church of God (Guthrie, Oklahoma) 
Church of God (Holiness) 

Church of God (Restoration) 

Church of God in Christ 
Churches of God General Conference (Winebrenner) 

Church of the Nazarene 

Deeper Life Bible Church 

Evangelical Church of India 
Evangelical Free Church of America 

Harmony Society 

Missionary Church 
Salvation Army 

United Christian Church 

lWesleyan Church 
Baptists 

lAlliance of Baptists 

American Baptist Association 

American Baptist Churches USA 
Association of Baptist Churches in Ireland 

Association of Grace Baptist Churches 

Association of Reformed Baptist Churches of America 
Association of Regular Baptist Churches 

Baptist Bible Fellowship International 

Baptist Conference of the Philippines 

Baptist Convention of Ontario and Quebec 
Baptist Convention of Western Cuba 

Baptist General Conference (Sweden) 

Baptist General Conference of Canada 
Baptist General Convention of Texas 

Baptist Missionary Association of America 

Baptist Union of Australia 
Baptist Union of Great Britain 

Baptist Union of New Zealand 

Baptist Union of Scotland 

Baptist Union of Western Canada 
Baptist World Alliance 

Bible Baptist 

Black Primitive Baptists 
Canadian Baptist Ministries 

Canadian Convention of Southern Baptists 

Central Baptist Association 
Central Canada Baptist Conference 

Christian Unity Baptist Association 

Conservative Baptist Association 

Conservative Baptist Association of America 
Continental Baptist Churches 

Convención Nacional Bautista de Mexico 

Convention of Atlantic Baptist Churches 
Convention of Baptist Churches of Northern Circars 

Council of Baptist Churches in Northeast India 

Council of Baptist Churches in Northern India 

Cooperative Baptist Fellowship 
European Baptist Convention 

European Baptist Federation 

Evangelical Baptist Mission of South Haiti 
Evangelical Free Baptist Church 

Fellowship of Evangelical Baptist Churches in Canada 

Free Will Baptist Church 
Fundamental Baptist Fellowship of America 

General Association of Baptists 

General Association of General Baptists 

General Association of Regular Baptist Churches 
General Conference of the Evangelical Baptist Church, Inc. 

General Six-Principle Baptists 

Grace Baptist Assembly 
Independent Baptist 

Independent Baptist Church of America 

Independent Baptist Fellowship International 

Independent Baptist Fellowship of North America 
Interstate & Foreign Landmark Missionary Baptist Association 

Landmark Baptist Church 

Liberty Baptist Fellowship 
Manipur Baptist Convention 

Myanmar Baptist Convention 

Nagaland Baptist Church Council 
National Association of Free Will Baptists 

National Baptist Convention of America, Inc. 

National Baptist Convention, USA, Inc. 

National Baptist Evangelical Life and Soul Saving Assembly of the U.S.A. 
National Missionary Baptist Convention of America 

National Primitive Baptist Convention of the U.S.A. 

New England Evangelical Baptist Fellowship 
New Testament Association of Independent Baptist Churches 

Nigerian Baptist Convention 

North American Baptist Conference 
North Bank Baptist Christian Association 

Norwegian Baptist Union 

Old Baptist Union 

Old Regular Baptist 
Old Time Missionary Baptist 

Primitive Baptist 

Progressive Baptist 
Progressive National Baptist Convention 

Reformed Baptist 

Regular Baptist Churches, General Association of 
Regular Baptist 

Samavesam of Telugu Baptist Churches 

Separate Baptist 

Separate Baptists in Christ 
Seventh Day Baptist 

Southeast Conservative Baptist 

Southern Baptist Convention 
Southern Baptists of Texas 

Sovereign Grace Baptists 

Strict Baptists 
Two-Seed-in-the-Spirit Predestinarian Baptists 

Union d'Églises baptistes françaises au Canada 

United American Free Will Baptist Church 

United American Free Will Baptist Conference 
United Baptist 

United Baptist Convention of the Atlantic Provinces 

United Free Will Baptist 
World Baptist Fellowship 

Spiritual Baptists 

The Spiritual Baptist Archdiocese of New York, Inc. 

Apostolic Churches – Irvingites 
Apostolic Catholic Church (ACC) 

Catholic Apostolic Church  

New Apostolic Church  
United Apostolic Church 

Old Apostolic Church 

Restored Apostolic Mission Church 
Pentecostalism 

Pentecostalism 

Apostolic Church 

Apostolic Faith Church 
Apostolic Faith Mission of South Africa 

Assemblies of God  

Assembleias de Deus 
Assemblies of God in Indiaע 

Assemblies of God in New Zealand 

Assemblies of God in the United Kingdom 

Assemblies of God in Vietnam 
Australian Christian Churches 

General Council of the Assemblies of God of the United States 

Pentecostal Assemblies of Canada 
Philippines General Council of the Assemblies of God 

Australian Fellowship of Faith Churches and Ministers Int. (AFFCMI) 

Believers Church 
Bible-Pattern Church Fellowship 

Calvary Holiness Association 

Communion of Evangelical Episcopal Churches 

Charisma Christian Church 
Christ Gospel Churches International 

Christian City Churches 

Christian Church of North America 
Christian Congregation of Brazil 

Christian Outreach Centre 

Christian Revival Crusade 
Church of God (Charleston, Tennessee) 

Church of God (Chattanooga) 

Church of God (Cleveland) 

Church of God (Full Gospel) in India 
Church of God (Huntsville, Alabama) 

The Church of God (Jerusalem Acres) 

Church of God by Faith 
The Church of God for All Nations 

Church of God, House of Prayer 

Church of God in Christ 

Church of God Mountain Assembly 
Church of God of Prophecy 

Church of God of the Original Mountain Assembly 

 Church of God of the Union Assembly 
Church of God with Signs Following 

Church of the Foursquare Gospel in the Philippines 

Church of the Little Children of Jesus Christ 
Congregational Holiness Church 

CRC Churches International 

Deeper Life Bible Church 

Destiny Church 
Elim Fellowship 

Elim Pentecostal Church 

Evangelical Pentecostal Church of Besançon 
Every Nation Family of Churches and Ministries 

The Fellowship (FGFCMI) 

Fire Baptized Holiness Church of God of the Americas 

Free Apostolic Church of Pentecost 
Full Gospel 

God is Love Pentecostal Church 

Holiness Baptist Association 
Independent Assemblies of God, International 

Indian Pentecostal Church of God 

International Church of the Foursquare Gospel 
International Pentecostal Church of Christ 

International Pentecostal Holiness Church 

Mission of Full Gospel - Christian Open Door 

New Life Churches 
Open Bible Standard Churches 

Pentecostal Assemblies of Canada 
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Pentecostal/Charismatic Churches of North America 
Pentecostal Church in Indonesia 

Pentecostal Church of God 

Pentecostal Free Will Baptist Church 
The Pentecostal Mission 

Pentecostal World Conference 

Potter's House Christian Fellowship 

Redeemed Christian Church of God 
Revival Centres International 

The Revival Fellowship 

United Gospel Tabernacles 
United Holy Church of America 

Charismatics 

Association of Vineyard Churches 
Calvary Chapel 

Charismatic Episcopal Church 

City Harvest Church 

Faith Christian Fellowship International 
Full Gospel 

Jesus Army 

Ministries of His Glory 
Ministries Without Borders 

New Frontiers 

Sovereign Grace Ministries 
Neo-Charismatic Churches 

Bible Christian Mission 

Local churches 

Destiny Church Groningen 
Born Again Movement 

New Life Fellowship Association 

True Jesus Church 
African Initiated Churches 

Main article: African Initiated Church 

Apostles of Johane Marauke 

Christ Apostolic Miracle Ministry 
Celestial Church of Christ 

Christ Apostolic Church 

Church of the Lord (Aladura) 
Eternal Sacred Order of Cherubim and Seraphim 

Kimbanguist Church 

Zion Christian Church 
United and uniting churches 

United and uniting churches 

China Christian Council 

Church of Bangladesh 
Church of Pakistan 

Church of North India 

Church of South India 
Evangelical Church in Germany 

Evangelical Church of Czech Brethren 

Mar Thoma Church 

Protestant Church in the Netherlands 
St. Thomas Evangelical Church 

United Church of Canada 

United Church in Jamaica and the Cayman Islands 
United Church in Papua New Guinea and the Solomon Islands 

United Church of Christ in the Philippines 

Uniting Church in Australia 
Religious Society of Friends (Quakers) 

Main article: Religious Society of Friends 

Conservative Friends 

Evangelical Friends International 
Friends General Conference 

Friends United Meeting 

Stone-Campbell Restoration Movement 
Restorationism (Christian primitivism) Second Great Awakening 

Christian Church (Disciples of Christ) 

Churches of Christ 
Churches of Christ (non-institutional) 

Churches of Christ in Australia 

Evangelical Christian Church in Canada (Christian Disciples) 

Independent Christian Churches/Churches of Christ 
International Churches of Christ (Boston Movement) 

Southcottites 

Christian Israelite Church 
 Millerites and comparable groups 

Adventist Church of Promise 

Creation Seventh Day Adventist Church 

General Conference of the Church of God (Seventh-Day) 
Seventh-day Adventist Church 

Seventh Day Adventist Reform Movement 

[edit] Sabbath-Keeping Churches, Non-Adventist 
Branch Davidians 

Church of the Great God 

Living Church of God 
Philadelphia Church of God 

True Jesus Church 

United Church of God 

United Seventh-Day Brethren 
 Sunday Adventists 

Advent Christian Church 

Church of God General Conference (Abrahamic Faith) 
Church of the Blessed Hope (aka Church of God of the Abrahamic Faith) 

 Sacred Name Groups 

Assemblies of Yahweh 

House of Yahweh 
New Life Fellowship 

British-Israelism 

Main article: British Israelism 
British-Israel-World Federation 

Christian Identity and other white separatist/supremacist groups  

Church of Jesus Christ-Christian (Aryan Nations) 
Kingdom Identity Ministries 

LaPorte Church of Christ 

The Covenant, The Sword, and the Arm of the Lord 

Revival Centres International 
The Revival Fellowship 

Worldwide Church of God 

 Miscellaneous/Other 
Associated Gospel Churches of Canada (AGC) 

Believers' Church in India 

Family International a.k.a. "The Family International", "Family of Love", 
"The Family" 

Church of Christ, Instrumental (Kelleyites) 

Christian Conventions (a.k.a. Two by Twos, The Truth, The Way, etc.) 

Christian & Missionary Alliance 
Cooneyites (not to be confused with Christian Conventions, above) 

Eternal Grace 

Evangelical Church of West Africa 
Evangelical Covenant Church of America ("Swedish Evangelical Mission 

Covenant") 

Evangelical Free Church of Canada 
Fellowship of Fundamental Bible Churches 

Grace Movement Churches 

Great Commission Association 

Shakers 
Indian Shakers 

Jesus Movement 

Methernitha 
Metropolitan Community Churches 

Native American Church 

New Frontiers (formerly New Frontiers International) 
Schwenkfelder Church 

Strigolniki 

Universal Life 

Yehowists (aka Yehowists-Ilyinites, Russian Jehovists) 
 Latter Day Saints 

[edit] "Prairie Saint" denominations 

Church of Christ (Temple Lot) (Hedrickites) 
Church of Christ with the Elijah Message 

Church of Jesus Christ (Bickertonite) 

Church of Jesus Christ (Cutlerite) 

Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (Strangite) 
Community of Christ, formerly called Reorganized Church of Jesus Christ 

of Latter Day Saints (RLDS) (largest "Prairie Saint" denomination) 

Remnant Church of Jesus Christ of Latter Day Saints 
Independent RLDS / Restoration Branches 

Restoration Church of Jesus Christ of Latter Day Saints 

Restored Church of Jesus Christ (Eugene O. Walton) 
Rocky Mountains denominations 

Apostolic United Brethren 

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) – by far the 

largest Latter Day Saint denomination 
Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (FLDS) 

Latter Day Church of Christ (Kingston Clan) 

The True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days 
Other denominations 

Aaronic Order 

Restoration Church of Jesus Christ 

Nontrinitarian groups 
Oneness Pentecostalism 

Apostolic Assemblies of Christ 

Apostolic Assembly of the Faith in Christ Jesus 
Apostolic Brethren 

Apostolic Gospel Church of Jesus Christ 

Apostolic Overcoming Holy Church of God 
Assemblies of the Lord Jesus Christ 

Bible Way Church of Our Lord Jesus Christ 

Church of Jesus Christ International 

Church of Our Lord Jesus Christ of the Apostolic Faith 
Global Alliance of Affirming Apostolic Pentecostals 

Pentecostal Assemblies of the World 

United Pentecostal Church International 
United Pentecostal Church in India 

Unitarianism and Universalism 

American Unitarian Conference, North America 
Christian Universalist Association, US 

International Council of Unitarians and Universalists  

Australian and New Zealand Unitarian Universalist Association 

Canadian Unitarian Council 
Deutsche Unitarier Religionsgemeinschaft, Germany 

European Unitarian Universalists 

General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches, United 
Kingdom & Ireland 

Unitarian Universalist Association, US 

Unitarian Universalist Society of Spain 

Unitarisk Kirkesamfund, Denmark 
Socinianism (extinct as a modern and distinct group)  

Polish Brethren (extinct as a modern and distinct group) 

Bible Student groups 
Christian Millennial Fellowship 

Dawn Bible Students Association 

Friends of Man 
Jehovah's Witnesses 

Layman's Home Missionary Movement 

Pastoral Bible Institute 

[edit] Swedenborgianism 
Main article: Swedenborgianism 

The New Church 

General Church of the New Jerusalem 
Lord's New Church Which Is Nova Hierosolyma 

Swedenborgian Church of North America formerly General Convention of 

the New Jerusalem 

Other non-Trinitarians 
Christadelphians 

Church of Christ, Scientist 

Church of the Blessed Hope 
Doukhobors ("Spirit-Wrestlers") 

Iglesia ni Cristo 

Makuya 
Molokans 

Members Church of God International 

Most Holy Church of God in Christ Jesus 

Subbotniks 
Two by Twos ("Christian Conventions") 

Unification Church 
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Universal Alliance 
Messianic Judaism 

Chosen People Ministries 

Jews for Jesus 
Messianic Bureau International 

Messianic Jewish Alliance of America 

Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC) 

Church of Divine ScienceUnity Church 
Candomblé 

Vodou 

Pilgrims of Arès 

Rastafari movement 
Santería 

Santo Daime 

Umbanda 
Esoteric Christianity 

Anthroposophical Society of Rudolf Steiner 

Archeosophical Society of Tommaso Palamidessi 

Lectorium Rosicrucianum of Jan van Rijckenborgh/Catharose de Petri 
Martinism of Louis Claude de Saint-Martin et al. 

Societas Rosicruciana by Masons 

 

 
Waarom is hierdie lys enigsins belangrik? In baie van die denominasies is 
daar tog ware kinders van die HERE? 
 
Dit is so dat binne die denominasies daar mense is wat waarlik glo in JESUS 
CHRISTUS. Maar ongelukkig, soos ons gesien het in die artikel: Kerk, dat 
die ware Eklesia (liggaam van CHRISTUS) van JESUS nie verdeeld is nie. 
Duidelik in die vorige lyste van denominasies is daar totale verdeeldheid. 
Die Bybel sê: 
 
1Kor 1:13  Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of 
is julle in die naam van Paulus gedoop?  
 
Is CHRISTUS verdeel? 
 
Paulus se argument hier is dat CHRISTUS alleen as die hoof en leier gesien 
moet word, en niemand anders nie. Maar mense en regerings het die 
Godheid in CHRISTUS verdeel deur die “kerk” te verdeel in verskillende 
faksies en baniere, en dit in die naam van CHRISTUS. 
 
Dus, JESUS is gekruisig vir ons as mens dat ons kan lewe, deur al die eer te 
gee aan HOM in alles wat ons doen. Die nut vir denominasies wat geskep is 
deur donker kragte, en glad nie Bybels is nie, is nie wat GOD se plan vir die 
liggaam van CHRISTUS is, of was nie. CHRISTUS is nie verdeeld nie, HY is 
een. 
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OORDEEL 
 
Wat leer die Bybel  oor die oordeel van andere? 
 
Die antwoord op die vraag is tweevoudig. Eerstens oordeel op die regte 
manier en tweedens oordeel op die verkeerde manier.  Die algemene teks 
in die Bybel is in Mat 7:1-2; 
 
Mat 7:1  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.  
Mat 7:2  Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle 
geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir 
julle gemeet word.  

 
Hierdie vers beteken nie dat mens ‘n eerlike opinie mag vorm oor ‘n ander 
persoon nie. Dit sê dat ons nie haatvolle, afbrekende stellings mag maak 
nie. Die bergpredikasie  van JESUS verduidelik hoe geoordeel moet word. 
JESUS het geleer dat ons ander mense mag evalueer op ‘n regverdige 
manier nadat mens geluister het en die waarheid ken. 

 
Joh 7:24  Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel ‘n 
regverdige oordeel.  

 
Daar is 3 tipes oordeel: 

 Evaluasie uit ‘n hart van liefde 

 Korrekte evaluasie met ‘n negatiewe houding 

 Verkeerde evaluasies van ander mense 
 
JESUS praat van die eerste tipe in Joh 7:24, maar mense gebruik tipies die 
2de en 3de tipe oordeel. Jakobus noem dit laster. 
 
Jak 4:11  Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dié wat 
kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van 
die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie ‘n dader 
van die wet nie, maar ‘n regter.  
 
Die Griekse sleutel woord, oordeel , Katalaleo, vertaal as “spreek teen”. 
Dit gee die idee van die bose of iemand wat lasterlik is. 
 
Rom 14:10  Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, 
waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel 
van Christus gestel word.  
 
Ons oordeel teenoor andere mag nooit lasterlik wees nie, dit moet die 
waarheid wees en dit moet andere se reputasies beskerm. Want daar kom 
tye wanneer ons ‘n ander persoon se aksies en gedrag moet evalueer. Ons 
doen dit wanneer ons bv. ‘n nuwe leier kies of valse leraars ontbloot. Die 



OORDEEL 
 

 
512 

 

bergpredikasie gee ‘n mooi voorbeeld van wanneer ons moet oordeel. 
Wanneer ons ‘n mede Christen sien sondig, 
 
Mat 18:15  En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen 
jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin;  
Mat 18:16  maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou 
saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan 
vasstaan.  
Mat 18:17  En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; 
en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees 
soos die heiden en die tollenaar.  
 
Gal 6:1  Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad 
oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees 
van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek 
word nie.  
 
En  ook wanneer ‘n rentmeester gekies word vir prediking; 
 
Tit 1:7  Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik 
wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen 
vuilgewinsoeker nie;  
Tit 1:8  maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, 
heilig, een wat homself beheers;  
Tit 1:9  een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer 
is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan 
sowel as om die teësprekers te weerlê.  
 
Ons moet ook valse leraars uitwys, 
 
2Joh 1:7  Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie 
bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en 
die Antichris.  
2Joh 1:8  Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid 
verkry het nie, maar ‘n volle loon ontvang.  
2Joh 1:9  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus 
nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader 
sowel as die Seun.  
2Joh 1:10  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, 
ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.  
2Joh 1:11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose 
werke.  
 
Laat ons evaluasies regverdig, objektief, en in gebed hanteer word met ‘n 
hart van liefde. Dus om te oordeel is nie verkeerd wanneer dit gedoen 
word op die regte Bybelse formaat nie. 
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Die Bybel praat 665 keer van oordeel, en is dus baie belangrik vir GOD. 
Mense geniet dit om Bybelse oordeel uit konteks te haal deur enkel versies 
soos  Mat 7:1 te memoriseer en vinnig te gebruik wanneer nodig gevind 
word. Maar soos ons vroeër geleer het dit is nie wat die woord leer nie. 

 
Wat leer Mattheus 7:1 in sy geheel? 

 
Mat 7:1  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.  
Mat 7:2  Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle 
geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir 
julle gemeet word.  
Mat 7:3  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, 
maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?  
Mat 7:4  Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter 
uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!  
Mat 7:5  Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy 
goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.  

 
GOD leer ons hier dat voordat ons die oordeel fel oor ander, ons seker 
moet wees van ons eie lewe. Anders sê HY is ons geveinsdes. HY wil hê dat 
ons ander moet wys op hulle foute maar eers nadat die balk uit jou eie oog 
gehaal is. 
 
GOD wil verder hê dat ons  Jona se voorbeeld volg: 

 
Jon 1:2  Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek 
daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.  

 
GOD wil hê ons moet soos die dissipels, waarsku teen sonde en om op te 
staan vir wat GOD verwag. 

Die woord oordeel het baie fassette. Die oordeel wat die Bybel van praat 
kyk na feite, die vrugte wat mens dra, en verwerping en waarskuwing van 
sonde. GOD se Woord is duidelik oor die aspek: 

2Tim 4:1  Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat 
die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:  
2Tim 4:2  verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, 
bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;  
2Tim 4:3  want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie 
sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir 
hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,  
2Tim 4:4  en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot 
fabels.  
2Tim 4:5  Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk 
van ‘n evangelis; vervul jou bediening.  
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Eseg 3:18  As Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik sterwe—en jy 
waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg 
te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, 
deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis.  

 
1Kor 4:14  Ek skrywe hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar 
ek vermaan julle as my geliefde kinders.  

 
Luk 24:47  en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig 
word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.  

 
Kol 1:28  Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke 
mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus 
voor te stel;  

 
Hand 26:20  maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in 
Jerusalem en in die hele land van Judéa en aan die heidene verkondig 
dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te 
doen wat by die bekering pas.  
 
Spr 24:24  Hy wat vir die skuldige sê: Jy het reg! —die volke sal hom 
vervloek, die nasies sal hom verwens. 
Spr 24:25  Maar met die wat onpartydig straf, gaan dit goed; en oor 
hulle kom die seën van voorspoed.  

 
Eseg 22:2  En jy, mensekind, wil jy oordeel, wil jy oordeel die 
bloedstad? Maak hom dan al sy gruwels bekend  

 
Ons as kinders van die HERE moet dus mense laat weet van hulle sonde 
met die doel om hulle te red. Maar maak seker die balk in jou oog is 
uitgehaal sodat GOD u kan gebruik. En vertel vir mense van van GOD se 
genade en wette. 

 
Mat 23:23  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.  

Die Bybel vertel dat ons in mense sal vasloop wat teen die oordeel wil veg; 

Spr 28:5  Slegte mense verstaan die reg nie, maar die wat die HERE 
soek, verstaan alles.  

 
Amo 5:10  Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf, en 
hulle het ‘n afsku van hom wat in opregtheid spreek.  
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Ons as kinders van die HERE hoef nie skaam te wees wanneer die waarheid 
ontbloot word aan jou naaste nie. Die Bybel leer die wet van GOD is goed 
solank ons dit wettig gebruik. 

1Tim 1:8  Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik 
gebruik  
1Tim 1:9  en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, 
maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, 
onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, 
moordenaars,  
1Tim 1:10  hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, 
meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is,  
1Tim 1:11  volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige 
God wat aan my toevertrou is.  

Wanneer daar geen meer oordeel is nie en mense bang raak om die 
verkeerde uit te roep, sal daar anargie wees en boosheid sal vinniger groei. 
Ons lewe vandag in dieselfde tyd as Jes 59:14-15: 

Jes 59:14  So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly 
staan van ver; want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, 
kan nie binnekom nie.  
Jes 59:15  Ja, die waarheid word vermis; en wie afwyk van die kwaad, 
word geplunder. Toe het die HERE dit gesien, en dit was verkeerd in sy 
oë dat daar geen reg was nie.  

Wat is dus die konklusie oor oordeel? 

Dit is reg om te oordeel maar te oordeel uit geregtigheid. En wanneer die 
mens wat oordeel sonder ophou sondig maar nog steeds ander oordeel oor 
dieselfde sonde spreek mens ‘n vloek oor mensself uit. Onthou die balk in 
die eie oog. En verder moet ons volhou in die waarheid. 

Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 
lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.  
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Kersfees 
 
Wanneer was JESUS gebore? 

Elke jaar vier die wêreld Christen en nie- christen Kersfees. Dit is die tyd 
wat besing word as JESUS se geboorte. Vir baie mense is dit ‘n moeilike 
maand finansieel en emosioneel. 
 
Maar hierdie maand is die maand waarop ons ook op ons hoede moet wees. 
Veral as jy en jou gesin besluit het om nie kersfees te vier nie. Dit klink nie 
reg nie! Waarom sou ‘n ware kind van die HERE JESUS CHRISTUS dan nie 
kersfees vier nie, dit is dan JESUS se geboorte?. 
 
As JESUS nie gebore was op die 25 Desember nie, kan ons dit bewys? En 

wanneer was JESUS dan gebore? Wat is die feite? 

Kersfees het sy grondslag  uit die veronderstelling dat  JESUS gebore was 
op die 25 Desember, maar as u as Kind van die HERE waarlik die Woord van 
GOD  glo, punt vir punt , bladsy vir bladsy, dan sal u sien dat die viering 
van kersfees gebaseer is op ‘n vals leuen. 
 
Wat sê die Bybel oor JESUS se geboorte?. 

As ons  Mattheüs en Lukas bestudeer  vind on nêrens op die oog af enige 
iets wat te doen het met JESUS se geboorte datum nie. Maar Lukas gee wel 
‘n gestruktureerde  weerlegging van gebeure, wat alle twyfel wegvat. 
 
In Lukas 1:5 tot 2:8, skryf Lukas oor spesifieke gebeure in kronologiese 
volgorde. Hy begin deur te vertel van ‘n priester Sagaria en sy vrou 
Elisabet wat kinderloos was. Terwyl hy besig was met priesterlike pligte 
het die engel Gabriël aan hom verskyn en vir Hom gesê dat sy gebede 
beantwoord sal word en dat hulle ‘n seun sal hê. Hulle moes die seun 
Johannes noem. 
 
Omdat Sagaria getwyfel het hierin het die engel hom verwittig dat hy stom 
sou wees totdat sy seun gebore sou word. Elisabet het gou swanger geword 
en het haarself versteek vir 5 maande omdat sy nie geweet het hoe haar 
swangerskap deur ander mense sou beskou word nie. Elisabet was 
onvrugbaar en al redelik oud voor haar swangerskap.  
 
In die sesde maand van Elisabet se swangerskap het Gabriël aan Maria 
verskyn en vir haar gesê, 
 
Luk 1:31  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom 
Jesus noem.  
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Luk 1:32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem 
word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  
‘n Kort tydjie daarna het Maria gaan bly by haar niggie Elisabet totdat sy 
geboorte gegee het aan Johannes. JESUS was ongeveer ses maande na 
Johannes gebore. 
 
Kom ons kyk wat ons tot dusver weet: 

 Sagaria het sy priesterlike pligte uitgevoer tydens die afdeling van 
Abía 

 Nadat hy terug gekom het by die huis vanaf Jerusalem het Elisabet 
swanger geword 

 Maria het swanger geword in die sesde maand van Elisabet se 
swangerskap 

 Johannes was ses maande gebore voor JESUS 
 

Die afdeling van Abía. 

Om JESUS se geboorte ‘n datum te gee het ons ‘n begin punt nodig. 
Gelukkig gee Lukas dit deur Lukas 1:5 en die afdeling van Abía. 
 
Luk 1:5  Daar was in die dae van Herodes, koning van Judéa, ‘n sekere 
priester met die naam van Sagaría, uit die afdeling van Abía; en sy 
vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.  
 
In 1 Kronieke 24 leer ons van die afdelings of skofte van die priesterhoofde 
deur die jaar by die tempel. 
 
Dawid het die vier en twintig afdelings ingestel omdat die mense baie 
geword het en so kon families tempel toe gaan sekere tye van die jaar. 
 
1Kron 24:1  Ook die seuns van Aäron het hulle afdelings gehad. Die 
seuns van Aäron was Nadab en Abíhu, Eleásar en Itamar.  
1Kron 24:4  Maar toe dit blyk dat die seuns van Eleásar talryker was 
aan gesinshoofde as die seuns van Itamar, het hulle dié so ingedeel: vir 
die seuns van Eleásar sestien familiehoofde en vir die seuns van Itamar 
volgens hulle families agt.  
 
Ons lees hier dat Eleásar 16 familiehoofde gehad het en Itamar 8. Dit gee 

ons die 24 skofte wat Dawid ingedeel het. 

Hierdie priesterhoofde was so opgedeel om die tempel werk te oorsien. In 
die begin van die jaar Nisan 1 het die skofte begin en roteer deur die jaar, 
vir een week op ‘n slag. Die skof of afdeling van Abia waarin Sagaria moes 
werk was die agtste skof. 
 



KERSFEES 
 

 
518 

 

1Kron 24:10  die sewende vir Hakkos, die agtste vir Abía,  

Josefus die eerste eeu historikus (ter interessantheid Josefus was in die 
priesterorde skof van Jójarib, die eerste skof: 
 
1Kron 24:7  En die eerste lot het uitgekom vir Jójarib, die tweede vir 

Jedája,  

 hy skryf, 

"He [David] divided them also into courses: and when he had separated the 
priests from them, he found of these priests twenty-four courses, sixteen 
of the house of Eleazar and eight of that of Ithamar; and he ordained that 
one course should minister to GOD [during] eight days, from [noon] 
Sabbath to [noon on the following] Sabbath. And thus were the courses 
distributed by lot, in the presence of David, and Zadok and Abiathar the 
high priest, and of all the rulers: and that course which came up first was 
written down as the first, and accordingly the second, and so on to the 
twenty-fourth; and this partition hath remained to this day" (Antiquities of 
the Jews, 7:14.7). 
 
Hierdie afdelings of skofte was streng gevolg tot die Tempel verwoes is in 
sewentig na CHRISTUS. 
 
Die Talmud (wettiese skrif van die Jode) verduidelik hierdie afdelings in 
detail. 
 
Die eerste afdeling begin op Nisan (Maart – April) een. Daar was vier en 
twintig afdelings en elke afdeling was verplig om dus 2 keer per jaar te 
werk, dit het dan 3 ekstra weke oor gehou. Tydens die 3 Heilige tydperke,  
Pasga, Pinkster en die Huttefees was almal verplig om te werk in die drie 
weke. Elke afdeling het dus 5 weke uit jaar gewerk. 
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Johannes die doper was gestuur om die weg voor te berei vir die Messias: 

Mal 3:1  Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal 
baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, 
naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, 
Hy kom, sê die HERE van die leërskare.  
 
Luk 1:13  Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaría, want 
jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ‘n seun baar, en 
jy moet hom Johannes noem.  
Luk 1:14  En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal 
oor sy geboorte bly wees;  
Luk 1:15  want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank 
sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds 
van die skoot van sy moeder af.  
Luk 1:16  En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here 
hulle God.  
Luk 1:17  En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, 
om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die 
ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 
‘n toegeruste volk te berei.  
 
Die evangelies maak dit baie duidelik dat Johannes omtrent ‘n halwe jaar 
voor JESUS gebore was. 
 
Uit ‘n histories oogpunt en die akkuraatheid van die “Sewentig week 
profesie”,  is dit duidelik dat JESUS gebore was in vier voor CHRISTUS. Tel 
dan terug die 9 maande drag tyd en die  ses maande verskil in ouderdom in 
terme van Johannes. Dan sien ons Johannes was gebore in die eerste helfte 
van vyf voor CHRISTUS. 
 
Hierdie feit laat ons nie anders toe as om die eerste afdeling van Abia te 
gebruik as die tyd toe Gabriel verskyn het aan Sagaria in die tempel nie. 
 
Frederick R. Coulter, ( Harmony of the Gospels (p. 9), bereken dit so: 
 
In die jaar vyf voor CHRISTUS was die eerste dag van die eerste maand  
Nisan ‘n Sabbat of April die agtste. As mens dan ‘n vorentoe projeksie doen 
van die afdelings en hulle werk week vir week: 
 
Afdeling 1, die eerste week,  Afdeling 2, die tweede week, al die afdelings 
tydens die Pasga en die Fees van Ongesuurde Brode, die derde week 
Afdeling 3, die vierde week, Afdeling 4, die vyfde week Afdeling 5, die 
sesde week Afdeling 6, die sewende week Afdeling 7, die agtste week 
Afdeling 8, die negende week, en alle afdelings tydens die tiende week,  
die week van Pinkster. 
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Sagaria het die 9de week gewerk in sy afdeling en die 10de week tydens 
Pinkster. Hierdie tydperk het gestrek vanaf die maand Iyar die sewe en 
twintigste tot Sivan die twaalfde. Of in ons kalender die 3de tot die 17de 
Junie. Met sy terugkeer van sy skof af het Elisabet swanger geword tussen 
die 18de Junie en die 1ste Julie, vyf voor CHRISTUS. Met hierdie inligting 
kan ons Elisabet se sesde swanger maand bereken as Desember waartydens 
Maria swanger geword het met JESUS. 
 
Luk 1:26  En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur 
na ‘n stad in Galiléa met die naam van Násaret,  
Luk 1:27  na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van 
Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.  
Luk 1:28  En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, 
begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.  
Luk 1:29  En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy 
het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.  
Luk 1:30  En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het 
genade by God gevind.  
Luk 1:31  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom 
Jesus noem.  
Luk 1:32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem 
word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  
Luk 1:33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, 
en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.  
Luk 1:34  Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek 
geen man het nie?  
Luk 1:35  En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor 
jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook 
sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.  
Luk 1:36  En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook ‘n seun 
ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat 
onvrugbaar genoem is.  
Luk 1:37  Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.  
Luk 1:38  En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit 
met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.  
 

Dus Johannes die Doper is gebore tussen 18 en 23 Maart, skiet ons ses 
maande vooruit is die skatting dat JESUS dus gebore is tussen 16 en 29 
September. Dit is baie interessant dat tydens hierdie maand die fees van 
trompette gevier is. 
 

Maar hoekom is dit belangrik dat ons weet wanneer JESUS gebore is? 

JESUS leer ons om SY dood te vier en nie SY geboorte nie: 

1Kor 11:23  Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle 
oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, 
brood geneem het;  
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1Kor 11:24  en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: 
Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot 
my gedagtenis.  
1Kor 11:25  Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie 
beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle 
daaruit drink, tot my gedagtenis.  
1Kor 11:26  Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker 
drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.  
 

Die ware datum van JESUS CHRISTUS se geboorte vernietig die hele 
fondasie van die kersfees vakansie. Die ware datum wys ook die ware tyd 
uit van SY bediening, kruisiging en opstanding. Met die ware datum word 
die Goeie- Vrydag- paas -Sondag tradisie ook verkeerd bewys. Maar 
laastens en mees belangrik vernuwe die ware datum ons geloof in JESUS 
CHRISTUS en SY Woord die Bybel as ware Woord van GOD en histories 
korrek.  
 
GOD gee aan ons ‘n gesonde verstand en SY Woord. Ons leef in 'n wêreld 
van kompromie en verwarring - veral op die gebied van godsdiens-, en dus  
moet ons SY Woord bestudeer en volg sodat ons nie mislei sal word deur 
die valse profete nie. Die kers seisoen bevorder 'n leuen oor die datum van 
die geboorte van JESUS CHRISTUS. Ons as kinders van JESUS CHRISTUS 
moet meer as net die wêreld se verduideliking verwerp, ons het nodig  om 
te weet, te bewys en te volg wat waar is, volgens die Woord van GOD  
DIE BYBEL. 

Kan ons CHRISTUS eer met kersfees? 

Om hierdie gesprek met mede Christene te bespreek is verskriklik moeilik. 

Mense dink mens is mal om kersfees te verwerp, almal doen dit dan. 

Het die eerste Christene kersfees gevier? 

Het JESUS se dissipels kersfees gevier? 

U weet wat die antwoord is, nee. 

Word die fees van kersfees genoem in die Bybel? 

Die stelling wat ek die meeste hoor wanneer mens die “kersfees gesprek” 
voer is, “ons fokus op CHRISTUS”. En wanneer mens die feite, dat JESUS 
nie gebore is in Desember gebore is nie, dat kersfees ‘n heidense fees is, 
raak mense baie kwaad. Dit is al so ingegrens in ons kultuur en tradisies en 
kerke dat dit gespreek word as die waarheid, maak nie saak of die Bybel 
dit glad nie toelaat nie. 
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JESUS sê en let op: 

Mat 15:9  Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat 
gebooie van mense is.  
 
JESUS CHRISTUS word nie geeër deur kersfees nie, anders sou HY dit 
ingestel het. Kersfees kom nie van GOD nie maar deur die tradisies van 
mense beinvloed deur die duiwel. 
 
Mar 7:9  En Hy sê vir hulle: Julle verstaan dit goed om die gebod van 
God opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou.  
 
3Joh 1:11  Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed 
is. Hy wat goed doen, is uit God; maar hy wat kwaad doen, het God nie 
gesien nie.  
 
Waar kom die tradisie vandaan? 

Kom ons bespreek hier net Geskiedenis. Ons begin by die fees van 

Saturnalia. 

Kom ons kyk na die volgende uitreksel uit ‘n Amerikaanse koerant, , The 

Democrat and Chronicle, Rochester, New York, Desember 1984: 

 “The Roman festival of Saturnalia, Dec. 17-24, moved citizens to decorate 

their homes with greens and lights and give gifts to children and the poor. 

The Dec. 25 festival of natalis solis invicti, the birth of the unconquered 

sun, was decreed by the emperor Aurelian in A.D. 274 as a Winter Solstice 

celebration, and sometime (later)…was Christianized as a date to 

celebrate the birth of the Son of Light.” 

En verder, 

Dr. William Gutsch, voorsitter van die “American Museum of Natural 
History—Hayden Planetarium”, bevestig die oorspronklike naam van 
kersfees met die volgende aanhaling, Desember 18, 1989, in die 
Westchester, New York, koerant, The Reporter Dispatch: 

“The early Romans were not celebrating Christmas but rather a pagan 
feast called the Saturnalia. It occurred each year around the beginning of 
winter, or the winter solstice. This was the time when the sun had taken 
its lowest path across the sky and the days were beginning to lengthen, 
thus assuring another season of growth. 
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“If many of the trappings of the Saturnalia, however, seem to parallel 
what so many of us do today, we can see where we borrowed…our holiday 
traditions. And indeed, it has been suggested that while Christ was most 
likely not born in late December, the early Christians—then still an 
outlawed sect—moved Christmas to the time of the Saturnalia to draw as 
little attention as possible to themselves while they celebrated their own 
holiday.” 

Saturnalia was en is die viering van Saturnus  die vuur god. Die planeet 
Saturnus was ook later na die god vernoem om rede sy rooi kleur en ringe. 
Elke nasie het nog altyd ‘n vuur/songod aanbid. 

Wat was die rituele van die Saturnalia fees? 

Kyk na die volgende aanhaling uit die boek, The Two Babylons, Alexander 
Hislop, bl 231: 

“Now, this is in exact accordance with the character of the Great Head of 
the system of fire-worship. Nimrod, as the representative of the devouring 
fire to which human victims, and especially children, were offered in 
sacrifice, was regarded as the great child-devourer…he was, of course, the 
actual father of all the Babylonian gods; and, therefore, in that character 
he was afterwards universally regarded. As the Father of the gods, he was, 
as we have seen, called Kronos; and every one knows that the classical 
story of Kronos was just this, that, ‘he devoured his sons as soon as they 
were born.’ (Lempriere Classical Dictionary, ‘Saturn.’)…This legend has a 
further and deeper meaning; but, as applied to Nimrod, or ‘The Horned 
One,’ it just refers to the fact, that, as the representative of Moloch or 
Baal, infants were the most acceptable offerings at his altar. We have 
ample and melancholy evidence on this subject from the records of 
antiquity. ‘The Phoenicians,’ says Eusebius, ‘every year sacrificed their 
beloved and only-begotten children to Kronos or Saturn.’” 

Kom ons kyk verder hoe GOD se mense die Israeliete Baal en Molog aanbid 
het. 

Wat sê die Bybel van Molog: 
Jer 32:35  en hulle het die hoogtes van Baäl gebou wat in die dal van 

die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters vir Molog deur 

die vuur te laat gaan—iets wat Ek hulle nie beveel het nie en wat in my 

hart nie opgekom het nie, dat hulle hierdie gruwel sou bedrywe om 

Juda te laat sondig.  

GOD sê HY het die aanbidding nie beveel of goed gekeur nie. 
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Kyk na die volgende aanhaling deur John Milton uit “Paradise Lost” in 
terme van die verskriklike god Moleg: 

 “First Moloch, horrid king besmear’d with blood Of human sacrifice, and 
parents tears, Though, for the noyse of Drums and Timbrels loud Their 
children’s cries unheard, that passed through fire To his grim Idol.”  

Kom ons kyk verder waarmee die Saturnalia fees nog te doen het. 

Baie mense het al gehoor van druïdes of hekse en menslike offers. Wat is 
die historiese aspek van menslike offers en wat het druïdes daarmee te 
doen? 

Die volgende aanhaling is uit die Encyclopedia Britannica. “Druids, the 
learned class among the ancient Celts, whose name means Knowing (or 
Finding) the Oak Tree. They seem to have frequented Oak forests and 
acted as priests, teachers and judges. The earliest known records of the 
Druids come from the 3rd century [B.C.]…Druids took charge of public and 
private sacrifices, and many young men went to them for instruction. They 
judged all public and private quarrels and decreed the penalty…The Druids 
principle doctrine was that the soul was immortal…(they) offered human 
victims for those who were gravely sick or in danger of death in battle. 
Huge wickerwork images were filled with living men and then burned; 
although the Druids chose criminals by preference, they sacrificed 
innocent victims if necessary.” 

As ons so deur hierdie geskiedenis lees is ek seker kom ons agter dat ons, 
sonder om te vra, voorvaderlike tradisies geneem het en in ons DNA 
ingebou het sonder om dit te bevraagteken. Ons het aanbidding van die 
Ware GOD gemeng met valse leringe. 

Die moderne term vir die saamsmelting van aanbidding en valse heidense 
gebruike is sinkretisme. In die Bybel se tyd is mens doodgemaak vir dit. 

Lev 18:27  Want die mense van die land, wat voor julle gewees het, 
het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword.  
Lev 18:28  Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig 
nie, soos dit die nasie uitgespuug het wat daar voor julle was.  
Lev 18:29  Want almal wat enigeen van hierdie gruwels doen die siele 
wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit.  

Israel het GOD gevrees en HOM gedien maar ook ander gode!: 
2Kon 17:33  Hulle het die HERE gevrees en hulle eie gode gedien 
volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan weggevoer is.  
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Doen ons nie presies dit nog vandag nie? Ons vrees GOD maar ons hang 
heidense tradisies aan sonder om dit te bevraagteken! Ek vind dit baie 
snaaks wanneer hierdie geskiedenis in “CHRISTEN” gesprekke opkom dat 
mense nie eers kans sien om die waarheid te hoor nie. Hulle word dadelik 
kwaad en wanneer gesien word dat die ‘n heidense gebruik is word daar 
gesê, “maar ons eer CHRISTUS, ons doen dit vir ons kinders, dit is JESUS se 
geboorte, mense het dit lelik gemaak ons maak dit mooi”. Daar is so baie 
verskonings, maar onthou hierdie gebruike was nooit te vinde by die eerste 
CHRISTENE of die Bybel nie. Ons geloof is mos gebaseer op wat JESUS 
CHRISTUS ons leer in SY Woord, dit wat HY sy dissipels en Apostel geleer 
het. 

Jy sê jy is ‘n CHRISTEN, jy glo aan die onfeilbare WOORD VAN GOD, woord 
vir woord in die Bybel, maar jy sien geen fout om ook ander heidense 
tradisies aan te kleef nie! 

Ons almal moet ernstig ons basis, ons geloof in JESUS CHRISTUS hersien nie 
net in terme van kersfees nie maar alle feeste en tradisies hoe mooi dit 
ook mag lyk. Sodat ons meer en meer soos JESUS CHRISTUS sal lyk,- ons wil 
dit mos doen? 

In Antieke Israel vind ons ook verdere heidense gebruike: 

Deut 12:2  Julle moet terdeë verniel al die plekke waar die nasies wat 
julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge en op die 
heuwels en onder elke groen boom.  
Deut 12:3  En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare 
verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die 
gesnede beelde van hulle gode omkap en hulle naam van dié plek laat 
verdwyn.  
Deut 12:4  So mag julle nie doen met die HERE julle God nie;  
 
Let op na GOD se verwysing na “elke groen boom”. Daar is tien soortgelyke 

verse in die Bybel en hul verbinding met beeldediens. 

Die volgende aanhaling kom uit die, “Dictionary of Greek and Roman 
Antiquities, “Oscilla” derde weergawe, volume II: 

 “…all ranks devoted themselves to feasting and mirth, presents were 
exchanged among friends, and crowds thronged the streets, shouting ‘Lo 
Saturnalia.’ An offering was made beneath a decorated evergreen tree, 
according to the pagan poet, Virgil. Figurines and masks—called ‘oscilla’—
were hung on the tree, as are Christmas decorations today. History 
admits…there can be no doubt that we have in these ‘oscilla’ a relic of 
human sacrifice…” 
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Dit klink baie bekend, geskenke, bome, geskenke  onder bome, versierings, 
en feesvierings.  

En so het hierdie tradisies ook die CHRISTEN  gemeentes betree. 

 Encyclopedia Britannica, 15de weergawe, volume 10, bl. 1062-3: 
“Christianity…by a complex and gradual process…became the official 
religion of the [Roman] empire. 

“For a time, coins and other monuments continued to link Christian 
doctrines with worship of the sun, to which Constantine had been addicted 
previously. But even when this phase came to an end, Roman paganism 
continued to exert other, permanent influences, great and small…The 
ecclesiastical calendar retains numerous remnants of pre-Christian 
festivals, notably Christmas, which blends elements including both the 
feast of the Saturnalia and the birthday of Mithra. But, most of all, the 
mainstream of Western Christianity owed ancient Rome the firm discipline 
that gave it stability and shape.” 

Met ander woorde weereens het die Roomse Kerk ‘n greep geplaas op 
CHRISTENSKAP. 

New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, under 
“Christmas”: 

“How much the date of the festival depended upon the pagan Brumalia 
(December 25) following the Saturnalia (Dec. 17-24), and celebrating the 
shortest day of the year and the ‘new sun’…cannot be accurately 
determined. The pagan Saturnalia and Brumalia were too deeply 
entrenched in popular custom to be set aside by Christian influence…The 
pagan festival with its riot and merry-making was so popular that 
Christians were glad of an excuse to continue its celebration with little 
change in spirit and in manner. Christian preachers of the West and the 
Near East protested against the unseemly frivolity with which Christ’s 
birthday was celebrated, while Christians of Mesopotamia accused their 
Western brethren of idolatry and sun worship for adopting as Christian 
this pagan festival.” 

The Encyclopedia Britannica, 1946 weergawe, sê,  

“Christmas was not among the earliest festivals of the church…Certain 
Latins, as early as 354, may have transferred the birthday from January 
6th to December 25, which was then a Mithraic feast…or birthday of the 
unconquered SUN…The Syrians and Armenians, who clung to January 6th, 
accused the Romans of sun worship and idolatry, contending…that the 
feast of December 25th, had been invented by disciples of Cerinthus…” 
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‘n Heidense fees wat lank bestaan het voor CHRISTUS se geboorte het dus 
sy plek gevind en gesetel in Christenskap. 

Weet u dat daar miljoene kinders van die HERE JESUS CHRISTUS is wat nie 
kersfees vier nie, want hulle ken die waarheid. In die sewentien honderd‘s 
het die Puriteine kersfees verban deur wetgewing. 

JESUS CHRISTUS was en sal nooit deel wees van kersfees nie. Maar die “god 
van hierdie wêreld” satan was en sal altyd in kersfees wees, hy is die 
outeur van kersfees. 

2Kor 4:4  naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld 

die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die 

heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou 

skyn nie.  

Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle 

vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en 

staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. 

Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar 

is en die vader daarvan.  

Die duiwel het die hele mensdom ‘n rat voor die oë gedraai, hy is die vader 
van alle leuens, ook in terme van kersfees. 
 
Maar wat nou!? 
 
Wat staan ons te doen as ware kinders van die HERE?. 
Jer 7:23  Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my 
stem, dan sal Ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees; 
en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed 
kan gaan.  
Jer 7:24  Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar 
gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag 
het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.  

Mense se sondige natuur verhoed hulle om GOD se bevele na te kom. 

Rom 8:6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees 
bedink, is lewe en vrede,  
Rom 8:7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit 
onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  
Rom 8:8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;  
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JESUS sê jy sal hulle aan hulle vrugte ken. 

 
Mat 7:16  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie 
druiwe van dorings of vye van distels nie!  
Mat 7:17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom 
dra slegte vrugte.  

Die vrugte van kersfees is verskriklik. 

 Eensaamheid vir baie 

 Selfmoord 

 Jaloersheid 

 Dronkenskap 

 Dronk bestuur 

 Familie argumente 

 Opbou van skuld, wat gemiddeld hou tot Maart die volgende 
jaar, die meeste gemeentes sê dat die tydperk van Desember 
tot Maart hulle slegste maande is finansieël. 

U het nou die waarheid gelees oor kersfees waar dit vandaan kom dat 
dit ‘n heidense gebruik is, wat gaan u nou doen?. 

Die boekie, “ The Plain Truth About Christmas, deur Herbert W. Armstrong 
sê die volgende: 

“Christmas has become a commercial season. It’s sponsored, kept alive, by 
the heaviest retail advertising campaigns of the year. You see a 
masqueraded ‘Santa Claus’ in many stores. Ads keep us deluded and 
deceived about the ‘beautiful Christmas spirit.’ The newspapers, who sell 
the ads, print flowery editorials exalting and eulogizing the pagan season, 
and its ‘spirit.’ A gullible people has become so inoculated, many take 
offense when told the truth. But the ‘Christmas spirit’ is created each 
year, not to honour Christ, but to sell merchandise! Like all Satan’s 
delusions, it appears as an ‘angel of light,’ is made to appear good. Billions 
of dollars are spent in this merchandising spree every year, while the cause 
of Christ must suffer! It’s part of the economic system of Babylon! 

Ons profeteer aan mense dat ons kinders van HERE is, Christene wat die 
Bybel glo en volg, maar ons is nog steeds in Babilon soos die Bybel sê ons 
is: 

Open 18:4  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.  
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Wat  gaan ons doen. Wel, u  kan doen wat ek gedoen het. Ek  het ‘n 
kompromie aangegaan oor kersfees. Een jaar het ek gesê die boom is uit, 
die volgende jaar het ek gesê ek doen dit ter wille van my kind, en dan die 
tradisionele storie van geboorte van JESUS vir my kind vertel, die jaar daar 
na het ek gesê my gesin eer CHRISTUS, en ons noem dit ‘n CHRISTUS fees, 
pragtig. Die probleem is dit is nie ‘n CHRISTUS fees nie. Die jaar daarna 
het ek gesê ek doen dit ter wille van familie bande, die jaar daarna het ek 
gesê ons doen dit want ons wil niemand aanstoot gee nie. Elke jaar het ek 
met verskonings opgekom terwyl ek die heeltyd die waarheid geken het. 

Ek persoonlik het nou die kompromie opsy geskuif. Kersfees is nie die dien 
van die HERE nie. 

‘n Kompromie is wat gebeur in skei sake. Die vrou vat die huis, die man kry 
die kar, die vrou vat die kinders elke 2de week die man een maal ‘n maand 
(ter voorbeeld). Kersfees is presies dit, egskeiding. Ons vertel onsself ons is 
Christene maar ons vier ‘n heidense tradisie, ons het ons van die Woord 
van GOD geskei en ‘n kompromie aangegaan om  kersfees  al die mooi 
plakkers te gee en te sê dit is skoon en rein en Christelik.  

Ek sluit die hoofstuk met die volgende: 

Jos 24:15  Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies 
dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders 
daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in 
wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. 
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Feeste 

Watter feeste word gevier in die Bybel? 

1: Pasga of Pesag fees 

Lev 23:4  Dit is die feestye van die HERE, die heilige vierdae wat julle 
moet uitroep op hulle bepaalde tyd.  
 
Eks 12:3  Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die 
tiende van hierdie maand moet hulle elkeen ‘n lam neem volgens die 
families, ‘n lam vir ‘n huisgesin.  
 
Op die 10de dag van die eerste maand, Nisan, ons April maand, moes elke 
gesin ‘n lam sonder gebrek skei van die kudde.  Op die aand van die 14de 
is die Pasga lam geslag, voorberei en  geëet gedurende die nag. Die bloed 
is dan gesmeer op die  drumpels van die deure. Hierdie fees vier die uittog 
uit Egipte. Maar, net soos al die feeste, het dit  ook 'n profetiese 
betekenis. Dit is die verwagting van die  "Lam van God wat die sonde van 
die wêreld wegneem." Paulus skryf: 
 
1Kor 5:7  Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan 
wees—soos julle inderdaad ongesuurd is—want ook ons paaslam is vir 
ons geslag, naamlik Christus.  
 
Nie net het JESUS die fees figuurlik gevier nie maar ook letterlik. Op die 
10de van Nisan, Palm Sondag, ry JESUS af teen die Olyfberg. Vier dae later 
is HY gekruisig op Pasga. 
In teenstelling: 

PESAG OF PAASFEES? 

Die vraag waarop ons ‘n antwoord uit die Skrif moet verkry is of gelowige 
volgelinge van die Messias Paasfees (Engels: "Easter") behoort te vier, met 
sy oorsprong wat teruggaan tot in die antieke godsdienste toe daar ‘n fees 
met die aanbreek van Lente (in die Noordelike halfrond, d.w.s. rondom die 
maande Maart en April) gevier is waarin die godin van vrugbaarheid vereer 
is met allerlei simbole van vrugbaarheid soos hase en eiers. Hierdie godin 
van vrugbaarheid staan allerweë bekend as "Astarte" of "Astoreth" – 
vandaar die afgeleide naam van hierdie fees vandag: "Easter". Toe die 
Christendom rondom die vierde eeu nC. ‘n standpunt geformuleer het 
rondom die hou van feeste, is daar besluit om hierdie vrugbaarheidsfees, 
wat reeds wye erkenning en bekendheid geniet het, in die Christelike 
geloof te inkorporeer en daaraan ‘n "Christelike" baadjie te gee.  
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Alhoewel mense graag daarop wys dat Paasfees en Pasga dieselfde fees is, 
is dit uit die geskiedenis, en ook uit die moderne Paasfees praktyk, 
duidelik dat dit nie die geval is nie. Nie net het Paasfees (vanweë sy 
oorsprong) ‘n duidelike konnotasie met die vrugbaarheidskultus en 
heidense afgodediens nie, die vroeë kerkleiers het ook geen geheim 
daarvan gemaak nie dat hulle met die instelling van Paasfees doelbewus 
wegbeweeg van Pesag of Pasga, soos dit in die Skrif voorgeskryf en 
tradisioneel deur die Jode gehou is. In die jaar 325 nC. is daar met ‘n 
"sinodesitting" eenparig besluit dat Paasfees jaarliks gehou moet word op 
die eerste Sondag na die volmaan wat volg op die dag wanneer die son 
regoor die ewenaar is (d.w.s. 21 Maart). Deel van hierdie besluit was dat 
as hierdie Sondag op dieselfde naweek val as Pesag, moet Paasfees een 
week later gehou word. Hier kan ons reeds duidelik sien dat Paasfees, soos 
dit sy beslag in die vierde eeu gekry het, in belangrike opsigte verskil het 
van die fees van Pesag. Soos een bron dit stel: "Coincidence of the feasts 
of Easter and Passover was avoided." 
 
Pesag is een van die belangrikste feeste wat in die Skrif beskryf word en is 
deur die Messias, die apostels en gelowiges tot lank na die aardse 
bediening van die Messias gevier. Paasfees op sigself word nie een keer in 
die Skrif vermeld nie. Daar is sommige Bybelvertalings wat in gedeeltes 
soos Shemot (Eksodus) 34:25; Luk 2:24 en Hand 12:4 die woorde "Paasfees" 
of "Easter" gebruik, maar die oorspronklike teks toon duidelik dat dit 
"Pesag" moet wees. Ook ‘n teks soos 1 Kor 5:7 wat volgens sommige 
vertalings lui dat die Messias, ons Paaslam, vir ons geslag is, moet na regte 
lees: "… ons Pesaglam is vir ons geslag …". Die sentrale fokuspunt van Pesag 
is die slag van die Pesaglammers, wat met die dood van die Messias, ons 
Pesaglam, sy diepste betekenis gekry het. Die sentrale fokuspunt van 
Paasfees, is nie die dood van die Messias nie, maar sy opstanding. Daarom 
is Paassondag tradisioneel as die "groot" dag van Paasfees beskou – so word 
die opstanding van die Messias, en die nuwe lewe wat dit impliseer, met 
die vroeëre heidense fees van vrugbaarheid en nuwe lewe in verband 
gebring. Hoe belangrik die opstanding van die Messias ook al vir ons is, is 
dit volgens die Skrif sy dood wat deur die Pesagfees na vore gebring word 
en nie in die eerste plek sy opstanding nie. Die opstanding van die Messias 
word na vore gebring deur ‘n bykomende fees, die fees van die 
Eerstelinggerf, wat volgens die Skrif op die dag na die weeklikse Shabbat, 
wat in die Week van Ongesuurde Brode val, gehou moet word (vgl. 
Wayyikra / Levitikus 23:10-14). 
 
2: Fees van ongesuurde brode 

Lev 23:6  en op die vyftiende dag van hierdie maand is die fees van die 
ongesuurde brode van die HERE; sewe dae lank moet julle ongesuurde 
brode eet.  
Lev 23:7  Op die eerste dag moet daar vir julle ‘n heilige vierdag wees; 
géén beroepswerk mag julle doen nie.  
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Lev 23:8  Maar julle moet sewe dae lank aan die HERE ‘n vuuroffer 
bring. Op die sewende dag moet daar ‘n heilige vierdag wees; géén 
beroepswerk mag julle doen nie.  
Die dag na Pasga, die  15de  van Nisan, begin die fees van die ongesuurde 
brode. Hierdie fees duur sewe dae lank, van die 15de tot die 21ste van 
Nisan. Die eerste en laaste dae, 15de en 21ste, was genoem "Hoog Sabbat", 
hoewel hulle nie noodwendig op die weeklikse Sabbat val nie . "Hoog 
Sabbat” dae is verpligte  rusdae wat gedurende sommige feesdae voorkom. 
Dit word geïdentifiseer  in Lev. 23:07, 8, 21, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 39. Net 
soos met die weeklikse Sabbat is, die dag voor 'n "Hoog Sabbat"  'n "dag van 
voorbereiding." Dit beteken Pasga, die 14de, is ook die "dag van 
voorbereiding" vir die "Hoog Sabbat" op die 15de:  
 
Joh 18:28  Toe neem hulle Jesus van Kájafas na die goewerneur se 
paleis. En dit was vroeg in die môre; en hulle het self nie in die paleis 
ingegaan nie, dat hulle hul nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die 
pasga kon eet.  
 
Joh 19:14  En dit was die voorbereiding vir die pasga en omtrent die 
sesde uur. Toe sê hy vir die Jode: Dáár is julle Koning!  
 
Hierdie fees van die Ongesuurde brode vier die reis van die kinders van 
Israel in die woestyn, en die voorsiening van die manna en water uit die 
rots deur GOD.  Hierdie fees is deur JESUS vervul gedurende die Fees van 
Ongesuurde Brode toe Hy gesê het: 
 
Joh 6:51  Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As 
iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die 
brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld 
sal gee.  
 
JESUS is gekruisig op die Pasga. SY liggaam [Sy vlees] was neergelê in die 
graf net voor sononder, wanneer die "Hoog Sabbat" van die Fees van 
Ongesuurde Brode begin. Sy liggaam was neergelê in die graf vir die eerste 
drie dae van die fees, vanaf die 15de tot die middel van die 17de Nisan. 
 
3: Fees van die eersteling 
Lev 23:9  En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  
Lev 23:10  Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in 
die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die 
eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.  
Lev 23:11  En hy moet die gerf voor die aangesig van die HERE beweeg, 

sodat julle welgevallig kan wees; die dag ná die sabbat moet die 

priester dit beweeg.  

Lev 23:12  Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, ‘n 
jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer aan die HERE berei,  
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Lev 23:13  en die spysoffer wat daarby behoort, twee tiendes van ‘n 
efa fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die HERE, ‘n lieflike 
geur, en daarby die drankoffer van wyn, ‘n kwart hin.  
Lev 23:14  En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan 
eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God 
bring. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke.  
 
In die jaar van die kruisiging het die Sondag tydens die sewe dag Fees van 
Ongesuurde Brood op die 18de Nisan geval, drie dae nadat JESUS in die 
graf geplaas is. Op hierdie Sondag, wat genoem is die Fees van Eerstelinge, 
moes elke Israeliet-familie  'n bondel gars neem na  die tempel toe. Die 
priester sou dit dan waai voor die aangesig van die HERE. Hierdie bondel 
verteenwoordig die heel eerstes van die oes. Dit was aan die begin van die 
oes ingesamel en aan die HERE gegee. JESUS het ook hierdie fees vervul. 
Hy het opgestaan uit die dode op die Fees van Eerstelinge. Die apostel 
Paulus het gesê: 
 
1Kor 15:20  Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die 
eersteling geword van die wat ontslaap het.  
1Kor 15:21  Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die 
opstanding van die dode ook deur ‘n mens.  
1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook 
almal in Christus lewend gemaak word;  
1Kor 15:23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna 
die wat aan Christus behoort by sy koms.  
Die opstanding van CHRISTUS is die waarborg van ons opstanding. 
 
4: Pinkster fees 
Lev 23:15  Dan moet julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af 
as julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees;  
Lev 23:16  tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; 
dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring.  
Lev 23:17  Julle moet uit jul woonplekke twee beweegbrode bring; dit 
moet van twee tiendes van ‘n efa fynmeel wees; gesuurd moet dit 
gebak word as eerstelinge aan die HERE.  
Lev 23:18  Julle moet ook by die brood sewe jaaroud lammers sonder 
gebrek en een jong bul en twee ramme bring. Hulle moet ‘n brandoffer 
aan die HERE wees saam met die spysoffer en die drankoffers wat 
daarby behoort as vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.  
Lev 23:19  En julle moet een bokram as sondoffer berei. Ook twee 
jaaroud lammers as dankoffer,  
Lev 23:20  en die priester moet hulle saam met die eerstelingsbrood as 
beweegoffer voor die aangesig van die HERE beweeg saam met die 
twee lammers; dié moet aan die HERE heilig wees, ten voordele van 
die priester.  
Lev 23:21  En julle moet op daardie selfde dag uitroep: ‘n heilige 
vierdag moet dit vir julle wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. 
Dit is ‘n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte.  
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Vanaf die Fees van Eerstelinge, moes die Jode  sewe Sabbatte tel, 49 dae. 
Die Sondag na die sewende Sabbat, was die Fees van Pinkster, wat beteken 
"vyftigste". Hierdie fees herdenk die gee van die wet aan Moses op die 
berg, Sinai. Op daardie dag het GOD self in 'n wolk op die berg Sinai 
afgekom en vuur en rook het voor GOD ontplof. GOD het daar SY verbond 
met SY mense gevestig. Hierdie fees was ook 'n profesie van die koms van 
die Nuwe Verbond wat op dieselfde dag voltrek is, die Dag van Pinkster, 
met 'n geweldige rukwind, tonge van vuur en wonderbaarlike 
demonstrasies van die Heilige Gees. Alewens die dissipels opgelei is deur 
JESUS vir die  taak van wêreld evangelisasie, het JESUS hulle opdrag gegee 
om in Jerusalem te bly totdat hulle die krag van die Heilige Gees ontvang 
het wat sou kom op die Joodse Pinksterfees. 
Die eerste vier feeste is simbolies en letterlik vervul deur JESUS tydens sy 
eerste koms. Die laaste drie sal vervul word deur JESUS tydens sy 
wederkoms. Aangesien die  eerste vier feeste vervul is op die presiese dae 
wat GOD Sy volk beveel het om hulle te vier, kan ons tot die 
gevolgtrekking kom dat die oorblywende drie feeste ook vervul sal word op 
die werklike feesdae. 
 
5:  Fees van Basuine 
Lev 23:23  En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  
Lev 23:24  Spreek met die kinders van Israel en sê: In die sewende 
maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle ‘n rusdag wees, 
‘n gedenkdag deur basuingeklank, ‘n heilige vierdag.  
Lev 23:25  Géén beroepswerk mag julle doen nie; maar julle moet aan 
die HERE ‘n vuuroffer bring.  
 
GOD het  Israel beveel  om 'n "Hoog Sabbat" te hou op die eerste dag van 
die sewende maand, deur die blaas van 'n reeks van basuine. Hoewel die 
Skrif nie spesifiseer wat hierdie fees verteenwoordig nie, was dit moontlik 
die val van Jerigo. In die dae van Josua, is  hulle opdrag gegee om vir sewe 
dae lank om  Jerigo te loop. Elke dag is  die trompette geblaas deur die 
priesters, maar die mense moes stil gebly het. Op die laaste dag, het hulle 
7 maal  rondom die stad geloop terwyl die sewe priesters  sewe basuine 
blaas. Wanneer die laaste basuin geblaas is, het die mense 'n groot 
krygskreet gegee , en die mure van die stad het plat geval. Is dit dan per 
toeval dat Paulus sê ons sal opgewek word by die "laaste basuin?" [1 Kor. 
15:54] en dat daar tydens die wegraping ‘n groot "gejuig?" [1 Tess. 4:16]. 
 
6:  Die Dag van Versoening 
Lev 23:26  Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:  
Lev 23:27  Maar op die tiende van hierdie sewende maand is dit die 
versoendag. ‘n Heilige vierdag moet dit vir julle wees; dan moet julle 
jul verootmoedig en aan die HERE ‘n vuuroffer bring.  
Lev 23:28  En op daardie selfde dag mag julle géén werk doen nie, 
want dit is ‘n versoendag om vir julle versoening te doen voor die 
aangesig van die HERE julle God.  
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Lev 23:29  Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie 
verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word.  
Lev 23:30  Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, dié 
siel sal Ek uitroei onder sy volk uit.  
Lev 23:31  Julle mag géén werk doen nie; dit is ‘n ewige insetting vir 
julle geslagte in al julle woonplekke.  
Lev 23:32  ‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle 
moet jul verootmoedig. Op die negende van die maand in die aand, van 
aand tot aand, moet julle jul sabbat hou.  
 
Die Fees van Basuine word gevolg deur tien dae wat deur die moderne 
Jode genoem word, " Dae van Ontsag." Dit is 'n tyd van nasionale bekering 
vir Israel. Die 10de dag van die sewende maand is die Dag van Versoening. 
Op hierdie dag, het  die priester, in die teenwoordigheid van GOD die 
bloed gesprinkel op die versoendeksel van die ark van die verbond in die 
Allerheiligste. Die Pasga beteken duidelik, persoonlike saligheid. (elke 
gesin het hul eie lam, en Pasga gevier by die huis.) Maar die dag van 
Versoening verteenwoordig nasionale verlossing vir Israel. Slegs een offer is 
dan aangebied vir die hele nasie. Die Bybel maak dit duidelik dat by die 
wederkoms van CHRISTUS, die oorlewende Jode  op sal kyk na CHRISTUS en 
gered sal word in ‘n dag. 
 
Sag 12:9  Ook sal Ek in dié dag daarna soek om al die nasies wat teen 
Jerusalem aankom, te verdelg.  
Sag 12:10  Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van 
Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal 
opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag 
soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween 
soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.  
Open 1:7  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!  
Rom 11:25  Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie 
verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: 
dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van 
die heidene ingegaan het;  
Rom 11:26  en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die 
Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;  
Rom 11:27  en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle 
sondes wegneem. 
 
7:  Die Fees van Tabernakels: 
Lev 23:33  En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  
Lev 23:34  Spreek met die kinders van Israel en sê: Op die vyftiende 
dag van hierdie sewende maand is dit sewe dae lank die huttefees vir 
die HERE.  
Lev 23:35  Op die eerste dag moet daar ‘n heilige vierdag wees; géén 
beroepswerk mag julle doen nie.  
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Lev 23:36  Sewe dae lank moet julle aan die HERE ‘n vuuroffer bring. 
Op die agtste dag moet daar vir julle ‘n heilige vierdag wees, en julle 
moet aan die HERE ‘n vuuroffer bring. Dit is ‘n feestyd; julle mag geen 
beroepswerk doen nie.  
Lev 23:37  Dit is die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as 
heilige vierdae om aan die HERE ‘n vuuroffer te bring: ‘n brandoffer en 
spysoffer, ‘n slagoffer en drankoffers soos vir elke dag voorgeskrywe;  
Lev 23:38  behalwe die sabbatte van die HERE en behalwe julle gawes 
en behalwe al julle geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat 
julle aan die HERE gee.  
Lev 23:39  Maar op die vyftiende dag van die sewende maand, as julle 
die opbrings van die land insamel, moet julle die fees van die HERE 
sewe dae lank vier; op die eerste dag is dit rusdag, en op die agtste 
dag is dit rusdag.  
Lev 23:40  En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van 
sierlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en 
rivierwilgers, en sewe dae lank voor die aangesig van die HERE julle 
God vrolik wees.  
Lev 23:41  En julle moet dit as fees van die HERE sewe dae in die jaar 
vier. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte. In die sewende maand 
moet julle dit vier.  
Lev 23:42  Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Israel 
gebore is, moet in hutte woon,  
Lev 23:43  sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Israel 
in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het. Ek is die 
HERE julle God.  
Lev 23:44  So het Moses dan die feestye van die HERE aan die kinders 
van Israel bekend gemaak.  
 
Vyf dae na die Dag van Versoening is die Fees van Tabernakels gehou. Van 
die 15de tot die 22ste van die sewende maand was 'n tyd van groot 
blydskap. Dit was die fees van alle feeste. Israel is beveel om tente op te 
bou (wonings waarin  hulle sou lewe gedurende die feesdae). Hierdie fees  
herdenk hoe GOD hulle uit Egipte uitgelei het, deur die woestyn in die 
beloofde land in. Hulle moes palmtakke afsny en hulle rondbeweeg 
beweeg, met blydskap voor die aangesig van die HERE. Selfs die Jode van 
vandag erken dat die Fees van Tabernakels verwys na die Koninkryk van die 
Messias.  
 
Sagaria 14:16-21 stel dit duidelik dat na CHRISTUS Sy Koninkryk op aarde 
gevestig het, die mense die Fees van Tabernakels as 'n jaarlikse gedagtenis 
sal vier. Openbaring  7:9-17  beskryf die heiliges wat gekom het deur die 
"groot verdrukking." Hierdie toneel sal plaasvind by die inhuldiging van 
CHRISTUS se Koninkryk. Dit toon 'n groot viering met die heiliges wat  
"palmtakke” waai. Hoekom sal  hulle palmtakke wuif? Dis duidelik, die 
viering van die Fees van Tabernakels. Die bruilofsmaal sal waarskynlik 
plaasvind gedurende hierdie fees, [Jes. 25:6-8]. 
 



DIE NUWE MENS 

 
537 

 

Die Nuwe Mens 
 
Baie informasie is gedeel in al die vorige artikels, en alles bou op tot die 
laaste vraag? 
 
Wat is dan die ware Christen, en hoe lyk hierdie nuwe kreatuur? 

Dit is nodig dat ons ‘n paar konsepte hanteer om dan so by die antwoord 
uit te kom. 
 
‘n Nuwe kreatuur (καινὴ κτι ́σις, kainē ktisis-Grieks) of skepping: 

In Gal 6:15 sien ons dat die woord κτι ́σις of skepsel,  letterlik beteken, -
skepping, in die Nuwe Testament. Die woord dui aan; 
 

 Die daad om te skep Rom 1:20  

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die 
wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy 
ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;  
 

 Die produk van alle geskepte dinge Mar 13:19 

Mar 13:19  Want daardie dae sal daar ‘n verdrukking wees soos daar 
nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskape het 

tot nou toe, en ook nooit sal wees nie.  
 

 ‘n Geskepte wese of kreatuur Rom 8:39 
 
Rom 8:39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei 
van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.  
 
ander terme wat hiermee verband hou is; 
 

 Ou dinge (τα ̀ ἀρχαῖα) 
 
1Joh 2:7  Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, 
maar ‘n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is 
die woord wat julle van die begin af gehoor het.  
 
Open 12:9  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.  
 

 Dit wat in die verlede is of letterlik verby is (παρη ͂λθεν)  
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Luk 18:37  En hulle vertel hom: Jesus die Nasaréner gaan verby.  
Mar 6:48  En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind 
was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, 
al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan.  
 

Jak 1:10  en die ryke in sy geringheid, want soos ‘n blom van die gras 

sal hy verbygaan 

 
Mat 24:34  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie 
verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.  
 
En dan nadat die nuwe mens geskep is en die ou mens verby is -Aanskou! 
 
Asof of mens ‘n vinnige verskuiwende beeld sien, wat in ‘n split sekonde 
verbygaan en ou dinge verdwyn en alles nuut word. 
Die nuwe mens handel dus met nuwe prinsiepe, nuwe reëls en nuwe 
geselskap. Die gelowige word nuut geskep, nie net deur sy gesindheid wat 
verander nie maar deur die nuwe hart wat hy of sy ontvang. Hierdie wese 
is die werkmanskap van GOD, geskep in CHRISTUS vir goeie werke. 
Alhoewel hy nog ‘n mens, is daar verandering in sy karakter en gedrag. 
Hierdie verandering is meer as ‘n uitwaartse hervorming, want die vorige 
mens wat geen prag in die REDDER gesien het nie, sien HOM nou in alles en 
is lief vir HOM bo alles. Die hart van die wat nie wedergebore is nie, se 
hart is vyandig teenoor GOD. Maar GOD is steeds lief vir die vyandige mens 
en wil graag redding offer aan hulle deur SY seun JESUS CHRISTUS.  

Wat is dus die nuwe mens? 

Daar is ‘n frase in die Woord van GOD die BYBEL,  

Rom 3:24  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig 

deur die verlossing wat in Christus JESUS is.  
 
Hierdie frase beteken om in harmonie te wees met CHRISTUS JESUS in 
geloof. Die verduideliking van die wingerdstok is uitstekend om die 
openbaring te verduidelik. 
 
Joh 15:2  Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke 

loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.  
 
As ons as sondaars en wêreldse mense vertoef in CHRISTUS JESUS die 
wingerdstok en HY in ons kry ons al die voedingswaarde en bystand wat ons 
nodig het. 
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Joh 15:3  Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek 
het.  
Joh 15:4  Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan 
dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as 
julle in My nie bly nie.  
Joh 15:5  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 15:6  As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot 
en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit 
verbrand.  
Joh 15:7  As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat 
julle wil hê, en julle sal dit verkry.  
Joh 15:8  Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en 
julle sal my dissipels wees.  
 
Hier is ‘n wonderlike bevestiging in die boonste verse oor die nuwe mens. 
Dat as ons in HOM bly, -dit is enige iemand wat ware KINDERS van die 
ALMAGTIGE GOD, JESUS CHRISTUS word, ondergaan ‘n proses waarin die ou 
mening en sieninge en tradisies en gevoelens verdwyn en ‘n totale 
transformasie ontstaan in die persoon deur die werking van die HEILIGE 
GEES, die “nuwe mens”. 
 
Dit maak nie saak hoe die persoon gelyk het voor die ware inkeer in die 
WINGERD, JESUS CHRISTUS nie, het sy dit was: 
 

 Moreel of immoreel 

 Gelowig, ongelowig of spekulatiewe gelowiges 

 Seksueel besoedelde mense nie, 
 

Wanneer hulle ware CHRISTENE word, word hulle ‘n nuwe kreatuur,               
die nuwe mens in CHRISTUS JESUS.  
 
In Gal 6:15 lees ons: 
 
Gal 6:15  Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die 
onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. 
 
Soos ons gesien het is die woord vir “nuwe skepsel” in Grieks (κτίσις ktisis), 
wat  letterlik in die Nuwe Testament –die daad om te skep of skepping 
beteken,  in ‘n direkte verhouding met CHRISTUS JESUS. 
 
Hierdie nuwe skepping word baie bespreek in die Nuwe Testament, deur 
die spesifieke woorde “in CHRISTUS”. Dit is duidelik baie belangrik vir 
GOD. Die oorgang van, uit CHRISTUS ( in die donker, verlore, dood), na, in 
CHRISTUS ( in die lig, gered, lewendig), kan soms ons begrip tot die 
uiterste beproef. 
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Wat gebeur dus wanneer ons nuwe kreature word in CHRISTUS? 

 

Rom 6:3  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop 
is, in sy dood gedoop is nie?  
Rom 6:4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, 
sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid 
van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.  
Rom 6:5  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die 
gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy 
opstanding;  
Rom 6:6  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, 
sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie 
meer die sonde sou dien nie.  
Rom 6:7  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.  
Rom 6:8  As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook 
saam met Hom sal lewe,  
Rom 6:9  omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die 
dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie.  
Rom 6:10  Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens 
en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God.  
Rom 6:11  So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, 
maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.  
 
Om gedoop te wees in SY dood is dus om met CHRISTUS verbind te word. 
CHRISTUS het dus met SY dood elkeen van ons verbind met HOM, SY 
kruisiging, SY dood en SY opstanding. Ons neem dus SY identiteit aan. Net 
soos ‘n bruid die identiteit van haar man moet aanneem wanneer hulle 
trou, sy deel met haar man alles wat hy is en alles wat hy bemagtig. En so 
is dit ook met CHRISTUS en SY bruid die kerk(Ekklesia)- ons. 

Dus omdat jou identiteit nou in CHRISTUS is: 

 Het jy deel geword van SY dood, begrafnis en SY Opstanding 

 Jou ou identiteit is weg en jou nuwe identiteit is verewig 

 Jy is nou geregverdig, en besit die geregtigheid van GOD; 

1Joh 3:10  Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel 
openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, 
en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. 
1Joh 3:11  Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor 
het, dat ons mekaar moet liefhê;  
1Joh 3:12  nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan 
het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was 
en dié van sy broer regverdig.  
1Joh 3:13  Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat 
nie.  
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1Joh 3:14  Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, 
omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly 
in die dood.  

Ons as nuwe kreature in CHRISTUS het een doel voor oë, om geregtigheid 

na te spoor: 

2Pet 3:13  Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe 
aarde waarin geregtigheid woon.  

Geregtigheid, ook genoem regskapenheid, is die eienskap wat impliseer 

dat ‘n persoon se aksies gewettig is, en het die konnotasie dat ‘n persoon 

geoordeel of versoen is omdat hy of sy ‘n lewe lei wat GOD behaag. 

SLOT: In CHRISTUS 

Te dikwels word  verkondig dat die totale produk van 'n individu se dade, 

sy gewoontes sal bepaal, dat sy gewoontes sy karakter sal bepaal, en dat 

sy karakter sy lot sal bepaal.  Hierdie is mensgemaakte wette en is 

heeltemal verwyderd van die leringe van die CHRISTUS-lewe. Die gelowige 

se nuwe lewe bestaan nie net daaruit dat hy  in CHRISTUS is nie, met sy 

besittings, en totale lewenswandel nie, maar ook in die feit dat CHRISTUS 

in die gelowige is. Heel dikwels kom ons in aanraking met diegene wat wil 

sê dat dit een ding  is vir die gelowige om in CHRISTUS te wees, maar ‘n 

ander ding is vir CHRISTUS om in die gelowige te wees. Hierdie is ‘n 

verkeerde en onnodige leering. 

Daar is ‘n ou Engelse gesegde, ‘as die sokkie in die water gaan, gaan die 

water in die sokkie’. Daar is geen manier om CHRISTUS in 'n mens te sit 

sonder dat die mens nie in CHRISTUS is nie. Dit is 'n onafskeidbaar ewige 

Unie wat plaasgevind. Daar is nie verskillende vlakke in die CHRISTUS-lewe 

nie. Daar is nie een vlak waar die gelowige in CHRISTUS is, en 'n ander vlak 

waar CHRISTUS in die gelowige is nie. Dit sou ‘n dwase stelling wees, maar 

daar is 'n groot verskil tussen CHRISTUS in die gelowige en die gelowige se 

uitdrukking van sy lewe. Godsdienste hou van hierdie stelling. Uiterlik, wil 

almal weet watter soort Christen voor hulle staan, maar van binne staan 

die gelowige volmaak voor GOD want deur CHRISTUS verkry die gelowige 

wysheid, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Dit is nie iets wat die 

gelowige te weeg bring nie, GOD bring dit te weeg: 

1Kor 1:30  Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword 
het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.  
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Dit is die Drieheid in elke gelowige. Dit is CHRISTUS in ons, as ons hoop van 

die heerlikheid. Dit wat ons dus uiterlik wys vir die wêreld is direk 

gekoppel aan ons liefde vir CHRISTUS, en soos dit meer en meer word sien 

die wêreld ons nie meer raak nie, dit sien CHRISTUS. 

Nie net dit nie, maar die Skrif leer dat GOD die Vader (Efes 4:6) 

Efes 4:6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en 
in julle almal is,  
 
en GOD die Seun (Kolossense 1:27), 
Kol 1:27  aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die 
heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is 

Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid,  
 
en GOD die Heilige Gees (1 Kor 6:19), 

1Kor 6:19  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die 

Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan 

julself behoort nie?  

is wonend in elke kind van GOD. Hierdie is ‘n raaisel, 'n geheim van die 

eenheid van die GODheid, en word bekend gemaak aan gelowiges deur die 

openbaring van die Heilige Gees. Die Skrif sê ook dat die gelowige deel is 

van die GODdelike natuur, en dat hierdie GODdelike natuur nie 

geïdentifiseer word as slegs een van die drie Persone van die Drie-eenheid 

nie. Die GODdelike natuur is klaarblyklik die inwonende teenwoordigheid 

van GOD die VADER, die SEUN en die HEILIGE GEES. Die Woord leer ons dat 

GOD as 'n eenheid van die drie Persone in die hart van die kind van GOD 

woon. Maar terselfdertyd leer die Skrif nooit dat ons in die Drie-eenheid of 

dat ons in GOD of in die HEILIGE GEES is nie. Die Skrif is duidelik op die 

punt,  meer as 200 keer in die Nuwe Testament word gestaaf dat die 

gelowige in ‘CHRISTUS is’.  

Terwyl ons die volheid van die GODheid het wat in ons woon, soos Paulus 

sê, is dit steeds CHRISTUS en CHRISTUS alleen wat die goddelike natuur, 

die lewe, en die hoop van die ewigheid in die gelowige tot uiting bring. 

Wanneer die volle eenheid van GOD in ons is, word dit gewoonlik die 

inwonende CHRISTUS genoem. Trouens, die hele GODheid woon in ‘n 

Christen, en die Gees van GOD word genoem die, "Gees van CHRISTUS" 

(Romeine 8:9). 

Die loot moet in die Wynstok  bly, "Ek in jou," Joh. 15:4 hierdie is 'n 

verwysing na die persoon van CHRISTUS. As gevolg hiervan het die gelowige 

'n nuwe goddelike lewe, die CHRISTUS-lewe, 'n nuwe ongelooflike mag. 

Eerstens sien ons dat die gelowige 'n wonderlike nuwe lewe in CHRISTUS 
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het. Die Skrif leer dat die loot in die wingerdstok is en die wingerd stok is 

in die loot. So, die gelowige is in CHRISTUS en CHRISTUS in die gelowige.  

Die nuwe lewe is CHRISTUS en dit is die ewige lewe, net soos CHRISTUS 

ewig is. Wanneer die vraag ontstaan oor die openbaring van hierdie 

CHRISTUS, sien ons dat die gelowige heeltemal afhanklik daarvan is om  in 

CHRISTUS te vertoef. Dit is die enigste voorwaarde wat aan ons gegee is in 

Johannes 15, dat die loot in die wynstok bly. Die gelowige se plek of 

posisie in CHRISTUS is die gawe van GOD. Die normale manifestasie van die 

nuwe lewe is afhanklik daarvan dat ons in HOM, CHRISTUS vertoef: 

Joh 15:10  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.  

 
Let daarop dat hierdie 'liefde gebooie" is, en nie ‘wet van gebooie’ nie. Dit 

is belangrik, dat die gelowige juis moet verstaan wat  ingesluit is in die 

liefde gebooie van CHRISTUS. Die Ewige GODdelike lewe is CHRISTUS 

inwonend in my, en die CHRISTUS-lewe is die oorwinnings, vreugdes, en 

die vrugte van daardie lewe wat afhanklik daarvan is dat die gelowige  

blywend is in CHRISTUS, en deurdat  die gelowige die wil van die HERE 

doen. Dit beteken dat 'n gelowige wat in 'n tydelike toestand van skeiding 

is met CHRISTUS, wat sy alles is, en sy eie ding doen, opgehou het om te 

vertoef in CHRISTUS omdat hy nie die wil van die HERE doen. 

Die hernuwing van die gees  

Die wil van GOD is altyd volmaak in die gelowige se lewe, deur die 

voortdurende vernuwing van sy gedagtes. Die gedagtes is vernuwe deur die 

onderrig van die Heilige Gees en deur die bestudering van die Bybel. Soos 

ons gees hernu word, kom dit perfek in lyn met die wil van GOD, en stel 

dan die gelowige in staat om die vertoewing in CHRISTUS perfek te 

handhaaf. Die gelowige het 'n onbeperkte krag deur CHRISTUS wat in hom 

is. Dit is een van die mees grootste genade gawes van al die geskenke wat 

GOD aan die mensdom gegee het. Een deel van hierdie geweldige mag wat 

aan die mens gegee is word beklemtoon deur die nuwe karakter wat 

manifesteer deur die gelowige. Voordat die gelowige CHRISTUS as sy hele 

lewe sien handel hy onder die wet, en sy karakter is die produk van 

gebruikte energie en die stryd van die vlees. So baie gelowiges gaan voort 

om  te sukkel om in die vlees goed’ te word, maar hulle ignoreer totaal 

CHRISTUS wat in hulle is. Hartseer om te sê, is dit die mees algemene 

onderrig van die dag, hierdie vlees lering, wat die groei en gemoedere van  

gelowiges verhinder om in CHRISTUS te vertoef tot so ‘n mate dat die 
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Christendom naderhand vir ongelowiges lyk soos 'n streng wetlike 

godsdiens. 

CHRISTUS die vervaardiger 

Ons lot word nou nie meer bepaal deur ‘n self-bevorderend karakter nie, 

maar ons lot hang af van CHRISTUS wat in ons is, en die GOD wat in liefde 

vir ons die ewige lewe gegee het. Die Hemel se heerlikheid sal nie 'n 

vertoning van die menslike karakter wees nie, maar eerder 'n onthulling 

van die rykdom van die genade wat in CHRISTUS JESUS is. Die Christelike 

karakter is nie die produk van die vlees nie, maar Christelike karakter is 'n 

persoonlikheid eienskap van CHRISTUS, 'n produk van die wingerdstok. Die 

vrug kom uit die wingerdstok, die loot kan nie alleen vrugte voortbring nie. 

So kan geen gelowige liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing 

voortbring nie (Galasiërs 5:22-23). Dit is onmoontlik vir die loot om iets te 

produseer, dit dra bloot net die vrug wat geproduseer word deur die 

wingerdstok. CHRISTUS is die vervaardiger, die gelowige is die draer. 

Daarom is dit onmoontlik vir 'n gelowige om  krag voort te bring in sy lewe 

deur sy eie self-pogings. Die gelowige kan slegs hierdie krag voortbring 

deur die vernuwing van sy gees in JESUS CHRISTUS wat in hom is.  

Ten slotte, die gelowige het die wonderlike hoop van die ewige 

heerlikheid. Te veel gelowiges sentreer hul hoop op 'n tydelike prestasie. 

Sommige sê vir my: "So gou as wat ek oor hierdie gewoonte kom. . . so gou 

as ek die vyand oorwin. . . so gou as ek gesond is. . . so gou as my 

besigheid suksesvol is." Hulle is altyd besig om die tydelike te hanteer, 

maar CHRISTUS in ons is ons hoop van die heerlikheid. Die woord 

"heerlikheid" beteken "ewige plan van GOD in werking.” CHRISTUS in ons, is 

ons hoop van GOD se ewige plan wat in ons werkend is. Hierdie is die hoop 

van elke gelowige.  

Ons as die nuwe mens, die ware gelowige is bang vir niks in hierdie hede 

nie, want, alle dinge werk ten goede mee vir die wat HOM lief het. Ek kan 

verheug wees in hierdie nuwe lewe, want dit is nie net CHRISTUS in my 

nie, maar dit is ook ek in HOM. Sê dit oor en oor, en bely dit daagliks, “ek 

is in HOM, HY is in my, ek is in HOM, HY is in my. Sodra hierdie gedagte by 

mens tuis is, sal jy begin om die lewe te leef wat die VADER beplan het vir 

die mens voor die grondlegging van die wêreld (Efesiërs 1:3-21). 

Efes 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here JESUS Christus 
wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in 
Christus,  
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Efes 1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van 
die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  
Efes 1:5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir 
Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  
Efes 1:6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons 
begenadig het in die Geliefde.  
Efes 1:7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van 
die misdade na die rykdom van sy genade,  
Efes 1:8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en 
verstand,  
Efes 1:9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend 
gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  
Efes 1:10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle 
dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof 
in Christus te verenig—  
Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons 
vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van 
Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,  
Efes 1:12  sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds 
tevore op Christus gehoop het,  
Efes 1:13  in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die 
evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook 
geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,  
Efes 1:14  wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te 
verlos tot lof van sy heerlikheid.  
Efes 1:15  Daarom—vandat ek gehoor het van die geloof in die Here 
Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges—  
Efes 1:16  hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my 
gebede dink nie,  
Efes 1:17  dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die 
heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis 
van Hom mag gee,  
Efes 1:18  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die 
hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy 
erfdeel onder die heiliges is;  
Efes 1:19  en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat 
glo, na die werking van die krag van sy sterkte  
Efes 1:20  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode 
opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,  
Efes 1:21  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke 
naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in 
die toekomstige.  
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Die Wêreld se grootste Leuens 
 

Leuen 1: Daar bestaan nie iets soos die ‘waarheid’ nie. 

 

Francis Bacon skryf, ‘People prefer to believe, what they prefer to be 

true’. Die nuutste wêreldse uitkyk is die idee dat ek my waarheid het en jy 

het jou waarheid, en almal het hulle eie waarheid, en ons almal moet 

mekaar se waarhede respekteer. Met ander woorde niemand is reg of 

verkeerd nie. U kan sien hierdie is die morele dood van die mensdom, 

maar dit is wat ons gevoer word deur die donker wwêreld magte. Waarheid 

is nie iemand se opinie nie. Waarheid kan getoets en gemeet word, dit is 

realiteit. ‘n Goeie voorbeeld is mense wat vir jou sê,- ‘jy mag nie oordeel 

nie’, insig self is dit ‘n oordeel wat die persoon self spreek. As daar nie 

waarheid is nie, hoekom is daar wette?. As kinders van die HERE moet ons 

‘n morele kompas hê, en daardie kompas is die WOORD VAN GOD DIE 

BYBEL.  

 

Mark Twain skryf, ‘A lie can travel halfway around the world while the 

truth is putting on its shoes’. Leuens is maklik om te gee en te neem. 

Mense hou gewoonlik nie van die waarheid nie want die waarheid het 

gevolge. Dan kies hulle liewers om te glo dat daar nie iets soos die 

waarheid is nie. Die leuen is makliker om te aanvaar. Die BYBEL sê: 

 

1Joh 2:21  Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie 
ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die 
waarheid is nie. 
Joh 3:21  Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy 
werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. 
Joh 8:32  En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 
vrymaak. 
Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 
lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 
 

Leuen 2: Mense is van nature ‘goed’ 

 

Malcolm Muggeridge skryf, ‘The depravity of man is at once the most 
unpopular of the Christian doctrines and yet the most empirically 
verifiable.’ Mense is van nature sleg. Babas moet van kleins af geleer 
word, moenie skree nie, moenie lelik praat nie ens. As babas of mense van 
nature goed was sou dit nie nodig gewees het om hulle te leer wat reg en 
verkeerd is nie. As mense van nature goed was sou regerings nie bestaan 
het nie. Dit is wel so dat mense goeie goed doen, maar dit is nie die 
menslike natuur nie. 
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Die Bybel sê: 

Mar 10:18  En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is 
goed nie, behalwe Een, naamlik God. 
 
Rom 3:10  soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie 
een nie.  
Rom 3:11  Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat 
God soek nie.  
Rom 3:12  Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is 
niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. 
 
Leuen 3: Niemand mag ‘in die gesig gevat word nie’, niemand mag 
beledig word nie. 
 
Iewers moet die mensdom besluit wat belangriker is; - dat ek my opinie 
mag gee of dat die ander persoon mag kies om dit nie te hoor nie. Dit is 
krities dat ons ons opinie moet kan gee. Vryheid van spraak. Waar daar 
waarheid is sal daar altyd iemand wees wat voel hy word beledig, daarom 
is die konsep van ‘mense regte’ in direkte kompetisie met die waarheid. 
Mense voel hulle moet tog nie iets sê nie want hulle gaan die ander 
persoon in die gesig vat. So om in die gesig gevat te word wanneer die 
waarheid gespreek word kan en sal nooit vermy kan word nie. Wat wel 
waar is, is die manier waarop die waarheid oorgedra word is baie 
belangrik. Dit gewoonlik so dat dit wat waar is, altyd aangeval word. 
Mense kan byvoorbeeld enige iets sê oor Boeddhisme of Islam of ander 
godsdienste. Maar die moment wat daar gepraat word oor die Bybel en 
JESUS wat die enigste weg is en die Bybel die waarheid is word dit 
verskriklik aangeval.  
 
Die Bybel sê; 
 
Joh 8:32  En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 
vrymaak. 
 
Gal 5:13  Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie 
julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur 
die liefde.  
 
Leuen 4: Mans is gelykstaande aan vroue 
 
Komaan, mans is definitief beter as vroue, (moenie vir my vrou sê ek het 
dit gesê nie). Ek grap net. Maar daar is diegene wat die wêreld wil leer dat 
ons dieselfde is. Dit is bloot nie waar nie. Mens hoef net te kyk na die 
fisiese verskille om te besef dis nie waar nie. Daar is ook psigologiese 
verskille tussen mans en vrouens nie beter of slegter nie, net verskillend. 
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1Pe 3:7  Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en 
aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook 
mede-erfgename van die genade van die lewe is—sodat julle gebede nie 
verhinder mag word nie. 
 
Ek het hier ‘swakkere’ onderstreep, en dit het bloot net te doen met die 
fisiese eienskappe van vroue. Nie geestelik of psigologies swak nie maar 
fisies. En JESUS sê ‘eer hulle’ hiervoor. Studies gedoen op die verskille 
tussen mans en vroue se breine is enorm. Vrouens se breine het die vermoë 
om te ‘multitask’. Vrouens se emosionele brein is ook baie meer ontwikkel 
as hul logiese brein. Mans hanteer logies gesproke dinge baie anders as 
vrouens. Op elke vlak van die lewe hanteer vrouens en mans dinge anders. 
Want GOD het ons so geskape as mekaar se gelykes maar anders en 
verskillend van mekaar, nie gelykstaande nie.  
 
Leuen 5: ‘n Fetus is nie mens nie 
 
Nou wat sal ‘n fetus dan anders wees as ‘n mensie. ‘n Lewe. 
 
Efes 2:10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie 
werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. 
 
Die Engelse Bybel sê ons is SY ‘masterpiece”. Op watter punt word ‘n fetus 
enige iets anders as ‘n mensie?. Wanneer ‘n sperm en eiersel bymekaar 
kom om die genetiese menslike genoom te produseer deur GOD se HAND is 
dit klaar lewe. Selfs wetenskaplikes stem saam dat by bevrugting van die 
sel, dit klaar gesien word as ‘n menslike lewe. Mense wil die leuen glo dat 
‘n fetus  nie ‘n mens is nie sodat die keuse van maklik is. Aborsie is bloot, 
moord, punt. Mens kan nie menslikheid rasionaliseer deur te sê wanneer 
word dit ‘n mens nie. ‘n Fetus is ‘n mens. Daar word gereken dat daar 
115 000 aborsies elke dag geskied, wêreldwyd! 
 
Kyk wat sê die Bybel oor ongebore babas. (Moederskoot in Hebreeus 
beteken baarmoeder) 
 
Ps 51:5  (51:7) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my 
moeder my ontvang. 
 
Luk 1:44  Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het 
die kindjie in my skoot (baarmoeder) van vreugde opgespring. 
 
Jer 1:5  Voordat Ek jou in die moederskoot (baarmoeder) gevorm het, 
het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek 
jou geheilig; 
 
Luk 1:41  En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in 
haar skoot (baarmoeder) opgespring; en Elisabet is vervul met die 
Heilige Gees 



DIE WÊRELDSE GROOTSTE LEUENS 

 
549 

 

Eks 21:22  En as manne met mekaar veg en ‘n swanger vrou so stamp 
dat haar vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy 
sekerlik boete betaal soos die man van die vrou hom dit oplê, en hy 
moet dit deur skeidsregters gee.  
Eks 21:23  Maar is daar ‘n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe, 
 
Jes 49:1  Hoor na My, eilande, en luister, volke wat ver is! Die HERE 
het My geroep van die moederskoot (baarmoeder) af, van my geboorte 
af het Hy my naam genoem. 
 
Gen 9:6  Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die 
mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak. 
 
Leuen 6: Die wêreld populasie is te veel 
 
Die media vandag en regerings lieg vir mense wanneer hulle sê daar is nie 
meer kos nie, of daar is te veel mense. Dat die natuurlike stowwe besig is 
om op te raak want daar is te veel mense. Teen 2025 word gereken dat die 
wêreld se bevolking sy top sal bereik van ongeveer 7 tot 9 biljoen mense. 
Daarna sal die hoeveelheid mense minder word volgens wêreld populasie 
groei. 
 
In Rusland byvoorbeeld is die hoeveelheid aborsies meer as nuwe 
geboortes. Populasies is besig om minder te word, wêreldwyd. 
Maar die regerings van die dag wys vir mense groot stede en hoe 
oorgepopuleer die stede is. Ja dit is reg mense drom saam in groot stede 
maar dit is ‘n druppel in die emmer teenoor die totale hoeveelheid mense 
in die wêreld. Negentig persent van die wêreld se populasie bly in groot 
stede. 
Verder is daar meer as genoeg kos in die wêreld, die probleem is die 
distribusie daarvan deur regerings van die dag. As ons 6,5 biljoen mense is 
kan almal pas in die staat van Texas met sy eie erf van 104 m2. 
 
Wat sê die Bybel: 
 
Jes 45:18  Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het—Hy is 
God! —wat die aarde geformeer en dit gemaak het—Hy het dit 
bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit 
geformeer om bewoon te word—Ek is die HERE, en daar is geen ander 
nie. 
 
Leuen 7: Islam is ‘n godsdiens van vrede 
 
Die Bybel sê jy sal hulle ken aan die vrug wat hul dra. Orals waar ons kyk in 
die wêreld waar Islam is, daar is probleme. Sewe en negentig persent van 
die kere wat die woord “jihad” voorkom in die koran, word dit verband 
gehou met moord en doodslag. Die ander drie persent is vreedsaam. So jy 
kan sê Islam is vredevol, en jy sal drie persent van die kere reg wees. 
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Volgens die koran moet Christene en Jode dood gemaak word, almal. Islam 
is ‘n militante godsdiens, en het niks te doen met vrede nie. 
 
Wat sê die Bybel oor die maangod godsdiens: 
 
Deut 13:1  As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan 
en jou ‘n teken of wonder aankondig,  
Deut 13:2  en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met 
die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop—wat jy nie geken het 
nie—en hulle dien,  
Deut 13:3  dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na 
dié man wat as dromer optree nie; want die HERE julle God beproef 
julle om te weet of julle werklik die HERE julle God liefhet met julle 
hele hart en met julle hele siel.  
Deut 13:4  Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy 
gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang. 
 
Leuen 8: Die Jode het Jerusalem gesteel 
 
Weereens hier moet na die media gekyk word. Die waarheid op die ou end 
van die dag is dat Muslims Jode moet doodmaak. Dit gaan nie oor land nie. 
Het u al op die wêreld kaart gekyk hoe groot Israel is teenoor die 22 
omringende Arabier state? Dis eintlik ‘n grap hoe klein Israel is. Jerusalem 
was staande lank voor Islam daar was. Dit is ‘n Joodse stad. Jode het daar 
gebly tot in 70 n.C. Weet u dat Jerusalem 737 keer genoem word in die 
Bybel. Dit word nul keer genoem in die koran. Verder weet on dat vals 
profete waarvan die Bybel praat bv. Mohamed eers geleef 570 jaar n.C. 
Kan u sien hoe duidelik die leuen word. ‘n Honderd jaar na Mohamed dood 
is en Jerusalem was in die besit van Muslims het hulle ‘n moskee gebou bo 
op die tempel in Jerusalem. Sê vir my wie het die land gesteel? Die 
Muslims het dit gesteel by die Jode nie anders om nie. Ek sê dit nie, 
geskiedenis doen. 
 
Gen 12:1  En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit 
jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.  
Gen 12:2  En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so 
groot maak, dat jy ‘n seën sal wees.  
Gen 12:3  En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat 
jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. 
 
Gen 12:7  Daarop verskyn die HERE aan Abram en sê: Aan jou nageslag 
sal Ek hierdie land gee. Toe bou hy daar ‘n altaar vir die HERE wat 
aan hom verskyn het. 
Leuen 9: Die aarde is biljoene jare oud 
 
Ons het hierdie leuen ook bespreek in vorige hoofstukke,- Skepping en 
Evolusie leuens. Hierdie is ‘n leuen wat al vir honderde jare vertel word. 
Hitler het gesê as jy ‘n leuen lank genoeg vertel sal mense dit glo as die 
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waarheid. Snaaks daar is meer bewyse vir ‘n jong aarde, ses duisend jaar 
oud, as biljoen jare. Ek kan so ver gaan as om te sê daar is geen bewys vir 
miljoene of biljoene jare nie. Ses duisend jaar is al klaar baie oud. Die 
grootste gereedskapstuk wat die duiwel tot sy beskikking het is Koolstof 
datering. “Carbon dating” is keer op keer bewys dat dit nie werk nie. Bv. 
Die slakkie wat gedateer is as 27 000 jaar oud terwyl hy ‘n paar dae oud is. 
En daar is baie sulke gevalle. 
 
GOD het alles gemaak 6000 jaar terug. Die woord van GOD die Bybel is 
korrek. 
 
Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 
 
Leuen 10: Daar is geen GOD nie 
 
Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die 
wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy 
ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie; 
 
Daar is geen geldige motivering vir enigiemand om te sê daar is geen God 
nie. Dit is so waar wat die Bybel sê: 
 
Ps 53:1  Vir die musiekleier; op die wysie van: "Máhalat." ‘n 
Onderwysing van Dawid. (53:2) Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen 
God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar 
is niemand wat goed doen nie. 
 
Mens het net nodig om stil te staan en na enigiets te kyk en te kan sien 
maar ‘n super intelligente wese moes alles gemaak het, Ja HY het, GOD. ‘n 
Baie goeie bewys van GOD se bestaan is die Bybel. Niemand kon nog ooit 
iets verkeerd bewys in SY woord nie, nog nooit nie, want dit is SY eie 
woord. GOD leef, HY is wie HY is. 
 
Jes 46:9  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;  
Jes 46:10  wat van die begin af verkondig 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; 
 
Leuen 11: JESUS was net ‘n goeie man 
 
Almal wil ‘n deel hê van JESUS. Al die godsdienste daar buite hanteer 
JESUS op een of ander manier. Hulle kan nie anders nie want daar het nog 
geen so ‘n persoon ooit geleef nie. Hindus glo bv. dat JESUS die 
beliggaming was van hulle god Vishnu. Boeddhiste glo dat JESUS die 
beliggaming is van Boeddha. Selfs in Islam word JESUS gesien as ‘n 
belangriker profeet as Mohamed. As u geen geloof het nie hoekom  begin u 
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nie by JESUS nie. HY word deur almal op een of ander manier bestudeer. 
Daar is meer bewyse dat JESUS op aarde was as wat daar bewyse is dat 
Cesaer geleef het. JESUS was nie net ‘n goeie man nie. JESUS is GOD. 
 
Joh 10:30  Ek en die Vader is een.  
 
Joh 8:58  Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle       
voordat Abraham was, is Ek.  
 
Joh 1:1  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die 
Woord was God.  
 
Joh 1:14  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 20:28  En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!  
 
2Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.  
 
JESUS is nie net ‘n goeie man nie HY is GOD ALMAGTIG. Wie behalwe GOD 
HOMSELF kan dood gaan en bewys HY is GOD deur op te staan uit die 
dood!! HY het as GOD vir my en jou gesterf. En omdat HY dit vir my gedoen 
het sal ek ook vir HOM sterf. 
 
As u hierdie lees en u is in een of ander mensgemaakte godsdiens, is my 
vraag aan u,- ‘het u godsdiens ‘n sondelose redder?’ 
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Tiendes 

Wat leer die Bybel ons oor tiendes? Behoort Christene tiendes te gee? 

Baie kinders van die HERE sukkel met die aspek van tiendes. In baie 

gemeentes word tiendes holrug gery en uitgebuit. Ter selfde tyd weier  

baie Christene om hulself  te onderwerp aan die vermaning van die Bybel 

om genadegawes te gee aan die HERE. 

Om te gee, moet in blydskap gedoen word en is insigself  ‘n seën. 

Tiendes,  in die ou testament, is ‘n wettiese bedeling waarin alle Israeliete 

‘n tiende moes bring na die tempel, van alles wat hulle verdien het en wat 

hulle gegroei het. 

Lev 27:30  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 

Num 18:26  Jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle sê: As 

julle van die kinders van Israel die tiendes neem wat Ek aan julle van 

hulle as jul erfdeel gegee het, moet julle daarvan ‘n offergawe aan die 

HERE afgee, ‘n tiende van die tiende. 

2Kron 31:5  En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie 

eerstelinge van koring, mos en olie en heuning en van elke opbrings 

van die land ingelewer en die tiendes van alles in menigte ingebring.  

2Kron 31:6  En die kinders van Israel en Juda wat in die stede van Juda 

woonagtig was, hulle het ook die tiendes ingebring van beeste en 

kleinvee en die tiendes van die heilige gawes wat aan die HERE hulle 

God geheilig was, en dit op hope neergelê. 

In werklikheid het die Ou Testamentiese wet, meer as een tipe tiende 

vereis van die Israeliete wat die totale “tiende” vermeerder het na 23,3% 

en nie net 10%, wat algemeen aanvaar word as die tiende persentasie. 

Party mense sien die Ou Testament tiende as ‘n belasting wat gebruik is vir 

die versorging van die Leviete en priesters in die opofferende sisteem. 

Nêrens in die Nuwe Testament word voorgestel dat Christene deel moet 

wees van die wettiese tiende  sisteem nie. 
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Paulus staaf dat gelowiges ‘n gedeelte van hul inkomste tersyde moet stel 

vir die bevordering van die koninkryk van GOD. 

1Kor 16:1  Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so 
doen soos ek vir die gemeentes van Galásië gereël het.  
1Kor 16:2  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. 
 
Verder sê die Nuwe Testament nêrens dat ‘n sekere  persentasie van 
inkomste tersyde gesit word nie maar: 
 
1Kor 16:2  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. 
 
Wat het dus gebeur. Sommige in die Christen Kerk neem  die 10 
persentasie getal van die Ou Testament tiende en wend dit aan as die 
minimum aanbevole bedrag wat elke Christen moet gee. 
 
Die Nuwe Testament leer ons hoe belangrik dit is om te gee en die 
voordeel daarvan. Ons moet gee soos ons instaat is om te gee. Partykeer 
beteken dit dat ons meer as vyftig persent kan gee ander kere minder as 
vyf. Die HEILIGE GEES sal mens lei met die besluit. 
 
Jak 1:5  En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God 
bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan 
hom gegee word. 
 
En wanneer mens gee moet dit in so gesindheid plaasvind dat JESUS 
CHRISTUS al die eer kry en dat dit is vir  SY Ekklesia. 
 
2Kor 9:7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met 
droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. 
 
Tiendes? 
 
GOD het Moses gebruik om die tiende stelsel te vestig. Een van die redes 
was die versorging van die Leviete omdat HY nie aan hulle ‘n spesifieke 
toekenning gegee het aan die beloofde land nie. Uit die Leviete het GOD 
Aaron  se seuns gekies om priesters te wees in die Tent van samekoms 
(Tabernakel). 
 
Daar is vier tipes tiendes wat deur die Israeliete betaal moes word. 
Numeri 18:21, Numeri 18:25-31, Deuteronomium 14:22-26, 
Deuteronomium 14:28-29 
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Al die stamme van Israel behalwe Levi was verplig om vier tiendes te bring; 
twee keer per jaar moes hulle ‘n tiende (10%) bring van hulle  
landbouprodukte en vee, en ‘n derde van 10% elke drie jaar van 
landbouprodukte alleenlik. Verder moes die Israeliete drie keer per jaar 
saamkom in Jerusalem en  ‘n tiende moes deur die Israeliete opsy gesit 
word vir die pelgrimstog. Die totale tiende wat hulle jaarliks moes bring 
was 23.3%.  
 
Hierdie tiendes was nie geskenke nie maar  belasting wat betaal moes 
word. Vandag in Australia word die belasting of  tiende ‘Social Security’ 
genoem. En is snaaks genoeg ook ongeveer 23% van persoonlike inkomste. 
Soos ons in die Nuwe Testament inbeweeg het niks verander nie ons betaal 
nog steeds belasting. 
 
Rom 13:7  Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting 
aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, 
eer aan die wat eer toekom. 
 
Vandag is baie  gemeentes groot en klein , se hele bediening gebaseer op 
die volgende vers. 
 
Mal 3:10  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 vensters van die hemel sal oopmaak 
en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie. 
 
Gemeente lede word geleer as jy meer gee sal jy meer ontvang. Maar kom 
ons kyk in diepte na die vers. Onthou daar was vier tipes tiendes in Israel 
onder die Ou verbond , watter tiende word hier van gepraat? 
 
Neh 10:38  En die priester, die seun van Aäron, moet by die Leviete 
wees as die Leviete die tiendes invorder, en die Leviete moet ‘n tiende 
van die tiendes na die huis van onse God bring, in die kamers van die 
skathuis. 
 
So van watter tiende word hier gepraat? Die tiende wat deur die Leviete 
betaal moes word, nie die tiende wat deur die mense betaal moes word 
nie. In Mal 3:10 word die leviete tereggewys nie die mense nie. 
As ons die vers verder bestudeer kan sien ons dat Maleagi 3:10  
spesifiek verwys na die priesters in Maleagi 1: 6-8; 
 
Mal 1:6  ‘n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader 
is, waar is my eer? En as Ek ‘n Heer is, waar is die vrees vir My? sê die 
HERE van die leërskare aan julle, o priesters, wat my Naam verag! 
Maar julle sê: Waardeur het ons u Naam verag?  
Mal 1:7  Julle bring spys wat verontreinig is, op my altaar, en dan vra 
julle: Waardeur het ons U verontreinig? Deurdat julle sê: Die tafel van 
die HERE is veragtelik.  
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Mal 1:8  En as julle ‘n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad 
nie! En as julle ‘n lam of ‘n siek dier bring, is dit geen kwaad nie! Bring 
dit tog vir jou goewerneur! Sal hy ‘n welgevalle aan jou hê of jou 
goedgesind wees? sê die HERE van die leërskare. 
 
Die priesters het  besoedelde diere geoffer aan GOD, terwyl hulle die wet 
goed geken het; 
Mal 1:12  Julle daarenteen ontheilig dit as julle sê: Die tafel van die 
HERE is verontreinig, en wat sy opbrings betref—sy spys is veragtelik.  
Mal 1:13  En julle sê: Kyk, wat ‘n moeite! En julle verag dit, sê die 
HERE van die leërskare; en julle bring geroofde en lam en siek diere—
so bring julle dan die offer! Kan Ek dit met welgevalle uit julle hand 
aanneem? sê die HERE.  
Mal 1:14  Vervloek is ook die bedrieër wat, terwyl daar onder sy 
kleinvee ‘n manlike dier is, ‘n gelofte doen en tog iets wat vermink is, 
aan die HERE offer; want Ek is ‘n groot Koning, sê die HERE van die 
leërskare, en my Naam is gedug onder die heidene. 
 
GOD het die priesters vervloek vir die optrede. En daarom in Maleagi 3:10 
het GOD vir hulle gesê as hulle die regte ding doen kan hulle HOM daaraan 
toets. En sal GOD vir hulle gee wat HY belowe het in Deuteronomium 11:26 
 
Deut 11:26  Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor—  
Deut11:27  die seën as julle luister na die gebooie van die HERE julle 
God wat ek julle vandag beveel; 
 
Maleagi  3:10 beteken nie dat tiendes deur Christene moet betaal word en 
dan sal GOD seëninge vir die gewers gee nie.  Maleagi praat hier oor die 
vloek en seën in Deuteronomium 11. 
 
Die waarheid is dat is dat daar wel leraars is wat die waarheid preek. Dis 
nie ‘n lekker boodskap om vir jou gemeente te sê,-‘ons is nie onder die 
wet nie en julle hoef nie tiendes te betaal nie. Maar verstaan as julle nie 
genadegawes gee vir die koninkryk van GOD nie, sal julle dit aan HOM 
moet verduidelik, en nie aan my nie. 
 
Wanneer ons moderne tiende leermeesters vandag die vers na die mense 
toe wys, wys hulle eintlik na hulself. En plaas hulle hulself onder ‘n vloek 
en die volle wet. 
 
Om Maleagi ten volle te verstaan moet mens  veral  Maleagi 4:4 lees. 
Mal 4:4  Dink aan die wet van Moses, my kneg, wat Ek hom beveel het 
op Horeb vir die hele Israel—insettinge en verordeninge. 
 
Die verskil is ons as kinders van die HERE val nie meer onder die wet nie, 
maar wel onder die genade van JESUS CHRISTUS. As u wil kies om uself 
onder die wet van Moses te plaas, die volle wet insluitende tiendes het u 
‘n probleem. 
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Gal 3:10  Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die 
vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles 
wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. 
 
As u kies om uself  te plaas onder die werke van die Wet is u onder ‘n 
vloek, vir die doodgewone rede dat niemand die wet kan onderhou nie. Die 
doel van die Wet vir ons as Christene is om te dien as ‘n leermeester; 
 
Gal 3:23  Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in 
bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar 
sou word.  
Gal 3:24  Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons 
geregverdig kan word uit die geloof.  
Gal 3:25  Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ‘n 
tugmeester nie. 
 
Ek dink dit is belangrik om te besef wat JESUS gedoen het vir ons. JESUS is 
geoffer as die offerlam vir al ons sondes. Deur SY dood en opstanding het 
HY die Aaron priesterskap vervang met HOMSELF. Verder het JESUS  die 
offer van diere ter vergifnis van sondes afgeskaf. 
 
JESUS het die perfekte paaslam geword vir die vergifnis van ons sondes. 
Terwyl JESUS op aarde geleef het is tiendes nog steeds beoefen. JESUS 
praat met die Fariseërs; 
 
Mat 23:23  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. 
en, 
 
Luk 11:42  Maar wee julle, Fariseërs, want julle gee tiendes van die 
kruisement en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos 
die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen 
sonder om die ander na te laat. 
 
Het JESUS dus die tiende stelsel hier onderskryf? 
 
Toe JESUS gesê het, ‘sonder om die ander na te laat’, het HY bedoel ons 
moet tiendes gee?  Nee. 
JESUS het hier met die Fariseërs gepraat. Wat is ‘n uitstaande kenmerk van 
die Fariseërs? Hulle het hulle self afgesonder tot die  Wet van Moses. 
Paulus was ‘n Fariseër. Hy skryf; 
 
Fil 3:3  Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in 
Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie;  
Fil 3:4  alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand 
anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer.  
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Fil 3:5  Ek is besny op die agtste dag, uit die geslag van Israel, uit die 
stam van Benjamin, ‘n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n 
Fariseër;  
Fil 3:6  wat ywer betref, ‘n vervolger van die gemeente; wat die 
geregtigheid in die wet betref, onberispelik. 
 
Hy sê van homself dat hy onberispelik voor die wet was. JESUS het dus hier 
gepraat met ‘n klomp mense wat van hulle self gesê het dat hulle die wet 
perfek hou, en dat hulle hulle ding moet doen sonder om die geregtigheid 
van GOD na te laat. 
 
JESUS het nie met die dissipels gepraat nie of tiendes op hulle afgedruk 
nie. Nee, ons is nie onder die wet nie maar onder genade. 
Tiendes was spesifiek gegee as ‘n belasting vorm vir die uitverkore volk, 
die Israeliete.  Verder het Tiendes verband gehou met landbou-gewasse en 
vee, nie geld nie. 
 
Die Bybel begrip oor  tiendes is sentraal tot die bestuur van GOD se 
besittings asook geld  vir Sy glorie. Ons moet word soos die  Bereane in 
Handelinge 17:11, 
 
Hand 17:11  En hierdie mense was edelmoediger as dié in 
Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en 
elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. 
 
Om tiendes te verstaan moet ons kyk waarom GOD dit ingestel het vir 
Israel waarom dit gestop het en wie het dit weer ingestel. 
Wanneer ons die dinge verstaan kan ons begin om genadegawes te gee met 
‘n jubelende hand. 
 
Hebreërs sewe en agt leer ons dat die Priesterskap van Israel vervang is 
met ‘n permanente Hoë priester, JESUS. 
 
Heb 7:22  in sover het Jesus van ‘n beter verbond borg geword.  
Heb 7:23  En hulle het wel priesters geword in ‘n groot aantal, omdat 
hulle deur die dood verhinder is om aan te bly;  
Heb 7:24  maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n priesterskap wat 
nie op ander oorgaan nie.  
Heb 7:25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God 
gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.  
Heb 7:26  Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, 
onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die 
hemele geword het; 
 
Genade gawes 
 
Om vir GOD te gee moet ‘n uitvloeiing wees van die verhouding wat hy of 
sy het met JESUS CHRISTUS.  
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Wat in ons hart aangaan wanneer ons gee is hier die belangrikste. Met 
ander woorde: Aanvaar ons dat GOD soewereiniteit het oor al my 
besittings? Is ons bereid om ons besittings enige tyd aan HOM te gee? 
Onthou gelowiges in JESUS CHRISTUS besit niks nie! Ons kan niks vir JESUS 
gee behalwe ons hart nie. 
 
Rom 8:13  want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as 
julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle 
lewe.  
Rom 8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is 
kinders van God. 
 
Die eerste keer waar ons in die Bybel leer van ‘gee’ is net na die eerste 
Pinkster. 
 
Hand 2:44  En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het 
alles gemeenskaplik besit.  
Hand 2:45  En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die 
opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 
 
Hulle het nie tiendes gegee nie. Hulle het alles gegee. 
Hand 4:33  En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die 
opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.  
Hand 4:34  Want niemand onder hulle was behoeftig nie; want almal 
wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van 
wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê.  
Hand 4:35  En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. 
 
Later het die praktyk verander en elke persoon het persoonlik gegee soos 
hulle deur GOD gelei is.  Hulle het genade gawes gegee. Kinders van die 
HERE het begin optree as rentmeesters van GOD se besittings. 
Maar gee ons alles vir GOD? Of het ons onsself onder die wet geplaas in ‘n 
tiende stelsel waar 10% van ons inkomste GOD s’n is, en 90% is ons s’n om 
te gebruik soos ons wil? 
 
Michel A. Bell stel dit so:- ‘Jesus wants us in a personal relationships with 
Him where we place all money and belongings at His disposal and then 
follow His direction to use and share them. Still, many folks withhold parts 
of their lives and live in at least two silos. In one silo, they alone decide 
how to use GOD’s 90%. And in the other, they give Him a tithe or less—in 
North America the average is much less. 
 
Baie mense gebruik die tiende stelsel as ‘n  skuld verligting manier om 
GOD se 90% te spandeer sonder SY goedkeuring . 
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Watter beginsel regverdig JESUS? 
 
JESUS leer ons van 2 mans, een wie tiendes gee en een wat nie tiendes gee 
nie. 
 
Luk 18:10  Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een 
‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar.  
Luk 18:11  En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o 
God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie—rowers, 
onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie.  
Luk 18:12  Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat 
ek verkry.  
Luk 18:13  En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë 
na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, 
wees my, sondaar, genadig!  
Luk 18:14  Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis 
gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal 
verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. 
 
Wie regverdig JESUS hier? 
 
Die Nuwe Testament leer ons dat genadegawes en gee uit onsself moet 
kom: 
Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van 
God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God 
welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. 
2Kor 8:1  En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat 
aan die gemeentes van Macedónië geskenk is,  
2Kor 8:2  dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle 
oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle 
ryke milddadigheid.  
2Kor 8:3  Want hulle was na vermoë—ek betuig dit—ja, bo vermoë 
gewillig,  
2Kor 8:4  en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe 
en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang;  
2Kor 8:5  en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het 
hulself eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God, 
 
Om te gee moet spruit uit jou verhouding met die Lewende GOD. 
Motivering is hier alles. 
 
Joh 3:16  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. 
 
Die voorbeeld wat GOD ons hier leer moet die fondasie wees van ons 
vrygewigheid of genadegawes. 

 GOD se motivering was liefde 
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 Deurdat HY SY SEUN gegee het het HY van HOMSELF gegee 

 GOD het gegee in reaksie op wat ons nodig het, nie ons gierigheid 
nie. Sodat ons nie verlore kan gaan nie. 

  
Daar is 'n vorm van offervaardigheid wat GOD haat: 
 
1Kor 13:3  En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam 
oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit 
my niks baat nie. 
 
Dus wanneer ons gee kyk GOD na ons hart. 
 
Dit is jammer dat party Christene vasgevang is in ‘n kerk stelsel wat meer 
en meer geld verreis van gemeentelede, terwyl die leraars  in luukse huise 
bly, luukse motors ry, en  multimiljoen rand familie besighede bou vir 
hulle self. Maar hulle doen dit natuurlik vir die glorie van GOD..... 
 
Tipies, gebruik hierdie gulsige reik-bouers die aanvraag van gemeentelede  
se tiendes, met die dreigement dat GOD die duiwel sal loslaat  op hul 
finansies as hulle dit nie doen nie. 
 
Die Bybel leer; 
 
Hand 4:34  Want niemand onder hulle was behoeftig nie; want almal 
wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van 
wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê.  
Hand 4:35  En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. 
 
Kom ons lees verder 
Hand 11:27  En in dié dae het daar profete van Jerusalem na Antiochíë 
afgekom.  
Hand 11:28  En een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan 
en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar ‘n groot hongersnood 
oor die hele wêreld sou kom, wat ook gekom het onder keiser Claudius. 
 
(Ons kan hier sien dat ware profete voorspel het dat daar hongersnood sou 
kom. Maar vandag is daar baie vals profete wat net voorspoed en herlewing 
preek in onderskeie Pinkster kerke. En dan word die gemeente lede so 
opgesweep in ‘n dankbare waansin van entoesiasme, net voor hulle die 
offers vat van gemeente as  ondersteuning van hulle bediening.) 
 
Hand 11:29  En die dissipels het besluit dat iedereen van hulle na sy 
vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judéa 
woon. 
 
Maar die dissipels het gereageer op die nood van die mense. Nie die 
dankbaarheid vir ‘n bediening nie. 
Wees versigtig hoe jy gee, 



TIENDES 

 
562 

 

Mat 6:1  Pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys 
om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle 
Vader wat in die hemele is nie.  
Mat 6:2  Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie ‘n trompet voor 
jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, 
dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir julle, 
hulle het hul loon weg.  
Mat 6:3  Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie 
weet wat jou regterhand doen nie,  
Mat 6:4  sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou 
Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.  
 
En dan kan ons gee namate wat ons het. 
 
2Kor 8:12  Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig 
volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. 
 
 Wat beteken die vers? Dit beteken as jy R10,00 het en jy skuld iemand 
R10,00, maar jy gee die R10,00 aan ‘n godsdienstige instansie, sê GOD dit 
is onaanvaarbaar vir HOM. Moet nooit gee wat jy nie het nie. En moenie 
ingesuig word by ‘gee in geloof’, met die hoop dat die HERE jou 
honderdvoudig gaan terug betaal nie, dit is blote snert, en is 
onaanvaarbaar deur GOD. 
 
Verder moet ons wanneer ons kan gee, gee in ‘n jubelende hart. 
 
2Kor 9:7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met 
droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. 
 
Met ander woorde gee wat jy regtig gelukkig is om te gee. Moenie meer 
gee as wat jy kan bekostig en maak asof jy bly is nie. 
 
Eks 25:2  Sê aan die kinders van Israel dat hulle aan My ‘n offergawe 
moet bring; van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my 
offergawe bring. 
 
Hier word gepraat van die offergawes van die oprig vir die Tabernakel. En 
GOD het gesê die offers moet kom net van die wat dit werklik wil gee. 
 
 Tiendes die vloek van die Koning 
1Sam 8:11  En hy het gesê: Dit sal die reg wees van die koning wat oor 
julle sal regeer: Julle seuns sal hy neem en hulle vir homself aanstel by 
sy wa en by sy perde, dat hulle voor sy wa uit hardloop;  
1Sam 8:12  en om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor duisend 
en owerstes oor vyftig, en om sy land te ploeg en om sy oes in te 
samel, en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strydwaens te 
maak.  
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1Sam 8:13  Ook julle dogters sal hy neem as salfmengsters en as 
kooksters en baksters.  
1Sam 8:14  En van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde sal 
hy die beste neem en aan sy dienaars gee.  
1Sam 8:15  En van julle saailande en julle wingerde sal hy die tiendes 
neem en dit aan sy hofdienaars en sy dienaars gee.  
1Sam 8:16  En julle slawe en slavinne en julle beste jongmanne en julle 
esels sal hy neem en vir sy werk gebruik.  
1Sam 8:17  Van julle kleinvee sal hy die tiendes neem, en self sal julle 
sy slawe wees.  
1Sam 8:18  En in dié dag sal julle roep vanweë jul koning wat julle vir 
jul verkies het, en die HERE sal julle in dié dag nie verhoor nie. 
 
Wanneer ons as kinders van die HERE ons onderdanig maak aan die 
geestelike outoriteit van ‘n man, of koning, of wat ook al hy genoem word 
instede van GOD gebeur die volgende: 

1- Jy betaal tiendes 
2- Jy word basies die slaaf van die persoon 
3- GOD ignoreer jou gebede 

 
Hoekom? Want jy het jou vertroue geplaas in ‘n mens. As GOD jou gebede 
verhoor het sou HY vertroue vergroot het in die vlees. 
Om ‘n kind van die HERE te wees het niks te doen met tiendes nie. 
Maar kamstige geestelike leiers het al baie die tiende stelsel gebruik om 
Christene leeg te tap. 
 
MODERNE tiendes: 
 
Een van die grootste denominasies se verklaring oor  rentmeesterskap 
inverband met tiendes is die volgende: "Tiendes is die minimum Bybelse 
standaard en die begin punt wat GOD vasgestel het, ‘n tiende word bepaal 
van ‘n persoon se bruto inkomste wat dan aan die kerk geskenk moet 
word”. 
 
Wat is die vals leringe inbetrekking met tiendes? 
 
Ons noem hier 20 hoofpunte oor die leuen en vals leringe wat aangevoer 
word oor Tiendes. 
 
Stelling 1: Die Christen ‘gee’ beginsel: Die Nuwe verbond gee beginsel is 
voortreflik: 
 
Die valse lering is dat tiendes  'n verpligte Goddelike verwagting is wat 
altyd die ‘gee uit vrye wil’ moet voorafgaan. 
 
Christene word beveel om vrygewig , opofferend, en met blydskap te gee 
uit die liefde vir GOD en die mens. Die nuwe verbond sê: 
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(Die volgende nuwe verbond vrye wil beginsels word in 2 Korintiërs 8 en 9  
gekry.) 
 
1: Om te gee is ‘n genadegawe. Die griekse woord vir genade kom agt keer 
voor in die hoofstukke, en het betrekking met  behoeftige gelowiges. 
 
2:Gee eers jouself vir GOD 
2Kor 8:5  en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het 
hulself eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God, 
 
3: Gee jouself oor aan GOD se wil 
 
4: Gee in reaksie op die gawe van Christus 
2Kor 8:9  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. 
2Kor 9:15  Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. 
 
5:Gee uit 'n opregte begeerte 
2Kor 8:8  Ek sê dit nie as ‘n bevel nie, maar om deur die ywer van 
ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. 
2Kor 8:12  Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig 
volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. 
2Kor 9:7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met 
droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. 
 
6: Moenie gee as gevolg van enige gebod nie. 
2Kor 8:8  Ek sê dit nie as ‘n bevel nie, maar om deur die ywer van 
ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. 
 
7: Gee buite jou vermoë  
2Kor 8:3  Want hulle was na vermoë—ek betuig dit—ja, bo vermoë 
gewillig, 
 
8:Gee om gelykheid voort te bring 
2Kor 8:12  Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig 
volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.  
2Kor 8:13  Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees 
en vir julle verdrukking nie,  
2Kor 8:14  maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd 
hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan 
aanvul en daar gelykheid kan wees. 
 
9: Gee met vreugde 
2Kor 8:2  dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle 
oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle 
ryke milddadigheid. 
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10:Gee omdat jy geestelik wil groei  
2Kor 8:3  Want hulle was na vermoë—ek betuig dit—ja, bo vermoë 
gewillig,  
2Kor 8:4  en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe 
en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang; 
 
11:Gee sodat die evangelie uitgedra kan word. 
2Kor 9:12  Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie 
alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig 
deur baie danksegginge aan God,  
2Kor 9:13  omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God 
verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie 
van Christus en oor die milddadigheid van die bydrae aan hulle en aan 
almal, 
 
Stelling 2: Omskrywing van tiendes: 
 
In GOD se Woord was die Heilige Tiende altyd net kos binne die grense van 
Israel!  
 
Die valse lering is dat die heilige Bybelse tiendes alle bronne van inkomste 
insluit . 
 
DEFINISIE: Ware Bybelse Heilige tiendes was nog altyd net kos uit die 
heilige plase en kuddes van Israeliete wat geleef het binne die grense van 
GOD se beloofde land, die nasionale grens van Israel . In GOD se Woord 
staan tiendes nooit alleen nie. Hoewel geld bestaan het voor die gee van 
tiendes, was die bron van GOD se heilige tiende vir meer as 1500 jaar nooit 
geld nie. Dit was die Heilige tiendes van kos en produsente wat GOD 
wonderbaarlik geproduseer het uit SY heilige land en nie van enige mens se 
handwerk of vermoë nie. Geen tiendes mag gekom het van ander nasies of 
onrein heidense lande nie . 
 
Daar is 16 verse uit 11 hoofstukke en 8 boeke van Lev 27 tot Lukas 11 wat 
die inhoud van die heilige tiende bespreek. En die inhoud sluit nooit geld, 
silwer, goud of enigiets anders as die voedsel binnekant  die grense van 
Israel in nie! Tog word die verkeerde definisie van tiendes nog steeds 
vandag gepreek! 
Die Bybel sê: 
 
Lev 27:30  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.  
Lev 27:32  Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee alles wat 
onder die herderstaf deurgaan die tiende moet aan die HERE heilig 
wees. 
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Num 18:27  En julle offergawe sal vir julle gereken word soos koring 
van die dorsvloer af en soos die volle opbrings uit die parskuip.  
Num 18:28  Só moet julle ook ‘n offergawe aan die HERE afgee van al 
julle tiendes wat julle van die kinders van Israel neem, en julle moet 
daarvan die offergawe aan die HERE aan die priester Aäron gee.  
 
Deut 12:17  Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en 
jou mos en jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en jou 
kleinvee en al jou gelofte-offers wat jy sal belowe, en jou vrywillige 
offers en die offergawe van jou hand nie. 
(Lees verder Deut 14:22-23 ; 26:12 ; 2 Kron 31:5-6 ; Neh 10:37 ; 13:05 ; Mal 
3:10 -11 ; Matt 23:23 , Lukas 11:42 .) 
 
Stelling 3 : Geld : Geld is 'n noodsaaklike, maar nie ‘n- tiende artikel nie. 
 
Die valse aanname is dat die ruilhandel van voedsel  deur geld vervang is. 
 
Een argument om nie-voedsel- tiendes te ondersteun, is dat geld  nie oral 
beskikbaar was nie en die meeste transaksies gedoen is deur die ruil van 
voedsel. En later sou die tipe transaksie verander het in geld transaksies. 
Hierdie argument is nie Bybels of geskiedkundig nie. As ons net na Genesis 
kyk kom die woord geld in 32 tekse voor. Die woord geld kom voor 44 keer 
van Genesis tot waar die  die heilige tiende beskryf word  in Levitikus 27 . 
‘Goud’ kom voor in Genesis 2:12 . Die woorde juwele, goud , silwer kom 
voor van Genesis tot Deuteronomium. 
 
Ons lees dat Abram baie ryk was aan silwer en goud (Gen. 13:02 ); geld in 
die vorm van sikkels betaal vir slawe (Gen 17:12+); Abimeleg het vir 
Abraham ‘n 1000 stukke silwer gegee (Gen. 20:16 ); Abraham het  400 
stukke silwer vir grond betaal (Gen. 23:9-16 ); Josef is verkoop vir silwer 
(Gen. 37:28 ); slawe het hulle vryheid gekoop ( Lev 25:47-53 ); hof boetes ( 
Eks 21; 22); losgeld aan die HERE ( Eks 30:12 +); geloftes ( Lev 27:3-7 ); 
alkoholiese drankies     ( Deut 14:26 ); en voorhuwelikse seks ( Deu 22:29 ).  
 
Josef het vir Benjamin 300 stukke silwer gegee (Gen 45:22 ). Volgens 
Genesis 47:15-17 is kos gebruik om handel te dryf nadat al die geld bestee 
is. Bank-en woeker wette bestaan in Levitikus  voor die gee van tiendes . 
Daarom is die argument  vals. 
 
Stelling 4: GENESIS 14:20 : Abram se tiendes aan Melgisedek is ‘n 
weerspieëling van die wet van die land. 
 
Die valse lering is dat Abraham vrylik tiendes gegee het, want dit was GOD 
se wil. 
 
Baie betroubare sekulêre geskiedenis boeke dokumenteer die bestaan van 
die buit van die oorlog tiendes vanaf Babilon tot Egipte voor Abraham se 
tyd . Vir die volgende redes kan Abram se pre- besnyding tiende in Genesis 
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14:20 nie gebruik word as 'n voorbeeld vir Christene om tiendes te gee nie 
( 17:05 ).  
 
Abram se geskenk was nie 'n heilige tiende van GOD se heilige land wat 
ingesamel is deur GOD se heilige volk onder GOD se heilige Ou verbond nie. 
Abram se tiende was duidelik net uit heidense buit van die oorlog en was in 
baie lande die wet van die land. 
 
In Numeri 31:21-31, verreis  GOD slegs 1 % van die buit van die oorlog as 
ordonnansie . 
Abram se tiendes aan die priester-koning Melgisedek was 'n gebeurtenis 
wat net een keer gebeur het. 
Abram se tiende het nie gekom van persoonlike eiendom nie wat hy 
voorheen besit het nie. Hy het niks vir homself gehou nie maar alles terug 
gegee 
 
Nêrens in die bybel word Abram se tiende weer genoem om tiendes te 
motiveer vir Israel of die kerk nie. 
 
Genesis 14 , vers 21, is die sleutel teks.  
 
Gen 14:20  En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand 
gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles. 
Gen 14:21  En die koning van Sodom sê vir Abram: Gee my die mense, 
maar neem die goed vir uself. 
 
Die meeste kommentare gebruik hierdie vers 21 as voorbeeld van ‘n 
heidense Arabierse wet. Dit is dus teenstrydige dat mens sou sê dat  90 % 
van vers 21 heidens is, en dan ook aan te dring dat die 10 % van vers 20  
gehoorsaamheid is aan GOD se wil.  
Sou Abraham dus is 'n voorbeeld vir Christene wees om 10 % te gee aan 
GOD, dan moet hy ook 'n voorbeeld vir Christene wees om die ander 90 % 
te gee aan Satan, of die koning van Sodom!  
As priesters hulleself, het nie Abraham of Jakob  'n Levitiese priesterskap 
gehad om te ondersteun nie. 
 
Stelling 5: Die minimum gee beginsel; tiendes was nie ‘n minimum vereiste 
van alle Israeliete nie. 
Die vals lering is dat almal verplig is om die vlak waarop hulle gee te begin 
op tien persent. 
 
Onder die wet van Moses was slegs Isrealiete binne die grense van Israel 
verplig om tiendes te gee. Dit was diegene wat hul verdienste verkry het 
uit hul boerdery en vee. Hulle aanwas het uit die Hand van GOD gekom. 
Diegene wat hulle eie vaardighede gebruik het om ‘n lewe te maak was nie 
verplig om tiendes te gee nie. 
Stelling 6: Leviet assistente: Die eerste-tiendes was ontvang deur die 
dienaars van die priesters. 
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Die valse lering is dat die Ou Testatement priester al die die eerste 
levietiese tiendes ontvang het. 
Die hele tiende of die eerste Levietiese tiende het glad nie na die priesters 
toe gegaan nie. Dit was nie eers die “beste” tiende gewees nie. 
Lev 27:33  Hulle mag nie ondersoek of dit goed of sleg is nie, en dit nie 
omruil nie; maar as hulle dit tog omruil, moet dit en die geruilde heilig 
wees; dit mag nie gelos word nie. 
  
Volgens Numeri 18:21-24 en Nehemia 10:37, het die tiendes gegaan na die 
dienaars van die priesters toe. En volgens Numeri 18:25-28 en Nehemia 
10:38, het die Leviete die beste tiende van hierdie tiende ( 1 % ) gegee aan 
die priesters wat die sonde offers behartig het. 
 
Stelling 7: Leviete wat die tiendes ontvang het kon nie land besit nie. 
Die valse veronderstelling vandag is dat predikers beide tiendes en ook hul 
eie land kon besit. 
 
In ruil vir die ontvangs van tiendes , het beide Leviete en die priesters die 
reg verbeur tot die erfenis van permanente land in Israel 
 
Num 18:20  Ook het die HERE vir Aäron gesê: Jy sal in hulle land nie 
erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou 
erfenis onder die kinders van Israel.  
Num 18:21  En kyk, Ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in 
Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk 
van die tent van samekoms.  
Num 18:22  En die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die 
tent van samekoms om sonde op hulle te laai sodat hulle sterwe nie.  
Num 18:23  Maar die Leviete, dié moet die dienswerk by die tent van 
samekoms verrig, en húlle moet hul ongeregtigheid dra—’n ewige 
insetting in julle geslagte. En onder die kinders van Israel moet hulle 
geen erfdeel kry nie.  
Num 18:24  Want die tiendes van die kinders van Israel wat hulle aan 
die HERE as offergawe afgee, gee Ek aan die Leviete as erfdeel. 
Daarom het Ek aangaande hulle gesê: Hulle moet onder die kinders van 
Israel geen erfdeel kry nie.  
Num 18:25  En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  
Num 18:26  Jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle sê: As 
julle van die kinders van Israel die tiendes neem wat Ek aan julle van 
hulle as jul erfdeel gegee het, moet julle daarvan ‘n offergawe aan die 
HERE afgee, ‘n tiende van die tiende. 
 
Deut 12:12  En julle moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE 
julle GOD, julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle 
slavinne en die Leviet wat in julle poorte is, want hy het geen deel of 
erfenis saam met julle nie. 
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Deut14:27  Maar die Leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan 
sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. 
Jos 13:14  Net aan die stam van Levi het hy geen erfdeel gegee nie: die 
vuuroffers van die HERE, die GOD van Israel, dit is sy erfdeel, soos Hy 
hom beloof het. 
Eseg 44:28  En dit sal vir hulle ‘n erfdeel wees: Ek is hulle erfdeel; en 
julle mag aan hulle geen besitting in Israel gee nie: Ek is hulle 
besitting. 
 
Stelling 8: Hoog Heilig; Dit is heilig tot die HERE. 
Die feit maak tiendes nie ‘n ewige morele beginsel nie. 
Die valse lering is dat Levitikus 27:30-34 bewys dat die tiende 'n ewige 
morele beginsel is, want dit is geheilig aan die HERE . 
 
Lev 27:30  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.  
Lev 27:31  Maar as iemand van sy tiende iets wil los, moet hy die 
vyfde deel daarvan byvoeg.  
Lev 27:32  Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee alles wat 
onder die herderstaf deurgaan die tiende moet aan die HERE heilig 
wees.  
Lev 27:33  Hulle mag nie ondersoek of dit goed of sleg is nie, en dit nie 
omruil nie; maar as hulle dit tog omruil, moet dit en die geruilde heilig 
wees; dit mag nie gelos word nie.  
Lev 27:34  Dit is die gebooie wat die HERE Moses by die berg Sinai vir 
die kinders van Israel beveel het. 
 
Die frase, ‘dit is heilig aan die HERE’ kom algemeen voor in Levitikus.  
Maar byna elke ander gebruik van hierdie  frase in Levitikus is al lankal 
weggegooi deur Christene. Hierdie frase word gebruik om al die feeste, die 
offerandes, die skoon kos, die ou verbond priesters en die ou verbond 
heiligdom te beskryf. Lees veral verse 28 en 29 in hoofstuk 27 . 
 
Terwyl die tiende van die tiende (1 %), wat aan die priesters gegee is, die 
beste is wat die Leviete ontvang het, is die tiende wat die Leviete ontvang 
het, net een tiende en nie die beste nie (Lev 27:33) . 
 
Stelling 9: Eerste vrugte: Eerste vrugte is nie dieselfde as tiendes nie. 
Die vals aaname wat gemaak word is dat tiendes eerste vrugte is. 
Die eerste vrugte was 'n baie klein teken bedrag van die eerste oes en die 
eers –geborene,  was die eerste spruite van diere. Eerste - vrugte en eers –
geborenes  kon slegs van die binnekant van GOD se heilige land van Israel 
kom. 
 
Die eerste - vrugte is klein genoeg om in te pas in 'n hand -held mandjie ( 
Deut 26:1-10 ; Lev 23:17 ; Num 18:13-17 ;  2 Kron 31:5 ) . 
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Eerste - vrugte en eerste –geborenes offers is direk na die tempel toe 
geneem waar die priesters verplig was om alles te verbruik binne die 
tempel 
Neh 10:35  en om die eerstelinge van ons grond en die eerstelinge van 
allerhande vrugtebome jaar vir jaar in die huis van die HERE te bring;  
Neh 10:36  en om die eersgeborenes van ons seuns en ons vee, soos 
geskrywe staan in die wet, en die eersgeborenes van ons grootvee en 
ons kleinvee te bring in die huis van onse God vir die priesters wat 
diens doen in die huis van onse God;  
Neh 10:37  en dat ons die eerstelinge van ons growwe meel en van ons 
offergawes en van die vrugte van allerhande bome, van mos en olie, 
sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onse God en 
die tiendes van ons grond vir die Leviete, terwyl hulle, die Leviete, die 
tiendes sou invorder in al ons landboustede. 
 
Eks 23:19  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die 
huis van die HERE jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy 
moeder se melk nie. 
Deut 18:4  Die eerstelinge van jou koring, jou mos en jou olie en die 
eerstelinge van die skeersel van jou kleinvee moet jy aan hom gee. 
 
Die hele Levitiese tiende het eers na die Levitiese stede gegaan en daarna 
na het gedeeltes na die tempel toe gegaan om beide Leviete en priesters 
wat daar bedien het te voed. 
 
Stelling 10:  Daar is vier verskillende tiendes in die Bybel. 
 
Die valse leringe ignoreer al die ander tiendes en fokus op 'n verkeerde 
interpretasie van die eerste godsdienstige tiende. 
 
Die eerste godsdienstige tiende, genaamd die Levitiese tiende, het twee 
dele. Weereens, die hele eerste tiende was aan die Leviete gegee wat net 
die dienaars van die priesters was . 
 
Neh 10:37  en dat ons die eerstelinge van ons growwe meel en van ons 
offergawes en van die vrugte van allerhande bome, van mos en olie, 
sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onse GOD en 
die tiendes van ons grond vir die Leviete, terwyl hulle, die Leviete, die 
tiendes sou invorder in al ons landboustede. 
 
En verder op sy beurt het Leviete , 'n tiende van die hele tiende aan die  
priesters gegee. 
 
Neh 10:38  En die priester, die seun van Aäron, moet by die Leviete 
wees as die Leviete die tiendes invorder, en die Leviete moet ‘n tiende 
van die tiendes na die huis van onse God bring, in die kamers van die 
skathuis. 
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Die tweede tipe tiende is bekend as die fees van tiendes. Volgens 
Deuteronomium 12 en 14 , is die tweede godsdienstige tiendes , bekend as 
die fees tiendes. Dan was daar fees gevier en geëet  deur gelowiges in die 
strate van Jerusalem gedurende die drie jaarlikse feeste. ( Deut 12:1-19 ; 
14:22-26 )  
 
Die derde tipe tiende, volgens Deuteronomium 14 en 26, word genoem die 
arm tiendes, dit was gehou in die dorpe elke derde jaar om die  die armes 
te voed. 
 
Deut 14:28  Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes 
van jou opbrings in dié jaar en dit in jou poorte wegsit;  
Deut 14:29  dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis 
saam met jou het nie—en die vreemdeling en die wees en die weduwee 
wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die 
HERE jou GOD jou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen. 
 
En die vierde tiende was deur die vorste van die dag versamel en  dit was 
die eerste en beste tien persent vir politieke gebruik. 
 
1Sa 8:14  En van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde sal 
hy die beste neem en aan sy dienaars gee.  
1Sa 8:15  En van julle saailande en julle wingerde sal hy die tiendes 
neem en dit aan sy hofdienaars en sy dienaars gee.  
1Sa 8:16  En julle slawe en slavinne en julle beste jongmanne en julle 
esels sal hy neem en vir sy werk gebruik.  
1Sa 8:17  Van julle kleinvee sal hy die tiendes neem, en self sal julle sy 
slawe wees. 
 
Tydens JESUS se leeftyd het  Rome  die eerste tien persent ( 10 %) van die 
meeste voedsel -en-twintig persent ( 20 %) van die vrugte gewasse geneem 
as sy buit van die oorlog 
 
Stelling 11: JESUS, Petrus, Paulus en arm mense het nie tiendes gegee nie. 
Die valse lering is dat almal in die Ou Testament verplig was om  hulle 
beginvlak van gee tien persent te maak. 
 
Die armes was nie verplig om tiendes te betaal nie! Behalwe die armes, 
was tiendes ook nie afkomstig van die resultaat van die mense se handwerk 
of vaardighede nie. Slegs boere en veewagters het versamel wat GOD 
geproduseer het as aanwas. Jesus was 'n skrynwerker , Paulus was 'n 
tentmaker en Petrus was 'n visserman. Nie een van hierdie beroepe 
kwalifiseer as tiendebetalers nie want hulle het nie geboer vir ‘n lewe nie. 
Dit is dus verkeerd om te aanteneem dat almal ‘n minimum van tien 
persent moet betaal onder die nuwe verbond of dit die begin punt maak 
want die Israeliete het dit betaal in die Ou Testament. 
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Dit is ook verkeerd om te leer dat die armes in Israel tiendes betaal het. 
Trouens, hulle het eintlik tiendes ontvang! Baie wette het die armes 
vrygestel om tiendes te betaal. 
 
Lev 14:21  Maar as hy arm is en dit nie kan bekostig nie, moet hy een 
lam as skuldoffer neem om beweeg te word, om vir hom versoening te 
doen; daarby een tiende van ‘n efa fynmeel met olie gemeng as 
spysoffer, en ‘n log olie; 
 
Lev 25:6  En die opbrings van die sabbat van die land sal julle voedsel 
wees; vir jou en jou slaaf en jou slavin en jou dagloner en jou bywoner 
wat by jou vertoef, 
 
(Lees ook, Lev 25-28 , 35, 36 ; 27:8 ; Deut 12:1-19 ; 14:23 , 28 , 29 ; 
15:07 , 8 , 11 ; 24:12 , 14 , 15 , 19 , 20 ; 26:11-13 ; Mal 3:05 ; Mat 
12:01 , 2 , Mark 2:23 , 24 ; Lukas 2 : 22-24 ; 6:01 , 2 , 2 Kor 8:12-14 , 1 
Tim 5:08 ;  Jak 1:27 .) 
 
Stelling 12: Tiendes is ook gebruik as politieke belasting.  
Die valse lering is dat tiendes nooit vergelykbaar is met belasting nie. 
 
In die Hebreeuse ekonomie, is die tiende heeltemal anders gebruik as wat 
vandag gepreek word. Weereens, die Leviete wat die hele tiende ontvang 
het was nie eers, predikante of priesters nie - hulle was net dienaars aan 
die priesters!  
 
Numeri 3  beskryf die Leviete as skrynwerkers, metaal werkers, leer - 
vakmanne en kunstenaars wat die klein heiligdom in stand gehou het. En, 
volgens  1 Kronieke, hoofstukke 23 tot 26, gedurende die tyd van Koning 
Dawid en koning Salomo, was die Leviete nog steeds geskoolde vakmanne 
wat al die werk in die Tempel gedoen en goedgekeur het : 24 000 het 
gewerk  in die tempel as bouers en toesighouers; 6000 was amptenare en 
regters; 4000 was wagte en 4000 was musikante. 
As politieke verteenwoordigers van die koning, het die Leviete  hul tiende 
inkomste gebruik om te dien as amptenare, regters , tollenaars, 
skatmeesters, tempelwagte, musikante, bakkers, sangers en professionele 
soldate.  
 
Dit is duidelik waarom hierdie voorbeelde van die gebruik van Bybelse 
tiende - inkomste nooit gebruik word in die kerk vandag nie. 
 
Tiendes het nooit Ou Verbond Leviete of priesters gemotiveer om 'n enkele 
uitreik missie te begin of om een-enkele nie – Jood aan te moedig om ‘n 
Israeliet te word nie. 
 
Eks 23:32  Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. 
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Deut 7:2  en die HERE jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle 
verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref; jy mag 
geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. 
 
Ou verbond tiendes is gemotiveer en bemagtig  deur die wet , nie deur  
liefde nie. Trouens, gedurende die meeste van Israel se geskiedenis was 
die profete GOD se primêre woordvoerders - en nie  Leviete en priesters 
wat die tiendes onvang het nie. Tiendes het nie gewerk- 
 
Heb 7:11  As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap 
was—want met die oog daarop het die volk die wet ontvang—waarom 
was dit nog nodig dat ‘n ander priester moes opstaan volgens die orde 
van Melgisédek en dat hy dit nie volgens die orde van Aäron genoem 
word nie?  
Heb 7:12  Want met verandering van die priesterskap kom daar 
noodsaaklik ook verandering van wet;  
Heb 7:13  omdat Hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan ‘n 
ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie.  
Heb 7:14  Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda 
voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks 
gesê van die priesterskap nie.  
Heb 7:15  En nog baie duideliker is dit as daar ‘n ander priester 
opstaan na die ewebeeld van Melgisédek,  
Heb 7:16  een wat dit geword het nie kragtens die wet van ‘n vleeslike 
gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe.  
Heb 7:17  Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens die orde van 
Melgisédek.  
Heb 7:18  Want aan die een kant is daar die opheffing van die 
voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan,  
Heb 7:19  omdat die wet niks volkome gemaak het nie; maar aan die 
ander kant is daar die invoering van ‘n beter hoop waardeur ons tot 
God nader. 
 
Stelling 13: Levitiese stede; Levitiese tiendes was gewoonlik geneem na 
die Levitiese stede toe. 
Valse leraars wil hê ons moet dink dat alle tiendes voorheen geneem was 
na die tempel toe en moet dus nou geneem word na die "kerk skatkamers" 
toe. 
 
Neh 10:37  en dat ons die eerstelinge van ons growwe meel en van ons 
offergawes en van die vrugte van allerhande bome, van mos en olie, 
sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onse God en 
die tiendes van ons grond vir die Leviete, terwyl hulle, die Leviete, die 
tiendes sou invorder in al ons landboustede. 
2Kron 31:15  En onder sy leiding was Eden en Mínjamin en Jésua en 
Semája, Amárja en Segánja, om getrou uit te deel in die stede van die 
priesters aan hulle broers volgens die afdelings, aan groot sowel as 
klein;  
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2Kron 31:16  behalwe die manspersone wat in hulle geslagsregister 
opgeneem was, van drie jaar oud en daarbo, almal naamlik wat in die 
huis van die HERE gekom het, na die eis van elke dag, om te dien in 
hulle ampsverpligtinge volgens hulle afdelings.  
2Kron 31:17  En wat die geslagsregister van die priesters betref, dit 
was ingerig volgens families; maar dié van die Leviete, van twintig 
jaar oud en daarbo, volgens hulle ampsverpligtinge in hulle afdelings.  
2Kron 31:18  En hulle moes in die geslagsregister opgeneem word met 
al hulle kindertjies, hul vroue en hul seuns en hul dogters, naamlik die 
hele stand; want volgens hulle getrouheid was hulle werksaam met die 
heilige dinge.  
2Kron 31:19  Ook vir die seuns van Aäron, die priesters, buite op die 
weiveld van hulle stede, was daar in elke stad afsonderlik manne wat 
met hulle name aangewys was om aan elke manspersoon onder die 
priesters en aan elkeen van die Leviete wat in die geslagsregister 
opgeneem was, dele te gee. 
 
Nehemia 10:37  en 2 Kronieke 31:15-19 maak dit duidelik dat die mense 
die tiendes moes bring na die Levitiese stede waar 98 % van die Leviete en 
die priesters dit gebruik het om te eet (lees ook Num 18:21-24 ) . En 
Nehemia 10:38 maak dit duidelik dat net Leviete en priesters die taak 
gehad het om weeklikse tiendes in die tempel in te neem (ook Num 18:24-
28 ) . 
 
Die hele tiende het verder nooit net na die tempel toe gegaan nie! 
 
Volgens Numeri 35, Joshua 20 - 21 en 1 Kronieke 6 , het Leviete en 
priesters op geleende land gebly waar hulle geboer het met vee wat 
gebruik was as tiende offers. (Lees ook 2 Kron 11:13-14 ; Neh 12:27-29 ; 
13:10 ;  Mal 1:14 ) 
 
Stelling 14: Maleagi 3 is die mees misbruikte hoofstuk interme van tiendes. 
Die vals lering oor tiendes van Maleagi 3 ignoreer belangrike Bybel feite. 
 
A.  Maleagi is die Ou Verbond en word nooit aangehaal in die Nuwe 
Testament om die tiendes te bekragtig nie ( Lev 27:34 ; Neh 10:28-29 ; Mal 
3:7 ; 4:04 )  
 
B. Maleagi 3:10-11 bevestig dat tiendes  nog steeds net kos is ‘n 1000 jaar 
na Levitikus 27 . 
 
C. WETGEWING : Maleagi se gehoor het vrywillig die Ou verbond bevestig 
(Neh 10:28-29 ) . Die seën en die vloek van tiendes is onlosmaaklik deel 
van dié van die hele wet van Moses . Die reën in Deuteronomium 28:12 , 
23-24 en Levitikus 26:1-4 word slegs verkry deur gehoorsaamheid aan al 
600 + gebooie . 
Gal 3:10 ( met vermelding Deut 27:26 ) 
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Gal 3:10  Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die 
vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles 
wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. 
 
Met ander woorde  om GOD se seëninge te verdien deur die gee van 
tiendes bring net vloeke, omdat die hele wet gehou moet word. Sien ook 
Gal 3:19 . 
 
D. Priester- diewe; Wanneer ons begin lees in  Maleagi 1:6, verwys “julle” 
altyd na die oneerlike priesters en nie die mense nie (lees ook 2:1-10 ; 
02:13 tot 3:1-5 ): 
Mal 3:9  Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die 
hele nasie! 
 
In Mal 1:13-14 het die priesters gesteelde tiende diere beloof aan God. In 
Nehemia 13:5-10 het die priesters  Leviete  se gedeelte van die tiende 
gesteel. God se vloek op die priesters word geïgnoreer deur die meeste 
tiende - onderwysers ( Lees ook Neh 1:14 ; 2:02 en 3:2-4 ). 
 
E.  Die Levitiese stede moet ingesluit word in 'n korrekte interpretasie van 
Maleagi 3:10 en hulle is nie . Die meeste tiende - ontvangers ( 98 %) het 
buite Jerusalem gebly. 
 
F. Die 24 rotasies van Leviete en  priesters moet ingesluit word in 'n 
korrekte interpretasie van Maleagi 3 en hulle is nie . Gewoonlik het slegs 
2% van die totale Leviet en priester werksmag by die tempel bedien, op ‘n 
weeklikse basis. Trek nou vroue, mans onder die ouderdom van 30 en 
dogters af, dan kan ons sien dat  2 %  nie al die tiende nodig gehad het 
nie.( Sien 1 Kron 23-26 , sien ook 28:13 , 21 ; 2 Kron 8:14 ; 23:8 ; 31:2 , 15-
19 ; 35:4 , 5, 10 ; Esra 6:18 ; Neh 11:19 , 30 ; 12:24 ; 13:09 , 10 ; Lukas 
01:05.) 
G. Neh 10:37  - 39 is die sleutel tot  Maleagi 3:10. Die mense is beveel om 
hul tiendes te bring, nie na die tempel nie toe nie, maar na die nabygeleë 
Levitiese stede. Vers 37 sê dat die priesters saam met die Leviete was as 
hulle die tiendes ingevorder het. 
 
Stelling 15: Mattheus 23:23 : Die nuwe verbond leer nie tiendes nie.  
 
Die valse lering is dat JESUS tiendes aan die mense geleer het in Mattheus 
23:23, dit is altemits in die Nuwe Testament. 
 
Die nuwe verbond het nie sy onstaan met die geboorte van JESUS nie, maar 
met SY dood ( Gal 3:19 , 24 , 25 ; 4:4 , 5 ) . Tiendes is nie geleer aan die 
kerk na die kruis nie! Toe JESUS tiendes bespreek het in  Mattheus 23:23 , 
het HY verwys na die skrifgeleerdes en Fariseërs, die geveinsdes. Hulle het 
die wet ‘n las gemaak. JESUS het die Ou Testamentiese wet tot met die 
kruis geonderskryf en motiveer.   
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JESUS het aan sy Joodse volgelinge gepreek en gesê dat hulle die  Fariseërs 
moes  gehoorsaam "want hulle sit in die stoel van Moses”. 
 
Mat 23:1  Toe het Jesus die skare en sy dissipels toegespreek  
Mat 23:2  en gesê: Die skrifgeleerdes en die Fariseërs sit op die stoel 
van Moses. 
 
Maar JESUS het nooit die nie-jode wat hy gesond gemaak het opdrag gegee 
om die hulle self aan die priesters te wys of die wet van Moses te 
gehoorsaam nie. ( Matt 5:23-24 en 8:04 )  
Het u al ooit kerke gekry wat kruisement inneem as tiendes?  
 
Daar is nie 'n enkele Nuwe Testament  Bybel teks wat tiendes leer na die 
kruis nie! Hand 2:42-47 en 4:32-35 is nie voorbeelde vir die ondersteuning 
van kerkleiers deur tiendes nie. Volgens Hand 2:46 het die Joodse 
Christene steeds voortgegaan om te aanbid in die huis van God. En volgens 
Hand 2:44 en 4:33 , 34  het kerkleiers gedeel wat hulle ontvang het met al 
die lidmate. Ek wil graag sien watter gemeente dit doen. 
 
Ten slotte Hand 21:20-25 bewys dat die Joodse Christene ywerig die wet 
toegepas het en dit sluit tiendes in, anders sou hulle nie toegelaat gewees 
het in die tempel nie. Daarom is enige tiendes wat ingesamel is deur die 
vroeë Joodse Christene gegee om die Tempel stelsel en nie die kerk te 
ondersteun nie. 
 
Stelling 16:  Ou Testamentiese priesters is vervang deur die alle gelowige - 
priesters .  
 
Die valse lering is dat nuwe verbond ouderlinge en predikante net 
voortgaan waar die Ou Verbond priesters opgehou het en moet dus tiendes 
kry. 
As ons Eksodus 19:5-6 met 1 Petrus 2 : 9-10 vergelyk, voor die voorval van 
die goue kalf, kan ons sien dat GOD se bedoeling vir elke Israeliet was om 
‘n priester te word, en GOD sou dan nooit tiendes ingestel het nie. 
Priesters het nie tiendes gegee nie, maar wel ‘n tiende van die eerste 
tiende ontvang ( Num 18:26-28 ; Neh 10:37 , 38 ) . 
 
Die funksie en doel van Ou Testamentiese priesters is vervang, nie deur 
ouderlinge en predikante nie, maar deur die priesterskap van elke 
gelowige. Soos ander verordeninge van die wet , is tiendes  slegs 'n 
tydelike stelsel wat deur CHRISTUS vervang is. 
 
Efes 2:14  Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die 
middelmuur van skeiding afgebreek het  
Efes 2:15  deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, 
naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur 
vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep  
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Efes 2:16  en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, 
nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. 
 
Kol 2:13  En julle, wat dood was deur die misdade en die 
onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak 
deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,  
Kol 2:14  en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig 
was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,  
Koll 2:15  nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die 
openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.  
Kol 2:16  Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met 
betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie,  
Kol 2:17  wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die 
liggaam behoort aan Christus. 
 
Heb 7:18  Want aan die een kant is daar die opheffing van die 
voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan,  
Heb 7:19  omdat die wet niks volkome gemaak het nie; maar aan die 
ander kant is daar die invoering van ‘n beter hoop waardeur ons tot 
God nader. 
 
Heb 10:1  Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige 
weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde 
offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot 
volmaaktheid lei nie. 
In die Nuwe verbond is elke gelowige ‘n priester; 
1Pet 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, 
‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde 
van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,  
1Pe 2:10  julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van 
God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys 
is. 
Open 1:5  en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene 
uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom 
wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed  
Open 1:6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, 
aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. 
 
En as priesters bied ons ons offers aan GOD; 
Heb 4:16  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade 
gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die 
regte tyd gehelp te word. 
Heb 13:5  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 10:19  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die 
heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus  
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Heb 10:20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur 
die voorhangsel heen, dit is sy vlees,  
Heb 10:21  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,  
Heb 10:22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle 
geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n 
slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. 
 
Daarom is elke ordonnansie wat voorheen toegepas is ten opsigte van die 
ou priesterdom uitgewis by die kruis. Aangesien JESUS nie uit die stam van 
Levi is nie is ook HY gediskwalifiseer. Dus die  tydelike doel van die tiendes 
stelses bestaan nie meer nie. 
Gal 3:19  Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die 
oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; 
en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van ‘n middelaar. 
 
Heb 7:12  Want met verandering van die priesterskap kom daar 
noodsaaklik ook verandering van wet;  
Heb 7:13  omdat Hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan ‘n 
ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie.  
Heb 7:14  Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda 
voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks 
gesê van die priesterskap nie.  
Heb 7:15  En nog baie duideliker is dit as daar ‘n ander priester 
opstaan na die ewebeeld van Melgisédek,  
Heb 7:16  een wat dit geword het nie kragtens die wet van ‘n vleeslike 
gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe.  
Heb 7:17  Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens die orde van 
Melgisédek.  
Heb 7:18  Want aan die een kant is daar die opheffing van die 
voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan,  
Heb 7:19  omdat die wet niks volkome gemaak het nie; maar aan die 
ander kant is daar die invoering van ‘n beter hoop waardeur ons tot 
God nader. 
 
2Kor 3:10  Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie 
verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid.  
2Kor 3:11  Want as wat moes vergaan, met heerlikheid was, veel meer 
is wat moet bly, in heerlikheid.  
2Kor 3:12  Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie 
vrymoedigheid;  
2Kor 3:13  nie soos Moses nie, wat ‘n bedekking oor sy aangesig gesit 
het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van 
wat moes vergaan nie.  
2Kor 3:14  Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die 
lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit 
opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.  
2Kor 3:15  Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n 
bedekking oor hulle hart;  
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2Kor 3:16  maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die 
bedekking weggeneem.  
2Kor 3:17  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar 
is vryheid.  
2Kor 3:18  En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël 
die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander 
na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here 
wat die Gees is. 
 
Stelling 17: Die Nuwe Verbond Kerk is nie 'n gebou of 'n stoorkamer nie.  
 
Die valse lering is dat Christelike geboue genaamd ‘kerke’, ‘hutte’, of  
‘tempel’ die Ou Testament Tempel as GOD se wonings vervang het. 
 
GOD se Woord beskryf  nooit Nuwe Testament kerke as letterlike ‘tente’,  
‘tempel’ of  ‘geboue’ nie. GOD se kerk (ekklesia), GOD se woonplek, is 
binne in gelowiges! Gelowiges gaan nie kerk toe nie, hulle kom bymekaar 
om te aanbid. En verder, omdat Ou Testamentiese  priesters nie tiendes 
betaal het nie, sou dit logies wees dat die tiende stelsel nie moet 
voortgaan nie.  Daarom is dit verkeerd om 'n gebou, ‘GOD se stoorkamer’ 
vir tiendes te noem. 
 
Efes 1:22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as 
Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  
Efes 1:23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal 
vervul. 
 
1Kor 3:16  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van GOD is en die Gees 
van God in julle woon nie?  
1Kor 3:17  As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; 
want die tempel van God is heilig, en dit is julle. 
 
Eeue na Golgota het Christene nie eers hul eie geboue gehad nie want 
Christene was vervolg. 
 
Stelling 18: Die Kerk-Eklesia groei deur die  gebruik van nuwe verbond 
beginsels. 
Die vals lering impliseer dat die beginsels van die genade-gee nie so goed is 
as die Ou Testamentiese beginsels van tiendes nie. 
 
Onder die Nuwe Verbond : ( 1 ) Volgens Gal 5:16-23 , is daar geen fisiese 
wet wat die vrugte van die Heilige Gees beheer nie. 
Die leiding van die Heilige Gees is oortreffend in elke aspek van die mens 
se lewe, ook HY lei ons wanneer ons gee. 
( 2 ) Hebreërs 7 is die enigste na-Golgota melding van tiendes en gee 'n 
verduideliking van waarom die Levitiese priesterdom vervang moes word 
deur CHRISTUS  se priesterskap, want dit was swak en nutteloos.  Die wyse 
waarop tiendes vandag geleer word  weerspieël 'n mislukking van die kerk 
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om te glo in die beter  beginsels van liefde, genade en geloof . Verpligte 
gee beginsels, kan nie, het nie, en sal nie voorspoediger wees vir enige  
kerk  as die beginsel van leiding deur die Heilige Gees en die liefde vir 
Christus nie. 
 
2Kor 8:7  Maar soos julle in alles oorvloedig is—in geloof en woord en 
kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons—sorg dat julle ook in 
hierdie liefdedaad oorvloedig is.  
2Kor 8:8  Ek sê dit nie as ‘n bevel nie, maar om deur die ywer van 
ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel.  
 
Stelling 19: Paulus het selfonderhoud ondersteun 
 
Die valse lering is dat Paulus die tiendes stelsel beoefen en geleer het. 
 
As 'n Joodse rabbi, was Paulus onder diegene wat daarop aangedring het 
om homself te onderhou. 
Hand 18:3  en omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle 
gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. 
1Tess 2:9  Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning; want 
terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar 
nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig.  
1Tess 2:10  Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en 
onberispelik ons ons gedra het teenoor julle wat glo, 
 
Paulus  het nie diegene wat voltydse ondersteuning ontvang het veroordeel 
nie, maar dit beteken nie hy leer dat voltydse ondersteuning die verpligte 
wil van God vir die bevordering van die evangelie is nie. 
1Kor 9:12  As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog 
meer nie? Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, 
maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus 
te veroorsaak nie. 
 
In werklikheid het Paulus kerkleiers aangemoedig om  behoeftige gelowiges 
te ondersteun in die kerk. Lees Hand 20:29-35  en  2 Kor 12:14 . 
 
Vir Paulus, om te leef deur geloof en in die geloof was die bedoelinig van 
die evangelie. En om dit so te doen dat dit gedoen word deur geloof, liefde 
en genade. 
 
1Kor 9:14  So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, 
bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. 
 
Terwyl Paulus besef het dat hy 'n reg gehad het om ondersteuning, het hy 
tot die gevolgtrekking gekom dat sy vryheid of vryheid om te preek meer 
belangrik is om sodoende sy roeping te vervul van GOD. 
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1Kor 9:12  As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog 
meer nie? Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, 
maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus 
te veroorsaak nie. 
2Kor 11:7  Of het ek sonde gedoen deur my te verneder sodat julle 
verhoog kan word, omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle 
verkondig het?  
2Kor 11:8  Ander gemeentes het ek beroof deur vergoeding te neem om 
julle te bedien; en toe ek by julle teenwoordig was en gebrek gehad 
het, het ek niemand lastig geval nie.  
2Kor 11:9  Want in my gebrek het die broeders voorsien wat van 
Macedónië gekom het. En ek het my in alles in ag geneem om julle nie 
te beswaar nie, en ek sal my in ag neem.  
2Kor 11:10  So seker as die waarheid van Christus in my is, sal hierdie 
roem in die streke van Acháje my nie ontneem word nie.  
2Kor 11:11  Waarom? Omdat ek julle nie liefhet nie? God weet dit.  
2Kor 11:12  Maar wat ek doen, sal ek nog doen om die aanleiding af te 
sny vir die wat ‘n aanleiding wil hê, sodat hulle in die saak waar hulle 
op roem, net soos ons bevind mag word.  
2Kor 11:13  Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders 
wat hulleself verander in apostels van Christus. 
 
1Tess 2:5  Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal 
opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie.  
1Tess 2:6  Ook het ons nie eer van mense, òf van julle òf van ander 
gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. 
Terwyl Paulus gewerk het as ‘n tentmaker het hy beperkte ondersteuning 
aanvaar maar hy het gespog oor die feit dat sy salaris of betaling was dat 
hy die evangelie gratis kon verkondig sonder om ‘n las te wees vir ander. 
1Kor 9:16  Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem 
nie; want die dwang is my opgelê, en wee my as ek die evangelie nie 
verkondig nie!  
1Kor 9:17  Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon; maar as ek dit 
onwillig doen, is ‘n rentmeesterskap aan my toevertrou.  
1Kor 9:18  Watter loon het ek dan? Dat as ek die evangelie verkondig, 
ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg in die 
evangelie ten volle gebruik te maak nie.  
1Kor 9:19  Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal 
diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. 
 
Die meeste jong predikers vandag volg nie hierdie voorbeeld wat  GOD 
bedoel het, van Paulus nie. 
 
Stelling 20: Tiendes was nie ‘n wet in die eerste kerk tot 777 n.C. nie 
 
Die valse lering is dat die historiese kerk  nog altyd die tiende stelsel 
geleer het. 
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Die eerste Christelike gemeentes het dieselfde patroon gevolg as baie 
Joodse sinagoges wat deur die rabbi's wat, soos Paulus ,  geweier het om 'n 
wins te maak uit die preek en onderrig van GOD se Woord. Daar is baie 
boeke oor die Joodse sosiale lewe wat hierdie aspek verduidelik in groot 
detail. 
 
Vanaf  Christus se dood totdat Christendom  'n wetlik erkende geloof 
geword het, byna 300 jaar later, het die meerderheid van die groot 
kerkleiers selfopgelegde geloftes van armoede geneem. Dit is histories 
gedokumenteer ! Hulle het JESUS se woorde van die ryk jongman in Lukas 
18:22 letterlik opgeneem; 
 
Luk 18:22  En toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom: Nog een ding 
ontbreek jou—verkoop alles wat jy het, en verdeel dit onder die 
armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, volg My. 
 
Die meeste kerk geskiedkundiges stem saam dat hierdie vroeë kerkleiers 
vir ten minste die eerste 200 n.C., gewerk het, vir 'n lewe en 
selfonderhoudend was. ‘n Christelike leier kon nie vir ‘n Romeinse 
sensusbeampte sê dat hy 'n voltydse predikant van 'n vervolge godsdiens 
was nie. 
 
Clement van Rome ( n.C.95 ) , Justin Martyr (n.C.150 ) , Irenaeus ( n.C150 
- 200 ) en Tertullianus ( n.C150 - 220 ) was almal gekant teen tiendes as 'n 
streng Joodse tradisie.  Didache ( n.C150 - 200 ) het apostels wat moes reis 
en langer as drie dae oorgeslaap streng veroordeel as hulle gevra het vir 
geld. En evangelie reisigers wat besluit het om te bly was verwag om 'n 
ambag aan te leer. Hierdie vroeë teenstanders van tiendes word nooit 
aangehaal deur vandag se tiende- onderwysers nie. 
 
Cyprianus ( n.C.200-258 ) het tevergeefs probeer om tiendes af te dwing in 
Carthago, Noord-Afrika ongeveer 250 n.C. Nadat hy bekeer is het hy sy 
rykdom weg gegee en verder geleef onder ‘n eed van armoede. Sy idee van 
tiendes het ingesluit gelyke herverspreiding vir die armes. En - ons moet 
onthou - sy idees van  tiendes is nooit aanvaar. 
 
Wanneer tiende - onderwysers aanhalings maak oor  Ambrose, 
Chrysostomus en Augustinus as kerkvaders laat hulle gerieflik die eerste 
200 jaar van die kerk se geskiedenis uit . Selfs nadat die Christendom 
wettig geword het  in die vierde eeu, het baie van die grootste geestelike 
leiers  beloftes van diepe armoede en ongetroude lewens verkies . As 
hierdie tiende – onderwysers dan so aangehaal word, dan moet die  kerk  
ook ingelig word oor watter soort lewe hierdie leiers geleef het. 
Dit was nie tot die jaar 777 n.C.wat Charlemagne wetlik toegelaat het dat 
kerke tiendes kon in te samel nie. Dit is die geskiedenis van die tiendes 
gevind in die Encyclopedia Britannica , Encyclopedia Americana en die 
Rooms-Katolieke Ensiklopedie . 
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Stelling 21: Skrifverklaring 
 
Tiende - onderwysers gebruik hul eie gemengde pick- en - choose beginsels 
wat uiters teenstrydig is. Hulle verwerp die basiese beginsels van Calvyn 
oor die verbond wat tiendes weggegooi het as deel van die aanbiddings 
wette. Hulle verwerp ook die basiese beginsels bedeling wat wegdoen met 
die hele wet van Moses, tensy dit herhaal word in die kerk in terme van die 
genade. Hulle leer dat die hele wet nog steeds in effek is om sodoende  
tiendes in te sluit en dan gooi hulle alles oor die wet weg behalwe tiendes. 
Wanneer Mat 5:17-18 aangehaal word, word vers 19 geignoreer en ook die 
hele  konteks van Mat 5:20-48, wat 'n illustrasie is van die hele wet. Mat  
5:17-18 vereis óf die hele wet van Moses of glad nie, interme van die Ou 
Testamentiese verbond konteks. Die tiende - onderwysers se gemengde 
kompromie is 'n moderne skandaal van GOD se Woord.  
 
GEVOLGTREKKING 
Heb 7:12  Want met verandering van die priesterskap kom daar 
noodsaaklik ook verandering van wet;  
Heb 7:13  omdat Hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan ‘n 
ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie.  
Heb 7:14  Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda 
voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks 
gesê van die priesterskap nie.  
Heb 7:15  En nog baie duideliker is dit as daar ‘n ander priester 
opstaan na die ewebeeld van Melgisédek,  
Heb 7:16  een wat dit geword het nie kragtens die wet van ‘n vleeslike 
gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe.  
Heb 7:17  Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens die orde van 
Melgisédek.  
Heb 7:18  Want aan die een kant is daar die opheffing van die 
voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan,  
Heb 7:19  omdat die wet niks volkome gemaak het nie; maar aan die 
ander kant is daar die invoering van ‘n beter hoop waardeur ons tot 
GOD nader. 
 
Tiendes het Israel gevaal en ook die Kerk vandag. Kerke “showcase” sukses 
stories , maar versuim om die getuienis van diegene te gee wat al vir 
geslagte tiendes gee en nie armoede kon ontsnap nie. Vandag word die 
grootste persentasie van liefdadigheid deur die heel laagste inkomste klas 
betaal. Tog  bly die meeste van hulle nogsteeds in armoede. Intussen word 
baie ateïste ryk deur eenvoudig die beginsels van geld bestuur te gebruik 
en dit is ook dieselfde met diegene wat ryk is wat tiendes gee. Nie die 
Lotto, en ook nie die tiendes is 'n tower ‘get- rich-quick’  antwoord vir 
onderwys , deursettingsvermoë en harde werk nie. As Maleagi 3:10 regtig 
gewerk het vir die Nuwe Verbond Christene, sou miljoene arm tiende 
Christene armoede al lankal ontsnap het maar hulle bly steeds die armste 
groep in die wêreld. Daar is geen bewyse dat die oorgrote meerderheid van 
die armes wat tiendebetalers is ooit finansieel geseën is bloot omdat hulle 
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hulle tiende betaal nie. Ou Verbond seëninge is nie nuwe verbond seëninge 
nie (Heb 7:18-19 ; 8:6-8 , 13 ) . In GOD se Woord, staan  tiendes nie alleen 
nie . Dit is die tiende van voedsel. Ware Bybelse tiendes was altyd : ( 1 ) 
net voedsel, ( 2) slegs vanaf plase en beeste ( 3 ) van slegs Israeliete , ( 4 ) 
wat net geleef het binne GOD se Heilige Land, die nasionale grens van 
Israel, ( 5 ) net onder Ou Verbond terme en ( 6 ) die aanwas kon net 
versamel word van wat GOD geproduseer het. 
 
Dus ( 1 ) nie-voedsel items kon nie gebruik word om tiendes te betaal nie ; 
( 2 ) skoon wilde diere en vis kon nie gebruik word as tiendes nie; ( 3 ) nie- 
Israeliete kon nie tiende gee nie; ( 4 ) voedsel wat  buite GOD se heilige 
land van Israel gekom het kon nie gebruik word as tiende nie ; ( 5 ) wettige 
tiendes sou nie plaasgevind het as die Levitiese priesterskap daarvan deel 
was nie, en (6 ) tiendes kom nie van wat die mens se hande skep, 
produseer, of wat gevang word deur jag en visvang nie. 

 

 



JESUS SE BLOED 
 

 
585 

 

JESUS SE BLOED 

Waarom is bloed in die Bybel so belangrik? 
 
Die bloed van CHRISTUS is ‘n baie belangrike, en ek dink nodige artikel van 
die boekie. Bloed neem altyd ‘n prominente deel op van die hele BYBEL. 
Die woord ‘bloed’ kom 447 keer voor in die BYBEL. 
 
Wanneer ouers hulle kinders in die wêreld instuur bid hulle altyd dat die 
bloed van JESUS hulle sal beskerm, die bloed van die LAM.  Met ander 
woorde die kinders word geplaas ‘onder die bloed’. 
 
Eks 12:13  Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise 
waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar 
sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref 
nie. 
 
Hierdie bloed weet ons is die bloed van die LAM, JESUS CHRISTUS, wat vir 
ons gegiet is vir vergifnis van al ons sondes en beskerming. 
 
As ons die Bybel bestudeer raak dit al hoe duideliker dat ‘die bloed’ reg 
deur die Bybel baie prominent is. 
 
Deur die bloed van JESUS word die basis geskep vir ‘n nodige verhouding 
met GOD ons skepper. Dit is verder nodig as gevolg van die sondeval, om 
weer alles terug te herstel soos GOD dit oorspronklik geskep het. Die bloed 
van JESUS verseker dat daar nooit weer ‘n rebellie in die Hemel of 
sondvloed sal wees nie. 
 
Heb 9:22  En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en 
sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.  
Heb 9:23  Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die 
hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse 
dinge self deur beter offers as hierdie.  
Heb 9:24  Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande 
gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou 
voor die aangesig van God vir ons te verskyn; 
 
en  
 
Kol 1:20  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy 
vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die 
dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. 
 
Bloed in die Bybel het ‘n definitiewe simboliese en geestelike grondslag.  
Ons moet onthou watter geestelike krag in die bloed van JESUS CHRISTUS 
is. Ons redding is gebaseer op wat die bloed van JESUS vir ons beteken. 
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Vanaf die sluiting van die hekke in Eden tot waar die hekke van die Hemel 
oopgemaak word in Openbaring, loop ‘n goue draad van ‘die bloed’.  
 
Wat was die spil punte in die geskiedenis in terme van die ‘bloed’? 
 
1: Die eerste vermelding van bloed in die Bybel 
 
Gen 4:1  En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword 
en Kain gebaar en gesê: Ek het ‘n man verkry met die hulp van die 
HERE.  
Gen 4:2  Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het ‘n 
skaapherder geword, en Kain ‘n landbouer.  
Gen 4:3  En ná verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land 
aan die HERE ‘n offer gebring.  
Gen 4:4  En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee 
gebring, naamlik van hulle vet. En die HERE het Abel en sy offer 
genadig aangesien,  
Gen 4:5  maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie 
kwaad, en hy het sy hoof laat hang.  
Gen 4:6  En die HERE sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat 
jy jou hoof hang?  
Gen 4:7  Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed 
doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; 
maar jy moet daaroor heers.  
Gen 4:8  En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld 
was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan.  
Gen 4:9  Toe sê die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy 
antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?  
Gen 4:10  En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed   
van jou broer roep na My van die aarde af.  
Gen 4:11  Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond 
oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. 
 
Net na die sondeval het GOD die basis geskep vir die ware verhouding met 
HOM, deur die bloed van die LAM. 
 
‘n Perfekte lam sou geslag moes word, en SY lewe moes gee as offer vir 
GOD. Die jaloesie en toorn wat Kain beleef het met die offer van Abel, en 
die feit dat GOD hy, wat Kain was, se offer verwerp het, het hom 
veroorsaak om sy onskuldige broer se bloed te vergiet. Hierdie is ‘n direkte 
parallel met die wat JESUS gekruisig het. 
 
Open 13:8  En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal 
wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van 
die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie. 
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2. Noag se vloed het deur bloed die aarde gereinig. 
 
Gen 6:5  Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde 
groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net 
sleg was,  
Gen 6:6  het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak 
het, en daar was smart in Sy hart. 
 
God besluit dan om alles te verwoes deur die vloed wat ook wys op die 
doop. Die volgende vers wys ook op ons redding in JESUS CHRISTUS. 
 
1Pte 3:20  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;  
1Pet 3:21  waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n 
aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God 
om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus 
 
En hier volg die belangrike deel van hierdie gedeelte van Noag; 
 
Gen 8:18  Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy 
seuns saam met hom.  
Gen 8:19  Al die diere, alles wat kruip, en al die voëls, alles wat op die 
aarde beweeg, volgens hulle soorte, het uit die ark uitgegaan.  
Gen 8:20  En Noag het vir die HERE ‘n altaar gebou en van al die rein 
diere en al die rein voëls geneem en brandoffers op die altaar gebring.  
Gen 8:21  En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in 
sy hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van 
die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy 
jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek 
gedoen het nie. 
 
Toe Noag met sy familie uit die ark uit gekom het was die eerste ding wat 
Noag gedoen het ‘n bloed offer aan GOD. Die nuwe geskepte aarde is 
gedoop in bloed om dit vir GOD aanneemlik te maak. 
  
3. Abraham offer sy seun op die altaar 
 
Abraham het baie klip altare gebou in sy lewe, elke keer wanneer GOD aan 
hom verskyn het.  Maar die Bybel sê nie dat hy enige bloed offers gemaak 
het op die altare nie. 
 
Abraham weet dat hy die vader sal word van baie, maar hy het ‘n 
probleem. Hy is seunloos. Hy besluit om dinge in sy eie hande te neem. In 
plaas van Sara sy vrou, neem hy vir Hagar, om so ‘n kind te verwek wat sy 
opvolger sal wees. Die Seun se naam was Ismael. Vir 15 jaar het Abraham 
geglo dat Ismael die geregtelike opvolger sou word maar GOD gee vir hom 
en Sara nog ‘n seun deur ‘n wonderwerk en hulle noem hom Isak. 
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Wat die verbasend is, is dat deur Ismael,  het die Islamietiese heidense 
godsdiens tot stand gekom het. 
 
Isak aan die ander kant was die vader van Israel, Jodedom en Christenskap. 
Omdat Abraham GOD se wil probeer aanjaag het, het ons vandag oor ‘n 
miljard moslems wat Christene haat. 
 
Gen 17:19  Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n 
seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom 
oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom.  
Gen 17:20  Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën 
hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf 
vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak. 
 
Kom ons bestudeer verder. Noudat GOD vir Abraham ‘n seun gegee het, 
verwag GOD ‘n bloed offer voordat enige beloftes nagekom sou word. 
 
Gen 22:1  Ná hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan 
hom gesê: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!  
Gen 22:2  Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, 
en gaan na die land Moría en offer hom daar as brandoffer op een van 
die berge wat Ek jou sal aanwys. 
 
Ons lees in Hebreërs; 
 
Heb 11:17  Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, 
Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene 
geoffer,  
Heb 11:18  aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word—want 
hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek;  
Heb 11:19  daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. 
 
Net deur ‘n bloed offer van ‘n lewe kon GOD SY hele belofte vervul aan 
Abraham. Presies ook so met JESUS se bloed. 
 
4. Die redding van Israel deur die Pasga Lam 
 
Lees Eksodus 12. Hierdie gedeelte is baie diepsinnig. Want die paaslam wat 
die Jode geslag het en die bloed wat op die kosyne gesmeer is was die 
uitbeelding van JESUS se bloed vir totale verlossing. 
 
Vier honderd jaar na Abraham word dit Moses se beurt om die Israelite uit 
die greep van die Farao te red. Wat die bloed vir Abel, Noag, en Abraham 
gedoen het moet nou beleef word deur die hele Israel. GOD stuur die 
tiende plaag; die doodsengel kom om al die oudste manlike kinders dood te 
maak, gedurende die nag. Die volgende dag was daar ‘n groot geween 
gewees reg oor Egipte. Net die huisgesinne wat die bloed op die kosyne 
gesmeer het was gered. 
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Die hoof tema van die geskiedenis is dat die slawerny net tot ‘n einde sou 
kom eers wanneer daar ‘n inisiasie van bloed was. ‘n Lewe moes geoffer 
word in hulle plek vir hulle totale redding en verlossing. 
  
5. Die wet, die tien gebooie, en die mense 
 
Besprinkel met bloed. 
 
Die wet wat deur GOD aan Moses gegee is, saam met die gebooie van GOD 
was ontsaglik belangrik. Die hele ooreenkoms wat GOD gemaak het was 
gebaseer op bloed, en was ook genoem ‘die bloed van die verbond’. 
 
Eks 24:8  Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê: 
Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op 
grond van al hierdie woorde. 
(Eks 24:3-8,10,15,17). 
 
Ons vind hier dat alles wat te doen het met die wet van GOD, en die 
mense, moes deur die bloed bedek word. Dit was in hierdie bloed wat die 
verbond gesetel is. Reg deur die Bybel word mense en objekte deur die 
bloed besprinkel. Die bloed was Geestelik en simbolies toegepas. 
 
Dadelik nadat die bloed besprinkeling toegepas is, is daar ‘n bevel gegee; 
 
Eks 25:8  Ook moet hulle vir My ‘n heiligdom maak, dat Ek in hulle 
midde kan woon. 
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6.  Tabernakel, Tempel en Ou Testament                                                                                                            
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Hier kom ons nou by die grootste gedeelte van die hele onderwerp van 
bloed. Van die Ou Testament Tabernakel, Moses in die wildernis tot die 
groot tempel wat Salomo gebou het in Jerusalem. Hierdie 2 plekke van 
aanbidding wat byna identies was, bevat die hele religieuse sisteem van 
die Jode totdat JESUS gekom het.  
 
GOD het duidelike instruksies gegee oor die ontwerp en implementering 
van die twee plekke van aanbidding. En sentraal  aan elke seremonie en 
aspek van die aanbidding was die bloed. 
 
In die buitehof van die Tabernakel was die brandoffers wat die hele dag en 
nag lank deur vuur verteer is.  Letterlik duisende offers was gemaak 
jaarliks. Tweedens, in die binnehof van die Tabernakel self was die altaar 
van wierook en die tempel sluier wat gedurig met bloed besprinkel is. 
Derdens agter die sluier was die hoog heilige plek waar GOD self verkeer 
het, op SY troon die ark van die verbond. Eenmaal ‘n jaar het die hoë 
priester hierdie gedeelte betree met ‘n tou om sy voete, die Ark is dan 
met bloed  besprinkel ter vergifnis van die hele volk, en GOD is aanbid. 
(die tou was daar vir priesters wat doodgegaan het in die teenwoordigheid 
van GOD en kon dan uitgetrek word aan die tou.)  
 
Die belangrikste gedeelte van die aanbidding was die besprinkeling oor die 
ark van die verbond met gerubs van goud aan die kante.  
 
Honderde kere word die bloed genoem in die Ou Testament. Die bloed is 
gebruik wanneer ‘n huis ingewy is, en wanneer priester ingewy is. By die 
geboorte van ‘n Joodse kind en feeste. Die bloed is altyd sentraal met alles 
gebruik met die aanbidding van GOD. So het dit vir 1500 jaar aangegaan 
tot JESUS self gekom het. Deur aan die kruis te sterf en SY bloed te stort 
het HY alle Ou Testamentiese bloed rituele oorgeneem. HY self het die 
perfekte LAM geword ter vergifnis van alle sondes in die heelal. 
 
 
Wat sê die Nuwe Testament oor die bloed? 
 
Met die koms van JESUS is alles nuut gemaak en ou dinge word vernuwe. 
Kom ons lees hierdie volgende gedeelte; 
 
Heb 12:22  Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die 
lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele,  
Heb 12:23  by die feestelike vergadering en die gemeente van 
eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter 
van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges,  
Heb 12:24  en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die 
bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. 
 
Die eerste daad vir GOD in die Ou Testament is Abel wat perfekte offerlam 
aan GOD offer. 
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Gen 4:4  En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee 
gebring, naamlik van hulle vet. En die HERE het Abel en sy offer 
genadig aangesien, 
 
Die eerste gesproke woord deur Johannes die Doper oor JESUS; 
 
Joh 1:29  Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy 
sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! 
 
Die boek Openbaring beskryf JESUS as; 
 
Open 13:8  En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal 
wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van 
die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie. 
 
JESUS se bloed red ons en koop ons vry. Daar is geen hoop vir die ewige 
lewe sonder die bloed van JESUS met alles wat dit omvat nie. 
JESUS in die tuin van Getsémané; 
 
In die Ou Testament leer ons die volgende: - 
Gen 3:17  En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die 
stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel 
het om nie te eet nie—vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite 
sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.  
Gen 3:18  Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die 
plante van die veld eet.  
Gen 3:19  In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy 
terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en 
tot stof sal jy terugkeer. 
 
Hier bo word gepraat van die tuin van Eden. Die grond wat vervloek is en 
die sweet van die aangesig. Nou is JESUS in nog ‘n tuin en ons lees die 
volgende; 
Luk 22:44  En toe Hy in ‘n sware stryd kom, het Hy met groter 
inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op 
die grond val. 
 
Gill skryf; 
“That, in this agony, his sweat was as it were great drops of blood falling 
down to the ground. Sweat came in with sin, and was a branch of the 
curse, Gen_3:19. And therefore, when Christ was made sin and a curse for 
us, he underwent a grievous sweat, that in the sweat of his face we might 
eat bread, and that he might sanctify and sweeten all our trials to us. 
There is some dispute among the critics whether this sweat is only 
compared to drops of blood, being much thicker than drops of sweat 
commonly are, the pores of the body being more than ordinarily opened, 
or whether real blood out of the capillary veins mingled with it, so that it 
was in colour like blood, and might truly be called a bloody sweat; the 
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matter is not great. Some reckon this one of the times when Christ shed his 
blood for us, for without the shedding of blood there is no remission. Every 
pore was as it were a bleeding wound, and his blood stained all his 
raiment. This showed the travail of his soul. He was now abroad in the 
open air, in a cool season, upon the cold ground, far in the night, which, 
one would think, had been enough to strike in a sweat; yet now he breaks 
out into a sweat, which bespeaks the extremity of the agony he was in.” 
 
Met ander woorde die sweet en bloed van JESUS het verewig die vloek van 
die sweet en die aarde wat vervloek is weggeneem in die tuin van 
Getsémané. Sodat wanneer ons as JESUS se kinders enige plek loop op die 
aarde ons in SY genade beweeg en nooit meer onder die vloek nie. Daar 
waar kinders van die HERE loop, loop hulle in JESUS se wonderbare 
geseënde lig. 
 
Die volgende 2 verse in die Nuwe Testament geld as die sleutel verse dat 
net CHRISTUS se bloed tel en geen ander bloed nie; 
 
Heb 9:12  ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy 
eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing 
teweeggebring.  
Heb 9:13  Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ‘n vers 
wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die 
vlees,  
Heb 9:14  hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself 
deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete 
reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 
 
En die volgende vers wys dat die Nuwe Testament alles vervang. 
 
Heb 13:10  Ons het ‘n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, 
geen reg het om te eet nie;  
Heb 13:11  want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die 
hoëpriester in die heiligdom ingedra word—hulle liggame word 
buitekant die laer verbrand.  
Heb 13:12  Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te 
heilig, buitekant die poort gely. 
 
Ook die volgende vers; 
 
Heb 10:1  Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige 
weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde 
offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot 
volmaaktheid lei nie.  
Heb 10:2  Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die 
wat die diens verrig, nadat hulle een maal gereinig is, geen bewussyn 
meer van sondes sou gehad het nie.  
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Heb 10:3  Maar in dié offers is daar jaar na jaar ‘n herinnering aan die 
sondes;  
Heb 10:4  want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde 
wegneem.  
Heb 10:5  Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: Slagoffer en 
spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir My ‘n liggaam berei.  
Heb 10:6  Brandoffers en sondoffers het U nie behaag nie.  
Heb 10:7  Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom—in die boekrol is dit van My 
geskrywe—om u wil te doen, o God.  
Heb 10:8  Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer en spysoffer en 
brandoffers en sondoffers wou U nie hê en het U nie behaag nie—wat 
volgens die wet geoffer word—  
Heb 10:9  het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy 
neem die eerste weg om die tweede te stel.  
Heb 10:10  Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die 
liggaam van Jesus Christus, net een maal. 
 
Toe JESUS doodgegaan het, het HY alles wat die bloed voor gestaan het 
vervul. Deur SY offer aan die kruis, is alles wat die hart van GOD nodig 
gehad het betaal vir ons sondes en rebellie. 
 
Hier is paar verse in die Nuwe Testament oor die bloed, net om ‘n idee te 
kry van die belangrikheid van die bloed van JESUS; 
 
Heb 13:20  Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die 
skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige 
testament uit die dode teruggebring het,  
Heb 13:21  julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in 
julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan 
wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen. 
 
Deur die geloof in JESUS se bloed 
 
Rom 3:24  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig 
deur die verlossing wat in Christus Jesus is.  
Rom 3:25  Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur 
die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes 
ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die 
verdraagsaamheid van God 
Eph 1:6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons 
begenadig het in die Geliefde.  
Eph 1:7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van 
die misdade na die rykdom van sy genade,  
Eph 1:8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en 
verstand, 
 
 
 



JESUS SE BLOED 
 

 
595 

 

In terme van die nagmaal 
 
Mat 26:27  Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit 
aan hulle en sê: Drink almal daaruit.  
Mat 26:28  Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, 
wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. 
 
1Kor 10:16  die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, 
is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood 
wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus 
nie? 
 
Ons het vrede met GOD deur die bloed van JESUS. 
 
Efes 2:12  dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die 
burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde 
van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.  
Efes 2:13  Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, 
naby gekom deur die bloed van Christus.  
Efes 2:14  Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die 
middelmuur van skeiding afgebreek het 
 
Vergifnis van sonde deur die bloed. 
 
1Joh 1:7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het 
ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, 
reinig ons van alle sonde.  
 
 
Ons word gekies deur GOD om gered te word deur die bloed. 
 
1Pet 1:2  uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die 
heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met 
die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle 
vermenigvuldig word!  
 
Ons bevryding kom deur die bloed van JESUS. 
 
1Pe 1:18  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer 
of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders 
oorgelewer is nie,  
1Pe 1:19  maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam 
sonder gebrek en vlekkeloos,  
1Pe 1:20  wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die 
wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,  
 



JESUS SE BLOED 
 

 
596 

 

Open 5:9  Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek 
te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God 
met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,  
 
Ons ewige oorwinning word ook regdeur die hele Openbaring gesien. 
 
Open 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil 
en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en 
die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is 
neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.  
Open 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en 
deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle 
lewe nie liefgehad nie.  
Open 12:12  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; 
wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na 
julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.  
 
En laastens, heel aan die einde van Openbaring. 
 
Open 19:11  Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 
perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy 
oordeel en voer oorlog in geregtigheid.  
Open 19:12  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie 
krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, 
behalwe Hy self.  
Open 19:13  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, 
en sy Naam is: Die Woord van God.  

 
Ons het hierbo na net ‘n paar versies gekyk. Die bloed kom oor ‘n honderd 
keer voor in die Nuwe Testament. 
 
Maar wat beteken die bloed en wat verteenwoordig die bloed van 
JESUS? 
 
1: Die bloed verteenwoordig die GEES/LEWE van die nuwe wese. 
 
Die eerste beginsel is dat die bloed van ‘n persoon spreek van die gees 
lewe. Ons hele wese van bestaan is vasgevang in ons bloed.  
 
Bloed uit ‘n fisiologiese oogpunt het ‘n klomp fantastiese funksies. Dit 
vervoer fisies lewe deur ons liggame. Die bloed lewer die goeie af en 
verwyder die slegte. Terwyl die bloed deur ons liggame beweeg word 
minerale en voedingstowwe geabsorbeer deur ons organe. Dit vervoer ook 
suurstof na die longe. 
 
Bloed is essensieel vir lewe. Kom ons kyk na die volgende vers. 
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Lev 17:11  Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan 

julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want 
die bloed bewerk versoening deur die siel.  
 
Lev 17:14  want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy 
siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Julle mag 
die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy 
bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word.  
 
En verder in Deuteronomium 
 
Deut 12:23  Bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die 
bloed is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie.  
 
En dan sien ons in Genesis, oor die mens wat geskep is in GOD se beeld; 
 
Gen 9:4  Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.  
Gen 9:5  Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die 
diere sal Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, 
sal Ek die siel van die mens eis.  
Gen 9:6  Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die 
mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.  
 
Baie versies in die BYBEL is baie diepsinnig maar ons kan duidelik die 
konnotasie tussen bloed en die lewe sien. 
 
2: Die bloed verteenwoordig die gesindheid van ‘n skepsel 
Hierdie is ‘n baie belangrike gedeelte ten opsigte van die bloed in die 
Bybel. Hierdie is die sleutel wat alles duidelik maak. 
 
Die bloed van ‘n skepsel is nie net sinoniem met die gees lewe van die 
skepsel nie, maar dit spreek van die skepsel se gesindheid. 
 
Gesindheid beteken ook onder andere die volgende: 

 Om dinge te orden 

 Om dinge te beheer 

 Geneigdheid van iemand se gemoedstoestand 

 Temperament van iemand 

 Emosionele natuur van die mens 

 Karakter, morele waardes 

 Persoonlikheid 
  
In ‘n neutedop, iemand se gesindheid is al die faktore wat saamtel om te 
sê wie mens rêrig is. Elke keer waar GOD die woord ‘bloed’ gebruik in die 
Bybel, met die verwysing tot iemand of ‘n dier, simboliseer die bloed die 
gesindheid van die skepsel. 
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Diere se gesindheid 
 
Regdeur die hele Ou Testament was daar baie verskillende diere geoffer op 
die altare gedurende die Joodse feeste. Daar was lamme geoffer, ramme, 
bokke, skape, bulle, voëls ens. 
 
Die hoeveelheid feeste en hoe spesifiek elke offer gemaak is gaan mens se 
verstand te bowe. Gaan kyk gerus na die volgende webwerf wat dit in 
detail verduidelik. 
 
http://atschool.eduweb.co.uk/SBS777/vital/sacrific.html#part2-4 
 
Hoekom het GOD hierdie godsdiens om diere te slag en offer toegelaat? 
 
Ons weet dat al die offers wys na die EEN wat finaal geslag sou word vir 
ons sondes op die kruis. 
 
‘n Nadere studie oor diere in die Bybel wys die volgende 

 Wolwe in die Bybel is ‘n tipe Satan, ‘n skaap moordenaar, en vals 
priesters van die evangelie. 

 Leeus verteenwoordig koninklikes, krag, CHRISTUS, en ook 
vernietiging bv. Die duiwel as ‘n brullende leeu. 

 Perde verteenwoordig, ratsheid, sterkte, oorlog, oorwinning en 
statigheid. 

 Die arend, is ‘n koninklike voël wat hoog vlieg en verteenwoordig 
hemelse konsepte. 

 Honde is vuil diere en verteenwoordig die wat nie vrygekoop is 
nie. 

 Vlieë verteenwoordig duiwels en demone. 

 Paddas verteenwoordig demoniese aktiwiteite 
 
En so kan ons aangaan. Kom ons kyk nou na die diere wat gebruik was as 
offers. 
 

 Die lam verteenwoordig, hulp, nederigheid, suiwerheid, en 
CHRISTUS 

 Skape verteenwoordig sagmoedigheid, mense wat nie weerstand 
bied nie, Christene 

 Bokke verteenwoordig die sondige mens, om ‘n wil van jou eie te 
hê. 

 Die ram verteenwoordig  impulsiwiteit en rebellie 

 ‘n Kalf verteenwoordig om jonk te wees en impulsief 

 ‘n Koei verteenwoordig ‘n simbool van domheid en afgodery 

 ‘n Bul verteenwoordig hardkoppigheid en valse godsdienstige 
leiers 

 ‘n Duif verteenwoordig die arm mens se offer, en is ook simbolies 
van die HEILIGE GEES 
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In die boek Hebreërs word verduidelik wat al hierdie dinge beteken. 
 
Heb 10:3  Maar in dié offers is daar jaar na jaar ‘n herinnering aan die 
sondes;  
Heb 10:4  want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde 
wegneem.  
Heb 10:5  Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: Slagoffer en 
spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir My ‘n liggaam berei.  
Heb 10:6  Brandoffers en sondoffers het U nie behaag nie. 
 
Hier sien ons dat al die offers GOD nie behaag het nie.  Maar waarom 
sou HY dit dan instel? 
 
Om dit te antwoord, die enigste dier wat die selfde tipe offer was as 
JESUS, was die LAM. Ons kan niks sleg sê oor die LAM nie, hy is perfek. Al 
die ander diere het almal karaktereienskappe wat die mens se sondige 
natuur uitwys. En hierdie is die sleutel om dier offers te verstaan. 
 
Die bloed van die dier wat geoffer is, dra binne in hom al die  
persoonlikheid karaktereienskappe wat hom verteenwoordig. Wanneer die 
Bybel sê dat stiere en bokke nie sondes kan wegneem nie beteken dit dat 
die persoon wat die bul of stier geoffer het,- daardie spesifieke negatiewe 
kwaliteite inherent tot die dier se natuur, verteenwoordig die selfde 
menslike sonde waarvoor die dier geoffer is. 
 
Met  ander woorde ‘n bok offerande dra in sy bloed sy karaktereienskap. 
Dit is bv. simbolies van ‘n sondaar(ook ‘n bok  Mat 25:32,33) wat verlang 
was deur GOD om geoffer te word.  En die gedierte moes dan sy lewe gee 
om versoening te wees vir die spesifieke sonde.  Maar dit het nie 
permanent sondes weggeneem nie.  Net die bloed van JESUS het dit 
gedoen. En dit is waarom GOD SY gesig weggedraai het van SY SEUN. Hier 
het ons die selfde plaasvervangende beginsel. 
 
2Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 
 
Soos die bul en bok plaasvervangers was vir die sondaars in die Ou 
Testament, nog meer is CHRISTUS vir ons nou. 
 
Interessant dat waar GOD vir die mense in die Ou Testament beveel het om 
nie bloed van diere te drink nie, is dit presies die teenoorgestelde met ons 
SY kinders. Ons word aangemoedig om op ‘n geestelike manier JESUS se 
bloed te drink so baie keer as moontlik met die nagmaal. 
Dit leer ons dat JESUS se bloed die heel belangrikste is op die einde. GOD 
sê drink alles daarvan. 
 
Mat 26:27  Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit 
aan hulle en sê: Drink almal daaruit. 
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Mat 26:27  And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, 
saying, Drink ye all of it; 
 
 
3: Die Merkwaardigheid van die Bloed van JESUS 
  
Die bloed soos ons gesien verteenwoordig die geestelike lewe, en die bloed 
bevat die karaktereienskappe van ‘n persoon. As ons dit verstaan sal ons 
die bedoeling agter die bloed van CHRISTUS verstaan. 
 
Vir redding om plaas te vind, beveel GOD bloed. Wat dit beteken is dat 
voor GOD enige genade kan bewerkstellig in iemand se lewe, moet die 
persoon self sy lewe kan opoffer en terug gee aan GOD. 
JESUS sê; 
 
Luk 17:33  Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en 
elkeen wat dit verloor, sal dit behou. 
 
Maar om dit ‘n ewige belofte te maak, moet die offer gedoen word volgens 
GOD se standaard. Hierdie is ‘n onmoontlike offer om te maak vir enige 
mens. Geen offer in die Ou Testament kon dit bewerkstellig nie. Net een 
persoon kon SY lewe aan GOD gee as die PERFEKTE offer vir SY VADER. Dit 
is wat JESUS se bloed verteenwoordig. En dit is waarom net die bloed van 
JESUS ons red. Geen menslike bloed of die bloed van bulle of bokke sal die 
hart van GOD versadig maak nie, behalwe die bloed van SY eie SEUN. Dit is 
die enigste standaard tot die ewige lewe. 
 
Binne die bloed van JESUS self is die lewe van die ware en enigste lewende 
GOD. Die bloed van JESUS verteenwoordig die GODDELIKE karakter in 
totaliteit. Alles wat te doen het met GOD se natuur (sien hoofstuk 1) SY 
suiwerheid, SY heiligheid, alles van HOM is behoue in die bloed van JESUS. 
 
Heb 9:14  hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself 
deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete 
reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 
 
Die GEES en die bloed kan nie geskei word nie. Die ewige HEILIGE GEES van 
GOD vloei deur die bloed van JESUS. 
 
Gebore uit die maagd 
 
Uit ‘n fisiese oogpunt, wanneer ‘n vrou swanger word en die vroulike sel en 
manlike sperm smelt saam is dit die man wat die bron van bloed gee. Dit is 
‘n mediese feit. En daarom het JESUS geen van Adam se bloed in HOM 
gehad nie, net GOD se bloed. Die swangerskap het plaasgevind deur die 
GEES VAN GOD. 
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Die bloed wat vloei in ‘n embrio bevat geen van die moeder se bloed nie. 
Die moeder se liggaam voer net  voedingstowwe, maar die bloed van die 
moeder kom nooit in aanraking met die fetus nie. Maria het net haar 
baarmoeder aan JESUS verskaf, en vir HOM die nodige voedingstowwe 
gegee. Maar haar sonde bevlekte bloed het nooit in aanraking gekom met 
JESUS nie.  
 
JESUS se bloed was dus GODDELIKE bloed, sondelose perfekte bloed. 
 
Joh 8:23  En Hy sê vir hulle: Julle is van benede, Ek is van bo; julle is 
uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie.  
Joh 8:24  Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; 
want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe. 
 
Rom 5:9  Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, 
deur Hom gered word van die toorn. 
 
4: Ewige lewe is in SY bloed 
 
Joh 6:53  En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as 
julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, 
het julle geen lewe in julleself nie.  
Joh 6:54  Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, 
en Ek sal hom opwek in die laaste dag.  
Joh 6:55  Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank.  
Joh 6:56  Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.  
Joh 6:57  Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader 
lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. 
 
Ons liggame is van stof maar ons siele is onsterflik. Dit kom van GOD. 
Wanneer jou siel eers gered is deur genade van GOD self lewe dit verewig. 
 
Die GODDELIKE bloed moet dus deur IEMAND anders vir ons gegee word, 
JESUS. As ons bloed nog enigiets te doen het met Adam sal ons sekerlik 
sterf en nie ewig lewe nie. 
 
Rom 5:9  Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, 
deur Hom gered word van die toorn.  
Rom 5:10  Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is 
deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word 
nou dat ons versoen is. 
 
Watter voordele is daar vir ons in die bloed van JESUS? 
 
•Ons is gered deur SY bloed (Rom 5:9). 
•Ons is losgekoop deur SY bloed (Efes 1:7, Open 5:9). 
•CHRISTUS het ons gekoop met SY bloed (Hand 20:28). 
•Sondes word weggevee deur SY bloed (Heb 9:20). 
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•Ons sondes is vergewe deur SY bloed (Rom 5:9, Kol 1:14, Efes 1:7). 
•Ons is geregverdig deur SY bloed (Rom 5:9). 
•Ons is versoen deur GOD met JESUS se bloed (Kol 1:20, Heb 2:17). 
•Ons het ingang tot die hemel deur SY bloed (Heb 9:22-26). 
•Ons het die ewige lewe deur SY bloed (Joh 6:54). 
•Daar is ‘n ewige kontrak met GOD deur SY bloed (Heb 13:20). 
•Ons geloof as kinders van die HERE is gegrond in SY bloed (Rom 3:25). 
•Daar is gemeenskap met GOD deur SY bloed (1 Kor 10:16). 
•Daar is vrede deur SY bloed (Efes 2:12-14, Kol 1:20). 
•Ons gewete word skoon gemaak deur SY bloed (Heb 9:14). 
•Daar is krag in die bloed (Heb 2:14, Open 12:11). 
•Hemelse geluk is as gevolg van die bloed (Open 5:9,12). 
•Ons oorwin Satan heeltemal deur die bloed (Open 12:10-12, Heb 2:14). 
 
Die gesindheid van CHRISTUS 
 
Fill 2:5  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus 
Jesus was.  
Fill 2:6  Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag 
om aan God gelyk te wees nie,  
Fill 2:7  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg 
aan te neem en aan die mense gelyk geword;  
Fill 2:8  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.  
Fill 2:9  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam 
gegee wat bo elke naam is,  
Fill 2:10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in 
die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, 
 
Dit was gedoen vir my en jou. 
 
Deurdat ons, ons kruis optel en HOM volg word ons erfgename saam met 
HOM. 
 
Rom 8:16  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van 
God is;  
Rom 8:17  en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God 
en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, 
sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. 
 
Ons word deur die bloed deel van GOD se natuur. 
 
2Pet 1:4  waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk 
het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike 
natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur 
begeerlikheid in die wêreld is 
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Die bloed waarborg ons ewige sekuriteit by JESUS. 
 
Die prag van die evangelie is dat daar geen redding is deur dade nie. 
Geloof in die bloed van JESUS onthef die gelowige en verwyder alle sonde 
in die verlede en toekoms. 
 
1Joh 1:7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het 
ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, 
reinig ons van alle sonde.  
 
Die water en bloed  en HEILIGE GEES 
 
As kinders van die HERE is ons nog steeds verantwoordelik vir ons aksies en 
optrede. ‘n Groot area van bespreking is die aspek van die bloed en water. 
 
1Joh 5:6  Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die 
Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die 
bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. 
 
En toe JESUS gesterf op die kruis het die volgende gebeur. 
 
Joh 19:34  Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek, 
en dadelik het daar bloed en water uitgekom.  
Joh 19:35  En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy getuienis is 
waaragtig; en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. 
 
Wat verteenwoordig die water en die bloed? 
 
Water in die Bybel het gewoonlik te doen met menslike 
verantwoordelikheid. Sondaars moet hulle self skoon was van die wêreld 
van sonde. 
 
2Tim 2:21  As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ‘n 
voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir 
elke goeie werk.  
2Tim 2:22  Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná 
geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n 
rein hart aanroep. 
 
Water verwys na die menslike aksie wat uitwaarts is, dit is daardie 
sondaars wat wegdraai van hulle sonde en hulle self gee aan GOD deur die 
doop. Die water doop saam met berou is ‘n inisiatief wat deur alle 
Christene persoonlik voor GOD behoort te doen uit gehoorsaamheid. Dit is 
simbolies en maak die hart skoon. 
(Die water doop is ‘n baie belangrike stap in enige Christen se lewe maar is 
nie jou paspoort tot die hemel nie) 
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Die bloed aan die ander kant is iets wat net GOD kan verskaf. Die mens het 
geen bydra tot die bloed nie. Dit kom direk uit GOD se hand vir vergifnis en 
die skoonmaak proses. 
 
Ons kry vandag water Christene wat glo deur hulle werke sal hulle gered 
word, hulle probeer in GOD se goeie boekies kom deur hulle eie dade. 
Bloed Christene is diegene wat glo dat die bloed alle sondes wegneem en 
daarom kan hulle maar leef soos die duiwel, want hulle is nog steeds 
gered.  
 
Die Bybel leer dat sonder heiligheid, sal geen mens GOD sien nie. 
 
Heb 12:14  Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking 
waarsonder niemand die Here sal sien nie; 
 
Die Bybel leer ook dat geloof sonder dade dood is. 
 
Jak 2:20  Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die 
werke dood is? 
 
Jak 2:26  Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die 
geloof sonder die werke dood. 
 
As mens verwag om die Koninkryk van GOD binne te gaan moet mens die 
Koning gehoorsaam. Dit beteken as daar geen vrugte van die GEES is in ‘n 
Christen se lewe nie is dit ‘n indikasie dat die persoon nog nooit waarlik 
deur die HEILIGE GEES verander is of waarlik gered is nie. As daar waarlik 
vrugte is, is daar ware redding. 
Ware goeie werke kan net kom nadat mens werklik gered is en gehoorsaam 
is aan GOD. 
 
5: Die Hemel en GOD se ewige plan en doel.  
 
JESUS verander water in wyn. Die heel eerste wonderwerk wat JESUS 
gedoen het was die water verander in wyn. Hoekom? 
 
Joh 2:1  En op die derde dag was daar ‘n bruilof te Kana in Galiléa, en 
die moeder van Jesus was daar.  
Joh 2:2  En Jesus en sy dissipels was ook na die bruilof genooi.  
Joh 2:3  En toe daar wyn kortkom, sê die moeder van Jesus vir Hom: 
Hulle het geen wyn nie.  
Joh 2:4  Jesus sê vir haar: Vrou, wat het Ek met u te doen? My uur het 
nog nie gekom nie.  
Joh 2:5  Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet 
julle doen.  
Joh 2:6  En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode ses 
klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou.  
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Joh 2:7  Jesus sê vir hulle: Maak die kanne vol water. En hulle het hul 
tot bo toe volgemaak.  
Joh 2:8  En Hy sê aan hulle: Skep nou uit en bring dit vir die 
hoofdienaar. En hulle het dit gebring.  
Joh 2:9  En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het—
en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat 
die water geskep het, het geweet—roep die hoofdienaar die bruidegom  
Joh 2:10  en sê vir hom: Elke mens sit eers die goeie wyn op en, 
wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste; maar u het die goeie 
wyn tot nou toe bewaar.  
Joh 2:11  Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galiléa 
gedoen; en Hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy dissipels het in 
Hom geglo. 
 
Wyn in die Bybel is simbolies vir bloed. In Genesis 49:11 word wyn 
druiwebloed genoem. 
 
Gen 49:11  Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vul 
van sy eselin aan die edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn en sy 
gewaad in druiwebloed. 
 
En in Openbaring kom bloed uit die wynpers; 
 
Open 14:20  En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het 
uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd 
myl ver. 
 
Die betekenis van die wonderwerk by Kana is die volgende. 
 
Mat 26:26  En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy 
gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, 
dit is my liggaam.  
Mat 26:27  Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit 
aan hulle en sê: Drink almal daaruit.  
Mat 26:28  Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, 
wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.  
Mat 26:29  Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van 
hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek 
dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. 
 
Voor enigiets in JESUS bediening kon gebeur moes JESUS die water(die 
werke van mense) in wyn verander. JESUS moes dus die water in bloed 
verander. Die gedagtes van die mens moes verander word verewig. 
 
Die water wat JESUS verander het in wyn het ‘n hemelse oorsprong gehad. 
Wat die wonderwerk uitgewys het is dat water mens nie skoon kan was nie, 
net die bloed(wyn) kan dit doen. En net GOD kan dit doen. 
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Die volgende versies is baie belangrik: 
 
Heb 9:12  ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy 
eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing 
teweeggebring.  
Heb 9:13  Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ‘n vers 
wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die 
vlees,  
Heb 9:14  hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself 
deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete 
reinig van dooie werke om die lewende God te dien.  
Heb 9:15  En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, 
terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die 
oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die 
belofte van die ewige erfenis kan ontvang. 
 
Die waarde van die Bloed van JESUS is onmeetbaar. In SY bloed huisves die 
GEES van die enigste SEUN van GOD. Die ewige lewe van die GODHEID word 
gedra in SY bloed. 
 
Hand 20:28  Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die 
Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die 
gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. 
   
Ek dink nie die mens moet eers probeer om die diepe waarde van JESUS se 
bloed te verstaan nie. Ons moet net dankbaar wees vir SY geskenk. Kom 
ons lees verder. 
 
Joh 7:37  En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus 
gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe 
kom en drink!  
Joh 7:38  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende 
water sal uit sy binneste vloei.  
Joh 7:39  En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in 
Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie 
verheerlik was nie. 
 
Voor die GEES uitgestort is, moes JESUS opvaar na GOD toe. Die sluier in 
die allerhoogste het geskeur in twee. Mattheus skryf; 
 
Mat 27:50  Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die 
gees gegee.  
Mat 27:51  En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee 
geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het 
geskeur; 
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Markus skryf; 
 
Mar 15:37  Maar Jesus het met ‘n groot stem geroep en die laaste 
asem uitgeblaas.  
Mar 15:38  En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van 
bo tot onder.  
Mar 15:39  En toe die hoofman oor honderd wat daar reg voor Hom 
staan, sien dat Hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê 
hy: Waarlik, Hy was die Seun van God. 
 
Lukas skryf; 
 
Luk 23:45  en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel 
het middeldeur geskeur.  
Luk 23:46  En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in 
u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste 
asem uit. 
 
En dan heel laaste lees ons wat Johannes skryf. Ons het vroeër gelees dat; 
 
Joh 7:38  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende 
water sal uit sy binneste vloei.  
Joh 7:39  En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in 
Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie 
verheerlik was nie. 
 
Dit is noemenswaardig om te sien dat toe JESUS dood is aan die kruis, het 
water en bloed uit SY sy gekom. HY het vir ALLES gesterf, alle dade(water) 
en alle sondes(bloed). 
 
Joh 19:34  Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek, 
en dadelik het daar bloed en water uitgekom.  
Joh 19:35  En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy getuienis is 
waaragtig; en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. 
 
Die HEILIGE GEES word vrygestel Heb 10:19-21. 
 
Hierdie is seker een van die grootste spil punte in die Bybel. Die volgende 
verduidelik waarom die voorhangsel geskeur het en die water en bloed wat 
uit JESUS gekom het. 
Heb 10:19  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die 
heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus  
Heb 10:20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur 
die voorhangsel heen, dit is sy vlees,  
Heb 10:21  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, 
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Die voorhangsel het geskeur, so ook die vel van JESUS. Die voorhangsel is 
wat die mens van GOD geskei het, met ander woorde die VLEES. Dit moes 
uitmekaar geskeur het voordat GOD se HEILIGE GEES vrygelaat is. 
 
Heb 9:14  hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself 
deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete 
reinig van dooie werke om die lewende God te dien.  
Heb 9:15  En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, 
terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die 
oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die 
belofte van die ewige erfenis kan ontvang. 
 
Dit sê hier dat JESUS SY bloed gegee het en SY lewe geoffer deur die 
‘ewige GEES’. Die bloed het die krag om ons skoon te was en veroorsaak 
dat ons deur die HEILIGE GEES GOD kan aanbid en dien. En hierdie GEES is 
in JESUS se bloed wat HY uitgestort het.  
 
Interessant die 2 getuies in Openbaring, praat ook van die bloed en water. 
 
Een van die dinge wat hulle moes doen was om water in bloed te verander. 
Water wat verander in bloed verteenwoordig  ook oordeel, soos ons sien in 
die Bybel met die tien plae, en die Nyl wat in bloed verander het. Bloed 
bring dus saam met hom verlossing, maar ook finaliteit. Dit sal u dus verlos 
of oordeel tot die dood. 
 
Open 16:3  En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en 
dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in 
die see het gesterwe.  
Open16:4  En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en 
op die waterfonteine, en dit het bloed geword.  
Open 16:5  En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, 
Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel 
uitgevoer het; 
 
Die ewige GEES 
 
Die GEES van GOD is die ewige waarheid. Hierdie woord ‘ewig’ het ‘n 
wonderbaarlike betekenis. 
 
Alles wat bestaan het ‘n begin en is onderhewig aan sekere natuur wette 
wat die dood tot gevolg het. 
 
In ewigheid is daar geen verlede nie en geen toekoms nie. Dit is altyd net 
‘n Glorievolle hede. Hierdie ewigheid is ook gesetel in JESUS se bloed. En 
is onvernietigbaar. 
 
Heb 7:15  En nog baie duideliker is dit as daar ‘n ander priester 
opstaan na die ewebeeld van Melgisédek,  
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Heb 7:16  een wat dit geword het nie kragtens die wet van ‘n vleeslike 
gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. 
 
CHRISTUS JESUS het ‘n onvernietigbare priesterskap; 
Heb 7:24  maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n priesterskap wat 
nie op ander oorgaan nie.  
Heb 7:25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God 
gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. 
HY is; 
Heb 7:28  Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, 
maar die woord van die eedswering wat ná die wet gekom het, stel die 
Seun aan, wat vir ewig volmaak is. 
Verder lees ons; 
Heb 9:12  ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy 
eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing 
teweeggebring. 
En verder; 
Heb 10:14  Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat 
geheilig word 
En; 
Heb 13:20  Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die 
skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige 
testament uit die dode teruggebring het, 
 
Konklusie: 
 
Die woord “bloed” word gebruik  deur GOD in die Bybel om sekere 
gedagtes en kragte uit te beeld. 
Die HEILIGE GEES sal aan u die sleutels openbaar van die  krag van JESUS 
se  bloed. 
 
Open 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en 
deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle 
lewe nie liefgehad nie. 
 
Open 22:1  En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die 
lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van 
die Lam. 
  
Slot.  
 
Joh 6:53  En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as 
julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, 
het julle geen lewe in julleself nie.  
Joh 6:54  Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, 
en Ek sal hom opwek in die laaste dag.  
Joh 6:55  Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank.  
Joh 6:56  Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 
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Kol 1:20  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy 
vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die 
dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. 
 
Ter interessantheid:  
 
Ron Wyatt did find the Ark of the Covenant in 1982 right below where 
Jesus Christ gave his life on the cross.  The Ark had been placed in this 
secret location 600 years earlier as instructed by God.  When the soldier 
pierced the side of Jesus, an Earthquake split the rock that the cross was 
placed upon and Jesus’ blood ran down through this crack and dripped on 
the mercy seat of the Ark of the Covenant!  All of this information has 
been suppressed by governments and even religious leaders around the 
world.   
  
When Ron Wyatt collected some of this blood from the Ark and had it 
analyzed,  the Israeli scientists were amazed at what they saw!  To their 
astonishment this blood was still alive!  The cells were still dividing when 
they put it in a growth medium.  They were also able to get a chromosome 
count which is not supposed to be possible on dried blood either because 
it’s dead.  This blood was different than any human blood ever seen.  It 
had 23 chromosomes from the mother but only one chromosome from 

Human cells normally have 46 chromosomes. These are actually 23 pairs of 
homologous chromosomes. In each pair of chromosomes, one of the pair is 
from the mother and the other member is from the father. Therefore, 23 
chromosomes come from the mother and 23 from the father. In each set of 
23, 22 chromosomes are autosomal and one is sex-determining. The sex-
determining ones are the X chromosome and the Y chromosome. Females 
are XX, so they can only contribute an X chromosome to their offspring, 
whereas males are XY, which allows them to contribute either an X or a Y. 
If they contribute an X, the child is female, whereas if they contribute a Y, 
the child is male. The fascinating finding in this blood was that instead of 
46 chromosomes, there were only 24. There were 22 autosomal 
chromosomes, one X chromosome and one Y chromosome. This evidences 
that the person to whom this blood belonged to had a mother but no 
human father, because the normal contribution of paternal chromosomes 
is missing.  
 
Of dit waar is of nie, glo ek een ding is wel waar, die bloed van JESUS 
CHRISTUS is die ewige lewe.  JESUS se bloed is LEWE. Vra HOM om in u te 
leef en ontvang ook so SY gesindheid, en die ewige LEWE. 
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Die Laaste Gedagte 
 
Joh 21:15  Toe hulle dan klaar was met die môre-ete, vra JESUS vir 
Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as 
hulle hier?  

As JESUS al was wat u gehad het, sou HY en HY alleen genoeg wees vir u? 

Baie pragtige gelowiges is verlief op die dinge van die HERE, maar nie lief 
vir die HERE self nie. Baie Christelike werkers en predikers is verlief op die 
HERE se werk, en sonder dat hulle dit agter kom word die werk van die 
HERE belangriker as die HERE self. 

Daar is profete en leraars wat woorde van die HERE baie hoër ag as die 
HERE wat die woorde spreek. En mense soek na hierdie woorde deur mense 
gespreek. Mense soek “dinge” en woorde en leringe en visioene, drome- 
maar hulle soek nie die HERE Homself nie.  

Is JESUS genoeg? 

Wanneer heiliges bymekaar kom word die grootste fokus geplaas op 
mekaar. Dit is wel belangrik. Broederskap is goed: Maar is JESUS genoeg? 
Bymekaarkomste is goed: Maar is JESUS genoeg? Vergaderings is goed: Maar 
is JESUS genoeg? Spesiale sprekers en mooi musiek en lofprysing is goed: 
Maar is JESUS genoeg?  

Selfs met lofprysing is dit moontlik om oor JESUS te sing, maar nalaat om 
HOM te aanbid. Tydens preke en leringe is dit moontlik om oor JESUS te 
praat en nie regtig ‘n ontmoeting hê met JESUS self nie. In gebed is dit 
moontlik om te bid oor ons behoeftes en nooit rêrig vir JESUS raadpleeg 
nie.  

Ek het tussen Christene iets ontdek. Daar is JESUS, en dan is daar al die 
dinge wat te doen het met JESUS wat nie JESUS is nie. JESUS homself 
neem ‘n baie klein porsie in van wat bespreek word in Christelike sirkels. 
Meeste van wat bespreek word gaan oor JESUS se dinge maar nie oor JESUS 
self nie. 

Ek het geleer dat stres, inspanning, ontnugtering, twis, bitterheid, woede, 
pyn, misverstand, en verwarring die resultaat is van alles wat gesê en 
gedoen word deur godsdienstige mense oor die HERE, en in die naam van 
die HERE wat glad nie iets te doen het met JESUS self nie. 
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Hoeveel van u fokus is gerig op die dinge van die HERE, en nie op GOD self 
nie? Hoeveel van u besprekings sentreer oor dinge van JESUS en nie JESUS 
self nie?  

Kyk maar rond. Die een is gefokus op die eind-tye, ‘n ander weer op 
innerlike genesing. Die een persoon is se hele bediening is profesieë, en ‘n 
ander weer geestelike oorlogvoering. Party is weer net gefokus op 
teologiese gesprekke, en ‘n ander  net gefokus op Christelike musiek. Een 
beweging  beklemtoon hierdie spesifieke ding, en 'n ander groep staan vir 
'n ander ding. Daar mag ‘n magdom wees van geestelike gawes en 
roepinge. Daar kan verskillende en diverse dinge by betrokke wees. Daar 
kan baie onderwerpe bestudeer en bespreek word. Daar is ook verskriklik 
baie dinge wat ons  tyd, aandag, liefde, energie en geld in beslag neem. 

Maar daar is net een JESUS CHRISTUS. 

Net soos party mense nie die woud kan sien vir die bome nie, glo ek die 
meeste sondaars kan JESUS nie sien vir die Christene nie. En verder glo ek 
dat die meeste Christene JESUS nie kan sien vir die “kerk” nie. 
 
Is JESUS genoeg? 
 

Wat ook al mens dink jou roeping is lees eers Mark 3:14. 
Mar 3:14  En Hy het twaalf aangestel, sodat hulle saam met Hom kon 
wees en Hy hulle kon uitstuur om te preek  
 
Ons is geroep om met HÓM te wees, dit is ons eerste roeping en ons 
hoogste bediening, enige iets anders is sekondêr. Ons moet by JESUS wees, 
na dit mag HY besluit om ons predikers of iets anders te maak maar 
voordat HY gesê het;  Mar 16:15  “En Hy het vir hulle gesê: Gaan die 
hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom”, het 
HY gesê, “wees by MY”  
 
Die roeping van die HERE is nie meer belangrik as die HERE van roeping 
nie. Die werk van die HERE mag nooit die HERE van die werk vervang nie. 
En die feit dat mens dalk die Bybel van voor tot agter ken beteken nie dat 
mens die HERE van die Woord ken nie. 

Almal wil graag iets gaan doen vir die HERE, maar baie min mense is bereid 
om “niks” te doen vir die HERE nie. 

JESUS het vir Petrus gevra; 

Joh 21:15  Toe hulle dan klaar was met die môre-ete, vra Jesus vir 
Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as 
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hulle hier? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê 
vir hom: Laat my lammers wei.  

Het ons JESUS lief meer as enigiets anders, het ons HOM liewer as die 
dinge wat betrekking het tot HOM? 

‘n Paar weke later het Petrus gestaan by Johannes voor die godsdienstige 
leiers om ‘n verduideliking te gee oor die man wat gesond gemaak is wat 
nooit kon loop nie, 

Hand 4:13  En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien 
en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle 
verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken.  

As ons by JESUS is en SY metgeselle is, dan sal HY by ons wees. 

Die rede waarom die Nuwe Testament kerk soveel mag gehad het was nie 
omdat hulle in tale kon praat of omdat hulle byeenkomste in mekaar se 
huise gehou het nie, maar die geheim was, hulle was by JESUS. 

Maar party Christene is meer verlief op die metodes van bedieninge liewers 
as verlief op JESUS.  

Die profete en leraars van die kerk van Antiochíë het nie bymekaar gekom 
om ‘n huis kerk konferensie te hou, of ‘n nuwe bediening te begin, of  die 
nuutste profetiese woorde te analiseer of nuutste prediking metodes te 
bespreek nie. Hulle het nie bymekaar gekom om idees uit te ruil oor die 
WOORD nie. Hulle het nie bymekaar gekom vir broederskap of om kos te 
deel nie. Hulle het ook nie bymekaar gekom om vir mekaar te preek nie. 
Maar; 

Hand 13:2  En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het 
die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die 
werk waarvoor Ek hulle geroep het.  

Paulus en sy medewerkers het die groot taak gehad om siele te red, baie 
dissipels te maak en kerke om op te rig. Hulle moes baie plekke besoek en 
baie boodskappe lewer en briewe skryf. Maar die werk was opgeskort, en 
alle werk gestop. Bedieninge het beëindig, broederskap en voedsel was 
vergete. Die profete het nie geprofeteer nie, en die leraars het nie geleer 
nie. Instede het hulle aan die HERE bediening gegee. 
 
Hulle fokus het geskuif van horisontaal na vertikaal, ‘n verskuiwing het 
plaasgevind weg van menslike behoeftes en die mens self en verskuif na 
JESUS en SY behoeftes. Hulle was besig om by JESUS te wees, by SY voete. 
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En eers wanneer die HEILIGE GEES begin praat het, was hulle gereed om 
vorentoe te gaan. En so het Paulus se bediening begin. 
Wanneer apostels liewer is vir opbrengs van nuwe kerke of evangelisasie 
werk, dan sê hulle dat JESUS nie genoeg is nie.  
 
Wanneer profete liewer is vir hulle profesieë, drome en visioene, dan sê 
hulle dat JESUS nie genoeg is nie. Wanneer evangeliste liewer is vir rond 
reis en preek en vergaderings hou, dan sê hulle JESUS is nie genoeg nie. 
 
Wanneer pastore lief is vir hulle kerk dienste en bou programme meer as 
wat hulle vir JESUS is dan sê hulle JESUS is nie genoeg nie. 
Wanneer leraars so lief word vir hulle leringe meer as wat hulle vir JESUS is 
dan sê hulle JESUS is nie genoeg nie. 
 
Wanneer predikante liewer word vir hulle preke as vir JESUS dan sê hulle 
JESUS is nie genoeg nie. 
 
Wanneer pastore so lief word vir hulle gemeentes, meer as wat hulle vir 
JESUS is sê hulle JESUS is nie genoeg nie. 
 
Wanneer skrywers van boeke lief word vir hulle boeke dan sê hulle JESUS is 
nie genoeg nie. 
 
En wanneer dissipels moeg raak om net by JESUS te wees, en ‘n soeke te 
hê na iets groter of beter, iets meer kragtig, ‘n beter gemeente, ‘n beter 
prediker, ‘n meer lewendige gemeente, iets meer as wat hulle klaar in 
JESUS het, dan sê hulle JESUS is nie genoeg nie. 
 
As JESUS al was wat u gehad het, sou HY genoeg wees vir u? Of het u nodig 
om al die lokvalle van godsdienstige Christenskap, en fieterjasies te hê? 
 
Wees gewaarsku, daar is geen lewe in  die “dinge” wat oor  JESUS gaan  
nie. Daar is net lewe in JESUS HOMSELF. 
 
Joh 11:25  Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in 
My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;  
 
As u ontevrede is met u Christelike lewenswandel is dit as gevolg van een 
ding: JESUS is nie vir u genoeg nie! En êrens langs die pad het iets anders 
belangriker geword as JESUS. Dalk het u so begin fokus oor die dinge van 
die HERE liewers as die HERE van die dinge. 
Wat is die oplossing. U het nie meer van die HERE JESUS CHRISTUS nodig 
nie. HY het klaar alles van HOMSELF en HOMSELF vir u gegee. U het net 
minder van al die ander goed nodig. 
 
Kan u onthou hoe dit gevoel het om SY stem te hoor, en so gevul te wees 
met liefde en passie vir HOM dat niks anders in die wêreld belangrik was 
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nie? Dat u niks meer gesoek het as om net by SY voete te sit en SY Woord 
te hoor nie? 
 
Onthou hoe dit was om net by JESUS te wees, gaan terug na die punt toe, 
waar JESUS u vir die eerste keer aangeroep het om by HOM te wees. Keer 
terug na die punt toe waar al wat u gehad het JESUS was. 
 
Keer terug na die tyd voor u nuwe gemeentes begin het,  profetiese 
woorde begin spreek het. Keer terug na die tyd voor u vir die ongereddes 
begin preek het of ‘n pastoor geword of mense begin leer het oor 
CHRISTUS. 
 
Keer terug na die tyd waar daar geen werk, bediening, visie of profesie 
was nie, behalwe om te luister na die roep van JESUS om by HOM te wees. 
 
Was daar ‘n keer wat u gesê het, “JESUS is al wat ek nodig het!” 
Wat het dus gebeur met baie kinders van die HERE wat so vasgevang is in 
ander goed behalwe net JESUS. 
 
Ek bid dat die HERE JESUS CHRISTUS ons sal aantrek na HOM toe en dat ons 
siek en sat sal word vir die dinge wat oor JESUS is maar nie JESUS self is 
nie. 
 
Ons vraag is, -“is JESUS genoeg?” 
 
Joh 3:16  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.  
 

             JESUS CHRISTUS is meer as genoeg. 
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