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1. Inleiding: Die Kennis 
van God 

en van die uitstaande kenmerke van die laaste dae is dat groot 
getalle mense in die tradisionele Christenwêreld van God ver-

vreem begin raak. Hulle verval in sondige, wêreldse lewenspatrone, 
maar ten spyte van hulle godsdienstige ontaarding hou hulle aan ‘n 
uiterlike gedaante van godsaligheid vas: “Hulle bely dat hulle God 
ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en 
ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk” (Tit. 1:16). 
 Daar is baie kerke en Christelike aktiwiteite in die samelewing, 
maar dikwels ontbreek die persoonlike kennis van God en sy Seun, 
Jesus Christus. Mense sê dat hulle God ken, maar kan nie altyd van 
‘n geestelike ontmoeting met Hom getuig nie en het nie regtig insig in 
sy Woord nie. Daar is selfs gemeentes wat gereeld vir herlewing bid, 
maar nogtans neem die kennis van God in hulle midde af omdat die 
prediking eensydig is en hulle nie ernstige Bybelstudie doen nie. In ‘n 
atmosfeer soos dié verdwyn skrifgetroue, evangeliese prediking en 
word deur oppervlakkige Bybelstories vervang om mense te motiveer, 
asook deur buite-Bybelse profesieë, sangdienste, vermaaklikheid, 
uitstappies en sosiale byeenkomste. 
 Die kwynende insig in die Woord lei daartoe dat godsdiens op 
grond van ‘n gebrekkige kennis van God beoefen word. Omdat pre-
dikers en Bybelstudieleiers nie al die attribute van God ken nie, word 
daar meesal net op sy liefde gekonsentreer, sonder inagneming van 
sy geregtigheid en toorn oor sonde. Die gevolg van ‘n eensydige be-
nadering is dat mense later hulle eie “God” skep wat in belangrike 
opsigte van die God van die Skrifte verskil. Die onbybelse gevolgtrek-
king word bv. dikwels gemaak dat God só liefdevol is dat Hy niemand 
sal straf nie en dus nie ‘n brandende poel van vuur vir die sondaars 
sal berei nie. Selfs al is daar só ‘n plek, sal Hy geen mens hel toe 
stuur nie – net die duiwel en sy engele sal daarheen gaan. Ander 
mense vertoon weer hulle onkunde deur te beweer dat die hel net ‘n 
plek van godverlatenheid is, sonder enige fisiese pyn wat mense daar 
sal ly. Sodoende verdwyn die vrees van die Here ook. 
 Dwalings van hierdie aard is die regstreekse gevolg van die feit 
dat mense nie meer vir God in al sy hoedanighede ken nie. Hulle be-
sef nie die implikasies van besluite wat Hy binne die verband van sy 
soewereine wil geneem het nie. Een van hierdie besluite, wat duidelik 
in die Bybel bekend gemaak is, is dat God ‘n vrye wil aan alle mense 

E 
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gegee het. Hulle het dus die vermoë en ook die keuse om God en sy 
geregtigheid te verwerp. Dit sal egter vir hulle geweldige ernstige ge-
volge inhou, omdat die soewereine God van hulle rekenskap sal eis 
en hulle tot die poel van vuur sal verdoem omdat hulle teen Hom ge-
rebelleer en sy genade en barmhartigheid verag het. 
 ‘n Goeie kennis van God die Vader lei altyd tot kennis van sy reg-
verdige oordele. Dieselfde beginsel geld ten opsigte van God die 
Seun. Openbaring 19:10 sê: “Die getuienis van Jesus is die gees van 
die profesie.” Bybelse profesieë oor die eindtydse oordele kan net 
verstaan word in terme van mense se onkunde oor en verwerping 
van Jesus as die Verlosser van die wêreld. As gevolg van hulle eie 
toedoen sal Hy dan hulle Regter wees wat hulle sal oordeel. 
 Gedurende Jesus se aardse bediening was dieselfde onkunde 
oor God en sy werke aan die orde van die dag – tot só ‘n mate dat 
die godsdienstige leiers van Israel totaal van God vervreem geraak 
het. Hulle het hulle geregtigheid nie in God gesoek nie, maar in mens-
like pogings om God se wette te onderhou. In die proses het hulle 
van God af weggedryf, en het hulle begrip van sonde ook mettertyd 
afgestomp geraak. In die plek hiervan het hulle hul eie, wettiese 
standaarde en godsdienstige tradisies gestel, in terme waarvan hulle 
hulself as baie goed en heilig beoordeel het. 
 Hulle het God egter nie geken nie en dit het tot hulle eie onder-
gang gelei. Die kennis van God is deur ‘n mensgemaakte teologie en 
Joodse godsdienstige tradisies vervang. Dit is waarom Jesus aan 
hulle gesê het: “Tereg het Jesaja oor julle, geveinsdes, geprofeteer 
soos geskrywe is: Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart 
is ver van My af… Julle verstaan dit goed om die gebod van God 
opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou… So maak julle dan 
die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar 
het” (Mark. 7:6,9,13). 
 Die godsdienstige verblinding wat deur onkunde en mensgemaak-
te gebooie oor die Jode gekom het, was só erg dat hulle die Messias 
wat van die Vader af uitgegaan het, verwerp en onskuldig ter dood 
veroordeel het. Hulle teologie was só ver van die waarheid af ver-
wyder dat hulle glad nie vir Jesus binne daardie raamwerk as die 
beloofde Messias kon aanvaar nie. Hulle kon Hom nie eers uit die 
profetiese woord as die Messias herken nie, en daarom het hulle 
effektief die koninkryk van die hemel vir die volk toegesluit. Jesus het 
vir hulle gesê: “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, 
want julle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mense; want 
julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om 
in te gaan nie… [Julle] doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal 
julle ‘n swaarder oordeel ontvang” (Matt. 23:13,14). 
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 Dit was omdat hulle God nie geken het nie, dat hulle ook nie vir 
Jesus as Messias kon aanvaar nie. Hy het vir hulle gesê: “Dit is my 
Vader wat My verheerlik, van wie julle sê dat Hy julle God is. En julle 
ken Hom nie… maar Ek ken Hom en bewaar sy woord” (Joh. 8:54-
55). Die Joodse leiers het God se Woord nie bewaar nie. Jesus het 
vir hulle gesê: “Die wat uit God is, luister na die woorde van God. 
Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie” (Joh. 8:47). Dit 
is vanselfsprekend dat hulle vir Jesus ook sou verwerp omdat Hy die 
vleesgeworde Woord is wat getuig van die Vader wat nie deur dié 
mense geken word nie. 
 Hierdie ongeredde, ortodokse Jode was só erg in hulle verwerping 
van Jesus dat hulle mense wat Hom as die Messias bely het, uit die 
sinagoges geban het (Joh. 9:22). Jesus het sy dissipels ook teen 
hierdie vervolging wat uit ‘n gebrek aan kennis van God voortspruit, 
gewaarsku: “Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ‘n uur 
dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan 
God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie 
ken nie en My ook nie” (Joh. 16:2-3). Dit is die bittere, antichristelike 
gevolge wat intree as mense nie waarlik vir God die Vader ken nie. 
 Jesus se dissipels het Hom egter as die Messias erken en gedien. 
Hulle het ook geweet dat Hy nie net ‘n profeet was nie, maar God die 
Seun. Paulus het oor die groot omvang van die openbaring van God 
die Vader deur God die Seun gesê: “In Hom woon al die volheid van 
die Godheid liggaamlik” (Kol. 2:9). Jesus is as Here en God aange-
spreek. In sy brief skryf Petrus van “onse God en Saligmaker, Jesus 
Christus” (2 Pet. 1:1). Johannes sê: “Ons is in die Waaragtige... Jesus 
Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe” (1 Joh. 5:20). 
Elke knie sal buig en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot 
heerlikheid van God die Vader (Fil. 2:10-11). 
 Die kennis van God die Vader gaan dus saam met kennis van 
God die Seun, omdat die Seun die Vader aan ons openbaar. Jesus 
het aan sy volgelinge gesê: “Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, 
sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die 
lewe hê… As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En 
julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak… As die 
Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees… Ek en die 
Vader is een” (Joh. 8:12,31,32,36; 10:30). 
 Die ongelowige Jode wou Jesus stenig omdat Hy gesê het dat Hy 
en die Vader een is. Hulle het ook vir Hom gesê dat die groot be-
swaar teen Hom die feit is dat Hy wat ‘n mens was, Homself God 
gemaak het (Joh. 10:31-33). Jesus het hulle dwalings regstreeks aan 
onkunde toegeskryf: “Julle dwaal omdat julle die Skrifte nie ken nie 
en ook nie die krag van God nie” (Matt. 22:29). ‘n Gebrekkige kennis 
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van die Vader en van sy Woord, lei noodwendig ook tot ‘n gebrekkige 
kennis van sy Seun. 
 Hierdie gebrek aan kennis was ‘n eeue-oue probleem in Israel. 
Neem die volgende uitsprake deur twee van die Joodse profete in ag: 
“Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie… Wee die sondige 
nasie… wat verderflik handel! Hulle het die Here verlaat, die Heilige 
van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai” (Jes. 1:3-4). “Daar is 
geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land nie… My 
volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis 
verwerp het, sal Ek jou verwerp” (Hos. 4:1,6). 
 Die Kerk van Christus moet ag slaan op hierdie ernstige aanty-
gings wat teen Israel gemaak is, sodat ons nie ook die slagoffers van 
onkunde word nie. As ons die Here en sy Woord nie goed ken nie, 
dan wandel ons in geestelike duisternis en begin om te sondig. In 
1 Korinthiërs 15:34 maan Paulus ons tot nugtere optrede in die lig 
van God se Woord: “Wees nugter op die regte manier en sondig nie, 
want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beska-
ming.” Gaan ons nie dalk ook geestelik ten gronde weens ‘n gebrek 
aan kennis nie? Sonder genoegsame kennis van God se geregtig-
heid werk mense hulle eie geregtigheid uit. 
 Paulus bid die Efésiërs toe “dat die God van onse Here Jesus 
Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wys-
heid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle 
verstand” (Ef. 1:17-18). As ons God en sy Woord ken, dan funksio-
neer ons verstand ook reg om dinge in die lig van God se Woord te 
kan verstaan en te beoordeel. Toenemende kennis sal ook tot toene-
mende godsvrug in ons lewe lei. Die Kolossense word toegebid: “dat 
julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en 
geestelike insig, sodat julle waardig voor die Here mag wandel om 
Hom in alles te behaag en julle in elke goeie wek vrug mag dra en in 
die kennis van God mag groei” (Kol. 1:9-10). Groei jy daagliks in die 
kennis van God, in wie alle skatte van wysheid en kennis verborge 
is? (Kol. 2:3). Mense sonder hierdie kennis is geestelike dwase. 
 Petrus bid die gelowiges ook die ervaring van vermeerderde ken-
nis en genade toe: “Mag genade en vrede vir julle vermeerder word 
deur die kennis van God en Jesus, onse Here!” (2 Pet. 1:2). Hy sluit 
sy brief met hierdie selfde gedagte af: “Maar julle moet toeneem in 
die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” 
(2 Pet. 3:18). Dit is ‘n opdrag waaraan ons uitvoering moet gee. Dit 
gaan iets van ons verg, want ‘n toename in kennis gaan met ge-
dissiplineerde en volgehoue Bybelstudie gepaard, asook met ‘n toe-
name in heiligheid en toewyding aan die Here. Dit is die uitdaging 
waarvoor elke Christen te staan kom. 
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 Akademiese kennis alleen is nie genoeg nie, want ons moet in 
genade én kennis toeneem. Daar moet nie net ‘n verbreding van ons 
verstandelike kennis van die Here en sy Woord wees nie, maar ook 
‘n verdieping van ons geestelike ervaring deur die werking van die 
Heilige Gees. Hy is die Gees van die waarheid wat ons in die hele 
waarheid sal lei (Joh. 16:13) en ook sal herinner aan alles wat die 
Here Jesus gesê het (Joh. 14:26). Ons moet deur hertoewyding en ‘n 
dieper persoonlike aanvaarding van die Here en sy Woord seker 
maak dat ons ook geestelik deur ‘n toename in kennis verryk word, 
want kennis alleen maak opgeblase (1 Kor. 8:1).  
 Dit was die hoofdoel van Paulus om ‘n beter kennis van die Here 
Jesus op te doen, want daardeur kon hy tot ‘n groter mate ‘n deel-
genoot aan die dood en opstandingslewe van Jesus word. Paulus het 
besef dat ‘n mens ‘n prys moet betaal om hierdie kennis en dieper 
geestelike ervaring te kon verkry. Jy moet sterf vir die begeerlikhede 
van die wêreld. “Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemend-
heid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek 
alles prysgegee het… om Christus as wins te verkry… sodat ek Hom 
kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy 
lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word” (Fil. 3:8-10). 
 Dit moet die groot dryfkrag in ‘n Christen se lewe wees: “…totdat 
ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van 
die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle 
grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat 
soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind 
van lering” (Ef. 4:13-14). As ons die opstandingslewe en oorwinnings-
krag van Jesus deelagtig geword het en waarlik vervul is met die 
kennis van sy wil, dan sal ons sy lof oral verkondig. “Maar God sy 
dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy 
kennis deur ons oral versprei” (2 Kor. 2:14). 
 Wat is die teendeel van hierdie situasie? Wanneer die kennis van 
God ontbreek, dan lei dit tot sonde, ongeregtigheid en die verwerping 
van die Vader en die Seun. Sodoende word die pad vir die aanvaar-
ding van ‘n valse God en ‘n valse Christus geopen, wat op godsdiens-
tige leuens en misleiding gebaseer is: “Wie is die leuenaar, behalwe 
hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die 
Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die 
Vader nie” (1 Joh. 2:22-23). 
 Die Here Jesus het gewaarsku dat misleiding van hierdie aard in 
die eindtyd geweldig sal toeneem: “Pas op dat niemand julle mislei 
nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en 
hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:4-5). Dit is baie duidelik die 
doel van Satan om in die eindtyd die kennis van God, sy Woord en 
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van Christus só te laat afneem en selfs heeltemal uit samelewings te 
laat verdwyn, dat die misleiding van ‘n valse God en ‘n valse Christus 
in die plek daarvan gevestig kan word. Die universele god van allle 
gelowe moet aanbid word, saam met die kosmiese christus van alle 
gelowe. Hierdie twee valse gode is die god van hierdie wêreld, Satan 
(2 Kor. 4:4), wat soos ‘n engel van die lig kom, asook die Antichris, 
deur wie hy sal regeer. 
 Voordat Satan en sy trawante wêreldwyd aanvaar kan word, moet 
die kennis van die Drie-enige God en sy Woord in die grootste kringe 
van menslike samelewings verdwyn. Regerings moet nie Christelike 
grondwette hê nie, maar sekulêre of multigodsdienstige grondwette. 
Skriflesing en Christelike gebede moet nie in staatsinstellings beoe-
fen word nie. Christelike onderwys moet heeltemal uitgefaseer word 

sodat die jong geslag sonder die kennis van God kan opgroei en dus 
maklike slagoffers vir die wonderwerkende, kosmiese christus van 
alle gelowe sal wees. In die mediawêreld moet daar ook nie suiwer 
Christelike leerstellings en inligting aangebied word nie, maar in die 
plek daarvan moet ‘n groter openheid vir alle godsdienstige sienings, 
asook vir onbybelse lewenstyle, gehandhaaf word.  
 Die gevolg hiervan is noodwendig ‘n groot en wêreldwye verskyn-
sel van geestelike afvalligheid, sodat die leuens van Satan in die plek 
van die waarheid van God se Woord verkondig kan word. “Maar die 
Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof af-
vallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal 
aanhang” (1 Tim. 4:1). Ons leef nou in die tyd van intensiewe bloot-
stelling aan duiwelse leerstellings, en sal as ‘n saak van groot erns 
moet seker maak dat die kennis van God nie in ons eie lewens en dié 
van ons kinders ‘n verdwynende verskynsel word nie.  
 Volgens die Bybel is dit ‘n voldonge feit dat grootskaalse geeste-
like afvalligheid en die gevolglike wêreldwye aanvaarding en navol-
ging van die Antichris inderdaad sal gebeur. In die boek Openbaring 
sê Johannes: “En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan 
gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, 
en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4). 
Gelukkig sal daar ook ‘n klein minderheid wees wat die dier sal 
oorwin deur die bloed van die Lam en die woord van hulle getuienis 
(Op. 12:11). Hulle sal egter ‘n duur prys vir hulle Christelike belydenis 
moet betaal, omdat dit nie in ‘n antichristelike samelewing aanvaar of 
geduld sal word nie. 
 Saam met die verwerping van die Bybel en die bevordering van 
antichristelike leerstellings gaan daar ook ‘n proses van morele verval 
na bandeloosheid, sonde en korrupsie gepaard, wat in stryd met die 
wysheid en suiwer morele waardes van God is: Jakobus sê: “Wie is 
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wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel 
sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en 
selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. 
Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, 
duiwels; want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en aller-
hande gemene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan 
vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, 
onpartydig en ongeveins” (Jak. 3:13-17). 
 Wat gaan jy doen om in hierdie bedorwe wêreld getrou aan die 
Here Jesus te bly en nie deur die sterk stroom van ‘n antichristelike 
sondekultuur meegesleur te word nie? Jy moet God se geregtigheid 
aktief nastreef en elke dag heiliger word terwyl die res van die wêreld 
vuiler word (Op. 22:11). Moet jou nie in die kringe van die sondaars 
en spotters begewe nie en leef só dat mense vir Christus in jou kan 
sien. Moenie soos die wêreld sy Naam belaster en sy voorskrifte igno-
reer nie, maar hou sy Naam in ere en maak geen kompromie nie. 
 In Suid-Afrika word die Woord van die Here van staatsweë af nie 
meer erken, aangemoedig of bestudeer nie. Ouers sal self hierdie 
plig ten opsigte van hulle kinders moet aanvaar. Die geestelike verval 
van die eindtyd gaan egter nog veel verder. Daar is selfs baie teoloë 
in Suid-Afrika (soos ook in die res van die wêreld) wat afgesien van 
die verwerping van die Bybel as die geïnspireerde Woord van God, 
ook die Here Jesus se maagdelike geboorte en Godheid loën. Al 
hierdie dinge gaan uiteindelik veroorsaak dat Suid-Afrika as ‘n land 
ook ‘n navolger van die valse christus sal word. Dit sal ‘n wêreldwye 
verskynsel wees, want Openbaring 13:7 sê die volgende oor die ko-
mende wêreldregering van die Antichris: “…en aan hom is mag ge-
gee oor elke stam en taal en nasie.” 
 In ‘n tyd soos hierdie is dit die plig van elke wedergebore kind van 
die Here om toe te sien dat die kennis van God en sy Woord ten 
minste in sy eie lewe en in sy gesin se lewe op ‘n hoë vlak gehand-
haaf word. Hiervandaan moet die kennis van die Here oral versprei 
word: “Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en 
wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei” (2 Kor. 2:14). Ge-
bruik elke moontlike geleentheid vir hierdie doel.  
 Met die oog op die uitvoering van dié groot en belangrike taak 
bied ons in hierdie boek 15 boodskappe oor die attribute, eienskappe 
en werke van God aan. Mag die kennis van die Here, en ook die 
toewyding aan Hom en sy Woord, hierdeur in ons lewens bevorder 
word. Op dié wyse alleen kan ons verseker dat ons nooit in geeste-
like en morele duisternis sal wandel nie. Dawid het gesê: “Verhef oor 
ons die lig van u aangesig, o Here! …in u lig sien ons die lig.” (Ps. 
4:7; 36:10). 
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2. God se Skepping 
ie Here word op ‘n baie duidelike wyse deur sy skeppingswerke 
geopenbaar: “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspan-

sel verkondig die werk van sy hande” (Ps. 19:2). “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” (Rom. 
1:20). Op grond van hierdie openbaring het mense geen verontskul-
diging as hulle God nie as Skepper erken, verheerlik en dank nie. 
Indien hulle sou nalaat om dit te doen, raak hulle dwaas en verduister 
in hulle gemoed (Rom. 1:20-21). Daar tree nie net geestelike duister-
nis in sulke mense se lewens in nie, maar ook morele verval. Die 
ontkenning van God as Skepper lei tot ateïsme, en ‘n lewenswandel 
waarin die mens vrye teuels aan sy bose hartstogte gee: “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. 14:1). 
 Mense wat op God se skeppingswerke ag slaan, asook op sy 
posisie as Skepper en onderhouer van sy skepping, besef dat hulle 
na die beeld van God geskape is en diep van Hom afhanklik is om 
hulle verantwoordelikheid na te kom om die skepping te onderwerp 
en daaroor te heers (Gen. 1:26). Dawid het gesê: “As ek u hemel 
aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U 
toeberei het – wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind 
dat U hom besoek? U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n 
goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom 
heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: 
skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, die voëls 
van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van 
die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse 
aarde!” (Ps. 8:4-10).  
 Ons word vroeg in die skeppingsverhaal aan die Drie-enige God 
voorgestel. In Génesis 1:1 staan daar: “In die begin het God die 
hemel en die aarde geskape.” Die naam wat hier vir God gebruik 
word, is nie die meer algemene Jahweh wat op God se ewigheid en 
selfbestaan dui nie, maar Elohim wat op sy Drie-eenheid dui. 
 In Afrikaans word naamwoorde óf in die enkelvoud óf in die meer-
voudsvorm geskryf. Die Hebreeus tref egter in die meervoud ‘n ver-
dere onderskeid deurdat dié taal ‘n duale vorm het wat na twee 
verwys, asook ‘n meeervoudsvorm wat na meer as twee verwys. 
Elohim is nie enkelvoudig en ook nie duaal nie, maar in die meer-
voudsvorm – m.a.w. drie of meer. Terselfdertyd is Elohim ook ‘n 
samestelling van ander name. Een daarvan is El, soos in Bet-El (Die 

D 
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Huis van die Here), en dit is duidelik in die enkelvoudsvorm. Die naam 
Elohim dui dus op ‘n enige Here wat terselfdertyd uit meer as twee 
Persone bestaan – drie Persone wat saam een is! 
 Dit is presies ook die implikasie van Deuteronómium 6:4 wat lui: 
“Hoor, Israel, die Here onse God is ‘n enige Here.” Die volgende He-
breeuse name word hier gebruik: “Hoor, Israel, Jahweh ons Elohim is 
‘n enige Jahweh.” Die woord vir “eenheid” wat hier gebruik word, is 
echad, wat ‘n saamgestelde eenheid en nie ‘n absolute eenheid is 
nie. In Eségiël 37:19-22 gebruik die Here ook die woord “echad” om 
te sê dat hy die twee koninkryke van Israel en Juda een sal maak, 
sodat dit net een volk is. Dit is ook ‘n saamgestelde eenheid. 
 Die feit dat Elohim beide na die enige Here én in sy meervouds-
vorm na meer as twee persone in die Godheid verwys, blyk duidelik 
uit die voornaamwoorde wat gebruik word. In verband met die skep-

ping van die mens word daar gesê: “Laat Ons mense maak na ons 

beeld, na ons gelykenis… 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. 1:26-27). Die woord vir God wat hier gebruik 

word, is Elohim. Die Drie-enige God kan tereg sê: “Laat Ons mense 

maak,” en dan daarna: “man en vrou het Hy hulle geskape.” 
 Voordat Jesus mens geword het, het Hy ‘n onafhanklike en ewige 
selfbestaan as God gehad. In daardie tyd, voor sy menswording as 
Seun, beskryf Johannes Hom as die Logos, of die Woord: “In die 
begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was 
God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, 
en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In 
Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense… Hy was in 
die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het 
Hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense 
het Hom nie aangeneem nie. Maar almal wat Hom aangeneem het, 
aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle 
wat in sy Naam glo” (Joh. 1:1-12). 
 Die Woord het vlees geword en onder mense gewandel. Hoewel 
Hy die nederige gestalte van ‘n dienskneg aangeneem het, woon al 
die volheid van die Godheid liggaamlik in Hom (Kol. 2:9). Paulus sê: 
“Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die 
hele skepping; want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele 
en op die aarde is… alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape… 
Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand” (Kol. 1:15-17). 
 Wanneer die Drie-enige God as Skepper verloën word, dan word 
een van die belangrike attribute en werke van die Here Jesus ook 
verloën. Dit is belangrik om die ewige selfbestaan en godheid van 
Jesus te bely as ons vergifnis van ons sondes wil verkry. Omdat Hy 
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God is, kon Hy as mens ook die Lam van God word wat die sonde 
van die wêreld wegneem (Joh. 1:29). 
 Wat gebeur as mense nie die Drie-enige Skeppergod van die 
Bybel aanvaar nie? Hulle doen dieselfde wat Lucifer in die hemel 
gedoen het toe hy God se gesag verwerp en homself tot God probeer 
verklaar het (Jes. 14:13-14). Mense wat hulleself aan hierdie soort 
rebellie skuldig maak, word hulle eie god. Hulle ontwikkel ‘n valse 
teorie oor die oorsprong van die natuurlike skepping en word die 
bepalers van hulle eie lotgevalle en morele standaarde. Die drie 
filosofiese stelsels wat hieruit ontwikkel het, is die nou verwante 
evolusieteorie, panteïsme en humanisme.  
 Die evolusieteorie vorm die basis van die dekadente filosofieë van 
panteïsme en humanisme. Evolusie is ‘n hipotese waarvolgens alle 
lewensvorme in die verre verlede van ‘n primitiewe, eensellige orga-
nisme afgestam het. Nadat die heelal na bewering tydens die oerknal 
gevorm is, het die eerste sel in ‘n organiese sop in ‘n oermoeras ont-
wikkel. Verdere ontwikkeling en ‘n neiging tot groter kompleksiteit het 
gevolg. Volgens Charles Darwin het evolusionêre veranderings plaas-
gevind op grond van natuurlike seleksie, waarin net die sterkstes van 
‘n bepaalde spesie oorleef het. In die stryd om oorlewing het toeval-
lige veranderings in individuele diere en plante ingetree, en dit is na 
die volgende geslag oorgedra indien dit voordeel ingehou het. Op 
hierdie wyse kon glo heeltemal nuwe spesies ná tallose generasies 
ontstaan soos wat klein veranderings mettertyd vermeerder het. Die 
mens, homo sapiens, is die hoogste ontwikkeling onder die werwel-
diere, en het na bewering uit die aapfamilie afgestam. 
 Vandag word hierdie teorie neo-Darwinisme genoem, omdat dit 
hersien en aangepas is. Daar is besef dat natuurlike seleksie in 
sigself niks kan verander nie. Die begrip van genetiese mutasie is toe 
ingevoer. ‘n Toevallige, voordelige mutasie in die DNS sou dan ge-
selekteer en voortgeplant word. Daar is egter geen bewyse in die 
vorm van transisionele spesies gevind (bv. ‘n vis wat besig is om in ‘n 
amfibiese dier te verander, of skubbe wat vere word) wat hierdie teo-
rie bewys nie. Bowendien is mutasies baie skaars, en evolusionêre 
veranderings benodig talle mutasies wat tegelyk in een enkele dier of 
plant voorkom. In die lig hiervan kan die vraag gevra word waarom 
net ‘n klompie sjimpansees of gorillas mense geword het, terwyl al 
die ander steeds soortgebonde is en geen tekens toon dat selfs een 
van hulle in ‘n ontwikkelingstadium na homo sapiens is nie. 
 Die groot sonde van die evolusieteorie is dat dit God as Skepper 
verloën. Die sogenaamde geleerde mense wat dié teorie verkondig, 
waaronder talle antropoloë, filosowe en natuurwetenskaplikes, eer 
God nie as Skepper nie, maar verklaar hulle herkoms in terme van ‘n 
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ontwikkelingslyn in die diereryk. Dit bring nie net ‘n geestelike verblin-
ding oor hulle nie, maar ook intellektuele dwaasheid en die verwer-
ping van God se morele beginsels: “Terwyl hulle voorgee dat hulle 
wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onvergank-
like God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n ver-
ganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. 
Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oor-
gegee… 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” (Rom. 1:22-25). 
 In reaksie op die onbewysde hipoteses en foutiewe aannames 
van die evolusieteorie, het daar in die afgelope jare ‘n akademiese 
dissipline ontstaan wat as “skeppingswetenskap” (creation science) 
bekend staan. Dit is op die uitgangspunt gebaseer dat daar ‘n intelli-
gente Skepper was, naamlik God, en dat die skeppingsverhaal van 
Génesis 1 en 2, asook die sondvloed wat in Génesis 6 tot 8 beskryf 
word, wetenskaplik verdedig kan word. Die volkome waarheid en 
betroubaarheid van die Bybel word hierdeur bevestig. Daar is hoogs 
gekwalifiseerde wetenskaplikes op talle verskillende gebiede wat 
hulleself as skeppingswetenskaplikes beskou. Benewens die Instituut 
vir Skeppingsnavorsing in Kalifornië (Institute for Creation Research) 
is daar ook verskeie ander verenigings en institute wat wetenskaplike 
skeppingswaarhede bekend maak. Dit is ‘n sterk groeiende, interna-
sionale beweging met verskeie tydskrifte en boeke waarin die resul-
tate van oorspronklike skeppingsnavorsing gepubliseer word. 
 Die aanvanklike skepping (Gen. 1:1-2) het geëindig in ‘n situasie 
waarin die aarde woes, leeg en in duisternis gehul was. Die Here het 
egter nie die aarde geskape om woes en onbewoon te wees nie (Jes. 
45:18), daarom is dit duidelik dat verwoestingswerk van ‘n groot om-
vang in die skepping aangerig is. Die enigste Bybelse verklaring 
hiervoor is die uitwerping van Lucifer uit die hemel (Jes. 14:12-17; 
Eseg. 28:12-17; Op. 12:3-4). Die aarde was vir ‘n ongespesifiseerde 
tydperk in ‘n woeste toestand. In die daaropvolgende skeppings-
werke van die Here het Hy orde in reeds bestaande materie gebring 
en alle lewensvorme (plante, diere en die mens) volgens hulle soorte 
geskape. Die mens is nie deel van die natuurlike skepping nie, maar 
uniek in dié sin dat net die mens na die beeld van God geskape is, 
en ook die opdrag gekry het om oor die natuurlike skepping te heers 
(Gen. 1:27-31; Ps. 8:4-9). Die skepping lewer getuienis van die feit 
dat daar ‘n intelligente Skepper is wat alles gemaak het (Ps. 19:2; 
Jes. 37:16). Sy ewige krag en goddelikheid blyk uit die werke van sy 
hande (Rom. 1:20). Dit is onmoontlik dat daar sonder God ‘n ordelike 
skepping kon ontstaan en ook sonder beheer kon voortbestaan. 
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 Uit Génesis 1 is dit ook duidelik dat een spesie nie uit ‘n ander 
ontwikkel het nie, want God het die plante en diere almal “volgens 
hulle soorte” geskape (Gen. 1:11,24). Die mens is die kroon van die 
skepping omdat net die mens na die beeld van God geskape is. 
Benewens die feit dat die mens ‘n komplekse brein en ‘n unieke 
spraakvermoë het, het hy ook ‘n godgegewe geestelike en morele 
bewustheid wat geen dier het nie. Omdat hy ‘n geestelike wese is, 
kan hy geestelik met God kommunikeer en omdat hy ‘n morele wese 
is, het hy die vermoë om tussen reg en verkeerd te kan onderskei.  
 Sedert die verskyning van Charles Darwin se boek, The Origin of 
Species in 1859, is daar in veral tradisioneel Christelike samelewings 
ontsaglike geestelike en morele skade deur die opvatting van die 
mens se dierlike natuur en ‘n betekenislose heelal veroorsaak. Hier-
die groot leuen het ‘n ideale denkklimaat geskep vir die ontwikkeling 
van ideologieë soos humanisme en panteïsme. Selfs kommunisme 
het homself hierby geskaar, want Karl Marx het Darwin se boek as ‘n 
bewys aangegryp dat daar nie ‘n God is nie en dat die mens die 
bepaler van sy eie lotgevalle is. Ateïsme is dus regstreeks hierdeur 
bevorder. Vir hierdie agnostiese mense word morele norme nie deur 
God en sy Woord bepaal nie, maar deur die mens self. 
 In die lig hiervan is dit duidelik dat die evolusionistiese lewens- en 
wêreldbeskouing in direkte opposisie teen die Bybelse lewens- en 
wêreldbeskouing is. Kom ons kyk kortliks na die implikasies van hier-
die twee beskouings. 
 Evolusionêre humanisme lê aan die grondslag van al die heiden-
se godsdienste. Die mens sien homself binne ‘n evolusionêre proses 
waarin hy gaandeweg na hoër lewensvorms ontwikkel. Vooruitgang 
het oor miljoene jare in die verlede plaasgevind en sal nog onbepaald 
in die toekoms voortduur. Die mens is op die voorpunt van hierdie 
ontwikkeling omdat hy die hoogste vlak daarvan verteenwoordig. Die 
mens beheer dus sy eie ontwikkeling en word sodoende sy eie god. 
Dit is die grondgedagte van humanisme. Evolusionêre humanisme 
kan sekulêr of panteïsties wees. In sekulêre humanisme word die bo-
natuurlike, geestelike dimensie ontken en word die proses van evo-
lusionêre ontwikkeling slegs wetenskaplik verklaar. In die Tweede Hu-
manistiese Manifes van 1973 word bv. gesê: “Geen godheid kan die 
mens red nie – die mens moet homself red.” 
 Ander vorms van humanisme is panteïsties omdat hulle beweer 
dat daar ‘n element van goddelikheid in alle mense én in die natuur 
is. Hieruit vloei die mistiese gelowe voort waarin mense natuurver-
skynsels aanbid, bv. die son, maan en sterre, berge, riviere en ander 
heilige plekke. Hulle streef ook daarna om hulle eie goddelikheid te 
ontdek en te ontwikkel. Dit het na die geloof in reïnkarnasie gelei, nl. 
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dat een mens verskeie lewensiklusse het om sy goddelikheid na hoër 
hoogtes te voer. Sekere individue wat 'n hoë vlak van goddelikheid 
bereik het, bv. Krishna, Boeddha en ander, is ná hulle dood as gode 
aanbid. Op hierdie manier het panteïsme na politeïsme gelei, wat ‘n 
veelgodendom is. Dit het nog steeds binne ‘n humanistiese konteks 
plaasgevind, omdat al die gode menslik in oorsprong is en in tempels 
woon wat deur mense gemaak is. Paulus het aan die politeïste in 
Griekeland die ware Skeppergod verkondig. Hy het vir hulle gesê: 
“Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat 
die Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met 
hande gemaak nie” (Hand. 17:24). 
 In die eindtyd is daar weer ‘n sterk terugkeer na die panteïstiese 
idee van die inherente godheid en psigiese potensiaal van die mens 
wat ontdek en vir sy voortgesette evolusionêre ontwikkeling  na homo 
universalis (die universele mens) gebruik moet word. Die Nuwe Era 
Beweging bevorder hierdie ingesteldheid oral op aarde. Een van die 
oogmerke hiermee is dat wonderwerke en beheer oor die mistiese 
kragte van selfgenesing wydverspreid moet voorkom. Deur middel 
van Oosterse meditasietegnieke moet mense geleer word om hulle 
dieper self, m.a.w. die god binne-in hulle, te ontdek, asook die kos-
miese kragte wat daarmee gepaard gaan. 
 Op hierdie wyse moet mense na hoër vlakke vorder sodat die 
supermens van die toekoms ‘n nuwe wêreldorde op aarde kan skep. 
Dit sal onder die leiding van die hoogste supermens staan wat die 
verste op die leer van goddelikheid en beheer oor wonderwerkende 
kragte gevorder het. Volgens die Bybel sal dit die Antichris wees, wat 
uit die see van die nasies sal opstaan. Hy sal deur die valse profeet 
bygestaan word. Hulle sal die toonbeelde van die mens se hoogste 
evolusionêre ontwikkeling wees. Tydens hulle bewind sal die skep-
pergod van die hemel gelaster word (Op. 13:5-6) omdat die Antichris 
en Satan hulleself in die plek van God sal stel en eis dat mense net 
vir hulle aanbid. Hulle sal nie net God se geestelike wette verbreek 
wat bepaal dat geen ander gode aanbid mag word nie, maar ook sy 
morele wette, daarom sal die Antichris die mens van sonde genoem 
word – die wettelose (2 Thess. 2:3-10). Dit sal die eindpunt van die 
duiwels-geïnspireerde proses van evolusionêre humanisme wees. 
 Hierteenoor is daar die Bybelse lewens- en wêreldbeskouing van 
mense wat God as die Skepper van alle dinge erken en ook diep van 
Hom afhanklik is om hulle uit die verdorwe toestand van die sondeval 
op te hef. Die Here Jesus is die Skepper van die wêreld, daarna het 
Hy in ‘n menslike gestalte gekom om die Verlosser van die wêreld te 
word, en binnekort sal Hy in heerlikheid kom om die Regter en Ko-
ning van die wêreld te wees. Die wêreldwye opdrag sal dan wees: 
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“Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het 
gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die 
waterfonteine gemaak het” (Op. 14:7). 
 Die begin van God se openbaring aan ons is dat Hy die Skepper 
is van die hemel en aarde, met alles wat daarin is. Die mens is nie 
deel van die diereryk nie en het allermins ook nie in ‘n evolusieproses 
van die hoogste werweldiere afgestam nie. Die mens is afsonderlik 
na die beeld van God geskape en in ‘n posisie van heerskappy oor 
die natuurlike skepping gestel. Dit plaas drie baie groot verantwoor-
delikhede op hom: 
 Ons eerste verantwoordelikheid is teenoor God omdat ons aan 
Hom aanspreeklik is om sy beeld in ons lewe in stand te hou. Dit 
plaas ‘n geestelike én morele verantwoordelikheid op ons om god-
gelykvormige lewens te lei. Die Here het gesê: “Wees heilig, want Ek 
is heilig” (1 Pet. 1:16). Ons liggame is bedoel om tempels van die 
Heilige Gees te wees. As ons hierdie tempel skend, sal God ons 
skend (1 Kor. 3:16-17). As gevolg van die skuldlas wat deur die 
sondeval meegebring is, het die Here ook mens geword en ons deur 
sy kruisdood vrygekoop. Hy het dus ‘n dubbele aanspraak op ons, 
want Hy het ons gemaak én deur sy bloed vrygekoop. 
 Ons tweede verantwoordelikheid is teenoor ander mense wat 
geestelik én materieel aan ons sorg toevertrou is. Ons is tot mede-
werkers van God geroep sodat sy doel met hulle déúr ons bereik kan 
word. Mense moet kan sien dat God ons lewens deur sy herskep-
pende genade verander het, en dat Hy dit dus vir húlle ook kan doen. 
 Ons derde verantwoordelikheid is teenoor die natuurlike wêreld 
met al sy hulpbronne. Ons moet God se skepping beskerm, beheer 
en tot sy maksimum potensiaal ontwikkel, sodat die opbrengs daar-
van tot alle mense se voordeel verseker kan word. Ons mag nie ver-
woesters van die skepping wees wat dit oorbenut, besoedel, vergiftig 
en laat uitsterf en nie. 
 Die Here gaan mense oordeel oor die wyse waarop hulle hul ver-
antwoordelikheid teenoor Hóm, teenoor mekaar én teenoor die na-
tuurlike skepping nagekom het. Hierdie verantwoordelikhede kan nie 
nagekom word as mense hulleself nie deur Jesus Christus tot die 
Vader bekeer nie: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en 
verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, 
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 sekerkheid gegee deur Hom uit die dode op te wek” (Hand. 
17:30-31). Hierdie Man is Jesus Christus, ons Skepper, Verlosser en 
Koning wat saam met die Vader en die Heilige Gees as die Here ons 
God vereer en gedien moet word. 
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3. God se Seun 
od het Homself op ‘n besondere wyse deur sy Seun aan die 
mensdom geopenbaar. Dit is egter nodig om die inkarnasie en 

rol van Jesus as die Seun van God in die lig van sy ewige selfbestaan 
as een van drie Persone in die Godheid te verstaan. 
 Die ewige, gelyke en mede-selfbestaande Persone in die Drie-
enige God (Elohim) druk in die Ou Testament hulle eenheid deur die 
gebruik van die persoonlike voornaamwoord “Ek” uit, maar soms 
word God se meervoudigheid deur die voornaamwoord “Ons” uitge-
druk, soos in die volgende gevalle: “En God het gesê: Laat Ons 
mense maak na ons beeld” (Gen. 1: 26)… “Kom, laat Ons neerdaal 
en hulle taal daar verwar” (Gen. 11:7)… “Daarop hoor ek die stem 
van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir Ons gaan?” 
(Jes. 6:8). Sedert die inkarnasie (die menswording) van Jesus ken 
ons Jahweh Elohim as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 
 Tydens die inkarnasie het ‘n groot verandering ingetree: Een van 
die goddelike Persone het Homself ontledig om as Christus Jesus 
mens te word, die Heilige Gees het neergedaal om in gelowige 
mense te woon, terwyl God die Vader voortgegaan het om al die mag 
en gesag van die Drie-enige Godheid te beoefen. Die feit dat twee 
van die drie Persone in die Godheid genadiglik neergedaal het om in 
die goddelike plan van verlossing ondergeskikte rolle ten opsigte van 
die Vader te vervul, doen in geen opsig aan hulle selfbestaan, ewig-
heid en gelykheid met die Vader in die Drie-enige Godheid afbreuk 
nie. Jesus is die God-mens. Sy titel as “Seun van die mens” verwys 
na sy menslikheid, lyding en werk as die volmaakte mens. Sy titels as 
“God” en “Seun van God” dui op sy Godheid en eenheid met die 
Vader en die Heilige Gees. 
 Dit was vir Israel in Ou Testamentiese tye al belangrik om te weet 
dat die Seun wat vir hulle gebore sou word, ook God (El) en Vader 
(Ab) genoem sou word: “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, Vrede-
vors – tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder 
einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk” (Jes. 9:5-6). Hy 
sou dus nie net ‘n mens (Seun van die mens) wees nie, maar ook 
God en Vader. Die term Vader word nie hier in ‘n verwantskaps-
hoedanigheid gebruik soos ‘n vader wat ‘n seun het nie, maar in ‘n 
skeppende sin deurdat Christus voor sy inkarnasie die Vader van die 
skepping was. Hy het die wêreld gemaak en niks het sonder Hom 
ontstaan nie (Joh. 1:3,10; Kol. 1:16-17). Dit is die enigste plek in die 
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Ou Testament waar een van die drie goddelike Persone “Vader” ge-
noem word. Voor die menswording van Jesus was daar nog nie ‘n 
Vader-Seun-verhouding nie, daarom word daar in die Ou Testament 
net op enkele plekke na ‘n toekomstige Vader en Seun verwys. 
 Dit is baie belangrik om te weet dat Jesus tydens sy menswording 
sy hemelse heerlikheid as God net tydelik afgelê het om die gestalte 
van ‘n nederige dienskneg aan te neem en aan die kruis vir ons son-
des te sterf (Fil. 2:6-7). Hy het net sy heerlikheid as God en nie sy 
status en gesag as God afgelê nie, daarom was Hy Emmánuel (“God 
met ons”). Hy het toe twee nature gehad – ‘n menslike en ‘n 
goddelike. Om volgens God se standaarde die Verlosser van die volk 
Israel én van die hele wêreld te kon wees, moes Jesus die volmaakte 
God-mens wees. Hy moes in ‘n menslike geslag (die koninklike linie 
van Dawid in die stam van Juda) gebore word om Seun van die 
mens te kon wees. Nogtans moes ‘n man Hom nie verwek nie, sodat 
Hy nie enige deel aan die menslike ras se erfsonde sou hê nie. Hy 
moes dus deur die beskikking van God uit ‘n maagd gebore word 
sodat Hy ook Seun van God kon wees: “...die naam van die maagd 
was Maria... 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 sal ook die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem 
word” (Luk. 1:27,35). 
 In Jesus se hoedanigheid as Seun van die mens is die Vader gro-
ter as Hy, en het die Vader Hom gestuur om as mens gebore te word. 
Jesus het Homself ook uitdruklik aan die wil van sy Vader onderwerp 
(Matt. 26:39). In sy hoedanigheid as God is Hy egter een met en gelyk 
aan die Vader, daarom kon Hy sê: “Ek en die Vader is een” (Joh. 10: 
30). Aan die dissipels het Hy gesê: “Hy wat My gesien het, het die 
Vader gesien” (Joh. 14:9). Jesus is dus ‘n openbaring van God die 
Vader. “Hy is die Beeld van die onsienlike God” (Kol. 1:15; 2 Kor. 4:4). 
 Jesus is Here (Heb. Jahweh; Gr. Kurios) én God (Heb. Elohim; 
Gr. Theos) genoem. Paulus het Hom op die pad na Damaskus aan-
gespreek: “Wie is U Here [Jahweh]? En die Here antwoord: Ek is 
Jesus wat jy vervolg” (Hand. 9:5). In Romeine 9:5 sê Paulus van 
Jesus: “Hy… is God [Elohim], lofwaardig tot in ewigheid.” Jahweh en 
Elohim verwys dus na die Drie-enige God, maar ook, ná die mens-
wording van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees, na God 
die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. 
 Geen misverstand kan oor die belangrike aspekte van Jesus se 
godheid en ewige selfbestaan bekostig word nie. Indien Hy net ‘n 
gewone mens was wat self aan die gevolge van die sondeval bloot-
gestel was, sou Hy nie die volmaakte Lam van God kon wees wat die 
straf vir ons sonde betaal het nie. Mense wat nie glo dat die titel Here 
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of Jahweh (die ewige Ek is) op Jesus van toepassing is nie, se sonde 
kan nie vergewe word nie. Hy het vir die ongelowige Joodse leiers 
gesê: “As julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe… 
Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, sal julle weet dat 
dit Ek is… voordat Abraham was, is Ek” (Joh. 8:24,28,58). Die Ampli-
fied Bible verwoord Johannes 8:58 só: “Jesus replied, I assure you, 
I most solemnly tell you, before Abraham was born, I AM. [Exod. 3: 
14].” Hy was nie net ‘n menslike profeet nie, maar God wat in ‘n 
menslike gedaante na die aarde toe gekom het. 
 Mense wat ‘n probleem met die Bybelse begrip van die Drie-een-
heid het, beskou gewoonlik net vir Jesus in terme van sy menslike 
natuur as minderwaardig teenoor God, en besef nie dat Hy in terme 
van sy goddelike natuur een met en gelyk aan die Vader en die 
Heilige Gees is nie. As gevolg van hierdie onderlinge eenheidsband 
kan Jesus, die Vader én die Heilige Gees “Here” (Jahweh) en “God” 
(Elohim) genoem word. Die gelykheid tussen Jesus en die Vader 
word duidelik in Johannes 5 bevestig: 

  Hulle is gelyk in werke: “Want alles wat Hý [die Vader] doen, dit 
doen die Seun ook net so” (v. 19). 

  Hulle is gelyk in lewendmakende krag: “Want soos die Vader die 
dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie 
Hy wil” (v. 21). 

  Hulle is gelyk in oordele. Die Vader het sy funksie om te oordeel 
aan die Seun oorgedra: “Want die Vader oordeel ook niemand 
nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee” (v. 22). 

  Hulle is gelyk in goddelike eerbiedwaardigheid: “…sodat almal die 
Seun kan eer net soos hulle die Vader eer” (v. 23). 

  Hulle is gelyk in selfbestaan: “Want soos die Vader lewe het in 
Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself 
te hê” (v. 26). 

 Jesus is slegs in sy hoedanigheid as Seun van die mens ‘n ge-
skape wese, daarom bestaan die Vader-Seun-verhouding ook net 
van sy menswording af: “Maar toe die volheid van die tyd gekom het, 
het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou” (Gal. 4:4). Jesus is as 
mens in die bedeling van tyd geskape: “U is my Seun, vandag het Ek 
self U gegenereer” (Ps. 2:7; Hand. 13:33; Heb. 1:5). Op ‘n bepaalde 
tydstip in die geskiedenis, net meer as 2000 jaar gelede, is Jesus as 
mens geskape. Hiervan moet beslis nie die foutiewe afleiding gemaak 
word dat Hy tydens die grondlegging van die wêreld as Seun ge-
skape is nie, want dit sou van Hom ‘n geskape wese maak wat ‘n 
trappie laer as God die Vader is, omdat Hy dan nie ‘n ewige selfbe-
staan sou hê nie. Dit sou ook sy godheid in die gedrang bring.  
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 Verskeie kerkvaders deur die eeue heen het Origenes se dwaling 
verkondig dat die pre-geïnkarneerde Christus ‘n geskape wese is wat 
saam met die Heilige Gees deur God die Vader gebruik is om die res 
van sy skeppingswerk te doen. Origenes was sterk onder die invloed 
van die Griekse filosofie van Plato. Hiervan het hy sy idee verkry van 
‘n enkelvoudige Skeppergod wat ander, mindere gode geskape het 
om sy doel deur hulle te bereik. Dit is totaal in botsing met die Bybel, 
maar hierdie dwaling het nog nie stoom verloor nie want daar is ook 
talle moderne teoloë wat die Here Jesus as ‘n geskape wese sien. 
Hulle verwerp sy ewige selfbestaan en gelykheid met die Vader, en 
tans verwerp baie van hulle ook sy godheid. Soos vir die Joodse 
Fariseërs en skrifgeleerdes van ouds, sê die Here Jesus dat ook 
húlle in hul sondes sal sterwe as hulle nie glo dat Hy die ewige “Ek is” 
(Jahweh) is nie. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, 
die eerste en die laaste (Op. 22:13). 
 Die Woord wat by God was en self ook God was, het vlees ge-
word en is as Seun van die mens gesalf sodat Hy Christus, die Ge-
salfde genoem kon word om die blye boodskap van God se redden-
de genade aan die ganse mensdom te verkondig (Jes. 61:1; 49:5-6). 
Hy is vir die volgende agt ampte gesalf: 

1. Die Lam van God. Die heel belangrikste rede waarom die Here 
Jesus gesalf en afgesonder is om na die aarde te kom, was om ‘n 
gevalle mensdom uit die mag van die sonde los te koop. Om dit te 
kon doen, moes Hy die gestalte van ‘n mens aanneem sodat Hy 
Homself as ‘n offer vir ons sondes kon aanbied deur sy bloed te stort 
en aan die kruis te sterf. Hy moes God se Offerlam word. Dit was 
met hierdie belangrike saak in gedagte dat Johannes die Doper vir 
Jesus só aan die volk voorgestel het: “Dáár is die Lam van God wat 
die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh. 1:29; Heb. 7:27). 

2. Profeet. ‘n Profeet is ‘n bekendmaker of aankondiger van die wil 
en plan van God met die mens, m.a.w. ‘n prediker. Dit was Christus 
by uitnemendheid. Van sy bekendste preke is die bergpredikasie, die 
gelykenisse en die profetiese rede. Hy het dinge uitgespreek wat 
verborge was van die grondlegging van die wêreld af (Matt. 13:35). 

3. Hoëpriester en Middelaar. Jesus Christus is die Hoëpriester en 
Middelaar van die Nuwe Testament (Heb. 8:1-6, 9:15). Om hierdie 
amp te kon beklee, moes Hy eers mens word en ook versoek word 
soos mense, sodat Hy met ons medelye kan hê en voortdurend by 
die Vader vir ons intree: Paulus sê: “Hy [moes] in alle opsigte aan sy 
broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester 
kon wees... om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat Hy 
self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word... 
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Hy is in alle opsigte versoek net soos ons, maar sonder sonde” (Heb. 
2:17-18; 4:15). 

4. Kneg. Jesus is die Kneg van die Here wat na die aarde gekom het 
om ‘n groot verlossingswerk te doen. “Wie is daar onder julle wat die 
Here vrees, wat na die stem van sy Kneg luister?” (Jes. 50:10). Die 
eienskappe van ‘n kneg is nederigheid en diensbaarheid. Die Here 
Jesus het sy dissipels ernstig teen hoogmoed en selfverheffing ge-
waarsku: “Elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se 
dienskneg wees. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om 
gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys 
vir baie” (Mark. 10:42-45). “Want hierdie gesindheid moet in julle 
wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God 
was, het... Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te 
neem” (Fil. 2:5-7). 

5. Herder. Christus het as die Herder van sy kudde ‘n absolute ver-
bintenis tot hulle welsyn omdat Hy hulle duur gekoop het met sy 
kosbare bloed. “Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af 
vir die skape” (Joh. 10:11). Hy het sy kudde met sy eie bloed gekoop, 
Hy bewaar hulle teen gevare en lei hulle daagliks in groen weivelde 
na waters waar rus is. 

6. Hoof van die gemeente. “Want die man is die hoof van die vrou, 
soos Christus ook Hoof is van die gemeente... Hierdie verborgenheid 
is groot maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente” (Ef. 
5:23, 32). God het alle dinge onder Christus se voete onderwerp “en 
Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam 
is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul” (Ef. 1:22-23). 

7. Koning. Omdat die Here Jesus alle mag in die hemel en op aarde 
het, beklee Hy ook die amp van Koning. Alle mense het egter die 
keuse of hulle Hóm wil navolg, of die god van hierdie wêreld, Satan. 
Die huidige verborge koninkryk van Christus op aarde sal by sy we-
derkoms sigbaar geopenbaar word (Op. 11:15; 19:11-16). Dan sal 
Satan in ‘n put gebind en sy mede-regeerders, die Antichris en die 
valse profeet, in die poel van vuur gewerp word (Op. 19:19–20:4). 

8. Regter. Die Here Jesus beklee ook die amp van Regter. Eers sal 
Hy by sy regterstoel die werke van sy diensknegte beoordeel en 
genadeloon toeken (Rom. 14:10,12). Daarna sal Hy in die groot ver-
drukking die toorn van God oor die onbekeerlike nasies uitstort (Op. 
6:16-17). Ná sy wederkoms sal Jesus ook die nasies oordeel, en aan 
die einde van die vrederyk alle ongelowiges van alle eeue oordeel. 

 Benewens Christus se ampte is daar ook verskeie beskrywende 
name van Hom in die Bybel. Hierdeur word die klem op bepaalde 
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aspekte van sy Persoon en werk geplaas, sodat ons die ewige Ek Is 
nóg beter kan ken, verstaan en liefhê. Deur die volgende name, waar-
van daar nog meer is, maak Hy verder bekend wie Hy werklik is: 

Die lig van die wêreld. Jesus het gesê: “Ek is die lig van die wêreld; 
wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die 
lig van die lewe hê” (Joh. 8:12). 

Die brood en water van die lewe. “Die brood van God is Hy wat uit 
die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir 
Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle: Ek is 
die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; 
en wie in My glo, sal nooit dors kry nie” (Joh. 6:33-35). 

Die Rots en fondament. Paulus sê: “Niemand kan ‘n ander fonda-
ment lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus” (1 Kor. 3:11). Dit 
is die enigste rots waarop ons lewens gebou kan word. 

Die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die enigste weg na die 
hemel, omdat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie 
(Joh. 14:6). Hy is die waarheid, sy woord is die waarheid, en die 
Gees van die waarheid getuig van Hom. Hy is ook die opstanding en 
die lewe (Joh. 11:25-26).  

Die ware wynstok. “Ek is die ware wynstok en my Vader die land-
bouer. 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... 
Wie in My bly en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan 
julle niks doen nie” (Joh. 15:1,2,5). Ons moet in Hom bly en elke dag 
ons lewenskrag van Hom verkry. 

Die blink môrester. Jesus sê: “Ek is die… blink môrester” (Op. 
22:16). Petrus voeg hierby: “En ons het die profetiese woord wat baie 
vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker 
plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle 
harte” (2 Pet. 1:19). Die môrester is die simbool van hoop – die ver-
wagting van ‘n nuwe dag wat weldra sal aanbreek. In Jesus Christus 
het ons ‘n hoopvolle toekoms. Ons kan verby die spanning van die 
huidige lewe na die strale van ‘n helder nuwe dag kyk wat met sy 
wederkoms oor hierdie donker wêreld sal aanbreek. 

Die Bruidegom. Die koms van die hemelse Bruidegom is voor die 
deur! Is jy hiervoor gereed? Met die geklank van die basuin van God 
sal die bruidsgemeente na hemelse plekke weggevoer word vir 
daardie wonderlike geleentheid van die bruilof van die Lam (1 Thess. 
4:16-17; 1 Kor. 15:51-52). Dan sal ons Hom in al sy heerlikheid sien 
soos Hy is en self ook in sy heerlikheid deel (1 Joh. 3:2-3). 
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4. God se Gees 
od se Gees staan onder verskeie name bekend, waaronder die 
volgende: Die Gees (Joh. 7:39), die Gees van God (Gen. 1:2), 

die Gees van die Here (Jes. 11:2), die Gees van die Vader (Matt. 
10:20), die Gees van Christus (Rom. 8:9), die Gees van die Seun 
(Gal. 4:6), die Heilige Gees (Ps. 51:11), die ewige Gees (Heb. 9:14), 
die Trooster (Joh. 14:16), die Gees van genade (Sag. 12:10), die 
Gees van die waarheid (Joh. 14:17), die Gees van heiligheid (Rom. 
1:4), die lewendmakende Gees (Joh. 6:63; Rom. 8:2), die Gees van 
aanneming tot kinders (Rom. 8:15), die Gees van wysheid (Deut. 
34:9), die Gees van raad en sterkte (Jes. 11:2), die Gees van kennis 
en van die vrees van die Here (Jes. 11:2), die Gees van die heerlik-
heid (1 Pet. 4:14) en die Gees van die profesie (Op. 19:10).  
 God openbaar Homself op verskillende maniere deur die Heilige 
Gees, en dit neem die vorm van ‘n verskeidenheid bedieninge van 
die Gees aan, waarvan die volgende die belangrikste is: 

Die Gees wat van sonde, geregtigheid en oordeel oortuig 

Voor die uitstorting van die Heilige Gees het die Here Jesus gesê: 
“…as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtig-
heid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; en van 
geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal 
sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld ge-
oordeel is” (Joh. 16:8-11). 

Sonde: Die Heilige Gees oortuig die mensdom van sonde omdat 
hulle nie in Jesus glo nie. Sonde is rebellie teen God. Dit sluit alle 
gedagtes, woorde en werke in wat oortredings van God se morele en 
geestelike wette is. Die toppunt van mense se sondige dade is die 
verwerping van Jesus. Die Here Jesus het vir die ongelowige Joodse 
volksleiers gesê dat hulle die maat van hul sondes vol gemaak het 
toe hulle Hom verwerp het, en dat hulle as gevolg daarvan nie die 
oordeel van die hel sou ontvlug nie (Matt. 23:32-38). Dit is vandag 
nog steeds die grootste sonde om nie in Jesus te glo nie: “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. 3:18). Die meeste mense erken nie gere-
delik dat hulle sondaars is nie. Hulle mag dalk erken dat hulle sekere 
misstappe begaan het, maar sien dit nie noodwendig as sonde teen 
die Here nie. Sonde is oortredings wat teen God, sy heilige natuur en 
sy wette begaan is. Die innerlike werking van die Heilige Gees is 
nodig om mense hiervan te oortuig en bewus te maak. 

G 
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Geregtigheid: Die Heilige Gees getuig van God se geregtigheid in 
die gekruisigde en opgestane Here Jesus. Die Jode het Jesus ge-
kruisig omdat hulle gedink het dat Hy Homself aan uiterste ongereg-
tigheid skuldig gemaak en as gevolg daarvan deur God vervloek is 
omdat Hy aan ‘n kruis moes hang (Deut. 21:23; Gal. 3:13). Jesus se 
opstanding en hemelvaart het egter bevestig dat Hy God se reg-
verdige Dienskneg is (Hand. 3:14-15; Jes. 53:11). Die Heilige Gees 
oortuig mense van hulle verkeerde beskouings oor Jesus wanneer 
die evangelie met die sterk beklemtoning van die opstanding van 
Jesus verkondig word (1 Kor. 15:3-4). God se geregtigheid vereis ‘n 
lewe wat volkome in ooreenstemming met sy heiligheid is (1 Pet. 
1:15). Indien hierdie standaard as gevolg van sonde nie bereik kan 
word nie, vereis God se regverdigheid die doodstraf oor die sonde 
(Rom. 6:23). Hierdie bepaling van God maak die hele mensdom 
doemwaardig, want “daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie” 
(Rom. 3:10). Net die Here Jesus het ‘n volmaakte lewe gelei waarin 
die geregtigheid van God volkome geopenbaar is. Deur sy kruisdood 
het Hy die doodstraf namens alle sondaars uitgedien en sodoende 
aan die eis van God se regverdige straf oor die sonde voldoen. Aan 
almal wat in Jesus Christus en sy plaasvervangende dood glo, word 
die geregtigheid van God toegereken (Rom. 5:17). Ons kleed van 
sonde is op Hom gelê, en sy kleed van geregtigheid word op ons 
gelê wanneer ons Hom as Saligmaker aanneem. Deur die proses 
van heiligmaking stel die Heilige Gees ons in staat om onsself in ‘n 
meerdere mate met die nuwe mens te beklee wat na God geskape is 
in ware geregtigheid en heiligheid (Ef. 4:24; Kol. 3:10). Het jy die 
geregtigheid van God in Christus se lewe, dood en opstanding vir 
jouself in die geloof toegeëien? Baie mense probeer steeds om deur 
‘n goeie lewe hulle eie geregtigheid op te rig en verwerp sodoende 
die hart van die kruisevangelie: “…omdat hulle die geregtigheid van 
God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul 
aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie” (Rom. 10:3). Sulke 
mense roem in hulle goeie lewe en selfs kerklidmaatskap, maar weer-
staan die Heilige Gees wanneer Hy hulle van die geregtigheid van 
God deur geloof in Jesus Christus wil oortuig. 

Oordeel: Die dood en opstanding van Jesus was ook ‘n oordeel oor 
Satan. Voor sy kruisiging het Jesus gesê: “Nou is dit die oordeel van 
hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe 
gedryf word” (Joh. 12:30). Deur sy dood het Jesus “hom tot niet 
gemaak wat mag oor die dood het – dit is die duiwel” (Heb. 2:14). Hy 
het “die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar 
tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer” (Kol. 2:15). Hoewel 
Satan oorwin is, is hy steeds aktief in die stryd teen alle Christene 
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gewikkel (1 Pet. 5:8), maar hy is ‘n veroordeelde krimineel wie se lot 
reeds bepaal is (Op. 20:2, 7-10). Almal wat in sy hand speel deur 
saam met hom teen God te rebelleer, sal sy oordeel in die hel met 
hom deel (Op. 20:10,15). 

Die Gees van genade en smekinge 

Die Here sê dat Hy in die eindtyd oor Israel sal “uitgiet die Gees van 
genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deur-
boor het” (Sag. 12:10). Die Heilige Gees is ook werksaam in almal se 
lewens wat die ware evangelie hoor, en beweeg hulle om in sonde-
oortuiging en met berou en gebrokenheid van hart hulleself voor die 
Verlosser, Jesus Christus, te verootmoedig en om sy reddende ge-
nade te bid. Die Here het behae in ‘n gebroke gees en ‘n verslae hart 
(Ps. 34:19; 51:19). 

Die Gees wat wederbaar 

“Dit is die Gees wat lewend maak” (Joh. 6:63). Hy wederbaar be-
rouvolle sondaars wat dood was in hulle sondes en misdade, om van 
hulle nuwe mense te maak. Paulus sê: “die wet van die Gees van die 
lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde 
en die dood” (Rom. 8:2). Ongeredde mense is geestelik dood, daar-
om word hulle by bekering deur die Gees lewend gemaak. Geredde 
persone het oorgegaan uit die dood in die lewe (Joh. 5:24; Ef. 5:14). 
Die Heilige Gees doop ons by die wedergeboorte in die liggaam van 
Christus. “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een lig-
gaam” (1 Kor. 12:13). 

Die Gees wat met krag vervul 

Nadat ons op grond van die genadewerk van Jesus deur die Gees 
van God gewederbaar is, moet ons om drie belangrike redes ook met 
die krag van die Heilige Gees vervul word: 

1.  Die Here Jesus het gesê: “Julle sal krag ontvang wanneer die 
Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees” (Hand. 
1:8). Sonder hierdie toerusting met krag uit die hoogte kan ons 
nie vir die Here werk nie. 

2.  Ons het ook die krag van die Gees nodig om geestelik sterk te 
word vir die stryd teen die Bose. Paulus sê: “Eindelik, my broe-
ders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek 
die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly 
teen die liste van die duiwel” (Ef. 6:10-11). Deur hierdie krag kan 
ons versoekings oorwin. Efésiërs 5:18 sê: “Moenie dronk word 
van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die Gees 
vervul.” Dit is eers wanneer ek met die Gees vervul is, dat ek 
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sterk sal wees om versoekings te kan weerstaan. “Wandel deur 
die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees vol-
bring nie” (Gal. 5:16). 

3.  Die krag van die Here is ook nodig om geestelik uit die swak 
babastadium tot die volwasse man of vrou in Christus op te groei, 
“sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe ge-
slinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering” 
(Ef. 4:13-14). Ons moet insig in die dieper dinge van die Here hê 
en die pad van die geloof met vaste treë bewandel. 

Die Gees wat bekwaam maak vir diens 

Bekragtiging deur die Heilige Gees gaan ook met gawes gepaard om 
gelowiges vir bepaalde bedienings, of dienswerk, in die liggaam van 
Christus bekwaam te maak. Soos wat die lede van ‘n liggaam afson-
derlike funksies vervul om die geheel goed te laat funksioneer, is dit 
ook die geval met gemeentelede: “Namate elkeen ‘n genadegawe 
ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars 
van die veelvuldige genade van God” (1 Pet. 4:10). Die een mag ‘n 
gawe van onderrig hê, ‘n ander van voorbidding, bemoediging of hulp-
verlening, maar alles moet in liefde geskied, want dit is die grootste 
gawe van almal. Ons moet ons gawes aktief beoefen en ontwikkel. 
Paulus sê vir Timótheüs: “Verwaarloos nie die genadegawe wat in 
jou is nie” (1 Tim. 4:14). In sy tweede brief het hy hom wéér hieraan 
herinner, asook aan die feit dat ons nie deur mensevrees moet nalaat 
om ons gawes te beoefen nie: “…ek herinner jou daaraan om die 
genadegawe van God aan te wakker… Want God het ons nie ‘n gees 
van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbe-
heersing” (2 Tim. 1:6-7). Ons kan nie voorskriftelik wees oor watter 
gawes ons wil hê om die Here te dien nie. Die Heilige Gees ken ons 
en sal self hieroor besluit: “Daar is wel ‘n verskeidenheid van genade-
gawes, maar dit is dieselfde Gees… wat aan elkeen afsonderlik uit-
deel soos Hy wil” (1 Kor. 12:4-11). 

Die Gees van godsvrug 

Alle bekeerdes het ‘n opdrag om geestelike vrugte te dra waardeur 
die Here verheerlik en sy koninkryk uitgebrei kan word: “Dra dan 
vrugte wat by die bekering pas” (Matt. 3:8). Dit beteken dat ons 
onsself uitdruklik aan Hom diensbaar moet stel om heilige en toege-
wyde lewens te lei: “Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde 
en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking 
en uiteindelik die ewige lewe” (Rom. 6:22). Die volgende vrugte word 
genoem: “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lank-
moedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
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selfbeheersing” (Gal. 5:22). Hierdie nege vrugte het op drie terreine 
van ons lewe betrekking. Die eerste is die mens-God-verhouding. 
Ons verhouding teenoor God moet deur sý liefde gekenmerk word 
wat deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort word (Rom. 5:5), 
deur die blydskap van die Here omdat Hy ons siele gered het, en 
deur sy vrede wat alle verstand te bowe gaan omdat Hy elke dag met 
ons is en ons nie meer in konflik met Hom leef nie. Wanneer hierdie 
drie gesindhede teenoor ander mense in aksie gestel word, bepaal 
dit tweedens die aard van ons mens-medemens-verhouding. Ons sal 
lankmoedig teenoor hulle wees, gedurig vir hulle bid en stadig om 
hulle te veroordeel. Hulle sal ons as vriendelike, liefdevolle mense 
leer ken wat op verskeie maniere aan hulle goed sal doen. Derdens 
sal ons as individue deur getrouheid in die uitvoering van ons pligte 
gekenmerk word, ons sal ‘n sagmoedige en leerbare gees hê, en ons 
sal selfbeheersing beoefen sodat die vlees met sy hartstogte en be-
geerlikhede nie weer die oorhand oor ons kry nie. 

Die Gees wat ons lei en heilig 

Die Heilige Gees is by uitstek ‘n Leidsman en Trooster. Hy verleen 
aan ons die bewussyn van die gedurige teenwoordigheid en inwoning 
van die Here in ons lewe, sodat ons nooit alleen hoef te voel nie. Ons 
moet besef dat ons liggame ‘n tempel van die Heilige Gees is, en dat 
dit ‘n verpligting op ons plaas om heilige lewens te lei (1 Kor. 3:16-
17). Hy lei ons op hierdie weg om onsself van alle besoedeling van 
die vlees en die gees te reinig en die heiligmaking in die vrees van 
God te volbring (2 Kor. 7:1). Ons mag nie ons liggame deur sondes 
soos hoerery, dronkenskap, dwelms, vraatsug, tatoeëring, ens., 
besoedel nie, en ook nie ons siel en gees met allerhande bygelowe 
en vreemde ideologieë besmet nie. “Dit is die wil van God: julle 
heiligmaking… Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar 
tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens 
nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het” (1 Thess. 
4:3, 7-8). Eerbiedig jy die leiding van die Heilige Gees in jou lewe as 
die wyse waarop God Homself aan jou openbaar en jou lewe verder 
wil heilig? 

Die Gees van wysheid 

Jesaja sê dat die Heilige Gees “die Gees van wysheid en verstand, 
die Gees van raad en sterkte” is (Jes. 11:2). Hy gee aan ons verligte 
oë van die verstand sodat ons kan weet wat ons volle erfdeel onder 
die heiliges is, en ook wat die uitnemende grootheid van die Here se 
krag is vir dié wat glo (Ef. 1:18-19). “Onse Here is groot en ryk aan 
krag; sy verstand is oneindig” (Ps. 147:5). Indien ons oor enigiets sou 
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twyfel, moet ons om die wysheid van die Here bid, wat ryklik deur die 
Heilige Gees aan ons verleen sal word (Jak. 1:5). In die Drie-enige 
God is alle skatte van wysheid en kennis verborge (Kol. 2:3). Deur 
die Heilige Gees wil Hy ook jou Raadsman wees as jy Hom net sal 
ken en raadpleeg in al jou weë. 

Die Gees van die waarheid 

Ons moet die volle waarheid omtrent die weg van die Here ken en 
toepas, en daarvoor het ons die Gees van die waarheid wat ons in 
die hele waarheid van God se Woord sal lei (Joh. 16:13). Hierdie 
waarheid het ‘n vrymakende krag omdat dit alle sonde en ongeregtig-
heid ontbloot en veroordeel: “En julle sal die waarheid ken, en die 
waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:32). 
 Dit is belangrik om te besef dat daar twee geestelike magte is wat 
in die wêreld werksaam is: dit is die Gees van die waarheid wat van 
God af uitgaan, en die gees van die dwaling wat van Satan af uit-
gaan. Soms is dit baie moeilik om tussen hierdie twee te onderskei, 
omdat Satan en sy valse profete hulleself ook as engele van die lig 
voordoen (2 Kor. 11:13-15). Ons móét egter die geeste toets deur 
hulle uitsprake met die Skrif te vergelyk. As dit in enige opsig daarvan 
afwyk, moet die betrokke lering of gedagte nie aanvaar word nie. 
Johannes sê: 

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. Hieraan ken julle die 

Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is 

uit God; 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. Julle is uit God, my kinders, en het 

hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is 

uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. 

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 (1 Joh. 4:1-6).  

 Die gees van die dwaling beskik oor die medewerking van baie 
valse profete wat op ‘n subtiele wyse duiwelse leerstellings verkondig 
en sodoende die mense afvallig maak. Die Heilige Gees self waarsku 
ons hierteen: “Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye som-
mige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe 
van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat 
gebrandmerk is in hulle eie gewete” (1 Tim. 4:1-2). Die Living Bible 
parafraseer hierdie twee verse só: “The Holy Spirit tells us clearly that 
in the last times some in the church will turn away from Christ and 
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become eager followers of teachers with devil-inspired ideas. These 
teachers will tell lies with straight faces and do it so often that their 
consciences won’t even bother them.” Dit is die eindtydse werking 
van die gees van die dwaling, maar as ons deur die Heilige Gees die 
waarheid van God se Woord ken, sal dit al die dwalings en leuens 
van Satan openbaar en ons sodoende daarvan vrywaar. 

Die Gees van die profesie 

Johannes 16:13 sê dat die Heilige Gees ons sal lei in die hele waar-
heid en ook die toekomstige dinge aan ons sal verkondig. Maak jy 
onder die leiding van die Heilige Gees ‘n studie van Bybelse pro-
fesieë? Openbaring 19:10 sê dat die getuienis van Jesus die gees 
van die profesie is. Alles wat in die toekoms gaan gebeur, staan in ‘n 
direkte verband met mense se verhouding teenoor Jesus Christus. 
Diegene wat waarlik aan Hom behoort, gaan geseën word deurdat 
hulle van die aarde af weggevoer sal word voordat die donker dae 
van die verdrukking aanbreek (1 Thess. 4:16-18). Almal wat Hom 
verwerp het, asook die vormgodsdienstiges wat Hom net met hulle 
lippe bely terwyl hulle harte onweergebore is (Matt. 15:8-9), sal in die 
groot verdrukking aan die toorn van die Lam en ook aan die mislei-
ding en diktatuur van die Antichris onderwerp word. Uiteindelik wag 
die ewige poel van vuur op hulle. Die Heilige Gees oortuig van die 
oordele van God sodat mense die gevolge van die verwerping van 
Jesus as Verlosser duidelik sal besef. 
 Wat is jou verhouding met die Here Jesus? Het jy ‘n reikhalsende 
verlange na sy wederkoms en is jy beslis onder diegene wat waak en 
bid en gevolglik waardig geag sal word om die oordele van die ver-
drukking te ontvlug, soos wat in Lukas 21:36 belowe word? Die 
Heilige Gees help jou nie net om ‘n wederkomsverwagting te hê nie, 
maar ook die Bybelse profesieë te kan verstaan en die woord van die 
waarheid reg te sny (2 Tim. 2:15). Ons het nie menslike opinies of 
selfs kerklike leerstellings hieroor nodig nie, maar ‘n diep geestelike 
begrip wat deur die Heilige Gees aan ons gegee word, en wat al hoe 
duideliker word namate ons onsself in ernstige Bybelstudie hieroor 
verdiep. Slaan jy genoegsaam ag op die profetiese Woord? “Blus die 
Gees nie uit nie. Verag die profesieë nie” (1 Thess. 5:19-20). 
 God openbaar Homself deur sy Gees aan die mensdom, afhang-
ende van wat elkeen se behoefte is. Hy wil die sondaars tot bekering 
lei en die Christene heilig en toerus sodat hulle as mense van God 
volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus (2 Tim. 3: 
17). Hy wil ook by die bruidsgemeente van Christus ‘n sterk verlange 
na die koms van die hemelse Bruidegom vestig omdat Hy vir die 
Here Jesus ‘n bruid versamel en heilig. 
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5. God se Woord 
ie Woord van die Here is ‘n kosbare skat wat aan ons gegee is, 
want hierdeur openbaar God Homself in baie verskillende op-

sigte aan ons. Sonder die Woord sou ons ‘n uiters gebrekkige kennis 
van God, sy attribute en sy koninkryk gehad het. Die behoud en uit-
lewing van God se Woord gaan nie sonder stryd en aanslae gepaard 
nie, omdat Satan alles in sy mag probeer om die Woord te verdraai, 
onverstaanbaar te maak, irrelevant verklaar te kry en mense te laat 
dink dat dit in moderne tye nie meer toepaslik en van veel waarde is 
nie. Te midde van die toenemende diskreditering van die Bybel, moet 
alle evangeliese Christene opnuut hulle verbintenis tot die handha-
wing en eerbiediging van die Bybel as God se geïnspireerde Woord 
aan die mensdom herbevestig. Die Bybel is dinamies, lewend en on-
misbaar vir ons geestelike groei omdat dit ‘n verskeidenheid funksies 
in ons lewe vervul. Dit dui die enigste pad na die ewige lewe deur 
Jesus Christus aan, en wys ons ook hoe om hierdie pad op ‘n waar-
dige wyse te bewandel. Die Woord het, volgens sy eie uitsprake, die 
volgende duidelike kenmerke en unieke eienskappe: 

Dit is ‘n openbaring van God en sy werke 

Ten eerste moet begryp word dat die Bybel nie mense se woorde is 
nie, maar God se Woord. Hierin word die Drie-enige God geopen-
baar, die oorsprong van die mens en die natuurlike skepping, die 
ellende en geestelike doodsheid van die mens as gevolg van die 
sondeval, die teenwoordigheid en planne van ‘n vyandige koninkryk 
onder die leiding van Satan, God se reddende genade deur Jesus 
Christus se kruisdood en opstanding, die wederkoms van Christus en 
die openbaring van sy koninkryk, asook God se toekomstige raads-
plan met die mens in die nuwe hemel en op die nuwe aarde. 
 ‘n Groot deel van die Bybel is op die geestelike groei en toerusting 
van diegene toegespits wat hulle tot God bekeer het en Hom te mid-
de van al die goddelose mense en valse leerstellings wil dien: “Die 
hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, 
tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens 
van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” 
(2 Tim. 3:16-17). Die Bybel is dus nie menslike versinsels oor God 
nie, maar ‘n boek wat deur God self “ingegee” is. Petrus sê: “…deur 
die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” 
(2 Pet. 1:21). Die goddelike inspirasie en foutloosheid van die Bybel 
soos dit in die oorspronklike tale geskryf is, staan bo alle twyfel vas. 
Dit is die volmaakte Woord van ‘n volmaakte God. 

D 
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Dit is aan ‘n Persoon gekoppel 

Alle beloftes van God in die Bybel moet herlei word na ‘n Persoon, 
die Here Jesus Christus. Hy is die vleesgeworde Woord: “In die begin 
was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God… 
In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense… En die 
Woord het vlees geword en onder ons gewoon – en ons het sy 
heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van ‘n Eniggeborene wat 
van die Vader kom – vol van genade en waarheid” (Joh. 1:1,4,14). 
Die gesproke en geskrewe Woord van God getuig van die Verlosser, 
Jesus Christus, daarom staan dit in so ‘n noue verband met Hom. 
 Johannes beklemtoon ook in Openbaring Christus se identifikasie 
met die Woord van God by sy wederkoms: “Toe het ek die hemel 
geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word 
genoem Getrou en Waaragtig… En sy Naam is: Die Woord van God” 
(Op. 19:11-13). Hy is getrou en waaragtig om al God se beloftes ten 
goede oor die gelowiges te vervul, en ook regverdig in sy oordele oor 
die sondaars wat nie God se liefde en sy aanbod van vergifnis wou 
aanvaar nie. In Hom is elke belofte in die Bybel ja en amen omdat Hy 
deur sy kruisdood die volle prys vir die vervulling daarvan betaal het 
(2 Kor. 1:20; Ef. 1:7). 
 Weens die noue assosiasie tussen Christus en die Woord kan 
ons nie die Here Jesus volkome liefhê as ons die bestudering van sy 
Woord afskeep of nalaat nie: “As iemand My liefhet, sal hy my Woord 
bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en 
by hom woning maak” (Joh. 14:23). Dit is onmoontlik om Bybelse 
norms en beginsels sonder Christus en die krag van sy Gees volko-
me te handhaaf en uit te leef. 

Dit het skeppingskrag 

Die Woord van God het skeppingskrag. Die Here kan net ‘n woord 
spreek om dinge in aansyn te roep. “En God het gesê: Laat daar lig 
wees! En daar was lig” (Gen. 1:3). Petrus sê dat die hemel en die 
aarde “deur die Woord van God ontstaan het” (2 Pet. 3:5). Hierdie 
Woord het in Jesus Christus sigbare gestalte aangeneem: “Hy is die 
Beeld van die onsienlike God… want in Hom is alle dinge geskape… 
Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand” (Kol. 1:15-17). 
Die evangeliewoord, wat die boodskap van die Here Jesus Christus 
se reddende genade vir almal is wat glo, het skeppingskrag in die 
lewens van mense wat dood was in hulle sonde en misdade: “Die 
evangelie van Christus… is ‘n krag van God tot redding vir elkeen 
wat glo” (Rom. 1:16). Alle ware gelowiges weet van die krag wat daar 
in die Woord is. ‘n Gelowige Romeinse offisier het vir Jesus gesê: 
“Spreek net ‘n woord, en my kneg sal gesond word” (Matt. 8:8).  
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Dit is gelouterd en suiwer 

Die foutloosheid en volmaaktheid van die Woord word verbind met 
die feit dat dit absoluut suiwer en gelouter is. Dit is geheel en al 
beproef as God se onveranderlike en betroubare Woord. Die psalmis 
sê: “U Woord is deur en deur gelouter” (Ps. 119:140). “Die woorde 
van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes 
van die aarde, gesuiwer sewe maal” (Ps. 12:7). As jy die Woord van 
God betwyfel, diskrediteer of verwerp, sal hierdie Woord op die 
laaste dag tot jou veroordeling strek. Glo dit liewer: “Dit is ‘n be-
troubare Woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Chris-
tus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red” (1 Tim. 1:15). 

Dit is soos ‘n hamer en ‘n vuur 

“Is my Wood nie só, soos ‘n vuur, spreek die Here, en soos ‘n hamer 
wat ‘n rots vermorsel nie?” (Jer. 23:29). Die Woord van die Here kan 
die hardste hart sag maak en elke muur van weerstand afbreek 
indien ons net met ‘n oop en ontvanklike gemoed daarna sou luister 
en dit aanvaar. Baie mense verwerp egter dit wat hulle hoor en 
verhard sodoende hulle harte vir die Woord. Die Here sê: “Vandag as 
julle my stem hoor, verhard julle harte nie” (Heb. 3:7). Die mens is nie 
‘n robot wat eensydig deur die Here geprogrammeer en 
gemanipuleer word nie, maar ‘n denkende wese met ‘n vrye wil. Ons 
kan dus die Woord van die Here aanvaar of verwerp. Tydens Jesus 
se eerste koms na die aarde het die meeste mense Hom verwerp 
omdat hulle die sonde té lief gehad het en dit nie wou los nie (Joh. 
3:19). Hy wou hulle red, maar hulle wou nie (Matt. 23:37). 
 Indien ons egter ‘n leerbare gees het en die Woord ingang in ons 
gedagtes en harte vind, sal dit soos ‘n verterende vuur wees wat alle 
menslike teorieë en valse persepsies oor die lewe sal vernietig. In die 
plek van ons verdraaide sienings van vroeër sal ons goddelike wys-
heid en insig ontvang, m.a.w. verligte oë van die verstand. Die gees-
telike verhardheid, ongebondenheid en eiesinnigheid wat deur die 
sonde veroorsaak is, sal met sagmoedigheid, selfbeheersing en ‘n 
honger en dors na die Woord van die Here vervang word. 

Dit red sondaars se siele 

Die Woord getuig van Jesus: “Ontvang met sagmoedigheid die inge-
plante Woord, wat in staat is om julle siele te red” (Jak. 1:21). “Want 
julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onvergank-
like, deur die lewende Woord van God wat tot in ewigheid bly” (1 Pet. 
1:23). Ons moet seker maak dat ons in die Drie-enige God, Vader, 
Seun en Heilige Gees, glo, en in die Woord wat van sy Seun getuig, 
want dan alleen sal ons die ewige lewe in Hom ontvang. Jesus het in 
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sy hoëpriesterlike gebed vir sy dissipels gebid en vir die Vader gesê: 
“Ek het hulle u Woord gegee… Heilig hulle in u waarheid; u Woord is 
die waarheid… Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir dié 
wat deur hulle woord in My sal glo” (Joh. 17:14,17,20). Het jy al die 
lewendmakende Woord van God in die geloof ontvang en is jy ‘n 
getuie vir Jesus oral waar jy gaan? 

Dit is gees en lewe 

Die Here Jesus het gesê: “Die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees 
en is lewe” (Joh. 6:63). Ná ons wedergeboorte moet ons onsself ook 
daagliks met hierdie Woord voed, sodat ons geestelik kan opgroei tot 
die volwasse man of vrou in Christus: “…en verlang sterk soos pas-
gebore kindertjies na die onvervalste melk van die Woord, dat julle 
daardeur kan opgroei” (1 Pet. 2:2; Ef. 4:13-14). Hierdie geestelike 
voedsel is noodsaaklik, want “die mens sal nie van brood alleen lewe 
nie, maar van elke woord van God” (Luk. 4:4). Is hierdie Woord aktief 
werksaam in jou lewe? Paulus sê: “Laat die Woord van Christus 
ryklik in julle woon” (Kol. 3:16). 
 Die geestelike lewe wat daar in die Woord is, word dikwels met 
saad vergelyk (Luk. 8:11-15; 1 Pet. 1:23). Dit is die saad van die god-
delike lewe. Hierdie saad kan op twee maniere gebruik word. Dit kan 
deur die verkondiging gesaai word sodat die lewe daarvan in ander 
mense se harte gereproduseer word. Dit dien egter ook as geestelike 
voedsel vir ons, soos die brood wat van koringsaad gemaak word. 
Ons moet deur die Woord geestelik opgroei en sterk word. 

Dit is ‘n tweesnydende swaard 

“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” (Heb. 4:12). Die Woord is soos ‘n tweesnyden-
de swaard wat indring tot in ons diepste wese waar dit die gedagtes 
en houdings van ons harte openbaar. Dit is in staat om te kan onder-
skei tussen dit wat geestelik en dit wat vleeslik is. 
 Die swaard van die Woord is ook deel van ons geestelike wapen-
rusting: “En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die 
Gees – dit is die Woord van God” (Ef. 6:17). ‘n Swaard is die simbool 
van uitvoerende gesag en versinnebeeld die outoriteit van die wetge-
wer. Omdat God die oppergesag in die heelal het, staan die outoriteit 
van sy Woord ook vas. Alle verlostes kan hierdie swaard opneem 
deur hulle in die stryd teen die sonde, die wêreld en die duiwel op die 
beloftes in God se Woord te beroep. Satan en al sy magte is weer-
loos teen die gesag daarvan. 
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Dit is ‘n vaste rigsnoer vir ons lewe 

Die psalmis het gebid: “Maak my voetstappe vas in u Woord, en laat 
geen ongeregtigheid oor my heers nie (Ps. 119:133). Ons moet nooit 
van die pad van die Woord afwyk nie, want dan sal ons onsself met 
baie smarte deurboor: “Ek het my voete teruggehou van elke ver-
keerde pad, dat ek u Woord kan bewaar” (Ps. 119:101). Die Here het 
aan Josua gesê dat hy nie regs of links van die Woord moet afwyk 
nie, sodat hy met goeie gevolg kan handel oral waar hy gaan (Jos. 
1:7). Deur die beloftes in die Bybel te memoriseer en in die geloof te 
aanvaar, bêre ons die Woord van God in ons harte sodat ons teen 
Hom nie sal sondig nie (Ps. 119:11). Sodoende word die onverander-
like Woord ‘n rigsnoer vir ons lewe. Die Woord is ook ‘n vaste rots 
wat aan ons geestelike stabiliteit verleen, asook bestandheid teen die 
storms van die lewe. Die Here Jesus het gesê dat elkeen wat na 
Hom toe kom en na sy woorde luister, sal wees soos ‘n man wat sy 
huis op ‘n rots gebou het. Wanneer die storms teen hom losbreek, 
sal hy staande bly omdat sy huis op die rots gebou is. 

Dit verlig ons lewe 

Alle Christene moet die lig van God se Woord in die wêreld laat skyn. 
Ons moet ook kan getuig: “Die opening van u Woord gee lig” (Ps. 
119:130). Individue, groepe én regerings wat nie hulle besluite en 
beleid in die lig van God se Woord bepaal deur die beginsels daarvan 
te eerbiedig nie, wandel in die duisternis en leef in ‘n toestand van 
doelbewuste rebellie teenoor God. Vir hulle wag daar groot probleme, 
want hulle is soos iemand wat in die nag sonder ‘n lig in gevaarlike 
terrein probeer loop: “Terwyl die pad van die regverdiges is soos die 
lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe, is 
die weg van die goddelose soos duisternis: hulle weet nie waaroor 
hulle sal struikel nie” (Spr. 4:18-19). Kom na Hom toe wat alleen die 
lig van die wêreld is, en laat Hy jou deur sy Woord onderrig soos wat 
‘n vader sy seun onderrig. Dan kan jy ook jou Christelike opdrag 
vervul om die lig van die wêreld te wees (Matt. 5:14). 

Dit verskaf inligting oor die toekoms 

Petrus sê: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop 
julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn” 
(2 Pet. 1:19). Moenie die profesieë verag nie (1 Thess. 5:20), maar 
bestudeer dit onder die leiding van die Heilige Gees, wat jou in die 
volle waarheid sal lei (Joh. 16:13). Daar word ‘n spesiale seën aan 
ons belowe as ons die profetiese Woord bestudeer en ter harte neem: 
“Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor 
en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby” (Op. 1:3). 
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 Daar is ongelukkig baie Christene wat meen dat hulle sonder hier-
die kennis hulle weg deur die lewe sal vind. Hulle maak nie gereed 
om deur middel van die wegraping met Christus verenig te word en 
ook die groot verdrukking te ontvlug nie, maar hulle werk aan ‘n nuwe 
wêreldorde waardeur hulle ‘n mensgemaakte vrede op aarde probeer 
vestig. ‘n Groot ontnugtering wag egter op hulle: “Want wanneer hulle 
sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle” (1 Thess. 
5:3). Christene weet egter uit die profetiese Woord dat die huidige 
wêreld in die eindtyd ál hoe slegter en gevaarliker word, en uiteindelik 
sal verbygaan. Met die oog hierop tref hulle in Christus vir ‘n veel 
beter toekoms voorbereidings en maak in die hemel skatte bymekaar 
deur onder die leiding van die Heilige Gees werke te doen wat ewig-
heidswaarde het. 

Dit keer nie leeg tot God terug nie 

Die Woord van die Here strek óf tot die redding en geestelike op-
bouing van mense, óf tot hulle veroordeling weens ongeloof. Dit sal 
dus glad nie leeg tot God terugkeer nie: “Want soos die reën en die 
sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar 
die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad 
gee aan die saaier en brood aan die eter; so sal my Woord wees wat 
uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen 
wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur” 
(Jes. 55:10-11). Die Woord van God sal in alle opsigte volbring word 
(Op. 17:17) – vir gelowiges én ongelowiges. “God is geen man dat Hy 
sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hý iets 
sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?” (Num. 
23:19). Met sy volmaakte voorkennis weet God presies wat in die 
toekoms gaan gebeur, daarom kon Hy vooraf vir elke behoefte voor-
siening maak en ook ‘n behoorlike straf vir die sondaars aankondig. 
Sy Woord is betroubaar en nodig, en ‘n ware bron van geestelike 
seën vir diegene wat dit in die geloof aanvaar. Vir hulle is dit soos 
manna uit die hemel, en ook soos die reën en die sneeu wat uit die 
hemel op ‘n dorre aarde neerdaal. Dit vervul in ‘n lewensbelangrike 
behoefte omdat dit die ewige lewe aanbied én dit ook onderhou. 

Dit hou vir ewig stand 

“Die Woord van die Here bly tot in ewigheid” (1 Pet. 1:25). Die Here 
Jesus het gesê: “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my 
woorde sal nooit verbygaan nie” (Matt. 24:35). Dit bly altyd van krag, 
raak nooit irrelevant nie en sal selfs ná die huidige hemel en aarde 
nog steeds voortbestaan. Alles daarvan sal vervul word. Saam met 
die psalmis kan ons ook die ewigdurendheid van die Here, sy Woord 
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en sy goedertierenheid besing: “Die bevele van die Here is reg: hulle 
verbly die hart; die gebod van die Here is suiwer: dit verlig die oë; die 
vrees van die Here is rein: dit bestaan tot in ewigheid” (Ps. 19:9-10).  
“Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U 
my lewend gemaak” (Ps. 119:93). Kan jy ook so sê? 

Buite-Bybelse openbarings 

In die lig van hierdie feite moet die groot dwaling van buite-Bybelse 
openbarings van God se wil opnuut beklemtoon word. Daar is baie 
mense wat die Bybel probeer aanvul deur te beweer dat die Here 
verdere inligting deur middel van drome, visioene, tale, boodskappe 
deur engele, en selfs deur ’n hoorbare stem, aan hulle oordra. Sulke 
mense se buite-Bybelse leerstellings en profesieë word egter telkens 
as vals bewys omdat dit nie bewaarheid word nie. 
 Nadat die Bybel in die eerste eeu met die voltooiing van die Nuwe 
Testament se 27 boeke klaar geskryf is, het ons nie meer buite-
Bybelse openbarings nodig nie (Heb. 1:1). Die Here Jesus praat met 
ons deur sy Woord, en maak ook die Woord deur die Heilige Gees 
lewend in ons harte. Die Heilige Gees gee aan ons verligte oë van 
die verstand om die Woord te kan verstaan (Ef. 1:17-19; 1 Kor. 2:10), 
Hy herinner ons telkens aan dit wat die Here Jesus gesê het en ver-
kondig ook die toekomstige dinge aan ons (Joh. 14:26; 15:26; 16:13-
14). Spreek die Here deur sy Woord tot jou, of wag jy dalk dat Hy op 
ander maniere, buite sy Woord om, met jou moet praat? Oswald 
Chambers het in sy dagboek, “My Utmost for His Highest” (bl. 3) die 
volgende oor God se kommunikasie met ons geskryf: 

Jesus het gesê: “Die woorde wat Ek tot julle spreek [nie ‘die woorde wat Ek ge-

spreek het nie’], is gees en is lewe” (Joh. 6:63). Skielik word sy woorde lewend 

en werklik soos wat Hy dit in ’n besondere situasie opnuut deur sy Gees tot ons 

harte laat spreek. Dit is die manier waarop God met ons praat – nie deur drome 

en visioene nie, maar deur woorde. Wanneer ons tot God nader om met Hom te 

kommunikeer, vind dit deur die eenvoudige manier van woorde plaas. 

 Ons kan onsself van baie dwalings vrywaar as ons die beginsel 
van Sola Scriptura (net die Woord) eerbiedig. Selfs al is ons onder 
die versoeking om waarde aan drome en visioene te heg, mag ons 
dit steeds nie as ’n openbaring van God se wil oorvertel nie. Ons het 
net een duidelike opdrag wat God se wil betref: “Verkondig die Woord; 
hou aan tydig en ontydig” (2 Tim. 4:2). 
 Is jy ‘n man of ‘n vrou van God se Woord, of dalk een van die talle 
moderniste wat hulle deur menslike leerstellings, selfaangestelde pro-
fete, emosies, tekens en wonders, of dalk bonatuurlike manifestasies 
laat lei? Die uiteindelike toets sal wees of jy God se Woord bewaar 
en sy Naam nie verloën het nie (Op. 3:8).  
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6. God se Beeld 
n Génesis 1:26 sê die Drie-enige God: “Laat Ons mense maak na 
ons beeld, na ons gelykenis.” In hierdie woorde waarmee die 

Skepper die Bybelse geskiedenis van die mens begin, het ons die 
openbaring van die ewige doel waaraan die mens sy bestaan te 
danke het, en ook die heerlike, ewige toekoms waarvoor hy bestem 
is. Die Here het besluit om ‘n goddelike wese te maak, ‘n wese wat 
sy beeld en gelykenis sal wees, die sigbare openbaring van die heer-
likheid van die Onsigbare Een. 
 Om ‘n wese te hê wat geskape en tóg soos God is, was ‘n taak 
wat ewige wysheid geverg het. Dit is die natuur en heerlikheid van die 
Here dat Hy absoluut onafhanklik van enigiets is. Hy het lewe in 
Homself en het sy bestaan aan niemand buite Homself te danke nie. 
Indien die mens soos God is, moet hy ook in hierdie opsig sy beeld 
en gelykenis wees – hy moet word wat hy uit sy eie vrye wil besluit 
het om te wees. Aan die ander kant is dit die natuur en heerlikheid 
van die mens om in alle dinge van sy geseënde Skepper afhanklik te 
wees. Hoe kan hierdie teenstelling versoen word – ‘n wese wat af-
hanklik en tóg selfbepalend is, geskape en tóg goddelik? In die mens 
self word hierdie misterie opgelos. As mens gee God aan hom lewe, 
maar verleen ook aan hom die wonderlike mag van ‘n vrye wil. Dit is 
slegs in die proses van persoonlike en vrywillige toeëiening dat enig-
iets so hoog en heilig soos gelykvormigheid aan God die mens se 
deel kan wees. 
 Toe sonde ingekom en die mens uit sy hoë roeping verval het, het 
God nie sy doel met hom laat vaar nie. Die sentrale gedagte van sy 
openbaring aan Israel was: “Wees heilig, want Ek is heilig” (Lev. 
11:44). Gelykvormigheid aan God in dit wat sy hoogste volmaaktheid 
behels, is die hoop van Israel én die kerk (1 Pet. 1:15-16). Verlossing 
het nie ‘n hoër ideaal as dit wat in die skepping geopenbaar is nie – 
dit kan slegs die ewige doel van God opneem en uitwerk. 
 Dit was met hierdie doel in gedagte dat die Vader die Seun na die 
aarde toe gestuur het as die uitdruklike beeld van Homself. Jesus 
Christus, wat in die gestalte van God was, het Homself verneder en 
die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem. As ‘n nederige mens het 
Hy nogtans ‘n goddelike, sondelose en volmaakte lewe gelei, en in 
daardie opsig vir ons ‘n voorbeeld gestel oor hoe ons moet leef. In 
Hom is die God-gelykvormigheid waarvoor ons geskape is, en wat 
ons persoonlik moet aanneem om dit ons eie te maak, in menslike 
gestalte geopenbaar. Die begeerte na ons lank-verlore gelykvormig-
heid aan God moet opgewek word wanneer ons na Christus kyk.  

I 
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 Daar was ‘n tweevoudige werk wat Christus moes doen om die 
hernuwing van ons beeld te bewerkstellig. Die een was om in sy lewe 
die gelykenis van God self te vertoon sodat ons kan weet wat God-
gelykvormigheid beteken, en ook te verstaan wat ons van Hom as 
ons Verlosser moet verwag en aanvaar. Toe Hy dit gedoen het, en 
aan ons die voorbeeld van ‘n God-gelykvormige lewe in menslike 
gedaante gegee het, het Hy gesterf. Hierdeur het Hy sy eie lewe in 
die gelykenis van God teruggekry en tot ons beskikking gestel, sodat 
ons in die krag van sy opstandingslewe volgens die beeld kan leef 
van dit wat ons in Hom gesien het. Wat Hy as ons Voorbeeld in sy 
lewe gewys het, het Hy as ons Verlosser deur sy dood gekoop om 
aan ons te kan skenk. 
 Die leerstelling dat Jesus Christus nie alleen op aarde geleef het 
om vir ons redding te sterf nie, maar om ook aan ons te wys hoe ons 
moet leef, kry nie voldoende prominensie in die prediking nie. Die 
absolute noodsaaklikheid om die voorbeeld van Christus se lewe na 
te volg, is ‘n kenmerk van ware dissipelskap. Indien die versoening en 
vergifnis alles is, en die Christus-gelykvormige lewe iets sekondêrs, 
is dit vanselfsprekend dat die aandag hoofsaaklik op eersgenoemde 
gevestig sal word. Dit sal tot ‘n neiging lei om terug te sit nadat vergif-
nis van sonde verkry is. 
 Indien, aan die ander kant, gelykvormigheid aan die beeld van 
God se Seun die hoofdoelwit is, en die versoening ‘n middel om hier-
die doel te verwesenlik, soos met die skepping van die mens in die 
vooruitsig gestel, dan sal dit altyd op die voorgrond gestel word wan-
neer daar oor bekering en vergifnis gepreek word. Die versoening 
van die kruis en die vereenselwiging met die kruis as die voorwaarde 
vir ware dissipelskap, moet met dieselfde beklemtoning verkondig 
word. Geloof in Jesus en gelykvormigheid aan sy karakter sal dan as 
onafskeibaar beskou word. Alleen dan sal ons in staat wees om na 
die volmaaktheid voort te gaan en beelddraers van God te wees. 
 Kom ons kyk na ‘n aantal aspekte van ons geestelike lewe waarin 
ons uitdruklik beveel word om aan die Here Jesus gelykvormig te 
word. Die eerste opdrag sluit ons hele lewenswandel in. Ons kry die 
volgende stelling in 1 Johannes 2:6: “Hy wat sê dat hy in [Christus] 
bly, behoort self ook te wandel soos Hy gewandel het.” Die vrug van 
‘n lewe in Christus is ‘n lewe soos Christus. Die twee opdragte is ewe 
belangrik: Ek moet in Christus bly, en ook wandel soos Hy gewandel 
het. Hierdie verhouding word ook in Johannes 15 verduidelik. Dit is 
net die loot wat in die wynstok bly, en ook skoongemaak en gesnoei 
is, wat veel vrug sal dra. Ons kan nie soos Christus wandel as ons 
nie in Hom bly en ook van elke besoedeling van die vlees en die 
gees gereinig word nie (2 Kor. 7:1). 
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 Dit is van grondliggende belang in almal van ons se geestelike 
lewens om gelykvormig aan die dood en opstanding van Christus te 
word. Die Bybel sê: “Want as ons met Hom saamgegroei het deur 
die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié 
aan sy opstanding… Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die 
sonde eens en vir altyd gesterwe… So moet julle ook reken dat julle 
wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, 
onse Here” (Rom. 6: 5,10,11). Soos Christus, het die gelowige ook 
vir die sonde gesterf – hy is een met Hom in die gelykvormigheid aan 
sy dood. Die kennis dat Christus as gevolg van ons sonde gesterf het 
om versoening te bewerk, is noodsaaklik vir ons regverdigmaking. So 
ook is die kennis dat Christus – en ons saam met Hom in die gelyk-
vormigheid aan sy dood – met betrekking tot die sonde gesterf het, 
noodsaaklik vir ons heiligmaking. Laat ons probeer om dit te verstaan 
en in Christus vir die sonde te sterf. 
 Dit was as die tweede Adam dat Christus gesterf het. Ons het met 
die eerste Adam saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood. 
Hy het geestelik gesterf, en ons saam met hom, en die krag van sy 
dood werk in ons. Op ‘n soortgelyke wyse het ons ook met Christus 
saamgegroei in die gelykvormigheid aan sy dood: Hy het vir die sonde 
gesterf, en ons saam met Hom. Nou werk die krag van sy dood in 
ons. Ons is inderdaad dood vir die sonde, so seker as wat Hy self 
daarvoor gesterf het. 
 Die geheim van heiligmaking is dat ons, soos Christus, ook vir die 
sonde moet sterf. Die Christen wat dit nie verstaan nie, dink altyd dat 
die sonde té sterk vir hom is, dat dit steeds mag oor hom het en dat 
hy dit soms moet gehoorsaam. Hy dink egter net so omdat hy nie 
weet dat hy, soos Christus, dood vir die sonde is nie. Indien die 
gelowige nóg sondig, is dit omdat hy nie sy voorreg gebruik om te 
leef soos iemand wat dood vir die sonde is nie. As gevolg van on-
kunde, ‘n gebrek aan waaksaamheid, of ongeloof, vergeet hy die be-
tekenis en krag van sy gelykvormigheid aan Christus se dood, en 
sondig dan weer. Indien hy egter ‘n vaste geloof het in wat sy deel-
name aan Christus se dood beteken, het hy die krag om sonde te oor-
kom. Hy verstaan duidelik dat daar nie gesê word: “sonde is dood” 
nie. Nee, sonde is nie dood nie. Die sonde leef nog en werk deur die 
vlees; maar die gelowige is self vir die sonde dood en lewend vir 
God. Sonde kan dus nie vir ‘n enkele oomblik sonder sy toestemming 
mag oor hom hê nie. Indien hy sondig, is dit omdat hy homself daar-
aan onderwerp en dit toelaat om oor hom te heers. 
 Geliefde Christen wat daarna streef om soos Christus te wees, 
neem die gelykvormigheid aan sy dood as een van die heerlikste 
dele van die lewe wat jy lei. Probeer om ‘n dieper begrip te verkry van 
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wat dit beteken om te leef soos iemand wat dood vir die sonde is; as 
een wat, deur te sterwe, van die heerskappy daarvan bevry is en nou 
in die nuwe lewe deur Jesus Christus daaroor kan heers. Dan sal die 
gelykvormigheid aan sy dood toenemend in jou werksaam wees 
terwyl Christus se dood sy volle krag in jou hele lewenswandel sal 
openbaar. Dit is waarom Paulus sê: “Ons wat die sonde afgesterf het, 
hoe kan ons nog daarin lewe?” (Rom. 6:2). In die krag van Christus 
se opstandingslewe kán jy oor die sonde triomfeer. 
 Daar is ook verskeie ander opsigte waarin ons aan die beeld van 
God gelykvormig moet wees deur soos Christus te word en aktiewe 
navolgers van Hom te wees. 
 Een van die uitstaande eienskappe van die Drie-enige God is 
liefde, en sy liefde word deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort 
sodat ons hele lewe daarin gewortel en gegrond kan word. Dit is nie 
‘n begeerlike liefde nie, maar ‘n diensbare en opofferende liefde wat 
uitreik na ‘n wêreld in sy nood. “Hieraan het ons die liefde leer ken, 
dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die 
broeders af te lê” (1 Joh. 3:16). Dit beteken ook om ‘n lewe van eie-
belang en finansiële gewin af te lê sodat jy diensbaar in die koninkryk 
kan wees. Sonder ‘n vervulling met hierdie liefde kan ons nie in die 
voetspore van Jesus wandel nie. Hy het vir sy dissipels gesê: “Hier-
aan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder me-
kaar het” (Joh. 13:35). 
 ‘n Ander opdrag het Jesus self in Johannes 13:15 aan ons gegee: 
“Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle ge-
doen het, ook so te doen.” Die Here Jesus het die werk van ‘n slaaf 
gedoen deur sy dissipels se voete te was. Sy liefde het Hom gemoti-
veer om die mees nederige werk te doen, sodat ander gereinig en 
geestelik opgebou kon word. Hy het ook vir sy dissipels gesê: “Ek is 
onder julle soos een wat dien” (Luk. 22:27). Hierdeur het Hy vir ons ‘n 
voorbeeld gestel om laag neer te buig en selfs die nederigste diens in 
sy koninkryk te verrig. Ons moet, soos Christus, ook bereid wees om 
onregverdig te ly wanneer ons aan ander goed doen (1 Pet. 2:21).  
 Vergewensgesindheid is ‘n wonderlike, goddelike eienskap van 
Jesus waarin Hy ook van ons verwag om navolgers van Hom te wees. 
Paulus sê: “Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die 
ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook 
doen” (Kol. 3:13). Het jy werklik almal vergewe wat verkeerd teenoor 
jou opgetree het – selfs tot sewentig maal sewe toe? Dit het baie 

ernstige gevolge as jy sou nalaat om ander te vergewe, want dit lei tot 
bitterheid en wraakgedagtes. Die Here Jesus sê: “As julle die mense 
hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook 
nie vergewe nie” (Matt. 6:15). 
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 ‘n Baie belangrike aspek waarin ons soos Christus moet word, is 
in sy hoedanigheid as die Gestuurde Een. Hy het die goeie nuus van 
God se reddende genade in die wêreld kom verkondig en verwag van 
ons om hiermee voort te gaan totdat Hy kom. Hy het vir sy dissipels 
in die bovertrek gesê: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle 
ook” (Joh. 20:21). Later het Hy vir ‘n groter groep volgelinge gesê: 
“Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea 
en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde” (Hand. 1:8). Jesus 
Christus is die lig van die wêreld, maar Hy het vir sy dissipels gesê: 
“Julle is die lig van die wêreld” (Matt. 5:14). Deur van Hom te getuig, 
laat ons hierdie lig in ‘n donker wêreld skyn. 
 ‘n Verdere aspek van Christus se lewe wat in ons gestalte moet 
aanneem, is die intensiewe gebruik van die Skrifte as ‘n vaste riglyn 
van God se wil. Wat die Here Jesus as mens hier op aarde bereik 
het, is grootliks aan sy gebruik van die Skrifte te danke. Hy het daarin 
die weg wat Hy moes bewandel, gevind, die geestelike voedsel en 
krag wat Hy vir sy werk nodig gehad het, asook die wapens waardeur 
Hy elke vyand kon oorwin. Sy hele lewe was die vervulling van dit wat 
in die Boek oor Hom geskryf is. Bewyse hieroor is volop: In sy versoe-
king in die woestyn het Hy deur sy uitspraak: “Daar is geskrywe…” vir 
Satan oorwin (Matt. 4:4). In sy verskille met die Fariseërs het Hy 
Homself telkens op die Woord beroep: “Wat sê die Skrif? … Het julle 
nie gelees nie? … Is dit nie geskrywe nie?” In sy gesprekke met die 
dissipels het Hy ook die bewyse vir sy lyding en opstanding uit die 
Skrif aangehaal: “Hoe sou die Skrifte dan vervul word dat dit so moet 
gebeur?” (Matt. 26:54). Hoeveel te meer moet ons voetstappe nie in 
die Woord veranker wees nie? Ons moet die Woord van God in ons 
harte bêre dat ons teen Hom nie sal sondig nie. Die geestelike 
rykdomme van die Here word hierdeur aan ons gebied, want elke 
Bybelse belofte is in Christus Jesus ja en amen (1 Kor. 1:20). Hy is 
self die vleesgeworde Woord (Joh. 1:14), daarom spreek Hy deur die 
Woord tot ons. As jy soos Christus wil wees, dan moet jy die Heilige 
Gees deur intensiewe Bybelstudie en persoonlike toewyding die ge-
leentheid gee om die Woord van God op die tafels van jou hart te 
skrywe. Dit is die grondwet van jou lewe. 
 Jesus stel ook aan ons ‘n voorbeeld deurdat Hy met die Heilige 
Gees vervul is. Sedert sy hoë geboorte het Hy die Gees gehad wat in 
Hom gewoon het, maar daar was ‘n tyd, voor sy openbare bediening, 
toe Hy deur die Gees spesiale kommunikasie met die Vader nodig 
gehad het. Ons lees: “En Jesus het vol van die Heilige Gees terug-
gekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei” 
(Luk. 4:1). Die neerdaal van die Heilige Gees op Hom by die Jordaan-
rivier waar Hy gedoop is, was ‘n werklike gebeurtenis: Hy is met die 
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Gees vervul. Hy het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af te-
ruggekeer, en daarna nog duideliker as ooit tevore die leiding deur 
die Heilige Gees ervaar. In die woestyn het Hy geworstel en oorwin, 
nie in sy eie goddelike krag nie, maar as ‘n man wat deur die Heilige 
Gees versterk en gelei is. Ook in hierdie verband het “Hy in alle op-
sigte aan sy broeders gelyk geword” (Heb. 2:17). Die teendeel van 
hierdie stelling is ook waar: die broeders word in alle opsigte aan 
Hóm gelyk gemaak. Hulle word geroep om soos Hy te lewe. Dit word 
nie van hulle vereis sonder om dieselfde krag tot hulle beskikking te 
stel nie. Hierdie krag is die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons 
van God ontvang het. Soos wat Jesus deur die Gees gevul is en daar-
na deur die Gees gelei is, so moet ons ook deur die Heilige Gees 
vervul en gelei word. Die opdrag aan alle Christene in Efésiërs 5:18 
is: “Word met die Gees vervul.” 
 Hy wat soos Jesus wil leef, moet hier begin: hy moet deur die 
Gees vervul word. Wat die Here van sy kinders vra, gee Hy eers aan 
hulle. Hy vra van ons volkome gelykvormigheid met Christus omdat 
Hy aan ons, soos aan Jesus, die volheid van die Heilige Gees gee. 
Ons moet met die Gees vervul word. Hier het ons die rede waarom 
die leer oor die navolging van en eenheid met Christus so min promi-
nensie in die kerk geniet. Mense soek in hulle eie krag daarna, met 
slegs die hulp van sekere werkinge van die Heilige Gees. Hulle ver-
staan nie dat niks minder as die vervulling met die Heilige Gees nodig 
is nie. Om dit te kan verkry, moet hulle vir die sonde sterf. 
 Dit word nie genoegsaam besef nie dat die opdrag: “word met die 
Gees vervul” vir elke Christen bedoel is. Jesus as Verlosser vervul 
elkeen wat glo en Hom daarvoor vertrou, met die Heilige Gees. Slegs 
wanneer die kerk eers die vervulling met die Heilige Gees verkondig, 
sal die gelykvormigheid aan Christus gesoek en verkry word. Mense 
sal dan verstaan en erken dat om soos Christus te wees, ons deur 
dieselfde Gees gelei moet word, en, om soos Hy deur die Gees gelei 
te word, moet ons met die Gees vervul word. Niks minder nie as die 
volheid van die Gees is nodig om soos Christus te leef. Die Heilige 
Gees sal Jesus in jou verheerlik en jou herinner aan alles wat Hy ge-
sê het (Joh. 14:26; 15:26; 16:14). Hy sal jou geestelike oë oopmaak 
sodat jy met ‘n onbedekte gesig die heerlikheid van die Here sal aan-
skou, terwyl jy van gedaante verander word na dieselfde beeld van 
heerlikheid (2 Kor. 3:18). 
 ‘n Laaste aspek van die Christus-gelykvormige lewe wat ek wil 
noem, is dié van gebed. Die Bybel sê oor Jesus: “En vroeg in die 
môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n 
eensame plek vertrek en daar gebid” (Mark. 1:35). In sy lewe van 
eensame gebed is my Verlosser ook my voorbeeld. Hy kon nie die 
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hemelse lewe in sy siel in stand hou sonder om Homself voortdurend 
van mense af te sonder en met sy Vader te kommunikeer nie. Die 
hemelse lewe in my het dieselfde behoefte aan volkome afskeiding 
van mense – nie net vir enkele oomblikke nie, maar lank genoeg vir 
gemeenskap met die Fontein van Lewe, die Vader in die hemel. 
Waarom het die Verlosser ure van gebed nodig gehad? Het Hy nie 
die seën geken om te midde van sy besige lewe sy siel tot God op te 
hef nie? Het die Vader nie in Hom gewoon nie, en het Hy nie in die 
diepte van sy hart onafgebroke gemeenskap met Hom gehad nie? 
Ja, daardie verborge lewe was inderdaad sy deel. Daardie lewe, on-
derworpe aan die wet van ‘n menslike bestaan, het egter die be-
hoefte aan voortdurende verkwikking en vernuwing uit die fontein ge-
had. Dit was ‘n lewe van afhanklikheid. Omdat hierdie lewe sterk en 
waar is, kan dit nie die verlies aan direkte en konstante gemeenskap 
met die Vader, met wie en in wie dit sy bestaan en seën te danke het, 
verbeur nie.  
 Wat ‘n les is dit nie vir elke Christen nie! Verlengde kontak met 
mense is uitputtend en nadelig vir ons geestelike lewe. Dit bring ons 
onder die invloed van die sigbare en tydelike dinge. Niks kan vir die 
verlies aan verborge en direkte gemeenskap met God vergoed nie. 
Selfs werk in die diens van God is vermoeiend. Ons kan nie aanhou 
om ander te seën sonder om ons toerusting met krag uit die hoogte te 
vernuwe nie. Ek moet elke dag in die verborgene gemeenskap met 
die Vader hê. Soos Christus, is my lewe verborge in die hemel, in 
God. Dit het daagliks tyd nodig om uit die hemel gevoed te word. Die 
krag om ‘n hemelse lewe op aarde te lei, kan net uit die hemel kom. 
 Groot en onbeskryflike heerlikheid wat nog nie eers in die hart van 
die mens opgekom het nie, wag op ons wanneer ons by die koms 
van Christus met verheerlikte liggame beklee sal word en ons hemel-
se woning in die Vaderhuis sal kry (Fil. 3:20-21; 1 Kor. 2:9). Johan-
nes sê: “Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie ge-
openbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy ver-
skyn, aan Hom gelyk sal wees” (1 Joh. 3:2). Die beeld en gelykenis 
van God sal ten volle in ons weerspieël word. Dan sal ons regters 
wees wat saam met Christus die wêreld sal oordeel (1 Kor. 6:2) en 
ook konings wat saam met Hom sal regeer (Op. 5:9-10). 
 Nou, in hierdie bedeling, is ons egter nie konings en regters nie, 
maar soldate van die kruis, diensknegte van God en volgelinge van 
die lydende Christus wat deur die wêreld verwerp is. Ons gaan deur 
vele verdrukkinge in die koninkryk van God in, maar in dit alles is ons 
meer as oorwinnaars in Hom wat ons liefgehad en sy lewe vir ons 
afgelê het. As ons nie in die vlees wandel nie, maar in die Gees, sal 
ons God behaag deur ‘n lewe te lei wat soos dié van sy Seun is.  
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7. God se Gedagtes 
od het mense na sy beeld en gelykenis gemaak, wat in hulle eie 
belang volgens sy heilige wil moet optree en leef, daarom is dit 

vanselfsprekend dat hulle ook hemelse gedagtes moet bedink as 
hulle soos Hy wil wees. Omdat mense egter ‘n vrye wil het, het hulle 
die keuse of hulle God se wil, hulle eie wil of selfs die wil van die 
duiwel sal doen, en ook of hulle heilige gedagtes of sondige gedagtes 
sal bedink. As denkende mense kan ons self besluite neem en dus 
ook beheer oor ons gedagtewêreld uitoefen. Hiervoor is ons teenoor 
God aanspreeklik. Dit is baie belangrik dat hierdie verborge terrein 
van ons lewe geheilig en aan God toegewy moet word, want dit het 
baie met ons besluite, voornemens en ingesteldheid te doen. 
 Kom ons kyk kortliks wat die Bybel oor die belangrike rol van ge-
dagtes sê: “Hoe groot is u werke, o Here; baie diep is u gedagtes” 
(Ps. 92:6). “Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe ge-
weldig is hulle volle som nie!” (Ps. 139:17). Die basiese gedagte wat 
God vir die mens koester, is om aan hom ‘n hoopvolle toekoms te 
gee indien hy die weë van geregtigheid bewandel (Jer. 29:11). Indien 
hy dit nie doen nie en eerder die pad van die sonde verkies, dan sal 
die toorn van die Here oor hom en die ander sondaars geopenbaar 
word (Ps. 2:5,12; 90:11). 
 Wat die mens betref, kan ons nie ons gedagtes vir die Here weg-
steek nie. Dawid sê: “U verstaan van ver my gedagte…” (Ps. 139:2). 
“Die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is” 
(Ps. 94:11). In die Nuwe Testament lees ons ook dat Jesus die ge-
dagtes van mense volkome geken het nog voordat hulle gepraat het 
(Matt. 12:25; Luk. 6:8, 11:17). Sondaars is almal die slagoffers van 
sondige gedagtes wat onder die aanstigting van Satan uit hulle geval-
le, sondige natuur en bose, ongereinigde harte voortspruit: “Want van 
binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, 
hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, 
afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid” (Mark. 7:21-22). 
 Hoe moet hierdie sondige gedagtes in die hart van die mens ge-
ïdentifiseer word? Die Here gee aan ons ‘n bonatuurlike hulpmiddel 
hiervoor, naamlik sy Woord: “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 be-
oordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart” (Heb. 4:12). 
Die Woord is soos ‘n tweesnydende swaard wat indring tot in ons 
diepste wese waar dit die gedagtes en houdings van ons harte open-
baar. Dit is in staat om te kan onderskei tussen dit wat geestelik is en 

G 
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dit wat bloot uit die siel (die intellek, wil en emosies) van die mens 
afkomstig is. Die swaard van die Woord dring deur tot by die skeiding 
van die siel en gees. Die innerlike lewe van ‘n Christen is soms ‘n 
vreemde mengsel van motiverings waarvan sommige opreg geestelik 
en ander volkome menslik is. Die Woord van God is nodig om onder-
skeid te tref en te openbaar wat geestelik en wat vleeslik is. Mense 
verkeer soms onder die indruk dat hulle sekere stappe uit suiwer 
geestelike oorwegings beplan terwyl dit, soos die Woord van God 
hulle sal wys, uit ongeloof of sondige motiewe gebore mag wees. 
 Wat moet die sondaar doen as hy onder die geklank van God se 
Woord, en ook deur die oortuiging van die Heilige Gees, tot die ken-
nis van sy sondige gedagtes en lewenswandel kom? Hy moet hom-
self met berou tot die lewende God bekeer: “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. Want my gedagtes is nie julle gedag-
tes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos 
die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my 
gedagtes as julle gedagtes” (Jes. 55:7-9). 
  Dit is duidelik dat alle sondes by verkeerde gedagtes begin. Hier-
deur kry Satan ‘n vastrapplek in jou lewe. “Want hoewel ons in die 
vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die 
wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om 
vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat 
opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange 
neem tot gehoorsaamheid aan Christus” (2 Kor. 10:3-5). Hierdie is ‘n 
waarskuwing teen sondige gedagtes, maar ook ‘n plan van aksie vir 
geestelike herstel, wat aan ‘n Christelike gemeente gerig word. Die 
Here wil hê dat ons met die wapens van die lig weerstand teen die 
sonde moet bied sodat ons nie slagoffers daarvan word nie. Die vier 
stadiums waardeur sonde ontwikkel, is regstreeks aan mekaar ver-
bind. Wanneer ‘n vesting van sonde val, dan val saam met dit die 
planne (strategie), skanse teen die waarheid (morele regverdiging) 
én die rebelse gedagtes (verkeerde idees) waaruit dit ontstaan het. 
 Christene wat die oprigting van sondige vestings in hulle lewens 
wil voorkom, moet dus by die vertrekpunt van sonde weerstand bied, 
naamlik op die gedagtevlak. Verkeerde idees en voornemens is die 
begin van sondige dade. Hierdie gedagtes en slegte begeertes kan 
uit die mens se eie onderbewussyn en vleeslike natuur na vore kom, 
want: “...elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weg-
gesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, 
baar dit sonde” (Jak. 1:14-15). Dit wat ek met my oë sien, is dikwels 
die oorsaak van sonde (Matt. 5:28; 1 Joh. 1:15-16). Verleidende ge-



 47 

dagtes kan ook uit verkeerde leesstof en opruiende of moreel afbre-
kende gesprekke voortspruit: “Moenie dwaal nie; slegte gesprekke 
bederf goeie sedes” (1 Kor. 15:33). ‘n Ander bron van sondige ge-
dagtes is regstreekse beïnvloeding deur die duiwel. Hy kan vurige 
pyle op jou afvuur (Ef. 6:16) waardeur hy jou gedagtes verwar en ver-
keerde suggesties by jou plant. Soms mag hierdie gedagtes goed 
voorkom, maar dan kan dit nogtans ‘n bedekte aanval op jou Christe-
like waardes en lewenswyse wees. Om dié rede moet alle gedagtes 
in die lig van die Bybel beoordeel word. 
 Die duiwel slaag dikwels daarin om Christene se gedagtes gewel-
dig te laat dwaal, veral wanneer hulle bid of na ‘n goeie boodskap 
luister. Omdat sonde by gedagtes begin, moet elke gedagte gevange 
geneem word tot die gehoorsaamheid aan Christus. 
 Indien daar nie teen sondige gedagtes weerstand gebied word 
nie, dan beteken dit dat hulle stilswyend aanvaar en mettertyd in jou 
hart en verstand gevestig raak. Hierna soek jy morele regverdiging 
om uitvoering daaraan te gee. Jy beredeneer die saak dan na alle 
kante toe en begin om jou sondige voorneme goed te praat. In die 
proses bou jy ‘n skans vir die leuen in jou lewe. Jy gebruik en ver-
draai selfs die Bybel om morele en godsdienstige regverdiging vir jou 
beplande dade te kry. 
 Die duiwel het ‘n Bybelteks aangehaal toe hy die Here Jesus ver-
soek het. Hy het voorgestel dat Jesus van die tempel se dak af-
spring, en gesê: “Daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee 
aangaande U om U te bewaar, en hulle sal U op die hande dra, sodat 
U nie miskien u voet teen ‘n klip stamp nie” (Luk. 4:10-11). Satan 
gebruik nog steeds hierdie metode om die Bybel te verdraai en daar-
deur ‘n skans teen die ware kennis van God op te bou. Só beïnvloed 
hy jou om in ‘n leuen te lewe en jou deur misleiding teen die  basiese 
waarhede in God se Woord te verset. 
 Noudat die sondige gedagte gevestig én verkeerdelik deur jou 
geregverdig is, moet ‘n strategie, of plan van aksie, vir die implemen-
tering daarvan uitgewerk word. Daar is geen einde aan die vinding-
rykheid, bose planne, skelmstreke, geheime ontmoetings en knoeiery 
waarmee mense vorendag kom om uitvoering aan sondige idees te 
gee nie. As hierdie planne nie verbreek word nie, word hulle uitgevoer 
en kom die sonde tot sy volle verwerkliking. 
 Wanneer die sondige daad gepleeg word, word ‘n oorwinning vir 
die magte van die duisternis in die persoon se lewe behaal. ‘n Ves-
ting word dan vir die betrokke sonde opgerig waarin dit homself in-
grawe en verskans om jou te kan bind. Die persoon word dan ‘n slaaf 
van daardie sonde en doen dit oor en oor. Dit maak nie saak of dit 
tabak- of drankverslawing, gewelddadigheid, owerspel, materialisme, 
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leuens, diefstal of wat ook al is nie, maar hierdie sonde kry beheer 
oor sy slagoffer en regeer hom as’t ware uit die vesting wat in sy lewe 
opgerig is: “...want waar ‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 
‘n slaaf geword” (2 Pet. 2:19; kyk ook Joh. 8:34). Met verloop van tyd 
word die verslawing erger, die vesting van Satan word versterk en 
nuwe vestings kom by. 
 Die ontwikkelingspad van sonde is duidelik. Dit begin by die ge-
dagtes wat ongehoorsaam aan Christus is, dan word dit geregverdig, 
daarna word planne beraam om dit uit te voer, en uiteindelik word die 
sondige dade gedoen en raak in jou lewe gevestig. 
 ‘n Klassieke voorbeeld van hierdie pad van verleiding is die geval 
van koning Dawid. Hy het ‘n mooi vrou gesien bad en haar begeer. 
Hy het nie hierdie gedagte in die lig van God se Woord geëvalueer 
nie, anders sou hy dit dadelik verwerp het omdat dit strydig met die 
wet van die Here is: “Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie” (Ex. 
20:17). Hy was oop vir die voorstel wat aan hom gemaak is, en het 
dadelik na fase 2 oorgegaan. Hierin het hy regverdiging vir die ge-
dagte gevind deur ‘n leuenagtige skans teen die kennis van God op 
te rig en te redeneer dat hy as die koning van Israel enige vrou kon 
neem wat sy hart begeer. In fase 3 het hy ‘n bose plan beraam om 
van die vrou se man ontslae te raak en haar dan vir homself te neem. 
In fase 4 het hy die plan laat uitvoer, die man se dood op die slagveld 
bewerkstellig en sy vrou gevat. 
 Hierdie vesting van sonde het egter nie lank in Dawid se lewe ge-
bly nie, want hy het hom grondig daarvan bekeer: “Verberg u aan-
gesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my ‘n 
rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. 
Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van 
my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my 
deur ‘n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weë leer, dat die son-
daars hulle tot U kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van 
my heil!” (Ps. 51:11-16). 
 Dawid kon homself baie verdriet en ellende gespaar het as hy in 
‘n vroeë stadium teen sondige gedagtes en begeerlikhede weerstand 
gebied het. Dit verg ‘n eerlike selfondersoek na elke gedagte en 
motief in ons harte. Hiermee kan net die Here deur sy Woord en 
Gees ons help, daarom is Dawid se gebed tot die Here: “Deurgrond 
my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of 
daar by my ‘n weg is van smart [bose motiewe], en lei my op die 
ewige weg!” (Ps. 139:23-24). Hy het besef dat as hy rein gedagtes 
bedink, hy nie van die weë van die Here sou afwyk nie.  
 Dawid het by ‘n ander geleentheid ook vir verlossing teen hierdie 
verborge oorsprong van sonde gebid: “Die afdwalinge – wie bemerk 
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hulle? Spreek my vry van die wat verborge is… Laat die woorde van 
my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u 
aangesig, o Here, my Rots en my Verlosser!” (Ps. 19:13,15). As ons 
rein gedagtes bedink, dan sal ons woorde en dade in ooreenstem-
ming daarmee wees. 
 Ons móét die sondige beginsels van die wêreld afsterf en hemelse 
gedagtes bedink. Paulus sê vir die Kolossense: “As julle dan saam 
met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waar-
om is julle asof julle nog in die wêreld lewe?” (Kol. 2:20), met ander 
woorde, “waarom het julle nog ‘n wêreldse oriëntasie en bedink julle 
wêreldse gedagtes?” Die oplossing hiervoor is: “Bedink die dinge wat 
daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle 
lewe is saam met Christus verborge in God” (Kol. 3:2-3). 
 Terwyl die Christen daarna streef om onder die leiding van die 
Heilige Gees rein gedagtes te bedink, ‘n heilige en afgesonderde 
lewe te lei en te weier om kompromie met die wêreld te maak, word 
hy aanhoudend aan humanistiese denkpatrone blootgestel. Huma-
nisme, asook ideologieë soos pragmatisme en postmodernisme, is 
wesenlik antichristelik omdat dit daarop ingestel is om ‘n Christelike 
lewens- en wêreldbeskouing uit te wis, die Christen te mislei, wêrelds 
ingestel te kry en van die Here Jesus afvallig te maak. Ons moet eg-
ter daarteen waak om nie in ons gedagtewêreld die knie voor Baäl te 
buig nie, want dit is ‘n stryd tussen die ware Christus en die Antichris 
waarby ons betrokke is. Ons moet gedurig keuses maak. 
 Bly in Christus wat jou denke, lewensuitkyk én wandel betref: Pau-
lus sê: “Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, 
wandel so in Hom… Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur 
die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering 
van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie 
volgens Christus nie. Want in Hom woon al die volheid van die God-
heid liggaamlik” (Kol. 2:6-9). Die moderne wysbegeerte wyk totaal 
van die beginsels van God en sy Woord af. Die volgende is voorbeel-
de hiervan:  
 Volgens die humanisme en pragmatisme is daar is geen vaste 
strukture of onveranderlike waarheid in die wêreld nie. Die waarheid 
van ‘n bepaalde groep of tydperk is nooit algemeen geldend nie en 
kan nie op ander groepe of tydperke toegepas of afgedwing word nie. 
Alles is soos wat individue dit subjektief beleef en bepaal. Volgens 
hierdie benadering is die Bybelse waarheid ook histories gebonde. 
Dit geld net vir die tyd en samelewing waarvoor dit geskryf is. Daar is 
nie universele, tydlose waarhede in die godsdiens nie, dus verval die 
boodskap van die Bybel vir die moderne mens en beskou hy homself 
nie daaraan gebonde nie. Hy is vry om te doen wat hy wil. 
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 ‘n Ander ondermynende ideologie is dié van postmodernisme. 
Hiervolgens moet die ideologieë en strukture van die moderne tyd-
vak, bv. die Christelike beskawing met sy Christelike gesinne, Chris-
telike onderwys en vryemarkstelsel, aan ‘n dekonstruksieproses on-
derwerp en afgetakel word. Só bevry die moderne mens homself van 
politieke, godsdienstige, sosiale en ekonomiese strukture wat deur 
hulle determinisme sy vryhede aan bande lê. Individuele vryhede 
word opnuut beklemtoon en elkeen kan doen net wat hy wil. So-
doende ontstaan daar ‘n eklektiese kultuur waarin daar geen agting 
vir tradisie is nie. Elkeen kan dink en optree net soos hy wil. 
 As gevolg van die vrydenkery en eklektisisme vind daar ‘n totale 
ineenstorting van groepswaardes, strukture en norme plaas. Radi-
kale humanisme en pragmatisme neem die plek daarvan in. In die lig 
hiervan is dit oneties om voorskriftelik op te tree deur vir ander men-
se te sê wat hulle moet doen. Elke mens is outonoom en kan sy lewe 
na goeddunke reël. Hy is sy eie baas, sy eie god en bepaal ook sy eie 
norme waarvolgens hy wil leef. 
 Die postmodernisme het reeds verskeie gevestigde strukture ver-
woes – onder meer ook kerke. Dit is volgens dié denkwyse verkeerd 
om sterk normatief vir iemand te preek en reëls of beginsels aan hom 
voor te skryf. Elkeen leef in sy eie situasie waarin hy sy waarheid en 
lewenstyl subjektief bepaal. In elk geval, so word beweer, is die Bybel 
nie vir vandag se mense geskryf nie. Wat bly dan in die humanistiese 
samelewing van kerklike tradisies en geloofsopvattings oor? Niks nie, 
want alles het verander. 
 Teenoor hierdie dekadente denkpatroon van die eindtyd is daar 
nog steeds God se tydlose beginsels en waardes wat, soos Hyself, 
dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Sy gedagtes is hoër as 
ons gedagtes – soveel te meer in hierdie tyd wanneer die moderne, 
selfbevryde mens se gedagtes en begeertes aan geen vaste en on-
veranderlike norme veranker is nie.  
 Ons sal opnuut die Bybel moet opneem en dit met ‘n oop gemoed 
lees sodat die Heilige Gees ons van ons sondige, onheilige, huma-
nistiese gedagtes kan oortuig en op grond van Jesus se soendood 
reinig. Elke gedagte moet gevange geneem word tot gehoorsaam-
heid aan Christus, want dan alleen sal ons ‘n vaste anker en verwy-
singsraamwerk vir reg en verkeerd in ons lewe hê. 
 Weldra sal ons voor Hóm staan wat nie net ons woorde en dade 
ken nie, maar ook die bedoelinge van ons harte. Die mees verborge 
motiewe waarmee ons dinge gedoen of gesê het, sal dan geopen-
baar word. Ons moet die Here Jesus met ‘n onverdeelde, rein hart 
dien, dan hoef ons geen vrees te hê om voor sy regterstoel te ver-
skyn waar nie eers ons gedagtes aan Hom onbekend is nie. 
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8. God se Volk 
srael is as God se volk uit die heidendom geroep sodat Hy in hulle 
verheerlik en geheilig kon word en Homself ook deur hulle aan die 

wêreld kon openbaar. Nie net sou God sy Woord aan Israel open-
baar nie, maar uit hierdie volk sou ook God se Seun, die Verlosser 
van die wêreld, na die vlees gebore word. Die eerste belofte hieroor 
is aan Abraham, die stamvader van Israel, gemaak toe God aan hom 
gesê het: “Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so 
groot maak, dat jy ‘n seën sal wees. 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. 12:2-3). God het dus ‘n groot en 
wêreldwye doel met die volk Israel gehad – tot só ‘n mate dat Hy al 
die volke op aarde deur hulle sou seën. 
 Hierdie seën het deur die Messias, wat uit die huis van Dawid in 
die stam van Juda gebore is, na die nasies gekom: “Die Skrif wat 
vooruit gesien het dat God die heidene [dit is die nie-Joodse volke] uit 
die geloof sou regverdig, het vooraf die evangelie aan Abraham ver-
kondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word… Chris-
tus het ons losgekoop van die vloek… 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” (Gal. 3:8,13-14). 
 Abraham het egter 2000 jaar voor Christus geleef, en in hierdie 
tyd het die Here ook ‘n groot en wonderlike doel met Israel gehad. 
God het vir Abraham gesê: “Weet verseker dat jou nageslag vreem-
delinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal 
hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar Ek sal ook 
die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal 
hulle uittrek met baie goed” (Gen. 15:13-14). Met die uittog uit Egipte 
is Israel na die Beloofde Land geneem en voorberei om as die Here 
se spesiale getuies sy lig in ‘n donker heidenwêreld te laat skyn. Die 
Here het sy doel met die uittog só aan hulle verduidelik: “Julle het self 
gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op 
arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het. As julle dan nou 
terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom 
uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En júlle sal vir My 
‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees” (Ex. 19:4-6). Dit 
beteken dat hierdie volk geroepe was om die spesiale diensknegte 
van die Here te wees: “Want die kinders van Israel is my knegte; my 
knegte is hulle wat Ek uit Egipteland uitgelei het” (Lev. 25:55). 
 In die lig hiervan moes Israel nie die sondige weë van die nasies 
bewandel nie. Moses het by Sinai vir hulle gesê: “God het gekom om 

I 
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julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie 
sondig nie” (Ex. 20:20). Vir hierdie doel moes hulle vroeg reeds leer 
om onderskeid te tref tussen wat heilig en onheilig is (Lev. 10:10). 
Israel se godsdienstige beeld onder die nasies moes sodanig wees 
dat die nasies sou erken dat hulle die ware God aanbid. Moses het vir 
hulle gesê: “Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos 
die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waar-
heen julle gaan om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen 
dit; want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke 
wat al hierdie insettinge sal hoor en sê: Waarlik, hierdie groot nasie is 
‘n wyse en verstandige volk. Want watter groot nasie het gode wat vir 
hulle so naby is soos die Here onse God so dikwels as ons Hom aan-
roep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en 
verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou?” 
(Deut. 4:5-8). God het Homself duidelik aan dié volk geopenbaar. 
 Israel moes net in die weë van die Here wandel en sy insettinge 
onderhou, dan sou dit met hulle goed gaan. Hulle is immers die volk 
van die allerhoogste God van die hemel en aarde, en wie sou ‘n hand 
aan hulle kon slaan indien Hy dit nie toelaat nie? “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, om te hou die gebooie van die 
Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed 
kan gaan? Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die 
hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is” (Deut. 10:12-14). 
Die toekomstige konings is ook gemaan om die volk ooreenkomstig 
die wette van die Here te regeer (Deut. 17:18-19).  
 Moses het Israel daaraan herinner dat die Here ‘n groot profeet in 
hulle midde sou opwek, nl. die Messias, en dat Hy al die woorde van 
die Here aan hulle sou verkondig (Deut. 18:15,18). In die lig hiervan 
moes hulle ‘n heilige, afgesonderde volk wees wat nie volgens die 
gruwels van die heidennasies rondom hulle handel nie. Die Here het 
gesê: “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, of wat met 
besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n 
gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat 
hierdie dinge doen, is vir die Here ‘n gruwel… Opreg moet jy wees 
met die Here jou God. Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting 
verdrywe, luister na goëlaars en waarsêers; maar wat jou aangaan, 
die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie” (Deut. 18:10-14). 
 Groot en wonderlike seëninge van die Here sou oor Israel kom 
indien hulle as volk van God waardig sou wandel soos God aan hulle 
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beveel het om te doen. Hulle is egter ook baie duidelik gewaarsku 
dat groot en skrikwekkende plae, vloeke en aanvegtinge teen hulle 
sou kom indien hulle die rug op die Here draai, sy wette minag en 
verbreek, en soos die heidennasies begin leef. Dan sou die Here wat 
hulle geseën en beskerm het, self teen hulle draai en sy toorn teen 
hulle laat ontvlam. In Deuteronómium 28 word talle van die rampe en 
plae beskryf wat ‘n rebelse en ongehoorsame volk van God sou tref. 
Net enkele daarvan word aangehaal: 

As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek 

geskryf is, om hierdie heerlike en gedugte Naam, die Here jou God, te vrees nie, 

dan sal die Here oor jou en jou nageslag buitengewone plae bring, groot en 

aanhoudende plae, en kwaadaardige en aanhoudende siektes… En julle sal 

met min mense oorbly… En soos die Here oor julle bly was om aan julle goed te 

doen en julle te vermenigvuldig, so sal die Here oor julle bly wees om julle tot 

niet te maak en julle te verdelg; en julle sal uitgeruk word uit die land waarheen 

jy gaan om dit in besit te neem. En die Here sal jou verstrooi onder al die volke, 

van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde; en daar 

sal jy ander gode, hout en klip, dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. En 

onder dié nasies sal jy geen rus hê nie… maar die Here sal jou daar ‘n bewende 

hart gee en smagtende oë en ‘n kwynende siel (Deut. 28:58-65). 

 Israel se 4000 jaar-lange geskiedenis word deur vele geestelike 
laagtepunte en ernstige afdwalings gekenmerk. Daar was egter ook 
verskeie hoogtepunte en tye van verkwikking voor die aangesig van 
die Here, maar dit het gewoonlik net een geslag lank geduur tydens 
die bewind van ‘n godvresende rigter of koning. Daarna het verval 
ingetree, totdat hulle weer in die benoudheid van hulle harte om red-
ding tot die Here geroep het. Ná die roemryke oorwinnigs en hoë 
godsdienstige peil wat tydens Josua se bewind gehandhaaf is, het 
grootskaalse verval in die volgende geslag ingetree: 

…toe staan daar ‘n ander geslag ná hulle op wat die Here en ook die werk wat 

Hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen 

wat verkeerd was in die oë van die Here: hulle het die Baäls gedien en die Here, 

die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipteland uitgelei het, en hulle 

het agter ander gode aan geloop, van die gode van die volke wat rondom hulle 

was, en hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg. Maar toe hulle die Here 

verlaat en die Baäl en Astartes dien, het die toorn van die Here teen Israel 

ontvlam, en Hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het; 

en Hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie 

meer kon standhou voor hulle vyande nie. Waarheen hulle ook al uittrek, was 

die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek en soos 

die Here vir hulle gesweer het. Maar wanneer hulle dan in groot benoudheid 

raak, verwek die Here rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers… 
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En wanneer die Here vir hulle rigters verwek, was die Here met die rigter om 

hulle te verlos uit die hand van hul vyande al die dae van die rigter, omdat die 

Here medelye gehad het vanweë hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle 

verdringers. Maar wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle 

vaders gehandel deur agter ander gode aan te loop… hulle het niks laat vaar 

van hulle… hardnekkige wandel nie. Daarom het die toorn van die Here teen 

Israel ontvlam, en Hy het gesê: omdat hierdie nasie my verbond wat Ek hulle 

vaders beveel het, oortree en na my stem nie luister nie, sal Ek ook verder 

geeneen van die nasies wat Josua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uit 

verdrywe nie (Rig. 2:10-21).  

 Hierdie patroon het homself deur die eeue heen herhaal. Tydens 
die bewindstermyne van godvresende konings soos Dawid, Salomo, 
Asa, Hiskia en Josia het Israel sy roeping as volk van God vervul, en 
het die Here groot en heerlike dinge vir hulle gedoen. Tussen-in was 
egter lang tye van groot afvalligheid, wanneer die toorn van die Here 
opgewek is. Selfs die meeste van die profete wat die Here in hierdie 
tye na die volk gestuur het, se boodskappe en waarskuwings is ver-
werp. Israel het ‘n duur prys hiervoor betaal. Hulle het voor die aan-
valle van hulle baie vyande geswig, hulle koninkryk is verdeel, die 
noordelike tienstammeryk is na Assirië weggevoer en die suidelike 
ryk van Juda is 70 jaar lank na Babel weggevoer. Ná Maleági het die 
Here vir 400 jaar lank nie verdere profete na hulle toe gestuur nie, en 
‘n geslag ná die verwerping van die Messias is Israel se stede deur 
die Romeine verwoes en die oorlewende Jode as krygsgevangenes 
na alle nasies geneem. Hulle internasionale verstrooiing het byna 
2000 jaar lank geduur, want die volk is eers in 1948 gedeeltelik in 
hulle land herstel. Steeds gaan hulle geestelike afvalligheid en die 
benoudheid wat deur vyandige nasies veroorsaak word, voort.  
 Alle profesieë oor teëspoede, rampe, vervolging en verstrooiing 
wat oor Israel uitgespreek is, word egter met profesieë oor hulle uit-
eindelike herstel in hulle land gevolg, asook hulle volkome geestelike 
herstel as die volk van God. Die Here se doel met Israel as ‘n volk 
deur wie Hy Homself openbaar, is dus nog lank nie verby nie. Oor die 
heerlike einde van die verhaal van Israel het Moses hulle in daardie 
vroeë dae reeds ingelig: 

En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou 

het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarheen die Here jou God jou 

verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer en na sy stem luister net soos 

ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel, 

dan sal die Here jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou 

weer versamel uit al die volke waarheen die Here jou God jou verstrooi het. Al 

was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou 
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God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal. En die Here jou God 

sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal dit in besit 

neem; en Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders. 

En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die 

Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. En 

die Here jou God sal al hierdie vloeke op jou vyande en op jou haters lê wat jou 

vervolg het. Maar jy sal weer na die stem van die Here luister en al sy gebooie 

doen wat ek jou vandag beveel. En die Here jou God sal die goeie aan jou oor-

vloedig gee (Deut. 30:1-9). 

 Israel staan op die drumpel van nuwe openbarings van God, en 
hulle gaan as gevolg daarvan nog ‘n baie groot rol in die toekomstige 
wêreldgeskiedenis vervul. Die diepte van hulle geestelike doodsheid, 
asook die intensiteit van hulle voortgesette verwerping van Jesus as 
Messias, gaan egter eers in tye van groot benoudheid beëindig word. 
Vroeg in die komende verdrukking van sewe jaar onder die bewind 
van die Antichris sal daar 144 000 Jode gered word. Hulle sal in ‘n 
besonder donker tyd van die wêreldgeskiedenis, nadat die kerkdis-
pensasie afgesluit is, God se spesiale getuies onder Israel én die 
nasies wees. In hierdie tyd sal die Here ook volgens Openbaring 11: 
3-12 twee ander baie besondere getuies na Israel stuur wat in die 
gees en krag van Moses en Elia sal optree (vgl. Mal. 4:5-6; Matt. 
17:3; Luk. 1:17). Hulle sal die Here se Woord verkondig en die Here 
sal ook aan hulle die mag gee om groot oordele oor hulle teëstanders 
aan te kondig. Aan die einde van die groot verdrukking sal die hele 
oorblyfsel van Israel gered word wanneer die Messias sal terugkom 
en sy voete op die Olyfberg sit (Sag. 12:10; 13:1; 14:4-5). 
 Daardie dag sal daar ‘n besondere openbaring van God se toorn 
oor Israel se vyande, en sy reddende genade oor die oorblyfsel van 
Israel én die nasies wees. Al die stamme van die aarde sal rou bedryf 
wanneer hulle die Seun van die mens op die wolke van die hemel sal 
sien kom met groot krag en heerlikheid (Matt. 24:30). Dit sal die 
dispensasie van die geopenbaarde koninkryk van God op aarde inlui 
wanneer Jesus Christus die wêreld van die herstelde troon van Dawid 
af uit Jerusalem sal regeer (Luk. 1:32; Hand. 15:16-17). In daardie 
tyd sal die hele Israel gered wees en ten volle hulle roeping as sy 
getuies op aarde vervul. Dan sal God se diepste begeerte vir Israel, 
wat Hy telkens al uitgespreek het, ‘n heerlike werklikheid word: “Ag, 
as my volk maar na My wou luister, Israel in my weë wou wandel! 
Gou sou Ek hul vyande onderwerp en my hand teen hul teëstanders 
uitstrek. Die haters van die Here sou kruipende na Hom toe kom; 
maar húlle tyd sou vir ewig wees. Ja, Hy sou hulle voed met die beste 
van die koring; en met heuning uit die rots sou Ek jou versadig” (Ps. 
81:14-17). Hierdie tyd gaan beslis aanbreek, want die Here sê: “Ek 
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sal hulle afkerigheid genees, hulle vrywillig liefhê, want my toorn is 
van hulle afgewend. Ek sal vir Israel wees soos die dou, hy sal bloei 
soos ‘n lelie en sy wortels uitslaan soos die Libanon. Sy lote sal uit-
sprei, en sy prag wees soos dié van ‘n olyfboom en sy geur soos die 
Libanon. Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei; 
en hulle self sal bloei soos die wingerdstok” (Hos. 13:5-8). 
 In die komende vrederyk sal die herstelde Israel radikaal anders 
as die geestelik afgestompte Israel van vandag wees omdat almal 
van hulle die Here van harte sal dien uit dankbaarheid vir sy groot 
verlossingswerk: “Die Here… sal die smaad van sy volk van die hele 
aarde af wegneem; want die Here het dit gespreek. En hulle sal in dié 
dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan 
verlos; dit is die Here op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees 
oor sy hulp” (Jes. 25:8-9). 
 Israel sal in die bedeling wat kom, die hoof van die nasies wees 
omdat die Messias vanuit Jerusalem die hele aarde sal regeer (Jes. 
2:2-3; Jer. 3:17). Sy volk sal oral hoog in aansien wees: “Want die 
dag is daar dat die oppassers op die berge van Efraim roep: Maak 
julle klaar en laat ons optrek na Sion, na die Here onse God. Want so 
sê die Here: Jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van 
die nasies; laat dit hoor, sing lof en sê: O Here, verlos u volk, die 
oorblyfsel van Israel!… Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek 
met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal 
sluit… Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en 
Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees” (Jer. 
31:6-7,31,33). Die verskynsel van Jodehaat sal heeltemal verdwyn en 
vir ‘n wêreldwye aanvaarding van en liefde vir Israel plek maak: “In 
dié dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van ‘n 
Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle saamgaan, 
want ons het gehoor dat God met julle is” (Sag. 8:23). 
 In die tyd wat kom, sal “die aarde vol wees van die kennis van die 
Here soos die waters die seebodem oordek” (Jes. 11:9). Daar sal 
geen plek vir afgodediens wees nie, want die Here alleen sal gedien 
word. Israel, as die spesiale volk van God, sal die grootste mate van 
toewyding aan die Here vertoon. Dit sal onder hulle nie eers nodig 
wees om iemand daaraan te herinner dat hy of sy die Here moet dien 
nie: “En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer 
nie en sê: Ken die Here; want hulle sal My almal ken, klein en groot 
onder hulle, spreek die Here; want Ek sal hulle ongeregtigheid ver-
gewe en aan hulle sonde nie meer dink nie” (Jer. 31:34). Die Here 
sal geëer maar die afgode vergeet word: “In dié dag, spreek die Here 
van die leërskare, sal Ek die name van die afgode uit die land uitroei, 
sodat aan hulle nie meer gedink sal word nie” (Sag. 13:2). 
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 Die Messias, en Israel saam met Hom, sal die lig van God se 
koninkryk oor die hele aarde laat skyn en Jerusalem sal in ‘n glans-
ryke kleed van heerlikheid gehul wees: “In dié dag sal die Spruit van 
die Here [dit is die Messias] wees tot ‘n sieraad en heerlikheid… En 
wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig ge-
noem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusa-
lem – as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas 
en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die 
Gees van strafgerig en die Gees van uitdelging. Dan skep die Here 
oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms 
‘n wolk bedags en rook met glans van vuurvlamme in die nag; want 
oor alles wat heerlik is, sal daar ‘n beskutting wees…In dié dag sal 
die Here van die leërskare wees tot ‘n sierlike kroon en ‘n pragtige 
krans vir die oorblyfsel van sy volk” (Jes. 4:2-5; 28:5).  
 Israel sal nie anders kan as om in hierdie tyd die lof van die Here 
onder alle nasies te verkondig nie. “En julle sal in dié dag sê: Dank 
die Here, roep sy Naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, 
verkondig dat sy Naam hoog is! … In die dae wat kom, sal Jakob 
wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die wêreld vol 
vrugte sal maak” (Jes. 12:4; 27:6).  
 Dit is na hierdie volheid van Israel dat Paulus verwys het toe hy 
gesê het: “As hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort 
die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie 
wees nie!” (Rom. 11:12). Israel se verwerping en kruisiging van die 
Messias het vir die hele wêreld ten goede meegewerk, want aan die 
kruis is die straf vir ons almal se sonde betaal – Jood én nie-Jood! 
Omdat Israel die Messias en sy boodskap verwerp het, is dit aan die 
nie-Joodse wêreld gebied. Israel se geestelike val staan dus in ‘n 
direkte verband met ons geestelike rykdom, daarom is ons oneindig 
baie aan hulle verskuldig en rus die taak op ons om hulle jaloers te 
maak op die wyse waarop ons die Messias dien. Ook die Bybel wat 
ons het, is deur Jode geskryf. Paulus vra: “Wat is dan die voordeel 
van die Jood? … Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan 
hulle die woorde van God toevertrou is. Wat maak dit as sommige 
ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God 
vernietig? Nee, stellig nie! (Rom. 3:1-4). 
 Seën Israel en bid dat baie van hulle met Jesus die Messias 
versoen sal word. Dink net daaraan hoe ‘n groot bron van seën ‘n 
geredde Israel as God se volk nie vir die hele wêreld sal wees nie! “O 
julle wat die Here herinner aan sy beloftes – moenie rus nie en laat 
Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof 
op aarde!” (Jes. 62:6-7). Ons wag almal op hierdie wonderlike nuwe 
openbarings van God se liefde en herskeppende genade! 
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9. God se Gemeente 
ie gemeente van God is die belangrikste organisasie wat daar 
ooit in die wêreld was, omdat dit deur die Here self in die lewe 

geroep is. Dit is met die beste nuus denkbaar aan ‘n verloregaande 
mensdom toevertrou, naamlik die reddende genade van Jesus Chris-
tus vir elkeen wat glo. Die gemeente het die grootste taak wat daar 
nog ooit aan enige groep mense gegee is, naamlik om die boodskap 
van lewe uit die dood in die hele wêreld te verkondig. Hierdie taak hou 
nooit op nie, want elke opkomende geslag mense moet van voor af 
geëvangeliseer en vir die Here gewen word. Die gemeente is met die 
grootste krag in die hemel én op aarde beklee om sy taak uit te voer, 
naamlik die krag van die Heilige Gees. Dit het ook ‘n onaanvegbare 
handleiding, wat die unieke, foutlose en geïnspireerde Woord van 
God is. In die uitvoering van sy belangrike taak kom die gemeente 
voor die magtigste vyand in die heelal te staan, naamlik Satan, sy 
hordes demone en die miljoene mense wat deur hom mislei word om 
die Christendom teë te staan. Om hierdie stryd suksesvol te kan stry, 
het die gemeente die onoortreflike wapens van die lig waarmee sy 
lede meer as oorwinnaars in Jesus Christus kan wees. Die heerlikste 
en ewigdurende beloning op die uitvoering van die Here se opdragte 
wag vir elke gelowige voor die regterstoel van Christus. 
 Die sterk geestelike eienskappe van God se gemeente maak nie 
daarvan ‘n magtige organisasie volgens wêreldse standaarde nie. Dit 
word op die plaaslike vlak meesal deur klein gemeentetjies verteen-
woordig wat hulle doelwitte nie deur krag of geweld bereik nie, maar 
deur die werkinge van God se Gees. Die ware gemeente moet teen 
vervalsings en bondgenootskappe met die wêreld waak deur getrou 
aan sy roeping en opdrag te bly. Die volgende is die agt belangrike 
eienskappe van die gemeente. Christene moet hierdie kenmerke in 
hulle volste potensiaal en suiwerste vorm uitleef sodat siele gered, 
nuwe gemeentes gestig en dwalings weerstaan kan word: 

1. Die Uitgeroepenes 

Die Nuwe Testamentiese term vir die gemeente, of kerk, van Chris-
tus is die ekklésia – dit beteken letterlik die uitgeroepenes. Dit is 
diegene wat uit die duisternis van sonde en verlorenheid uitgeroep is 
en oorgekom het tot die wonderbare lig van Christus (1 Pet. 2:9). Die 
Here het deur ‘n geestelike wedergeboorte nuwe mense van hulle 
gemaak (Joh. 3:3). Die ware gemeente van Christus bestaan dus 
slegs uit weergebore Christene. Hulle moet spontaan en openhartig 

D 
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van hulle veranderde lewens kan getuig, anders kwalifiseer hulle nie 
om lede van die gemeente van Jesus Christus genoem te word nie. 
Die toepassing van hierdie vaste beginsel vir lidmaatskap blyk dui-
delik uit Handelinge 2:47: “En die Here het daagliks by die gemeente 
gevoeg die wat gered is.” ‘n Mens móét eers teenoor die Here Jesus 
jou sondes bely (1 Joh. 1:9) en jou geloof in Hom as Verlosser stel 
(Hand. 16:31), sodat Hy jou geestelik lewend kan maak (Joh. 5:24). 
Dán eers behoort jy aan Hom. 
 So baie mense doen nooit ‘n eerlike sondebelydenis nie en kom 
dus nie werklik tot bekering nie. Hulle sluit in hulle ongeredde toe-
stand by Christelike gemeentes aan, maar uit ‘n Bybelse oogpunt 
behoort hulle nie aan die gemeente van Christus nie. Hulle is vorm-
godsdienstiges wat net ‘n gedaante van godsaligheid het (2 Tim. 3:5; 
Titus 1:16; Op. 3:1). Die Here sal hierdie vormgodsdienstiges eendag 
wegwys, al het hulle ook aan kerke behoort en selfs in die Naam van 
Jesus gepreek (Matt. 7:21-23). 
 As gevolg van die groot aantal naamchristene het die begrippe 
“Christendom” en “Christelike kerk” reeds aansienlik afgewater ge-
raak omdat dit ‘n versameling van geredde én ongeredde mense 
verteenwoordig. Dit is diegene wat deur die doop en belydenis van 
geloof hulle lidmaatskap verkry het, ongeag of hulle ‘n getuienis van 
wedergeboorte het of nie. Die ware gemeente van Christus sluit slegs 
die weergebore Christene in. Daar word ook na hulle as evangeliese 
Christene, as ware Christene of (veral in die VSA) as fundamentele 
Christene verwys ten einde hulle van die groot groep misleide en on-
weergebore naamchristene te kan onderskei.  
 ‘n Persoon wat gered is, is ‘n lid van die gemeente, of liggaam, 
van Christus ongeag of hy/sy by ‘n denominasie (“kerk”) aangesluit 
het of nie. Om as Christen jou roeping te vervul om ‘n getuie vir 
Christus te wees, is dit egter vanselfsprekend dat jy jou by ander 
Christene sal voeg om die Here meer doeltreffend te kan dien. Dit is 
terselfdertyd ‘n uitdrukking van die noue band van liefde wat tussen 
lede moet bestaan (Joh. 13:35). Gemeentelede noem mekaar ‘broer’ 
en ‘suster’ omdat hulle dieselfde hemelse Vader het en van dieselfde 
Gees deurdronge is. Hulle leef deur die geloof en het dieselfde eind-
bestemming in die nuwe Jerusalem. 

2. Tempel van die Heilige Gees 

Die gemeente van Christus het die opdrag om heilige, Geesvervulde 
lewens te lei. Hulle moet die oue mens aflê en hulle met die nuwe 
mens beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heilig-
heid” (Ef. 4:22-24). “Onthou julle van elke vorm van die kwaad. En 
mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak…Hy wat 
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julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen” (1 Thess. 5:22-24).  
 Lede van die gemeente van Christus moet begryp dat die Heilige 
Gees nie net uitgestort is om hulle van sonde te oortuig en te weder-
baar nie – hulle is ook geroepe om ‘n tempel van die Heilige Gees te 
wees sodat hulle God-verheerlikende lewens kan lei (1 Kor. 6:19-20). 
Die Heilige Gees wil hulle vervul sodat hulle in die eerste plek oorwin-
nend oor sonde, versoekings en die vlees kan leef (Gal. 5:16), en in 
die tweede plek diensbaar in die koninkryk van die hemel gemaak 
kan word (Hand. 1:8). Wat die aspek van diensbaarheid betref, om 
getuies vir Christus te wees, word die gemeente as ‘n kandelaar be-
skryf (Op. 1:20). In hierdie kandelaar word die olie van die Heilige 
Gees gegiet sodat die gemeente, en ook elke individuele lidmaat, ‘n 
helder skynende lig in ‘n donker wêreld kan wees.  
 Baie gemeentelede besef ongelukkig nie hulle opdrag om met die 
Gees vervul te word en heilig te leef nie (Ef. 5:18). Sommiges leef só 
vleeslik en onder die heerskappy van sonde dat hulle glad nie as 
“geestelike mense” beskryf kan word nie. Hulle vleeslikheid manifes-
teer in gesindhede soos twis, jaloersheid en tweedrag, en dit onder-
myn die gemeente van Christus totaal (1 Kor. 3:1-3). Sulke vleeslike 
lidmate wat in sonde leef, moet ernstig oor hulle onkunde en onver-
skilligheid vermaan word: “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God 
is en die Gees van God in julle woon nie?” (1 Kor. 3:16). 
 Ontledig jou voor die Here en gee jouself oor om vir die eerste 
keer, of by hernuwing, met die Heilige Gees vervul te word. Hy sal jou 
krag gee om teen versoekings te oorwin en in ‘n gesindheid van 
nederigheid en diensbaarheid ‘n getuie vir Christus te wees. Hy sal 
jou in die hele waarheid lei (Joh. 16:13) en ook aan jou ‘n bepaalde 
gawe (of gawes) gee om die Here mee te dien (Rom. 12:6). 

3. Die Liggaam van Christus 

Deur die wedergeboorte word ons in die liggaam van Christus ge-
doop: “Ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam” 
(1 Kor. 12:13). Soos ‘n liggaam ‘n organiese eenheid is waarin die 
verskillende lede mekaar aanvul, is dit ook die geval met die liggaam 
van Christus: “Want soos ons in een liggaam baie lede het en die 
lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een 
liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons 
besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons ge-
gee is” (Rom. 12:4-6). Vir ‘n uiteensetting van die verskeidenheid 
funksies van die lede, lees ook Rom. 12:7-8 en 1 Kor. 12:12-31. 
 Saam met ander lede kan jy jou talente en gawes op ‘n aanvullen-
de wyse tot die uitbreiding van God se koninkryk aanwend: “Namate 
elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien 
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soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God” (1 Pet. 
4:10). Die plaaslike gemeente moet daarna streef om ‘n volwaardige 
weerspieëling en verteenwoordiger van die liggaam van Christus te 
wees. Beoefen jou taak en roeping in die krag en onder die leiding 
van die Heilige Gees omdat ons die Here nie deur die krag van die 
vlees kan behaag nie. Die outoriteit van jou gemeentelike roeping is 
net in Christus gesetel, en die Heilige Gees bekragtig jou om dit te 
kan uitvoer. Jy staan op oorwinningsgrond wanneer jy jou Christelike 
roeping beoefen. Ons hoof is die Here Jesus wat ons roep, toerus, lei 
én uitstuur: “…die Vader van die heerlikheid… het Christus… as Hoof 
bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid 
van Hom wat alles in almal vervul” (Ef. 1:17-23). 

4. Klein kuddetjie 

Die Here Jesus verduidelik die roeping en bekragtiging van sy volge-
linge ook só: “Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het 
‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee” (Luk. 
12:32). In hierdie analogie is Christus se volgelinge ‘n kudde skape 
wat deur die Goeie Herder gelei en versorg word. Hulle is diep af-
hanklik van Hom om hulle na groen weivelde te lei, te beskerm en 
deur elke gevaarlike situasie te lei (Ps. 23:2-4). Die Herder ken sy 
skape, voorsien in hulle behoeftes en weet om hulle uit elke benoud-
heid te verlos: “Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur 
my eie geken… en Ek lê my lewe af vir die skape” (Joh. 10:14-15). 
 Die Opperherder het ook opsieners aangestel om verantwoorde-
likheid te neem vir die versorging van sy kudde: “Gee dan ag op 
julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsie-
ners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, 
wat Hy deur sy eie bloed verkry het” (Hand. 20:28). Baie herders is 
so vleeslik en vol van eiebelang dat hulle glad nie hierdie taak met 
waardigheid vervul nie. Indien hulle dit wél volgens Bybelse riglyne 
doen, sal die Here aan hulle genadeloon gee. Die selfsugtiges het 
hulle loon weg: “Hou as herders toesig oor die kudde van God wat 
onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin 
nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel 
nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die Opperherder 
verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang” 
(1 Pet. 5:2-4). Dit sal voor die regterstoel van Christus wees. 

5. ‘n Pilaar en grondslag van die waarheid 

Die gemeente van die lewende God is “’n pilaar en grondslag van die 
waarheid” (1 Tim. 3:15). Dit moet ‘n kenmerk van die gemeente van 
Christus wees dat dit die Bybelse leer van die saligheid in stand hou 



 62 

sodat mense nie in dwalings verval nie. Die gemeente móét dus ‘n 
apologetiese, of verdedigende, bediening hê waarin die suiwer Chris-
telike leer teen dwaallerings verdedig word.  
 Daar rus ‘n verantwoordelikheid op die herder om toe te sien dat 
lidmate oor die sektes ingelig is en in staat is om hulle dwalings in die 
lig van die waarheid van die Woord te kan weerlê. Judas sê die vol-
gende hieroor: “Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle 
oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklik-
heid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir 
die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere 
mense het ingesluip… goddelose mense wat die genade van onse 
God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en 
onse Here Jesus Christus, verloën” (Judas 1:3-4). Die stryd wat ons 
vir die waarheid stry, sluit ook die aspek van Bybelvertalings in. Baie 
van die dwalings word deur verkeerde vertalings bevorder. 

6. Dissipels van Christus 

Alle gemeentelede moet daarna streef om aan die standaard van dis-
sipels van Christus te voldoen, want só alleen kan hulle waardige 
verteenwoordigers van God se koninkryk wees. Die Here Jesus het 
sy dissipels geroep, onderrig, toegerus én uitgestuur.  

Roeping: “Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense 
maak” (Matt. 4:19). “As iemand agter My aan wil kom, moet hy hom-
self verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg” (Luk. 9:23). 
Daar is dus ‘n bepaalde selfverloëning, of kruisiging van die eie-ek, 
as voorwaarde vir dissipelskap. Iemand wat nie bereid is om dit te 
doen nie, diskwalifiseer homself as ‘n dissipel (Luk. 14:27). 

Onderrig: Jesus het sy dissipels oor ‘n tydperk van drie jaar deeglik 
oor die dinge van die koninkryk onderrig sodat hulle hierdie kennis 
weer aan ander kon oordra om van hulle ook dissipels te maak. Hy 
het gesê: “…leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” 
(Matt. 28:19). In die proses van voortgesette onderrig speel die Hei-
lige Gees ‘n sleutelrol in alle dissipels se lewens: “…die Trooster, die 
Heilige Gees… sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat 
Ek vir julle gesê het” (Joh. 14:26). Dissipelskapskursusse, bv. hoe 
om siele te wen, is baie waardevol. Hierdie kennis kan egter deur 
selfstudie ook opgedoen word. 

Geestelike toerusting: “…julle sal krag ontvang wanneer die Heilige 
Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees” (Hand. 1:8). Kennis 
alleen maak opgeblase (1 Kor. 8:1), daarom móét dit altyd met 
geestelike insig, genade en die vervulling met die Heilige Gees ge-
paard gaan (2 Pet. 3:18). Die dissipels is uitdruklik verbied om te 
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begin leer voordat hulle met krag uit die hoogte toegerus is (Luk. 24: 
49). Voldoen jy aan hierdie vereiste? 

Sending: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies…” (Matt. 
28:19). “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” (Joh. 
20:21). “Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe” 
(Luk. 10:3). Alle gemeentelede het die opdrag om getuies vir Christus 
te wees – so ver en wyd as moontlik. Begin by jou huis, by jou werks-
plek, in jou tuisdorp, en waar jy ook al heen reis. As jy nie self die 
evangelie effektief kan uitdra nie, ondersteun dan iemand anders om 
dit te doen. Wees net op een of ander wyse by die uitvoering van 
hierdie opdrag betrokke! 

7. Die Bruid van die Lam 

Die gemeente is die Bruid van die Lam. ‘n Uitstaande kenmerk van 
die Christendom is die groot liefde wat die hemelse Bruidegom vir sy 
bruid het, en wat ons ook vir Hom moet hê. Daar moet by ons ‘n 
innige verlange wees om by die bruilof van die Lam met Hom verenig 
te word. Deur ‘n proses van heiligmaking moet ons voorberei word 
om op ‘n waardige wyse, sonder vlek of rimpel, voor Hom te verskyn: 
“Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oor-
gegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur 
die Woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, 
sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder 
gebrek sou wees” (Ef. 5:26-27). 
 Die heiligmaking wat so ‘n noodsaaklike voorbereiding vir ons 
ontmoeting met die hemelse Bruidegom is, behels twee duidelike 
aspekte. Die eerste is persoonlike heiligheid. Ons moet nie onrein, 
sondige gewoontes hê waardeur ons na gees, siel of liggaam besoe-
del word nie (2 Kor. 7:1; 1 Thess. 5:23-24). Tweedens moet ons werke 
doen waardeur die Here behaag word, omdat “heiligmaking” ook as 
“afsondering vir die diens van die Here” vertaal kan word. Daar moet 
dus in ons lewens bepaalde werke as die vrug van die Heilige Gees 
wees. Hierdie geloofswerke (vgl. Jak. 2:14-26) maak nie net van ons 
waardige Christene nie, maar verleen ook aan ons ‘n bruilofskleed: 
“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. 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” 
(Op. 19:7-8; kyk ook Ps. 45:10-11,14-16). 
 Ons redding is toegerekende geregtigheid. By daardie geleentheid 
word die kleed van geregtigheid aan ons gegee. Heiligmaking is mee-
werkende geregtigheid, wat beteken dat ons medewerkers van God 
in Christus Jesus word. Wat dié saak betref, moet ons die Bybelse 
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genademiddels soos gebed, getuienis, selfbeheersing, getrouheid en 
diensbaarheid gebruik en aktief met die Heilige Gees saamwerk om 
ons heiligmaking te laat realiseer.  
 Hierdie twee genadewerke word duidelik in 1 Korinthiërs 3:9-15 
van mekaar onderskei. Redding is die fondament, Jesus Christus, 
waarop ons lewens oorgebou word (v. 11). Heiligmaking is die werke 
wat ons op dié fondament bou (v. 12-15). As jy in die krag van die 
vlees met hout, hooi en stoppels bou, m.a.w. verganklike dinge, sal jy 
met leë hande voor die Here staan – gered asof deur vuur heen. As 
jy deur die krag van die Gees met goud, silwer en kosbare stene op 
die rots bou, sal jy loon ontvang. Terselfdertyd sal hierdie werke, wat 
die regverdige dade van die heiliges is, jou bruilofskleed versier: “Die 
koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir… Louter heerlik-
heid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad is haar 
kleding. In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei” (Ps. 
45:10, 14-15). Wat ‘n wonderlike vooruitsig! Die bruid van die Lam 
sal altyd by Hom wees en nooit weer van Hom geskei word nie 
(1 Thess 4:17). Sy sal saam met die Koning regeer. 

8. Die lig van die wêreld 

Die Here Jesus het vir sy dissipels gesê: “Julle is die lig van die 
wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ‘n 
mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, 
maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat 
julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien 
en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik” (Matt. 5:14-16). God 
se gemeente moet soos ‘n kandelaar wees wat sy lig te midde van 
geestelike duisternis laat skyn. Ons verteenwoordig sy koninkryk in ‘n 
verdorwe wêreld wat in die mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19). Ons 
moet onder geen omstandighede enige kompromie met die skewe en 
krom weë van die wêreld maak nie, maar streng volgens die Woord 
van God wandel sodat ons “onberispelik en opreg kan wees, kinders 
van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag 
onder wie ons skyn soos ligte in die wêreld” (Fil. 2:15).  
 As ons in die lig van die Here se aangesig wandel, dan sal sy lig 
deur ons op die wêreld daarbuite skyn. Maak dus seker dat jy naby 
aan die Here bly en dat jou voetstappe in sy Woord geanker is. Die 
psalmis het gesê: “Die opening van u woorde gee lig” (Ps. 119:130). 
Ons weet wat die bron van geestelike lig is, en dit is ons opdrag om 
dit in die wêreld te laat skyn. Indien ons sou nalaat om die lig van ‘n 
donker wêreld en die sout van ‘n bedorwe aarde te wees, dan sal die 
wêreld nog vinniger versleg en deur boosheid verswelg word. God wil 
Homself deur sy gemeente aan die wêreld openbaar, en ons het ook 
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‘n opdrag om dit te doen. Is jy met hierdie belangrike taak besig? 
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10. God se Wil 
it is nodig om te weet of ons lewens in ooreenstemming met die 
wil van God is of nie. Dit is per slot van sake net diegene wat die 

wil van die Here doen, wat eendag hemel toe sal gaan. Jesus het ge-
waarsku: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die ko-
ninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader 
wat in die hemele is” (Matt. 7:21). 
 Dit is vir elke mens op aarde van die grootste belang om God se 
wil te ken en in ooreenstemming daarmee te handel. Die eerste tree 
op hierdie pad is om alle vorms van sonde en rebellie teen God te 
staak en tot bekering te kom. Daarna moet die geredde persoon sy 
hele lewenswandel volgens die wil van God inrig. Daar is dus ‘n toe-
treepunt met betrekking tot God se wil, maar ook voortgaande vorde-
ring tot by die volheid daarvan: 

Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die 

vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgeval-

lige en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2). 

 In hierdie teks is daar duidelik van drie vlakke van God se wil 

sprake, naamlik sy goeie, sy welgevallige en sy volmaakte wil. 

Sy goeie wil 

Om God se goeie wil te doen, vereis dat ek vanuit ‘n ongeredde lewe 
wat buite sy wil gelei is, deur bekering in sy wil sal inkom: “Want dit is 
goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle 
mense gered word en tot kennis van die waarheid kom” (1 Tim. 2:3-
4). Petrus sê: “Die Here… wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, 
maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Pet. 3:9). Daar is dus 
niemand vir die hel gepredestineer nie – God het alle mense lief en 
wil graag almal red. 
 Dit is God se uitdruklike wil dat jy gered moet word. In Handelinge 
17:30 staan daar: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en 
verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.” Die 
woord “verkondig” (paranggello in Grieks) beteken “verklaar” of ook 
“opdrag gee.” In die King James Version is dit meer korrek as com-
mandeth vertaal. ‘n Mens kan die opdrag om tot bekering te kom, in ‘n 
sekere sin met ‘n regering se oproepinstruksies vir militêre diensplig 
vergelyk. Wanneer jy ‘n opdrag van hierdie aard ontvang, het jy net 
twee opsies – jy kan dit óf gehoorsaam óf jy kan besluit om dit te 
ignoreer en buite die kamp te bly. Laasgenoemde sal van jou ‘n rebel 
maak wat homself doelbewus aan strafbare ongehoorsaamheid teen-
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oor sy regering skuldig maak omdat hy ‘n opdrag wat ook in sy eie 
belang is, verontagsaam.  
  Omdat jy ‘n vrye wilsbesluit het om ooreenkomstig God se op-
drag tot bekering te kom, kan jy dit weerstaan en verwerp. Dan sal jy 
maar die gevolge daarvan moet dra. Jesus het vir die inwoners van 
Jerusalem gesê: “Hoe dikwels wou Ek [julle] bymekaarmaak net soos 
‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, en julle wou 
nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!” (Matt. 23:37-38). 
  Stéfanus het die ongeredde vormgodsdienstiges in Israel van die-
selfde onbekeerlike gesindheid beskuldig: “Julle hardnekkiges en on-
besnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees” 
(Hand. 7:51). Moenie die Heilige Gees weerstaan wat met ‘n vrien-
delike uitnodiging na jou toe kom om jou sondes te bely en te laat 
staan, jou saak met die Here reg te maak en Hom te dien nie (Joh. 
16:8; Matt. 21:28-32).  
 Sal jy die wil van die Here begin doen? Die “Here Jesus Christus 
[het] Homself gegee vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die 
teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader” 
(Gal. 1:3-4). Redding behels geestelike lewendmaking vir almal wat 
dood was in hulle sondes en ongeregtighede: 

En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes 

waarin julle tevore 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 (Ef. 2:1-3; vgl. 1 Pet. 4:2-3). 

 Die mensdom is in net twee families verdeel – die kinders van God 
en die kinders van die duiwel. As ons die goeie wil van God doen, 
noem die Here Jesus ons sy familie (Mark. 3:31-35) en ook seuns en 
dogters van ons hemelse Vader (2 Kor. 6:17-18). Die wêreldlinge en 
ongeredde vormgodsdienstiges word kinders van die duiwel genoem 
(Joh. 8:44; Hand. 13:10). Daar ís egter vir hulle hoop. Doen God se 
wil met betrekking tot bekering en word ‘n lid van sy familie! Dit is sy 
versoek, begeerte én opdrag aan almal van ons. 

Sy welgevallige wil 

‘n Persoon wat gered is, het die opdrag om ‘n heilige, diensbare en 
God welgevallige lewe te lei. Dit is sy redelike godsdiens, en die Here 
is met niks minder as dit tevrede nie. ‘n Marginale Christelike lewe 
van vleeslikheid en onvrugbaarheid word as onredelik beskou en is 
nie vir die Here aanvaarbaar nie. Sulke mense sal eendag met leë 
hande voor Hom staan, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:1-3, 9-
17). Doen jy die wil van die Here in verband met heiligmaking en 
diensbaarheid? “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge 
van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God 
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welgevallige offer – dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan 
hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernu-
wing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en 
welgevallige en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:1-2). 
 ‘n Geheiligde lewe, gees siel én liggaam, is nodig ten einde insig 
in God se wil te hê en ‘n lewe te kan lei wat vir Hom welgevallig is. Is 
jou hart gereinig en dra jy vrugte wat by die bekering pas, of bedroef 
jy die Heilige Gees in hierdie opsig? Onderwerp jou dan aan God se 
wil wat dié saak betref: 

Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die 

hoerery … Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligma-

king. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook 

sy Heilige Gees aan ons gegee het (1 Thess. 4:3, 7-8). 

 Ek moet van alle onreinheid gereinig word en in my hele lewens-
wandel heilig word (1 Pet. 1:15). Die beklemtoning van hoerery hier-
bo bevestig maar net die feit van die algemene voorkoms daarvan. 
Die vleeslike hartstogte en begeerlikhede van die mens word deur 
Satan uitgebuit, en seksuele versoekings kom oor feitlik alle mense 
se pad. Die hele wêreld is in die greep van wellus vasgevang, en die 
vervaardigers en uitgewers van pornografiese films en tydskrifte word 
skatryk. Nog ‘n algemene struikelblok in die weg van ‘n heilige, Gees-
vervulde lewe, is drankgebruik: 

Julle [moet] nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here 

is. Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die 

Gees vervul (Ef. 5:17-18). 

 Tabak, dwelms en baie ander dinge besoedel jou ook, “want waar 
‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword” (2 Pet. 
2:19). Die oplossing is duidelik: As die Seun jou vrygemaak het, sal jy 
waarlik vry wees (Joh. 8:36). 
 Moenie met hierdie besoedelinge saamleef nie, maar doen daar-
van afstand en stel jou liggaam as ’n lewende, heilige en aan God 
welgevallige offer in sy diens: “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, 
geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees 
reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring” 
(2 Kor. 7:1). Ons het ‘n plig om alle sondes te bely en af te lê. 

Sy volmaakte wil 

‘n Persoon wat in ‘n volle oorgawe die stap van heiligmaking geneem 
en in die kennis en genade van Christus begin groei het, sal nood-
wendig na die volmaakte wil van die Here vir sy of haar lewe begin 
soek. Dit behels onder meer duidelikheid oor jou roeping, asook die 
beste wyse waarop dit uitgeleef kan word. Paulus sê vir die gelowiges 
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in Éfese: “Ek vermaan julle dan… om te wandel waardig die roeping 
waarmee julle geroep is” (Ef. 4:1). 
 Ons moenie die Here net nou en dan behaag en slegs met tus-
senposes onsself aan Hom wy nie. Ons moet ook nie met min vrug 
tevrede wees as ons veel meer vir die Here kan bereik nie. Daar 
moet na die volmaakte wil van die Here vir ons lewe gesoek word. 
 Paulus se gebed vir die Kolossense is: “dat julle vervul mag word 
met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat 
julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag 
en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God 
mag groei” (Kol. 1:9-10). 
 Die doel van hierdie gebed vir die Kolossense is: “dat julle vol-
maak en volkome mag staan in die ganse wil van God” (Kol. 4:12). 
Hulle moes dus daarna streef om ook God se volmaakte wil te ken en 
te doen – nie net sy goeie en welgevallige wil nie. 
 Baie Christene vorder nie in hulle geestelike lewe nie, en word 
dus nooit regtig diensbaar in die koninkryk van God nie. Die volgende 
aanklag van geestelike stagnasie kan aan hulle gerig word: 

Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig 

dat mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en het 

julle weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie… Ons [moet] nie bly by 

die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid 

voortgaan (Heb. 5:12, 6:1). 

 Het jy al die Here se volmaakte plan vir jou lewe ontdek? Die Bybel 
sê dat jy onder die leiding van God se Gees verligte oë van die ver-
stand moet hê sodat jy jou geestelike roeping en erfdeel onder die 
heiliges kan verstaan (Ef. 1:18). Jy moet ook bid dat die Heilige Gees 
jou met krag versterk in die innerlike mens, sodat jy in staat kan wees 
om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die 
lengte, die diepte en die hoogte van Christus se liefde is wat die ken-
nis oortref, sodat jy daarin gewortel en gegrond kan word en vervul 
kan word tot al die volheid van God (Ef. 3:16-19). 

Kyk na Jesus 

In verband met die wil van God, en die absolute bereidwilligheid om 
net dit te doen, moet ons na die volmaakte voorbeeld van die Here 
Jesus kyk. Hy het gesê dat Hy nie sý wil soek nie, maar die wil van 
die Vader wat Hom gestuur het (Joh. 5:30). In die krisisuur in Get-
sémané het Hy sy wil uitdruklik ondergeskik aan die wil van sy Vader 
gestel (Matt. 26:39). Dit het behels dat Hy Homself moes oorlewer 
om gekruisig te word: “Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar 
U het vir My ‘n liggaam berei… Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom… om 
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u wil te doen, O God… Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer 
van die liggaam van Jesus Christus, net een maal” (Heb. 10:5,7,10). 
 Ons moet die wil van God doen deur hierdie offer te aanvaar, en 
ook ons wil in alle opsigte volkome aan sy wil te onderwerp. Dan sal 
ons die verdorwenheid van hierdie verganklike wêreld ontvlug en 
deelgenote van die ewige hemelse koninkryk van die Vader wees: 
“Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie… Die 
wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God 
doen, bly vir ewig” (1 Joh. 2:15,17). 
 As ons deur die vervulling met die Heilige Gees verander en ver-
nuwe word in ons gemoed, sal ons weet wat die goeie, die welgeval-
lige en die volmaakte wil van God is omdat Hy die verborgenheid van 
sy wil aan ons bekend sal maak (Rom. 12:2; Ef. 1:9). In die lig van die 
kennis van sy wil sal ons ons lewens heilig en toewy, en ook ooreen-
komstig die Here se wil gebede bid wat verhoor sal word: “En dit is 
die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as 
ons iets vra volgens sy wil” (1 Joh. 5:14). Ons moet “diensknegte van 
Christus [wees] wat die wil van God van harte doen” (Ef. 6:6).  

Verval uit God se wil 

Dit is nie vanselfsprekend dat as jy die welgevallige en volmaakte wil 
van God doen, jy dit altyd sal aanhou doen nie. Soos nooit tevore nie 
sal jy in jou lewe en bediening teëstand en stryd ervaar. Die duiwel 
sal jou op allerlei wyses aanval en probeer ontmoedig om met die 
Here se werk voort te gaan. Moedeloosheid is een van sy sterk wa-
pens. Hy sal jou versoek om sonde te doen, en jou ook aktief deur 
middel van leerstellige dwalings probeer mislei. 
 Dit sal van jou standvastigheid, eerlikheid, gehoorsaamheid en 
toewyding aan die Here afhang of jy in sy volmaakte wil sal bly voort-
gaan. Volgens Finney het predikers in die herlewingstyd dit nodig 
gevind om gemiddeld elke drie weke hulleself deeglik te ondersoek 
en opnuut aan die Here toe te wy. Hoeveel te meer het ek en jy nie 
nodig om gereeld die suurdeeg van sonde uit ons lewens te suiwer, 
met vars olie gesalf te word en ‘n hertoewyding aan die Here te doen 
nie! Hoe sal ons die regte besluite kan neem as ons die opdragte en 
leiding van die Here nie meer duidelik kan onderskei nie? 
 Net soos wat ons geestelik vooruit kan gaan en volmaak en vol-
kome in die ganse wil van God kan staan, kan ons ook agteruitgaan 
en in ons geestelike lewe veld verloor. Ons kan uit God se volmaakte 
wil uitbeweeg sonder om radikaal van ons roeping weg te breek. Ons 
sal dan minder vrug dra, nie meer honderd- en sestigvoudig nie, 
maar nog steeds die Here dien en dinge doen wat vir Hom welgevallig 
is. Deur selfondersoek en hertoewyding kan ons weer volkome her-
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stel word. Ons kan egter ook totaal onbetrokke in die werk van die 
Here raak, maar nog steeds aan ons getuienis as Christene vashou 
(God se goeie wil). Petrus en die dissipels het in ‘n stadium besluit 
om hulle roeping te laat vaar en weer te gaan visvang. Hulle het egter 
geen sukses hiermee gehad nie, en die Here het hulle geestelike 
roeping weer herbevestig (Joh. 21:3-17). 
 Daar is sekere stappe van herstel wat jy moet neem indien jy aan 
die wil van die Here ongehoorsaam was: 

 Beoordeel jou omstandighede in die lig van die aanduidings van 
God se wil en kyk waar jy verkeerd gegaan het.  

 Besef dat jou ongehoorsaamheid sonde is (Luk. 15:21). 

 Toon berou oor jou verkeerde wilsbesluite (Ps. 51:6). 

 Bely alle bewuste sondes teenoor die Here (1 Joh. 1:9). 

 Onderwerp jou lewe opnuut aan God se wil en vra Hom om vir jou 
‘n rein hart te skep (Ps. 51:12). 

 Herstel jou stiltetyd en persoonlike toewyding aan die Here Jesus. 

 Vertrou die Here vir ‘n nuwe toerusting met krag uit die hoogte, 
sodat jy met vrymoedigheid sy lof kan verkondig (Luk. 24:49). 

 Bid die Here om jou roeping te herstel en jou opnuut in sy diens te 
gebruik (Ps. 51:14-15). 

 Lees Psalm 51 wat deur Dawid geskryf is toe hy uit ‘n teruggevalle 
toestand volkome in die guns van die Here herstel is. 
 Ons is baie naby aan die einde van die bedeling van die kerk, en 
meer as ooit tevore word mense mislei om totaal verkeerde sienings 
te huldig oor wat die wil van die Here vir hulle lewe is. Leerstellige 
dwalings, morele verval en valse tekens en wonders is besig om 
soos ‘n vloedgolf deur kerke te stroom en hulle lidmate op die pad 
van verval mee te sleur. Die vormgodsdienstige verweer van hierdie 
misleide kerkmense dat hulle in die Naam van Jesus baie dinge ge-
doen het, sal geen gewig voor die groot wit troon van God dra nie, en 
aan hulle die skok van hulle lewe besorg: “Gaan weg van My… Ek 
het julle nooit geken nie” (Matt. 7:21-23). Dan sal dit egter té laat 
wees om van hulle dwaalweë af om te draai en die wil van God uit ‘n 
rein hart te doen. 
 Die tyd is kort en ons aardse lewens verganklik. Moenie die hand 
aan die ploeg slaan en omkyk nie, maar volhard op die pad van die 
Here tot die einde toe. As jy aanhou om net sy wil te doen, sal Hy jou 
ryklik beloon wanneer Hy kom. Watter vreugde is dit nie om by die wil 
en plan van God vir die redding van sondaars ingeskakel te wees en 
sodoende werke doen wat ewigheidswaarde het nie! Ons moenie net 
vir onsself leef nie, maar vir die uitbreiding van God se koninkryk. 
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11. God se Liefde 
ie basiese aspekte van die mens se geestelike lewe word in 
1 Korinthiërs 13:13 gedefinieer, waar Paulus sê: “En nou bly ge-

loof, hoop, liefde – hierdie drie; maar die grootste hiervan is die lief-
de.” Waarom is die liefde groter as geloof en hoop? 
 Geloof is ‘n uitdrukking van die verhouding waarin ek tot die Here 
staan. Ek glo in Hom, ek neem Hom in die geloof aan, en ek lewe 
ook deur die geloof. “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te 
behaag” (Heb. 11:6); maar geloof sal ophou wanneer die Here kom – 
want dan gaan geloof oor in aanskoue. 
 So ook is hoop deel van die Christen se lewe. Hy stel sy hoop en 
vertroue vir tydelike én ewige dinge in die Here. Ons het die hoop op 
die ewige lewe saam met die Here in die hemel as ‘n anker van die 
siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel (Heb. 
6:19). Iemand wat nie hierdie hoop het nie, is sonder God en sonder 
hoop in die wêreld. Maar hoop sal ook eendag in ‘n finale vervulling 
gaan wanneer alles waarop ons gehoop het, geopenbaar is. Daarna 
sal hoop as ‘n geestelikie eienskap nie meer beoefen word nie. 
 Die liefde is egter ewigdurend en onverganklik, want die liefdes-
band tussen die hemelse Bruidegom en sy bruid sal nooit sy glans of 
betekenis verloor en beëindig word nie, maar vir altyd bestaan. Dít is 
die groot saak waaroor dit in die Bybel gaan – die agapé liefde van 
God. Juis omdat God liefde is en ook vir ons in ons sondige toestand 
liefgehad het, het Hy sy Seun gegee om vir ons te sterwe sodat ons 
gered kan word. “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy 
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore 
mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Joh. 3:16). 
 Jesus Christus is die sigbare vergestalting van God se liefde en 
genade vir ‘n sondige mensdom. Dit maak ‘n geloofsverhouding met 
God moontlik, en gee ook aan ons hoop vir hierdie lewe én die toe-
komstige lewe. Geloof en hoop kan dus slegs beoefen word omdat 
daar liefde is. Ons lewens moet ook hiervan getuig. Ons moet in die 
liefde van God gewortel en gegrond wees. Ons moet daarin opgroei, 
dit moet sy stempel op ons karakter afdruk en sy goddelike invloed in 
ons hele lewenswandel laat geld. Ja, ons moet volmaak word in die 
liefde (1 Joh. 2:5). 
 Die vyf groot eienskappe van God se liefde is die volgende: 

1.  Dit is ‘n ewige en onveranderlike liefde 

God se liefde bestaan van ewigheid tot ewigheid. Dit is nie tydelik en 
verbygaande van aard nie.  
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 Ons leef in ‘n sondige, gevalle wêreld waarin alle dinge aan die 
verganklikheid onderworpe is. Niks het ewigheidswaarde nie, daarom 
kan hierdie wêreld geen blywende geluk aan jou bied nie. Die meeste 
mense is weens hulle vleeslikheid en sondige natuur onbetroubaar 
en veranderlik. Goedgesindheid tussen mense gaan dikwels oor in 
kwaadgesindheid, aanvaarbaarheid in verworpenheid, toegeneent-
heid in afsydigheid, en liefde in liefdeloosheid, veragting of selfs haat.  
 God se liefde is egter ewig en onveranderlik. Dit gee aan jou iets 
om voor te lewe waarop jy altyd kan reken en wat niemand van jou af 
kan wegneem nie – selfs nie die dood nie. Paulus, wat deur die 
uiterste benoudhede gegaan het, het gesê: “Want ek is versekerd dat 
geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige 
of toekomstige dinge of hoogte op diepte of enige ander skepsel ons 
sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse 
Here, is nie” (Rom. 8:38-39). Deur hierdie stelling bevestig Paulus 
ons veiligheid in Christus en die onvernietigbaarheid van God se lief-
de vir ons. Hy noem verskeie uiterstes waarteen dit bestand is: 

 In die uiterstes van ons bestaan, nl. dood of lewe, sal ons altyd in 
God se teenwoordigheid wees. 

 Geen uiterstes van owerhede, naamlik engele en wêreldse of 
demoniese owerhede of magte kan ons verhouding met die Here 
ongedaan maak nie. 

 In die uiterstes van tyd kan daar niks wees, m.a.w. geen teen-
woordige of toekomstige dinge, wat ons van die liefde van Chris-
tus kan skei nie – nie verdrukking of benoudheid of vervolging of 
honger of naaktheid of gevaar of swaard van die hede of ‘n 
onbekende toekoms nie (Rom. 8:35). 

 Geen uiterstes van ruimte, nl. hoogte of diepte, kan die liefdes-
verhouding tussen God en ons vernietig nie.  

 Niks in die totale geskape heelal, m.a.w. geen skepsel, kan ons 
liefdesverhouding met God verbreek nie. 

 Hierdie versekering maak die lewe oor en oor die moeite werd om-
dat God se liefde ‘n saak is wat jou oor die grense van tyd en ruimte 
aan die ewige lewe van God self verbind. Geen eksterne magte of ge-
beurtenisse kan dit vernietig nie. Dit is die blye versekering wat alle 
Christene het. Maak net seker dat jy nie sélf hierdie liefde verlaat nie 
(Op. 2:4). Die Here wil hê dat ons Hom vrywillig en vir altyd sal liefhê. 
 Die mees verhewe en sinvolle gedagtes wat die mens kán bedink 
is oor die liefde van God. Aan ‘n professor in Afrikaans is by geleent-
heid deur ‘n verslaggewer gevra wat die mooiste en mees betekenis-
volle woorde is wat sy ooit gelees het. Hierdie dame is ‘n diep gelo-
wige persoon wat benewens die Bybel goed belese in die Afrikaanse, 
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Engelse en Franse letterkunde is. Sonder huiwering het sy die eerste 
paar woorde van 1 Korinthiërs 13:8 aangehaal: “Die liefde vergaan 
nooit nie.” Wat ‘n aangrypende gedagte dat die liefde van God oor 
die grense van tyd en ruimte strek en vir altyd voortbestaan! Dit is ‘n 
onvervreembare geskenk. Dit bied aan jou oneindig meer as wat dit 
van jou vra. Al wat dit van jou vra is ‘n bereidwilligheid om deur hier-
die liefde herskep te word. Jy moet uit jou lewe van sondigheid, kort-
sigtigheid en materialisme opstaan en jou deur Jesus Christus tot die 
lewende God bekeer. Hierna moet jy ‘n lewe lei waarin jy die Here sal 
liefhê en jou hoop vir tyd en ewigheid net in Hom sal stel. Jou liefde 
vir Hom moet daagliks deur hertoewyding versterk word. 

2.  Dit is ‘n liefde wat gee 

God se liefde het ‘n uitwaartse gerigtheid deurdat dit na ‘n wêreld in 
sy nood uitreik. Dit is waarom Hy die kosbaarste van alle geskenke 
vir die wêreld kon gee, naamlik sy eniggebore Seun wat Homself vir 
ons sondes aan die kruis geoffer het. “Groter liefde het niemand as 
dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee” (Joh. 15:13). Hy is die 
goeie Herder wat sy lewe vir die skape aflê. 
 Hierdie eienskap van God se liefde is presies die teenoorgestelde 
as dié van die sondige mens wie se sinne deur Satan verblind is. Die 
gevalle mens het ‘n verwronge, hebsugtige en selfgerigte liefde. Hy is 
opgeblase, vol van homself en praat graag groot. Hy het homself ten 
koste van andere lief. Dit wat hy sien, begeer hy en wil dit vir homself 
inpalm. Hy wil nie homself verloën en gee nie, want hy het geen ware 
meegevoel nie en gee nie regtig om as die onheile andere tref nie. 
Hy het net diegene lief uit wie hy iets kan kry, en vir wie hy kan ge-
bruik en ook misbruik. Hy word verbitterd as hy nie sy sin kry nie, en 
is sterk op vergelding ingestel. 
 Hoe anders is die rein, suiwer, herskeppende en onselfsugtige 
liefde van God nie! Dit is só groot en opreg dat dit alle sondaars 
insluit. “God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons ge-
sterf het toe ons nog sondaars was” (Rom. 5:8). Hy het alle mense 
liefgehad en na hulle neergebuig om hulle uit die kuil van vernietiging 
op te trek. Hy dra almal se ewige belange op die hart, en wil nie hê 
dat een mens verlore moet gaan nie maar dat almal gered moet word 
(2 Pet. 3:9). 

3.  Dit is ‘n liefde wat kan vergewe en vergeet 

God se liefde vergewe totaal en ongekwalifiseerd – só volkome dat 
Hy nooit weer een keer na die sonde wat vergewe is, verwys nie. Hy 
werp dit in die see van vergetelheid en dink nie weer daaraan nie. Hy 
reken die kwaad nie toe nie en verwyt mense nie vir sondes wat bely 
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en laat staan is nie. Selfs al sondig sy kinders weer, dan raak Hy nie 
teen hulle verbitterd nie, en vergewe maar weer. Jesaja 55:7 sê dat 
Hy menigvuldiglik vergewe. 
 Mense wat teruggeval het, soos bv. die verlore seun in die gelyke-
nis, moet net bereid wees om na hulle Vader terug te keer en hulle 
saak met Hom reg te maak (Luk. 15:18). Hulle sal in Hom ‘n liefde-
volle en vergewensgesinde Vader vind wat opnuut vir hulle ‘n fees-
maal in sy koninkryk sal berei. Hy sal hulle nie donker aankyk as 
hulle met berou na Hom terugkeer nie. 
 Hoe anders tree die mens nie op nie, hoe onopreg is sy liefde nie, 
en hoe traag is hy nie om volkome te vergewe en ‘n saak vir altyd te 
bedek nie. Salomo sê: “Wie ‘n oortreding bedek, soek liefde; maar hy 
wat ‘n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar” (Spr. 17:9). 
 Nie net vriende skei as gevolg van liefdelose beskuldigings nie, 
maar ook huweliksgenote. Mense wat nie met die liefde en verge-
wensgesindheid van God vervul is nie, raak maklik verbitterd teenoor 
mekaar, grawe ou koeie uit die sloot, en beskuldig mekaar opnuut 
oor en weer. Waar is die gesindheid van Christus om dinge wat reg-
gemaak is, nooit weer op te haal nie? 
 Ons het die volgende duidelike opdrag oor vergewensgesindheid: 

Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos 

Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met 

die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God 

waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dank-

baar (Kol. 3:13-15). 

4.  Dit is die wet van die Nuwe Testament 

Die geheim van ‘n lewe van volkome geestelike vervulling is om in 
die liefde van God gewortel en gegrond te wees. Dit is waarom ons in 
die Nuwe Testament net een wet het, en dit is die wet van die liefde. 
As jy die Here liefhet met jou hele hart, jou hele siel, jou hele ver-
stand en met al jou kragte, dan sal jy aan Hom getrou bly en nooit die 
knie voor ander gode buig nie. 
 As jy jou naaste liefhet soos jouself, dan vervul jy al die ander 
wette wat die verhouding met jou medemens reël: “Die liefde doen 
die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die 
wet” (Rom. 13:10).  
 Liefde moet die hoofkenmerk van die Christen se lewe wees. In 
sy hoëpriesterlike gebed het Jesus aan die Vader gesê: “Ek het u 
Naam aan hulle bekend gemaak, sodat die liefde waarmee U My 
liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle” (Joh. 17:26). 
 Aan die dissipels het Jesus gesê: “’n Nuwe gebod gee Ek julle, 
dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle 
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ook mekaar liefhê. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my dissipels 
is, as julle liefde onder mekaar het” (Joh. 13:34-35). 

5.  Dit is grensloos 

Ons kan geen grense stel of beperkings op die liefde van die Here 
Jesus plaas nie. Ons moet daarvan bewus wees dat dit elke aspek 
van ons bestaan insluit. Paulus sê in sy gebed vir die Efésiërs: “Om 
hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus 
Christus… dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlik-
heid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike 
mens… julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat 
kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die 
breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te 
ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die 
volheid van God” (Ef. 3:14-19). 
 Hoewel ons van die rykdom van God se liefde bewus kan wees, 
beteken dit nie dat ons dit ten volle kan deurgrond nie. God se liefde 
in Christus Jesus is onpeilbaar en grensloos. Dit is breër as die wê-
reld, dieper as die diepste see en hoër as die hoogste hemel. 
 Ons staan in verwondering voor die onnaspeurlikheid van die 
Here Jesus se liefde en reddende genade. In Hom is alle skatte van 
wysheid en kennis verborge. Sy almag en liefde ken geen perke nie. 
Hy kan in al ons behoeftes voorsien sodat ons nooit angstig na ander 
helpers hoef rond te kyk nie. 
 Hierdie liefdevolle Verlosser trek ook vir jou en my na Hom toe 
met koorde van liefde. Hy wil ons nie net red en die ewige lewe aan 
ons skenk nie, maar ons volmaak en volkome in sy liefde bevestig.  
Deur die Heilige Gees stort Hy sy liefde in ons harte uit. Hy maak van 
ons skynende ligte in ‘n donker en liefdelose wêreld. 
 Is jou lewe volkome onder die beheer van God se herskeppende, 
onveranderlike en ewige liefde? Dan sal daar by jou ‘n groot verlange 
wees dat andere dit ook deelagtig moet wees. Jou grootste verlange 
sal egter na die koms van die hemelse Bruidegom wees wat spoedig 
sy bruid na ‘n hemelse ivoorpaleis sal wegvoer om vir ewig by Hom te 
wees en in sy onuitspreeklike heerlikheid te deel (Ps. 45). 

Die ideale liefdesverhouding 

‘n Liefdesverhouding tussen ‘n bruid en haar bruidegom word in die 
boek Hooglied beskryf. In baie opsigte is dit ‘n uitbeelding van die 
wonderlike verhouding tussen die hemelse Bruidegom, Jesus, en sy 
aardse bruid, die ware kerk, met wie Hy by sy wederkoms verenig sal 
word. Die skoonheid en voortreflike eienskappe van die bruid en die 
Bruidegom, die uitnemendheid van hulle liefde vir mekaar, die rein-
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heid van hulle verhouding, die selfopofferende wyse waarop hulle me-
kaar bemin, en die gedurige verlange na mekaar se teenwoordigheid, 
is die allesoorheersende passie van hulle siele. 
 In die boek Hooglied word die volgende oor die Bruidegom gesê 
wat nie net self die lewe van sy bruid is nie, maar ook in elke opsig 
haar bewondering en toewyding waardig is: 

“U naam is soos salf wat uitgegiet is; daarom het die jonkvroue 

u lief” (1:3). 
Die Bruidegom het ‘n uitnemende en begeerlike Naam. Wanneer dit 
uitgespreek en verkondig word, versprei dit ‘n lieflike geur, soos kos-
bare nardussalf wat uitgegiet word. Dit heel wonde, bring blywende 
vertroosting en vul die lewe van sy bruid met ‘n diep en innige 
vreugde. Ons moet die reuk van sy kennis oral versprei (2 Kor. 2:14). 

“Trek my agter u aan” (1:4). 
Die bruid het net een begeerte, en dit is om by die Bruidegom te 
wees. Die oorsprong van hierdie wonderlike verhouding is by die 
Bruidegom geleë. Hy het sy bruid kom opsoek, ‘n nuwe lewe en blyd-
skap aan haar geskenk, en trek haar met koorde van liefde na Hom-
self toe. Haar heil is net by Hom te vinde en daar wil sy altyd wees. 

“Ons wil u liefde prys... Met reg het hulle u lief” (1:4). 
Die wonderskoonheid van sy liefde is iets om oor opgewonde en bly 
te wees. Dit is prysenswaardig en lofwaardig bo enigiets wat ‘n mens 
kan bedink. Met reg moet Hy bemin, geëer en aangehang word. Hy 
het ‘n Naam wat bo alle name is. Om Hom nie lief te hê nie, is die 
mees jammerlike vorm van geestelike armoede wat daar is. 

“Sy vaandel oor my was die liefde” (2:4). 
Die rede vir sy verskyning is liefde vir ‘n verloregaande wêreld. Die 
opofferende liefde waardeur Hy Homself vir die redding van sy bruid 
gegee het, is die vaandel en banier van sy hemelse koninkryk. Die 
bruid besef dat sy geen verdienste of aanspraak op hierdie verhou-
ding het nie. Sy is wat sy is omdat die Bruidegom haar eerste lief-
gehad het. Hy het sy vaandel oor haar opgehef en haar in sy liefde 
gewortel en gegrond, sodat sy dit ook aan andere kan betoon. 

“Hoor, my beminde klop” (5:2). 
Hy is die een wat by die deur staan en klop. Sy opsoekende liefde is 
die begin van ‘n vaste verhouding omdat Hy ons nooit sal begewe of 
verlaat nie. Hy wil sy liefde aan sy toekomstige bruid bekend maak, 
en ná hulle eerste ontmoeting ook nuwe ontmoetings met haar hê 
sodat sy vir altyd in sy wonderlike teenwoordigheid kan wees. Haar 
lewe moet ‘n onafgebroke toewyding aan Hom wees, met ‘n diepe 
begeerte dat Hy altyd baie naby aan haar sal wees. 
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“Kyk, die winter is verby... Die bloeisels word gesien in die land, 

die sangtyd het aangebreek, en die tortelduif laat sy stem hoor” 

(2:11-12). 
Waar die Bruidegom kom, bring Hy nuwe lewe. Die winter met sy 
doodslaap is verby, en bloeisels spruit uit die tuine en wingerde voort. 
Vrolikheid heers en die gesang van die tortelduif klink op. Die duif is 
‘n beeld van die Heilige Gees, en wanneer Hy kom, kondig Hy die 
lente van ‘n nuwe lewe aan. Dit is ‘n boodskap van blydskap en hoop! 

“Ek is ‘n narsing van Saron, ‘n lelie van die dale” (2:1). 
Die vlakte van Saron is in die lente een groot blommesee. Die Brui-
degom is die versinnebeelding van die lente met al sy prag en lewe. 
Sy skoonheid en lieflikheid word met die roos van Saron vergelyk, en 
ook met die lelie van die dale. Selfs Salomo met al sy heerlikheid was 
nie bekleed soos een van hierdie lelies nie. 

“Soos ‘n appelboom onder die bome van die bos, so is my be-

minde... Ek verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is 

soet vir my verhemelte” (2:3). 
Hy bied beskutting aan sy bruid teen die hitte van die warm woestyn-
son – ‘n plek van veiligheid en stille rus. As die boom van die lewe 
het sy nie alleen haar nuwe lewe aan Hom te danke nie, maar Hy 
versadig ook elke dag haar geestelike honger en dors. Sy wonderlike 
beloftes en die woorde uit sy mond verkwik haar siel omdat dit die 
rykdom en skoonheid van die hemelse lewe bevat. Sy verlustig haar-
self daarin, bêre dit in haar hart en put inspirasie en vreugde daaruit. 

“My beminde is myne, en ek is syne wat herder is onder die 

lelies” (2:16). 
‘n Baie intieme liefdesband bestaan tussen die twee bemindes. Hulle 
behoort aan mekaar. Sy sê: Hy is myne en ek is syne. Die Bruidegom 
is die verpersoonliking van ware liefde. Hy is die herder van sy kudde 
en sal hulle in groen weivelde lei, na waters waar rus is. 

“Liefde is sterk soos die dood... Groot waters kan die liefde nie 

uitblus en riviere dit nie oorstroom nie” (8:6-7). 
Hierdie liefdesband is sterk en die vlam van die liefde onuitbluslik. 
Die bedreiging van groot watervloede kan dit nie vernietig nie. Dit is 
sterker as die dood en hou vir ewig stand. Niks in hierdie wêreld kan 
haar van die liefde van die Bruidegom skei nie. 

“Die koning het my in sy binnekamers gebring” (1:4). 
Die Bruidegom berei vir sy beminde ‘n woonplek in die paleis van die 
Koning, omhul met die glansryke heerlikheid van die nuwe Jerusalem 
wat met suiwer goud en die kosbaarste edelgesteentes gebou is. Dit 
is haar ewige tuiste waarheen Hy haar sal neem wanneer Hy kom. 
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12. God se Barmhartigheid 
armhartigheid beteken genade, medelye en ontferming. Die Here 
ontferm Hom oor almal wat in die nood is en hulp by Hom soek. 

Gelowiges én ongelowiges word genooi om met hulle sondes en 
probleme in die gebed na die troon van genade te kom waar hulle 
gehelp kan word. Die grootste nood wat ‘n mens kán hê is wanneer jy 
jou verlore toestand besef en tot die Here roep om jou siel uit genade 
te red. Die tollenaar wat in die tempel gaan bid het, het uitgeroep: “O 
God, wees my, sondaar, genadig!” (Luk. 18:13). 
 In Ou Testamentiese tye is daar ook duidelike oproepe tot beke-
ring gemaak sodat mense God se barmhartigheid deelagtig kon word: 
“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” (Jes. 55:7). In die 
volheid van die tyd het Jesus Christus die prys vir alle mense se 
sondes betaal, sodat hulle uit genade vergifnis van hulle misdade kon 
kry. Sonde móét egter bely en laat staan word voordat dit vergewe 
word: “As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en 
die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou 
en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongereg-
tigheid te reinig” (1 Joh. 1:8-9).  
 Mense wie se sondes vergewe is, moet steeds gereelde besoe-
kers aan die genadetroon wees omdat hulle deur Satan aangeval 
word en baie probleme het waarvoor hulle voortdurend die Here se 
hulp en barmhartigheid nodig het. Johannes sê dat ‘n Christen nie 
moet sondig nie, maar “as iemand gesondig het, ons het ‘n Voor-
spraak by die Vader, Jesus Christus die Regverdige. En Hy is ‘n 
versoening vir ons sondes” (1 Joh. 2:1-2). Ons moenie met sonde 
saamleef nie, maar na die genadetroon gaan waar ons volkome 
vergifnis en verlossing kan kry. Ook wanneer ons deur menslike 
swakhede oorval word, het ons die barmhartigheid van die Here 
dringend nodig. Hy sal ons nie donker aankyk nie, maar ons help en 
geestelik volkome herstel. 
 Paulus sê: “Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swak-
hede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net 
soos ons, maar sonder sonde. 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. 4:15-16). 
Moet dus nie nalaat om dadelik by die Here hulp te vra wanneer jy 
deur die sielevyand versoek word nie. Die Here Jesus het begrip vir 
jou probleme, “want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan 

B 
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Hy dié help wat versoek word” (Heb. 2:18). Selfs al het jy al dikwels 
gestruikel en groot sondes gedoen, moet jy nie jou vrymoedigheid 
om na die genadetroon te gaan, wegwerp nie. Dawid het ervaar dat 
die Here se barmhartighede groot is (2 Sam. 24:14). 
 In Exodus 20:6 sê die Here dat Hy barmhartigheid bewys aan 
duisende van die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou. Maak jy 
daagliks hiervan gebruik wanneer jy versoek word? Ons moet onsself 
in die geloof aan God onderwerp en volkome op sy genade en barm-
hartigheid hoop, dan sal die duiwel van ons af wegvlug en sal die ver-
soeking oorwin word. Indien ons sou nalaat om dit te doen, sal ons 
voor die versoekings van die duiwel, die vlees en die wêreld swig. 
Hoe meer ons aan sonde toegee, hoe harder en meer gevoelloos sal 
ons vir die stem van die Heilige Gees word. Dit is waarom Paulus sê: 
“Vermaan mekaar elke dag… sodat niemand van julle deur die ver-
leiding van die sonde verhard word nie” (Heb. 3:13). 
 As ons elke dag naby aan die Here bly en ook met ander mense 
oor sy goedheid en guns praat, sal ons voortdurend sy genadige 
beskerming geniet. Dawid het gesê: “U geregtigheid bedek ek nie 
binne-in my hart nie; van u trou en u heil spreek ek… U, o Here sal u 
barmhartighede van my nie terughou nie; laat u goedertierenheid en 
u trou my altyddeur behoed” (Ps. 40:11-12). Wanneer die aanveg-
tinge teen ons groot en die stryd hewig is, wanneer die pad eensaam 
is en vriende ons verlaat het, wanneer die versoekings intens en ons 
kragte min is, kan ons maar net in die gebed uitroep: “Laat u barm-
hartighede ons gou tegemoetkom, want ons is baie swak. Help ons, 
o God van ons heil… en red ons en doen versoening oor ons sondes 
ter wille van u Naam” (Ps. 79:8-9). 
 Wat gebeur as ons nie die genadetroon van God met opregte 
sondebelydenis nader nie, en maar so onopsigtelik as moontlik met 
ons sondes probeer saamleef? Dan sal daar geen vergifnis en ver-
lossing vir ons wees nie, en sal hierdie onbelyde sondes ons na die 
ewige verderf voortsleep: “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voor-
spoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartig-
heid vind” (Spr. 28:13). Daniël het gesê: “By die Here onse God is 
barmhartigheid en vergewing” (Dan. 9:9). Kan jy hiervan getuig en 
ervaar jy die genade van die Here elke dag opnuut in jou lewe? God 
is ryk in barmhartigheid en Hy is ook bereid om ons menigvuldiglik te 
vergewe as ons teen Hom gesondig het. As ons werklik die dieptes 

van God se barmhartigheid ken, dan sal ons weet dat Hy gou is om te 
vergewe en stadig om te oordeel en te straf. Ons móét egter die erns 
van onbelyde sondes waarvan ons nog slawe is, besef. Dit sal ons na 
die ewige verdoemenis voortsleep en ons voor God se troon veroor-
deel as ons nie vergifnis en verlossing daarvan verkry nie. 
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Die barmhartige Samaritaan 

Die Here Jesus het die barmhartigheid van God wat Hy aan ons 
bewys, op ‘n besondere wyse in die gelykenis van die barmhartige 
Samaritaan verduidelik: 

’n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, 

en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half 

dood lê. En bygeval het ‘n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom 

sien, gaan hy anderkant verby. En net so het ook ‘n Leviet by dié plek gekom en 

hom gesien en anderkant verbygegaan. Maar ‘n sekere Samaritaan wat op reis 

was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en 

na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom 

toe op sy eie pakdier gehelp en hom na ‘n herberg geneem en vir hom gesorg. 

En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan 

die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat 

jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom (Luk. 10:30-35). 

 Die ongelukkige reisiger in die gelykenis was alleen in ‘n eensame 
gebied tussen Jerusalem en Jerigo te voet op reis. Dit was ‘n kronke-
lende pad wat binne 30 kilometer sowat 900 meter van Jerusalem af 
na die Jordaanvallei gedaal het. Die pad het deur talle klowe ge-
kronkel en die reisiger was dikwels uit sig van ander reisigers. Dit 
was gevolglik maklik vir rowers om hulle langs die pad skuil te hou, 
reisigers van die pad af te sleep en te beroof. In Bybelse tye was die 
klowe naby die Jordaanrivier baie bebos en het gevolglik nog meer 
skuilplek aan rowers gebied. 
 Die man in die gelykenis is deur die rowers oorval, byna dood-
geslaan en van al sy besittings beroof. Hulle het die verwonde man 
wat nie eers kon opstaan om verder te loop nie, net so langs die pad 
laat lê. Die beroofde en sterwende man was ver van sy huis en fami-
lie af toe hy hulp dringend nodig gehad het. Daar waar hy was, was 
hy van die eerste vreemdeling wat sou verbykom, se hulp afhanklik. 
Sy lewe was in groot gevaar, en sonder hulp sou hy nie oorleef het 
nie maar sekerlik gesterf het. 
 Volgens die gelykenis rus daar ‘n morele plig op enigeen wat naby 
aan ‘n noodlydende is, om ‘n helpende hand uit te steek, hom medies 
en materieel te versorg en sodoende sy lewe te red. Die slagoffer 
moet ook gehelp word om uit die gevaarsituasie te kom. Dit maak nie 
saak of hy ‘n lid van ‘n ander volk is, of selfs jou vyand nie – as jy 
“naby” is moet jy help! Dit is opvallend dat dit ‘n vreemdeling is wat 
hierdie man gehelp het. Sy eie volksgenote het hulle nie aan hom 
gesteur nie, maar anderkant toe gekyk en verbygeloop. Hulle het net 
aan hulleself gedink en dit nie as hulle plig beskou om ‘n mede-volks-
genoot uit sy ellende te verlos nie. 
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 ‘n Duidelike beginsel van barmhartigheidsdiens aan mense wat 
swaarkry en ly, word hierdeur vir ons bepaal. Ons moet onthou dat 
alle mense, ook die ongereddes, na die beeld van God geskape is. 
Die Here Jesus identifiseer met hulle sorge en probleme. Hy verwag 
van sy dissipels om hulle te besoek, te help en te versorg sover hulle 
kan; daarom sê Hy: “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. 
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” (Matt. 25:42-43). Julle was soos daardie 
priester en Leviet wat weggekyk en gesê het: “Ek het niks met daar-
die man en sy probleme te doen nie – hy kan toesien!” 
 Die Here Jesus het hierdie gelykenis ook gebruik om sy eie rol as 
die Redder en Verlosser van ‘n verloregaande mensdom te beskryf. 
Hy was ‘n uitgeworpene in sy eie volk, soos wat die Samaritane ook 
uitgeworpenes was. Hulle was vroeër Jode wat met heidennasies 
vermeng geraak het, en is dus nie meer as Jode geag of aanvaar nie. 
Daar is op hulle neergesien. Jesus is as Messias ook verwerp, en die 
volksleiers het Hom uitgestoot en probeer doodmaak. Ten spyte hier-
van was Jesus die een wat Hom oor diegene wat geestelik beklaens-
waardig, arm, blind en naak was, ontferm het. Die skrifgeleerdes en 
Fariseërs kon niks vir die geestelike nood van hulle eie volk doen nie 
– hulle het anderkant toe gekyk en verbygeloop. Die Here Jesus het 
hulle egter gehelp, daarom het Hy gesê: “Die Seun van die mens het 
gekom om te soek en te red wat verlore was” (Luk. 19:10). 
 In die geestelike toepassing van hierdie gelykenis is ons almal 
reisigers wat tussen Jerigo en Jerusalem op reis is. Langs hierdie 
pad is daar rowers wat ons inwag. Hulle is daarop ingestel om ons 
geestelik van ons erfenis te beroof en ons dood te maak. Die rowers 
beeld die duiwel en sy demone uit. Die slagoffers van Satan lê langs 
die lewenspad en sal in hulle sonde sterf as iemand hulle nie help 
nie. Hulle eie geestelike leiers is belangeloos oor hulle probleem – 
hulle kan of wil hulle nie help nie. Die barmhartige Samaritaan, Jesus, 
kom egter verby en help die sterwendes. Hy sit olie en wyn op hulle 
wonde. Die wyn dui op sy bloed wat Hy vir ons redding gestort het: 
“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die 
misdade na die rykdom van sy genade” (Ef. 1:7). Die olie dui op die 
Heilige Gees. Hy wederbaar, vervul, versterk, vertroos en salf ons 
wanneer ons ons toevlug tot Christus neem. 
 Die Here Jesus rig hierdie man op en sit hom weer op die pad 
sodat hy met sy herstelde lewe kon voortgaan. Hierna is die persoon 
egter nooit weer alleen nie, omdat hy ‘n Vriend het wat hom op die 
lewenspad vergesel. Die Samaritaan sit die man op sy pakdier en 
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vervoer hom na ‘n herberg toe. Só dra die Here ons dag ná dag (Ps. 
68:20). By die herberg betaal die Samaritaan die man se verblyf. 
Hierdeur sê die Here dat Hy ons nie net red nie, maar ook in al ons 
ander behoeftes voorsien omdat ons aan Hom behoort en daagliks 
van sy barmhartigheid afhanklik is. 
 Daar is ook ‘n profetiese toepassing in hierdie gelykenis. Die Here 
Jesus het na die aarde toe gekom om sterwende sondaars op die 
lewenspad op te soek en te red. Die versorging van die verwonde 
man in die herberg dui daarop dat die Here al ons behoeftes vir die 
voortsetting van ons geestelike lewe vir sy rekening neem. Die barm-
hartige Samaritaan betaal aan die herbergier twee pennings, wat die 
prys vir twee dae se verblyf in die herberg is. Daarna vertrek hy en sê 
vir die herbergier dat as daar nog enige verdere koste is wat hy met 
die gas het, hy dit sou betaal wanneer hy terugkom. Dit dui daarop 
dat hy ná twee dae weer sou terugkom. 
 Volgens 2 Petrus 3:8 is een dag vir die Here soos ‘n duisend jaar. 
Naastenby tweeduisend jaar ná sy eerste koms om voorsiening vir 
die redding van sondaars te maak, kom Hy weer terug. Dan bring Hy 
sy loon met Hom om elkeen te vergoed wat insette gelewer en uit-
gawes in die versorging van sy volgelinge aangegaan het. Hy sê: 
“Kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy 
werk sal wees” (Op. 22:12). 
 Ons weet dat daardie twee dae, of tweeduisend jaar, tussen sy 
eerste en tweede koms nou verstreke is. Ons lewe in die tyd waarin 
die Bruidegom talm om te kom, omdat daar nog baie mense op die 
lewenspad is wat deur die groot Berower oorval is, en dringend hulp 
nodig het. Gaan uit op die paaie en lanings en soek hierdie geestelik 
sterwende mense op, sodat die huis van die Here vol kan word. Jy 
sal loon ontvang as jy nie net aan jouself dink nie, maar ‘n helpende 
hand na ‘n mensdom in sy nood uitreik: “Wie is dan die getroue en 
verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het 
om hulle hul voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie dienskneg vir 
wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar 
Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel” (Matt. 24:45-
47). Wat sal van die slegte diensknegte word wat hulle medediens-
knegte geslaan en saam met die dronkaards geëet en gedrink het? 
Hulle eindbestemming sal saam met al die huigelaars in ‘n plek van 
pyniging wees (Matt. 24:48-51). 

Eindbestemming van die getroues 

Die barmhartigheid wat die Here aan ons bewys, begin by wederge-
boorte, maar gaan daarna voort omdat hierdie nuwe lewe eers in die 
hemel tot sy volle verwesenliking sal kom. Terwyl ons daarheen op 
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pad is, bou die Here ons geestelik op en bewaar ons van die Bose: 
“Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na 
sy grote barmhartigheid aan ons die wedergeboorte geskenk het tot 
‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, 
sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis 
kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons” (1 Pet. 1:3-4). In die 
lig hiervan moet ons toewyding aan die Here elke dag toeneem: 
“Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof 
en in die Heilige Gees bid en julleself in die liefde van God bewaar, 
terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die 
ewige lewe verwag… Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struike-
ling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met 
gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid 
en majesteit, krag en mag, nou en tot in ewigheid!” (Judas 1:20-25). 

Die keuse is joune 

Ten spyte van die feit dat die Here so barmhartig en vergewens-
gesind is, en Hy uitdruklik gesê het dat Hy graag alle mense se siele 
wil red (2 Pet. 3:9), is daar net ‘n minderheid mense onder alle nasies 
aan wie barmhartigheid betoon word. Jesus het gesê: “Gaan in deur 
die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die 
verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is 
nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit 
vind” (Matt. 7:13-14). Waarom is daar so relatief min mense wat 
barmhartigheid ontvang om deur die nou poort in te gaan en die pad 
na die hemel te bewandel? Barmhartigheid en vergewensgesindheid 
is dan sulke kennelike eienskappe van God, en die uitnodiging tot 
redding aan alle mense so dringend en liefdevol! 
 Die oorsaak waarom miljoene mense na die ewige verderf op pad 
is, is hulle eie hardkoppigheid, selfvoldaanheid en liefde vir sonde. 
Hulle het die duisternis liewer as die lig omdat hulle werke boos is 
(Joh. 3:19). Hulle verkies Mammon en sy aardse rykdomme bó God 
en ‘n lewe van diensbaarheid aan Hom. Die hartstogte en begeer-
likhede van die vlees is vir hulle aanlokliker as ‘n lewe van heiligheid 
en reinheid. Hulle strewe na grootheid en belangrikheid weerhou 
hulle daarvan om die eie-ek te verloën, te kruisig en die nederige rol 
van ‘n dienskneg van Christus te vervul. Hulle verkies die lae stan-
daarde van vormgodsdiens in plaas van ware dissipelskap, omdat ‘n 
blote gedaante van godsaligheid vir hulle aanvaarbaar is. Hulle meen 
dat hierdie flou skynsel van godsdiens genoeg sal wees om die 
hemelpoorte te bereik. Deur dié houding verag hulle in werklikheid 
God se barmhartigheid en genade omdat hulle, soos die ryk jong-
man, wél godsdienstig wil wees maar nogtans nie bereid is om die 
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kosteberekening vir ‘n ware harts- en lewensverandering te doen nie. 
Die ontnugtering van hulle lewe wag vir hierdie vormgodsdienstige 
sondaars voor die groot wit troon. Hulle sal op hulle hol en leë Chris-
telike tradisie aanspraak maak, maar die Here Jesus sal hulle weg-
wys: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My” (Matt. 7:23). 
 Moenie na valse leraars luister wat sê dat die Here só barmhartig 
en liefdevol is dat Hy geen sondaar hel toe sal stuur nie. God se 
barmhartigheid en genade is inderdaad grensloos, maar dit is aan ‘n 
uitdruklike voorwaarde van bekering gekoppel en moet in die geloof 
toegeëien word voordat dit aan ons toegereken word. Ons moet ook 
daarin wandel en in die proses self barmhartigheid aan ander betoon. 
Jesus het gesê: “Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barm-
hartigheid bewys word” (Matt. 5:7).  
 As ons, soos die priester en Leviet in die gelykenis, nie bereid is 
om God se barmhartigheid aan ander te bewys nie, dan het ons lewe 
van selfsug nie wesenlik verander nie en verbeur ons in werklikheid 
die reg om verder na sy barmhartigheid vir onsself te vra. Dieselfde 
beginsel geld ook ten opsigte van vergewensgesindheid. As ons an-
dere nie vergewe nie, sal die Here ons oortredinge ook nie vergewe 
nie. Ons móét in ons verhouding teenoor ander mense soos Christus 
word nadat ons sy barmhartigheid en vergifnis ontvang het. Hy het 
gekom om te soek en te red wat verlore was, en sê dat ons ook op 
die paaie moet uitgaan om verlore skape op te soek en na die kudde 
van die groot Herder in te bring. 
 In die uitvoering van hierdie groot en moeilike taak is daar volhar-
ding nodig. Laat ons dus die barmhartigheid en genade van die Here 
altyd voor oë hou. Paulus sê ons moet die vrymoedigheid en roem 
van die hoop op die ewige lewe tot die einde toe onwrikbaar vashou 
(Heb. 3:6). Ons moet aanhou om vrymoedig daaroor te praat, terwyl 
ons roem op die feit dat ons deur die Here Jesus se genade ‘n ewige 
toekoms in die hemel het. Ons moet nooit hierdie erfenis geringskat, 
minag of selfs vergeet nie: “Daarom moet ons des te meer ag gee op 
wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die 
woord deur engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding 
en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal 
ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid verontagsaam wat, nadat dit 
eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit 
gehoor het?” (Heb. 2:1-3). Laat ons dan die pad van die Here met 
volharding bewandel en nie omkyk nadat ons die hand aan die ploeg 
geslaan het nie. Ons kan met alle vrymoedigheid uitsien na die blye 
dag waarop ons in die Naam van Jesus Christus voor ‘n barmhartige 
God in die hemel sal verskyn om ons ewige erfenis in sy koninkryk te 
ontvang. Ons moet nóú vir hierdie ontmoeting voorberei. 
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13. God se Oordele 
ns is met ‘n reeks studies uit die Woord besig oor hoe God Hom-
self aan die mensdom openbaar. Een van sy attribute wat in ons 

tyd al hoe minder verkondig word, is sy toorn oor sondaars. God haat 
sonde en Hy sal by die groot eindoordeel alle sondaars wat geweier 
het om hulleself te bekeer, tot die ewige poel van vuur veroordeel. 
 Sondaars leef in ‘n toestand van rebellie teen God omdat hulle sy 
wette oortree, sy insettinge verbreek en sy waarskuwings verwerp. 
Hierdeur verloën hulle God se oppergesag, leef volgens hulle eie 
bose begeerlikhede en wek nog verder sy toorn op deur valse gode 
te aanbid. Die Here het aan elkeen van ons ‘n vrye wil gegee om self 
te besluit wie ons wil dien, want Hy wil hê dat mense Hom vrywillig 
sal liefhê. Daar sal rekenskap geëis word van diegene wat weier om 
aan die waarheid gehoorsaam te wees deur hulle Skepper te dien en 
lief te hê. Hierdie mense sal agterkom dat dit “vreeslik is om te val in 
die hande van die lewende God” (Heb. 10:31). 
 Die Here het, veral in Ou Testamentiese tye, dikwels sy oordele 
oor groepe sondaars en boosdoeners uitgestort. Hierdeur het Hy aan 
dié mense en almal wat ná hulle sou leef, ‘n duidelike waarskuwing 
gerig dat daar ‘n baie duur prys te betaal is om God en sy gebooie te 
verwerp en daardeur die pad van die lewe te verlaat. In die Bybel lees 
ons van nege groot oordele van God, benewens nog verskeie ander 
kleiner oordele. Nege is ‘n Bybelse getal wat soms met oordeel in 
verband gebring word. Op die negende uur het Jesus aan die kruis 
vir ons sonde gesterf. Daardeur is die toorn van God oor sondaars 
afgewend vir diegene wat hulleself deur Jesus Christus tot Hom be-
keer het. Die nege groot oordele in die Bybel is die volgende: 

1. Die oordeel oor ‘n bose wêreld tydens die sondvloed 

Vroeg in die geskiedenis van die nasies het die Here deur die sond-
vloed ‘n einde aan ‘n bose en ongelowige geslag mense gebring. In 
Génesis 6 lees ons dat alle mense op aarde, met die uitsondering 
van slegs Noag en sy gesin, in totale immoraliteit verval het en dat al 
die versinsels van hulle harte altyddeur net sleg was. Hulle het ‘n 
gewelds- en sondekultuur gevestig. Van vers 11 af lees ons: “Die 
aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was 
vol geweld… En God sê vir Noag… Kyk, Ek gaan hulle saam met die 
aarde verdelg. Maak vir jou ‘n ark van goferhout.” Hieruit is dit baie 
duidelik dat God se toorn net oor sondaars uitgestort word – die 
regverdiges word nooit saam met die sondaars geoordeel nie omdat 
God se toorn nie vir hulle bestem is nie (vgl. Gen. 18:23). 

O 
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 Die oordeel van die sondvloed hou ‘n ernstige en direkte waarsku-
wing vir alle sondaars in, veral vir die eindtydse wêreldgemeenskap 
wat volgens die Here Jesus baie ooreenkomste met die sondaars in 
Noag se tyd sal hê. Wanneer die Seun van die mens kom, sal die 
oordele van God die sondaars net so skielik as in Noag se tyd oorval 
(Luk. 17:26-27). Die morele verdorwenheid en gewelddadigheid van 
die huidige geslag mense herinner sterk aan die geestelike rebellie 
van daardie vroeë dae in die menslike geskiedenis. Weer eens wag 
daar vir die sondaars verskriklike oordele, maar die ware gelowiges 
sal nie saam met hulle geoordeel word nie. 

2. Die oordeel oor Sodom en Gomorra 

In hierdie twee stede, asook in omliggende dorpe in die Jordaan-
streek, het morele verval ook uiterste afmetings aangeneem. Aggres-
siewe homoseksualisme het hoogty gevier, tot só ‘n mate dat die 
mans selfs die engele wat Lot besoek het, wou sodomiseer. Hierdie 
engele het God se oordele kom aankondig, en daarop aangedring 
dat Lot en sy gesin gou moes vlug sodat hulle lewens gespaar kon 
word. Weer eens was daar ontvlugting vir die gelowiges, maar vir die 
sondaars was die einde vinnig en skrikwekkend. In Génesis 19:24 is 
die graf-opskrif van hierdie twee stede: “En die Here het swael en 
vuur oor Sodom en Gomorra laat reën.”  
 Die groot sonde van hierdie mense is dat hulle hul liggame mis-
bruik deur perverse dade te doen wat teen die mens se natuur indruis, 
asook teen sy Skepper wat hom nie so gemaak het nie: “Daarom het 
God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het 
die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net 
so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en 
in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand” (Rom. 1:26-27). 
 In Lukas 17:28-30 word daar ‘n parallel tussen Lot se tyd en die 
eindtyd aangedui: “Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot… 
net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens ge-
openbaar word.” Die sodomiete en sondaars van ons tyd stuur net so 
seker op God se oordele af soos daardie verdorwe mense in antieke 
tye. In 1 Korinthiërs 6:10 word dit ook bevestig dat geen sodomiete 
die koninkryk van God sal sien nie. Trouens, die sondaars in ons tyd 
gaan ‘n swaarder oordeel ontvang, omdat hulle die waarskuwing van 
Jesus Christus en sy apostels in die Bybel verontagsaam het. Besef 
die moderne, goddelose stede en gemeenskappe wat ook die evan-
gelie van Christus verwerp het, wat op hulle wag? Die Here Jesus sê: 
“Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra 
verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad” (Matt. 10: 
15). Daar sal vir hulle geen verontskuldiging wees nie. 
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3. Oordele oor Egipte 

Die Here het vir Abraham gesê: Weet verseker dat jou nageslag 
vreemdelinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar 
sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar Ek sal 
ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees” (Gen. 
15:13-14). Aan die einde van Israel se vreemdelingskap het die Here 
die Egiptenare deur middel van tien plae geoordeel en sy volk uit-
gelei. In die laaste nag toe die Here se strafgerigte aan die Egipte-
naars voltrek is, moes die Israeliete skuiling neem onder die bloed 
van die paaslam wat aan hulle deurposte gestryk is. Die Here het vir 
hulle gesê: “As Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar 
sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland 
tref nie” (Ex. 12:13). Ook hier was die volk van God nie die voorwerp 
van sy toorn nie, en het sy plae hulle nie getref nie. 
 Die oordeel oor Egipte was die bevestiging van God se belofte in 
Génesis 12:3 dat Hy die vyande van Israel swaar sou straf. Die Here 
het vir Abraham gesê: “Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom 
vervloek wat jou vervloek.” Dit is ‘n waarskuwing aan Israel se vy-
ande deur die eeue heen, en veral ook nou in die eindtyd, om nie 
hierdie volk te probeer uitwis of hulle goddelike mandaat oor die land 
Israel te ontken, te verander of nietig te probeer verklaar nie. Joël sê 
dat die Here tydens die eindtydse herstel van Israel die nasies sal 
oordeel wat Israel verstrooi en hulle land verdeel het (Joël 3:1-2).  

4. Die oordeel oor sonde op Gólgota 

Volgens Romeine 6:23 is die straf van die sonde die dood. Dieselfde 
beginsel is in die Ou Testament al bevestig: “Die siel wat sondig, dié 
moet sterwe” (Eseg. 18:4). God se regverdigheid en die onverander-
likheid van sy Woord vereis dat Hy die sonde moet straf. Op Gólgota 
het Jesus Christus die straf van God vir die sonde van die hele wêreld 
op Homself geneem. “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. 53:5). Die oomblik toe die donker wolk van 
die wêreld se sonde op Jesus gelê is, was Hy ook van sy Vader ver-
late. Hy het die doodstraf wat God oor sondaars bepaal het, ten volle 
uitgedien en daarna triomfantelik uit die dood opgestaan. Nou bied 
Hy vergifnis van sonde en ‘n nuwe lewe aan alle berouvolle sondaars 
wat Hom as hulle Verlosser aanneem. Die feit dat die Here Jesus die 
straf vir ons sonde betaal het, beteken dat ons nie in die oordeel sal 
kom nie: “Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus 
Jesus is nie” (Rom. 8:1; vgl. Joh. 5:24). Om dieselfde rede sal gelo-
wiges ook die komende oordeel van die groot verdrukking ontvlug. 
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5. Die oordeel oor Jerusalem en sy inwoners 

Israel is dikwels voor hulle internasionale ballingskap in die eerste 
eeu deur die profete en ook deur middel van kleiner oordele en straf-
maatreëls van God gewaarsku, maar hulle het nie daarop ag geslaan 
nie. Die Christendom word gemaan om uit Israel se foute te leer, 
sodat ons nie ook die guns van die Here verbeur en die voorwerpe 
van sy toorn word nie. Verskeie van die kleiner oordele wat Israel 
getref het, word in 1 Korinthiërs 10:1-11 genoem. Die Here het die 
volwasse geslag wat Egipte verlaat het, weens hulle ongeloof in die 
woestyn laat omkom. Baie van hulle sondes word genoem. Hulle het 
rondom ‘n goue kalf gedans en 3 000 van hulle het in God se straf 
omgekom. Nog 23 000 het gesterf toe die Here Israel oor hulle 
hoerery en afgodediens in Moab gestraf het. By ‘n ander geleentheid 
het die Here giftige slange onder die volk ingestuur toe hulle teen 
Hom én teen Moses gemurmureer het en ook ongelukkig oor hulle 
omstandighede in die woestyn was. 
 Jerusalem en sy inwoners, wat die kern van die Joodse volk is, is 
in die jaar 70 n.C. deur God geoordeel omdat hulle uiteindelik ook die 
Messias verwerp het. In Mattheus sê Hy vir vir hulle: “Jerusalem, Je-
rusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou 
gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak… en julle 
wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat” (Matt. 23:37-38). In 
Lukas sê Hy: “Want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande ‘n skans 
rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. 
En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en 
hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die 
gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie” (Luk. 19: 
43-44). Swaar strawwe het op Israel se ongeloof gevolg. 
 Ook uit hierdie oordeel, wat na die internasionale verstrooiing van 
Israel gelei het, was daar ontvlugting vir die gelowiges: “En wanneer 
julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy 
verwoesting naby is, Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug; 
en die wat in die stad is, moet uitgaan… Want dit sal dae van wraak 
wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word” (Luk. 21:20-22). 
Goddelike wraak is oor Israel en hulle hoofstad uitgestort, maar voor 
die tyd het die Messiaanse Jode na Pella oorkant die Jordaan gevlug. 
Hulle het nie in die oordeel van die ongelowige Jode gekom nie. 

6. Die regterstoel-oordeel 

Direk ná die wegraping gaan al die Christene voor die regterstoel van 
Christus verskyn. Dit gaan ‘n oordeel oor hulle werke ná bekering 
wees, en genadeloon sal aan die oorwinnaars toegeken word. Hier 
gaan dus nie ‘n véroordeling plaasvind nie, maar ‘n béoordeling. In 
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Romeine 14:10-12 sê Paulus aan die gemeente: “Ons sal almal voor 
die regterstoel van Christus gestel word… So sal elkeen van ons dan 
vir homself aan God rekenskap gee.” In 1 Korinthiërs 3 van vers 8 af 
lees ons: “Elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang… 
maar elkeen moet oppas hoe hy op [die fondament Jesus Christus] 
bou… As iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, 
hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom… hoedanig 
dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy 
loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; 
alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.” Chris-
tene het ‘n ernstige en duidelike opdrag om werke te doen wat by die 
bekering pas, sodat hulle nie eendag met leë hande voor die Here sal 
verskyn nie. Die verskonings van die slegte diensknegte wat nie hulle 
talente gebruik het nie, sal verwerp word (Matt. 25:24-27). 

7. Oordele van die groot verdrukking 

Die dag van die Here sal met die wegname van die gemeente en die 
openbaring van die Antichris begin. Ná 3½ jaar van valse vrede onder 
die leiding van die Antichris sal daar tydens die oorblywende 3½ jaar 
van sy bewind ‘n groot verdrukking wees soos daar van die begin van 
die wêreld af nog nooit was nie en ook nooit daarna sal wees nie. Die 
Here Jesus het gesê dat as hierdie tyd van verdrukking nie verkort 
word nie, geen mens op aarde dit sou oorleef nie (Matt. 24:21-22). 
Dit sal, soos in die dae van Noag en Lot, ‘n tyd van goddelike wraak 
oor die sondaars wees. Jesaja (13:9) praat ook oor hierdie tyd: “Kyk, 
die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, 
om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg.” 
Die Here voeg hierby: “En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, 
en aan die goddelose hulle ongeregtigheid” (Jes. 13:11). Dit sal dus 
‘n tyd van die grootskaalse verdelging van sondaars wees wat die 
Drie-enige God, sy Woord en sy geregtigheid verwerp en sy volge-
linge verdruk en doodgemaak het. 
 Ontsettende plae sal in hierdie tyd oor die aarde uitgegiet word. 
Die Here Jesus het gesê: “En daar sal tekens wees aan die son en 
maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle rade-
loosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk 
van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want 
die kragte van die hemele sal geskud word” (Luk. 21:25-26). Mense 
sal in hierdie tyd van ongekende natuurrampe na die berge vlug en 
na die rotse uitroep: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van 
Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot 
dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:16-17). 
Min mense sal hierdie tyd van verskrikking oorleef (Jes. 24:5-6). 
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8. Die oordeel oor die nasies 

Hierdie oordeel sal ná die wederkoms van Jesus Christus plaasvind, 
net voor die instelling van sy duisendjarige vrederyk op aarde. Direk 
ná sy koms sal Hy eers met die oorblyfsel van Israel versoen word. 
Sagaria 12:10 sê dat die oorlewende Jode sal opsien na Hom vir wie 
hulle deurboor het, en bitterlik oor Hom sal ween. Die hele oorblyfsel 
van Israel sal dan gered word. Van dié wonderlike dag sê die Here: 
“Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is 
my volk! En hulle sal sê: Die Here, my God!” (Sag. 13:9). Daarna sal 
Christus Homself tot die oorblyfsel van die nie-Joodse nasies wend 
en hulle as individue in twee groepe verdeel: die gereddes en onge-
reddes. In Mattheus 25 lees ons die volgende hieroor: 

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; 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… 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. 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; Ek was naak, en julle het My ge-

klee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het 

na My gekom… Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een 

van die geringste van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. Dan 

sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in 

die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele (Matt. 25:31-41).  

 Die uitdrukking “hierdie broeders van My” verwys duidelik na ‘n 
derde groep wat nie onder die bokke en skape is nie. Die enigste 
moontlike groep wat dit kan wees, is die Jode, want hulle is die biolo-
giese broers van Jesus. In die groot benoudheid en vervolging van 
die verdrukking sal die Jode ‘n baie moeilike tyd hê (Matt. 25:15-21), 
want die magte van die Antichris sal probeer om Israel heeltemal uit 
te wis. Lede van nie-Joodse nasies wat in hierdie tyd uit hulle pad sal 
gaan om Jode te help, sal daardeur te kenne gee dat hulle die Anti-
chris se opdragte verwerp, en dat hulle deur die liefde van die ware 
Christus gemotiveer word om ‘n helpende hand na die voortvlugtende 
Jode te reik. Dit sal baie gevaarlik wees om hulp van hierdie aard te 

verleen, omdat die Antichris dit as verraad sal beskou om die Jode 
wat hom verwerp het, op enige manier te help en te ondersteun. 
 Die werke van hierdie nie-Jode sal hulle nie red nie, maar sal ‘n 
bewys van hulle redding wees. Hulle sal saam met Jesus Christus in 
sy koninkryk regeer, terwyl die verlorenes wat saam met die Antichris 
die Jode vervolg het, veroordeel sal word. 
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9. Die eindoordeel 

Al die verlore siele van alle eeue sal tydens die tweede opstanding 
aan die einde van die duisendjarige vrederyk opgewek word om tot 
die ewige poel van vuur verdoem te word. Johannes sê: “Ek het die 
dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; 
en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is 
geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke…. 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” (Op. 20:11-15). 
 Die boek van die lewe is die rekord van alle geredde mense. Die 
feit dat hierdie mense se name nie daarin verskyn nie, is ‘n bewys 
van hulle ongeredde toestand. Die stelling in Openbaring 20:5-6 dat 
hulle nie aan die eerste opstanding deel gehad het nie, is reeds ‘n 
konkrete aanduiding dat hulle ongered is. Hulle word verder ook nog 
na aanleiding van hulle sondige dade geoordeel wat in die ander 
boeke opgeskryf is. Johannes 5:24 sê dat die kinders van die Here 
die ewige lewe het en nie in die oordeel kom nie, omdat hulle oorge-
gaan het uit die dood in die lewe. Romeine 8:1 bevestig ook die feit 
dat daar geen veroordeling vir hulle is nie, daarom sal diegene wat in 
die vrederyk gered word, ook nie voor die groot wit troon verskyn 
waar net sondaars veroordeel sal word nie. 
 Die miljoene verlore siele gaan ‘n grusame, ewige toekoms in die 
brandende poel van vuur tegemoet. Hulle het God nie gevrees nie, 
ten spyte van die feit dat Hy die een is wat hulle liggaam én siel vir 
ewig in die hel kan verderwe. In daardie plek van verskrikking sal 
hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie (Mark. 9:44). 
Volgens Openbaring 14:11 wag daar nimmer-eindigende smarte op 
hulle omdat die rook van hulle pyniging vir ewig sal opstyg. Daniël sê 
dat hulle smaadheid vir ewig afgryslik sal wees (Dan. 12:2). 
 Dit is die gevolge van God se toorn oor die sondaars. Daar ís egter 
‘n alternatief wat uit God se genade en liefde aan almal gebied word: 
“Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van 
God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” (Rom. 6:23). 
Daar is slegs twee eindbestemmings vir die mens – óf die hemel óf 
die hel. Die Here Jesus het gesê dat as jy nie weergebore is nie, jy 
die koninkryk van God nie sal sien nie (Joh. 3:3). Al wat dan vir jou 
oorbly is ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat 
die teëstanders sal verteer (Heb. 10:27). Die keuse is joune. Ons is 
in die doodsnikke van die genade-bedeling waarin verlore sondaars 

hulle nog tot God kan bekeer. Daarna volg die oordele van God in die 
groot verdrukking, wanneer miljoene verharde sondaars wat hulleself 
aan die kant van die Antichris geskaar het, in die skrikwekkende en 
wêreldwye oordele van God sal sterf. 



 93 

14. God se Regering 
anneer die Here Jesus na die aarde terugkom, kom Hy as 
Koning van die konings en sal ‘n regering vir die hele wêreld 

instel met Jerusalem as hoofstad: 

En die sewende engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat 

sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en 

van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid (Op. 11:15). 

 Daniël sê in sy profesie oor die eindtyd dat die Seun van die mens 
met sy koms soos ‘n rots sal wees wat die aardse koninkryke sal 
verbrysel en tot stof vermaal, en self in hulle plek sal regeer (Dan. 
2:44-45). Sagaria sê: “En die Here sal Koning wees oor die hele 
aarde” (Sag. 14:9). Dieselfde belofte oor sy koningskap op aarde is 
voor Jesus se geboorte aan Maria gemaak: “En kyk, jy sal swanger 
word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. 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. 1:31-32). 
 Die troon van Dawid is nie in die hemel nie, maar op aarde. Jesus 
regeer nie nou in ‘n geestelike sin op die troon van Dawid nie, want 
dié troon is sedert die Babiloniese ballingskap van Israel al vervalle 
en in onbruik. Christus sal hierdie troon in Jerusalem eers met sy 
wederkoms herstel en dan daarvandaan regeer: 

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daar-

van verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die 

mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, 

spreek die Here wat al hierdie dinge doen (Hand. 15:16-17). 

 Die ouderlinge in die hemel, wat die verheerlikte kerk voorstel, 
weet dat hulle saam met die Here Jesus na die aarde sal terugkom 
en hier as konings in sy ryk sal heers. Hulle sê uitdruklik: “U is geslag 
en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk 

en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en 

ons sal as konings op die aarde heers” (Op. 5:9-10; kyk ook Op. 
11:17; klem bygevoeg). 
 Dit is dus baie duidelik dat die openbaringsgebeure met ‘n sterk 
proklamering van Christus se koningskap gepaard gaan: “Nou het 
die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God ge-
word, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broe-
ders is neergewerp... [en] hy weet dat hy min tyd het” (Op. 12:10,12). 
 Wanneer Jesus, wat tans as Hoëpriester by die Vader se troon vir 
ons intree, na die aarde terugkom, sal Satan se mag en invloed op 

W 
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aarde verbreek en Christus se koninkryk ingestel word. Die duiwel 

sal dan nie meer die owerste en god van hierdie wêreld wees, in wie 
se mag die huidige verdorwe wêreld lê nie (Joh. 14:30; 2 Kor. 4:4; Ef. 
6:12; 1 Joh. 5:19). 
 ‘n Verdere bewys daarvan dat die duisendjarige koninkryk nie in 
die hemel is nie, is die feit dat daar nog inherente vleeslikheid en 
wanordelikheid onder die nasies sal wees, wat sal vereis dat hulle 
met ‘n streng hand regeer word. Hoewel die duiwel gebind sal wees 
en die mense nie tot openlike sondes sal kan verlei nie, sal hulle nog 
‘n gevalle natuur hê wat gedissiplineer moet word. In Openbaring 12:5 
en 19:15 word gesê dat Jesus Christus die nasies met ‘n ystersepter 
sal regeer. In dié toekomstige koninkryk sal sy getroue diensknegte 
saam met Hom regeer: 

Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my 

werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle 

regeer met ‘n ysterstaf: soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook 

van my Vader ontvang het (Op. 2:25-27). 

 Gedurende die Messiasryk sal die Here Jesus se troon in Jerusa-
lem die ontmoetingspunt tussen die hemel en aarde wees, en dus die 
sentrum van goddelike wysheid, gesag en ‘n regering van geregtig-
heid. Jesaja sê die volgende hieroor: 

En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op 

die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal 

daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na 

die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat ons sy weë kan 

leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die 

woord van die Here uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen die nasies en 

regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul 

spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle 

sal nie meer leer om oorlog te voer nie (Jes. 2:2-4; kyk ook Jes. 24:23 en Sag. 

8:22).  

 ‘n Toestand soos hierdie, waarin daar geen oorloë gevoer, geen 
militêre opleiding ondergaan of enige wapens vervaardig word nie, 
het nog nooit op aarde bestaan nie. Dit kan dus slegs op die toe-
komstige vrederyk betrekking hê. Omdat die duiwel gedurende die 
duisend jaar van Christus se regering gebind sal wees sodat hy die 
nasies nie kan verlei nie, sal gewelddadigheid en oorlogvoering nie 
voorkom nie. Ander vorms van sonde sal ook verdwyn en die hele 
wêreld sal slegs die Christelike godsdiens erken en aanhang: “Hulle 
sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie; want 
die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters 
die seebodem oordek” (Jes. 11:9). 
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 Jerusalem sal spontaan deur almal as hoofstad van die wêreld 
erken word, en daar sal geen vyandigheid en politieke spanning tus-
sen individue of nasies bestaan nie: “In dié tyd sal hulle Jerusalem 
noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saam-
kom vanweë die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie 
meer wandel na die verharding van hul bose hart nie” (Jer. 3:17). 
 Die enigste vorm van wangedrag wat wél sal voorkom, sal laks-
heid wees deurdat sommige nasies sal nalaat om die Here te eer en 
te dien soos hulle moet. Dit sal nog steeds ‘n geval wees van “die 
gees is gewillig, maar die vlees is swak” (Matt. 26:41). Hulle sal as 
gevolg daarvan deur vermaninge en strafmaatreëls aangespreek 
word: “En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aan-
gekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die 
Here van die leërskare, en om die huttefees te vier. En wie uit al die 
geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, 
die Here van die leërskare, te aanbid nie – hulle sal geen reën kry 
nie” (Sag. 14:16-17). 
 Daar sal in hierdie tyd dus ‘n oorblyfsel van die nasies op aarde 
wees. Hulle sal sterflike mense van vlees en bloed wees, en as ge-
volg van hulle gevalle natuur nog steeds gered moet word om waarlik 
aan die Here te behoort. Daar is aanduidings in die Bybel dat die 
relatief klein oorblyfsel van die nasies direk ná die wederkoms van 
Jesus almal saam met die oorblyfsel van Israel gered sal word. Die 
profeet Sagaria sê dat met die wederkoms, die oorblyfsel van Israel 
rou sal bedryf wanneer hulle met die Messias versoen word (Sag. 12: 
10-14; 13:1,9). Mattheus sê dat die oorblyfsel van alle nasies in die 
rou en verootmoediging sal deel: “…en dan sal al die stamme van die 
aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke 
van die hemel met groot krag en heerlikheid” (Matt. 24:30). 
 Dit beteken dat die vrederyk met ‘n eerste geslag Christene sal 
begin. Omdat hierdie mense egter nog almal hulle Adamiese, sonde-
geneigde natuur het, sal die opkomende geslagte, soos ook nou, 
ongered gebore word en dus weergebore moet word om kinders van 
God te word. Om hulle te evangeliseer, sal die taak van die geredde 
Israel wees wat ook nog sterflike maar wedergebore mense sal wees. 
Hulle sal die evangelie na alle nasies uitdra: “In die dae wat kom, sal 
Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die wêreld vol 
vrugte sal maak” (Jes. 27:6). 
 Dit is uit Openbaring 20 duidelik dat daar gaandeweg ál hoe min-
der lede van die opkomende geslagte gered sal word. Wanneer die 
duiwel aan die einde van die vrederyk vir ‘n kort tydjie losgelaat word, 
sal miljoene mense dadelik in sy mag val en saam met Hom teen 
Christus en sy regering rebelleer (Op. 20:7-9). 
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Die eerste opstanding 

Die leer oor die twee opstandings kom ook duidelik in verband met 
die duisendjarige vrederyk ter sprake. Slegs hulle wat deel het aan 
die eerste opstanding (Luk. 14:14; 1 Thess. 4:16), waarby ook inge-
reken moet word die ná-oes van die verdrukking, sal saam met 
Jesus Christus in sy toekomstige ryk op aarde regeer. Die opstan-
ding van die regverdiges móét dus voor die duisendjarige vrederyk 
plaasvind. Om hiervoor waardig te wees, is ‘n groot seën en iets om 
jou voor te beywer: 

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 saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank (Op. 20:6; kyk ook 

Fil. 3:11-12). 

 Die ander dode is die ongeredde menigte van alle eeue, en hulle 
sal nie herleef totdat die duisend jaar voleindig is nie (Op. 20:5). Hulle 
sal dan voor die groot wit troon verskyn om tot die ewige dood in die 
poel van vuur verdoem te word. 

Kenmerke van die vrederyk 

Die volgende is die belangrikste kenmerke van die toekomstige vre-
deryk op aarde: 

 God sal in die Persoon van Jesus Christus op aarde regeer. ‘n 
Teokratiese wêreldregering sal dus gevestig word (Luk. 1:31-33; 
Op. 19:15; Jes. 11:5-16).  

 Die troon van Christus sal in Jerusalem wees (Sag. 8:22; Jes. 2:2-
3; 24:23). Sy regering sal deur geregtigheid gekenmerk word (Jes. 
1:26-27; Jer. 23:5-6). 

 Daar sal vrede wees. Nasies sal nie meer leer om oorlog te voer 
nie (Jes. 2:4; Miga 5:4). 

 Satan sal gebind wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie (Op. 
20:1-4). 

 Die geredde Israel sal hulle verbly in die Here en die hele wêreld 
evangeliseer (Jes. 12:3-6, 27:6, 40:9). Deur hulle evangelisasie 
sal hulle die wêreld vol vrugte maak (Jes. 27:6) en die Here sal 
geëer word (Jes. 28:5). 

 Die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die wa-
ters die seebodem oordek (Hab. 2:14). 

 Daar sal nie siekte wees nie: “Geen inwoner sal sê: ek is siek nie” 
(Jes. 33: 24). 

 Mense sal hoë ouderdomme bereik. ‘n Man van 100 jaar oud sal 
as ‘n kind beskou word (Jes. 65:20-23). 
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 Die natuur, wat as gevolg van die sondeval aan die nietigheid on-
derworpe is, sal gedeeltelik herstel word. Die hele skepping wag 
met reikhalsende verwagting op die openbaarmaking van die kin-
ders van God (Rom. 8:19-22; Jes. 41:18-20). 

 Tye van ekonomiese voorspoed sal aanbreek. Wanneer dit plant-
tyd is, sal die vorige oes nog nie eers klaar ingesamel wees nie 
(Jes. 55:13; Amos 9:13-14; Joël 3:18). 

 Daar sal ‘n ten volle ontwikkelde, ekonomies voorspoedige ge-
meenskap wees wat in die behoeftes van die Koning se onder-
dane sal voorsien (Jes. 65:21-23). 

 Harmonie sal in die diereryk heers. Die leeu sal by die lam lê en 
gras vreet soos ‘n os, omdat die Here ‘n nuwe verbond met die 
diere en visse van die see sal sluit (Jes.11:6-9, 65:25; Hos. 2:17). 

Israel se posisie in die vrederyk 

Uit Israel se oogpunt is dit om die volgende vier redes baie duidelik 
dat die vrederyk nog nie vir dié volk aangebreek het nie: 

Eerstens: Volgens Bybelse profesieë sal die Messiasryk ongekende 
seëninge vir Israel bring. Die volk het geen een van hierdie seëninge 
die afgelope bykans 2000 jaar beleef nie. Tydens hulle internasionale 
ballingskap was daar geen ander volk op aarde wat soveel smarte as 
die Jode ervaar het nie. Selfs in die 40 jaar voor die verwoesting van 
Jerusalem was die land Israel ‘n kookpot van onderlinge twiste, haat 
en opstande teen die Romeinse oorheersing. 

Tweedens: In die vrederyk sal die Messias benewens sy wêreldwye 
koningskap ook die Koning van die Jode wees. Die feit is dat die 
Jode nog nooit vir Jesus as hulle Koning en Messias erken het nie. 
Hulle het nog nie as volk die geopende oë gehad om vir Hom wat 
hulle deurboor het, as Messias te erken nie (Sag. 12:10). Indien 
Jesus reeds die koningskap op die troon van Dawid aanvaar het 
(Luk. 1:32; Hand. 15:16-17), dan is Hy as Koning van die Jode ‘n 
Koning sonder ‘n volk. Om profesieë só te verklaar, kom prakties 
daarop neer dat die Bybel se boodskap eenkant toe geskuif en deur 
beeldspraak en menslike teorieë vervang word. 

Derdens: In die komende vrederyk sal Jerusalem as die hoofstad 
van die wêreld hoog en verhewe wees. Die nasies sal hierheen 
toestroom om in die weë van die Here onderrig te word, en Israel sal 
as die leidende nasie op aarde deur almal van hulle geëer word. Die 
afgelope byna 2 000 jaar was Jerusalem egter deur die nasies ver-
trap terwyl Israel in internasionale ballingskap was. Ons leef nou in 
die geslag van Israel se herstel, wat ná die Messias se koms eers 
voltooi sal wees. 
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Vierdens: In die vrederyk sal Israel hulle doel as die volk van God 
verwesenlik en die hele wêreld evangeliseer. Tot dusver het hulle as 
volk nog nie die Messias aanvaar nie en kon dus nog nie sy lof onder 
die nasies verkondig nie. 
 Israel se posisie in die komende Messiasryk word dikwels in die 

Ou Testament beskryf en spesifiek met die dag van die Here in 
verband gebring. Dit sal ‘n tyd van seën, oorvloed, blydskap in die 
Here en vrede op aarde wees. Israel sal dan sy volle potensiaal as 
die volk van God vervul en ‘n nasie wees waardeur die Here die hele 
aarde sal seën. Paulus het van Israel gesê: “As hulle val die rykdom 
van die wêreld is… hoeveel meer sal hulle volheid dit nie wees nie!” 
(Rom. 11:12).  
 Deur Israel se val, omdat hulle die Messias verwerp en laat kruisig 
het, is die versoening van God aan die nie-Joodse wêreld gebied. 
Wat ‘n geweldige seën is dit nie vir ons nie! Hoeveel te meer sal 
Israel dan nie in die vrederyk ‘n seën vir die wêreld wees wanneer 
hulle die verlossingswerk van die Messias onder alle nasies sal ver-
kondig nie! Hulle sal dan hulle roeping as volk van God ten volle 
vervul. Die volgende is voorbeelde van beloftes oor Israel se herstel 
en heerlikheid in die komende Messiasryk: 

So sê die HERE van die leërskare: In dié dae sal tien man uit al die tale van die 

nasies die slip van ‘n Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle 

saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is (Sag. 8:23). 

En in dié dag sal die HERE vrugte afslaan, van die stroom van die Eufraat af tot 

by die spruit van Egipte, en júlle sal ingesamel word, een vir een, o kinders van 

Israel! (Jes. 27:12). 

Want die dag is daar dat die oppassers op die berge van Efraim roep: Maak julle 

klaar en laat ons optrek na Sion, na die HERE onse God. Want so sê die HERE: 

Jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, 

sing lof en sê: O HERE, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel! … Kyk, daar kom 

dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n 

nuwe verbond sal sluit… Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle 

hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees (Jer. 31:6-

7,31,33). 

 Hierdie en baie ander seëninge sal die kenmerk van die Messias 
se duisendjarige vrederyk wees wanneer Hy op die troon van Dawid 
regeer. Sy verheerlikte kerk sal saam met Hom regeer en geregtig-
heid op aarde laat geskied. Israel sal ‘n leidende rol in wêreldsake 
speel en die Here se spesiale getuies onder die nasies wees. In hier-
die tyd sal Satan, die verleier van die nasies, gebind wees sodat hy 
nie kwaad kan stig nie (Op. 20:2-3). Om dié rede sal die nasies nie 
na die verharing van hul bose harte wandel nie (Jer. 3:17). 
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15. God se Raadsplan 
ie openbaring van God aan die mens word in die Bybel binne die 
raamwerk van die volgende sewe dispensasies, of bedelings, 

beskryf: 

1. Die bedeling van onskuld in die paradys. 

2. Die bedeling van die gewete ná die sondeval. 

3. Die bedeling van die wet in die Ou Testament. 

4. Die bedeling van die kerk, of die Heilige Gees, in die Nuwe Testa-
ment. 

5. Die bedeling van die Antichris se regering van sewe jaar ná die 
wegraping. 

6. Die bedeling van die koninkryk (die 1000-jarige vrederyk van 
Christus) ná die wederkoms. 

7. Die bedeling van volmaaktheid in die ewigheid in die nuwe hemel 
en op die nuwe aarde. 

 In die sewe dispensasies vind daar ‘n progressiewe openbaring 
van die kennis van goed en kwaad plaas. Dit vorder deur verskillende 
stadiums en eindig in ‘n toestand van volmaaktheid waarin ons ten 
volle sal ken soos ons ook ten volle geken is (1 Kor. 13:12). In hierdie 
proses vind daar nie net ‘n toename in die kennis van God en sy 
geregtigheid plaas nie, maar ook ‘n toename in die kennis en werke 
van die opponerende koninkryk van die duisternis. Die belangrikste 
kenmerke van die sewe dispensasies is, in breë trekke, die volgende: 

1. Die bedeling van onskuld 

Die heel eerste bedeling waarin Adam en Eva in die paradys was, 
was die bedeling van onskuld. Hulle het geen kennis van goed en 
kwaad gehad nie, daarom was hulle nie eers van hulle naaktheid 
bewus nie. Die Here het aan hulle sekere opdragte gegee, wat ook ‘n 
verbod op die vrugte van die boom van die kennis van goed en kwaad 
ingesluit het. As hulle hiervan eet, sou hulle sekerlik sterwe (Gen. 
2:17). Satan het vir Adam en Eva op ‘n listige wyse verlei om God se 
opdrag te oortree en van die boom se vrugte te eet (Gen. 3:1-5). 
Hulle het hierdeur nie net van die onderskeid tussen goed en kwaad 
bewus geword nie, maar self slagoffers van die kwaad geword. Om-
dat hulle teen God gerebelleer en na die duiwel geluister het, het 
hulle ‘n sondige natuur gekry en geestelik gesterwe. Ook het hulle 
fisies sterflike mense geword. Die bedeling van onskuld is dus deur 
die sondeval beëindig en Adam en Eva is uit die paradys verdryf. 

D 
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2. Die bedeling van die gewete 

Vir ‘n lang tyd ná die sondeval het die mens deur middel van die stem 
van sy gewete tussen goed en kwaad onderskei. Hy het geen ander 
voorskrifte gehad om na te volg nie. Verskeie mense het na aanlei-
ding van hulle innerlike oortuigings geregtigheid nagestreef, en ook 
getuienis ontvang dat hulle God behaag het. Die Here het Homself 
aan hierdie mense geopenbaar en selfs met hulle gepraat. Baie van 
hulle het predikers van geregtigheid geword wat die wil van God aan 
ander mense bekend gemaak het. Voorbeelde van sulke manne was 
Abel, Henog, Noag, Abraham, Isak, Jakob en Josef. 

3. Die bedeling van die wet 

Die bedeling van die wet het by Sinai aangebreek, waarin die onder-
skeid tussen goed en kwaad baie meer eksplisiet uitgespel is. God 
het nie net in die Tien Gebooie nie, maar ook deur ‘n groot aantal 
verordeninge en insettinge, aan sy volk opdragte gegee oor wat hulle 
móés doen en nié mag doen nie. Sodoende moes Israel God se ryk 
én Satan se ryk beter leer ken. Die volk se kennis van God was egter 
beperk en hulle godsdienstige handelinge het hoofsaaklik uit uiterlike 
aktiwiteite van wetsnakoming bestaan. Hulle innerlike motivering om 
hierdie wette na te kom, was swak, daarom moes hulle so dikwels 
weens die verbreking van God se wette aangespreek en gestraf word. 
Hulle kennis van die duiwel en sy werke was ook baie beperk, en het 
nie veel verder as manifestasies van afgodediens gestrek nie. Ten 
spyte van ernstige waarskuwings het hulle herhaaldelik die afgode 
van die heidennasies rondom hulle aanbid. 

4. Die bedeling van die kerk 

Die kerkbedeling word ook die bedeling van genade of die bedeling 
van die Heilige Gees genoem. Ná die kruisdood, opstanding en he-
melvaart van Jesus Christus is die Heilige Gees uitgestort om mense 
te wederbaar en in die hele waarheid te lei. Omdat Hy hulle van sonde 
en geregtigheid oortuig, verkry hulle nog veel dieper insig in die on-
derskeid tussen goed en kwaad. Die goeie sluit ‘n dieper kennis van 
God in, soos deur Jesus Christus en sy prediking geopenbaar, want 
Hy en die Vader is een (Joh. 10:30; 14:9). In die Heilige Gees-geïnspi-
reerde geskrifte van die res van die Nuwe Testament word verdere 
openbarings van God en sy geregtigheid gedoen. 
 Aan die ander kant word die duiwel en sy werke ook tot ‘n groot 
mate in hierdie bedeling geopenbaar. Die Here Jesus het hierdie 
bose magte en owerhede uitgeklee en in die openbaar tentoongestel 
(Kol. 2:15). Ons weet veel meer van Satan, sy demone en hoe hulle 
te werk gaan om mense te verlei. Die kwaad sluit nie net sondige 
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dade in nie, maar ook sondige gesindhede. Ten spyte van die dieper 
insig leef ons in ‘n gebroke werklikheid waarin ons nog steeds net ten 
dele ken. Ons moet waak teen geestelike onkunde en aktief na die 
dinge van die Here soek. Ons moet toeneem in die genade en kennis 
van die Here Jesus, terwyl ons ook ‘n groter sensitiwiteit en afkeur vir 
die sonde moet ontwikkel. 

5. Die bedeling van die Antichris se regering 

Wanneer die teëhouer, naamlik die ware kerk as die tempel van die 
Heilige Gees, deur middel van die wegraping uit die weg geruim is, 
sal die Antichris geopenbaar word (2 Thess. 2:6-12). Dit sal ‘n hele 
nuwe bedeling inlui waarin die mensdom wêreldwyd deur die krag 
van die dwaling mislei sal word om die Antichris na te volg en te aan-
bid. Hulle sal ook verslaaf, verdruk en doodgemaak word omdat geen 
opposisie geduld sal word nie. Die kwaad sal dan tot sy volle ontplooi-
ing kom. In teenstelling hiermee sal die kerk wat weggeraap is, met 
verheerlikte opstandingsliggame beklee word om die goeie ten volle 
te ken. Hulle sal Jesus Christus van aangesig tot aangesig sien en 
nooit weer van Hom geskei word nie (1 Thess. 4:16-17). 

6. Die bedeling van die koninkryk 

In die duisendjarige vrederyk sal die ware gelowiges van alle tye 
saam met Christus in sy koninkryk regeer (Op. 5:10; 20:6). As ver-
heerlikte wesens sal hulle nie meer aan pyn, droefheid, ellende en 
die dood onderworpe wees nie, en ook nie meer deur ander vorms 
van onvolmaaktheid geteister en beperk word nie. Hulle kennis van 
God sal volmaak wees. In daardie tyd sal die geestelik herstelde 
Israel die lof van die Here oral verkondig, en die aarde sal vol wees 
van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek 
(Jes. 11:9). Die duiwel sal gebind wees en die Here se vrede en ge-
regtigheid oral op aarde heers. 

7. Die bedeling van die ewigheid 

In die ewigheid, in die nuwe hemel en op die nuwe aarde, sal daar 
nooit weer iets inkom wat verontreinigend of sondig is nie (Op. 21: 
27). Volmaakte vrede en vreugde sal heers wanneer die gelowiges 
vir altyd in die teenwoordigheid van God leef. Die poel van vuur sal 
ook vir ewig bestaan waar Satan, sy demone, en alle misleides van 
alle eeue vir ewig die straf vir hulle rebellie teen God sal ondergaan 
(Op. 14:9-11; 20:15; Dan. 12:2). Daar sal nooit weer in die dieselfde 
plek, soos tans op aarde, ‘n naasbestaan van die koninkryke van die 
lig en die duisternis wees, waar hulle in ‘n stryd teen mekaar gewikkel 
is nie. Hulle sal dan vir ewig van mekaar geskei wees. 
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Dispensasionele kennis 

Dit is nodig dat ons as Christene die aard van die verskillende dis-
pensasies in die Bybel goed sal ken. Dit was vir die mense van elke 
bedeling noodsaaklik om die grootste moontlike kennis van goed en 
kwaad te hê sodat hulle God kon behaag en die regte besluite kon 
neem om geestelik in die stryd teen sonde en boosheid te oorwin. 
Die Here het reeds vroeg in die bedeling van die gewete die aard van 
hierdie stryd, en die noodsaaklikheid om die regte dinge te doen, só 
aan Kain verduidelik: “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 be-
geerte is na jou; maar jý moet daaroor heers” (Gen. 4:7). Hy het egter 
tot sy eie nadeel en ondergang die kennis van die Here verwerp, nie 
in sy weë gewandel nie en as gevolg daarvan noodwendig die ver-
keerde dinge gedoen. 
 In die bedeling van die wet het die Here Homself op ‘n besondere 
manier aan Israel geopenbaar. Miga sê: “Hy het jou bekend gemaak, 
o mens, wat goed is; en wat vra die Here van jou anders as om reg 
te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?” 
(Miga 6:8). “Laat jou klere altyd wit wees, en laat olie op jou hoof nie 
ontbreek nie” (Pred. 9:8). ‘n Wit kleed dui op ‘n rein lewenswandel, 
en olie op die hoof verwys na die salwing van die Heilige Gees wat op 
jou lewe moet rus. 
 Israel het egter gou die insettinge van die Here vergeet en gees-
telik op die dwaalweë van Satan beland. Hierdie afdwalings was die 
direkte gevolg van ‘n gebrek aan die kennis van God en sy heilige wil.  
Hosea het gesê: “Daar is geen trou en geen liefde en geen kennis 
van God in die land nie… My volk gaan te gronde weens ‘n gebrek 
aan kennis” (Hos. 4:1,6). Uit hierdie toestand van afvalligheid is hulle 
telkens tot bekering opgeroep: “Bekeer jou, Israel, tot die Here jou 
God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid” (Hos. 14:2).  
 In die kerkbedeling is dit ook van kardinale belang dat ons vervul 
moet wees met die kennis van God se wil in alle wysheid en geeste-
like insig, sodat ons waardig voor die Here mag wandel om Hom in 
alles te behaag en in elke goeie werk vrug te dra en in die kennis van 
God te groei (Kol. 1:9-10). Ons moet dus vir God self ken, want in 
Hom is alle skatte van wysheid en kennis verborge (Kol. 2:3). Ons 
leer die Here deur sy Woord ken, en hierdie waarhede het ‘n vry-
makende krag as ons dit in die geloof aanneem. Die Here Jesus het 
gesê: “As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle 
sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:31-
32). God self is waarheid, Jesus is waarheid, die Heilige Gees is die 
Gees van waarheid en Hy sal ons in die hele waarheid van die Woord 
lei. Hoe goed ken jy hierdie waarheid? Sonder ‘n deeglike kennis van 
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goddelike waarhede sal jy nie volkome daarin kan wandel nie en der-
halwe nie in alle opsigte die wil van God in jou lewe volbring nie. Jy 
sal ook nie die profetiese woord reg verstaan nie. 
 Een van die belangrike aspekte van ‘n goeie kennis van die Here 
se Woord is dat ons ook ‘n duidelike begrip van die aard van die 
huidige bedeling in God se raadsplan sal hê. In die lig daarvan sal 
ons besef dat ons nie nou in die koninkryksbedeling is, wat eers sal 
aanbreek nadat die Koning teruggekom en sy vrederyk op aarde 
gevestig het nie. Ons is nou in die kerkbedeling, wat deurlopend 
gekenmerk word deur ‘n stryd tussen die koninkryk van God en die 
koninkryk van Satan. In hierdie tyd is die wêreld grootliks in ‘n 
geestelik donker tyd, omdat die meeste mense die duisternis liewer 
het as die lig (Joh. 3:19). Die Here Jesus het self gesê dat relatief 
min mense in hierdie tyd gered sal word: “Stry hard om in te gaan 
deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te 
gaan en sal nie in staat wees nie” (Luk. 13:24). Wanneer daar nie ‘n 
duidelike onderskeid tussen die kerkbedeling en koninkryksbedeling 
getref word nie, kan dit verskillende gevolge hê: 

❖  Die ontkenning van ‘n toekomstige vrederyk en die vereniging 
daarvan met die kerkdispensasie lei na ‘n koninkryksteologie 
waarin voorspoed, mag en ekumeniese bande nagestreef word. 
Mense wil as konings en groot profete regeer. Hulle maak op on-
verifieerbare, twyfelagtige, buite-Bybelse openbarings aanspraak 
en dit vorm die grondslag van ‘n groeiende groep aanmatigende 
profete en apostels wat deur hulle magspel die wêreld wil oor-
neem. Christelike én multigodsdienstige ekumene word beoefen, 
en ter wille van groter eenheid en mag word die eis van leer-
stellige suiwerheid goedsmoeds ingeboet. 

❖  Die binding van Satan gedurende die vrederyk word verkeerdelik 
na die huidige kerkdispensasie verskuif. Dit het twee negatiewe 
gevolge: (1) Baie kerke het feitlik geen demonologie en begrip vir 
ons stryd teen die Bose nie, en bied net sielkundige berading 
teen die werke van Satan aan. Volgens hulle is Satan al tydens 
die eerste koms van Jesus gebind en leef ons nou in die konink-
ryksbedeling. (2) In ander kringe word weer erken dat die duiwel 
en sy ryk groot mag het, maar daar word foutiewelik beweer dat 
die kerk deur die Here bemagtig is om Satan en sy sogenaamde 
“gebiedsdemone” nóú al te bind, te onttroon en te verdryf sodat 
hulle hul gesag in dorpe, stede én in hele lande kan verloor. Dié 
metode is dispensasioneel uit plek en dus ook onbybels, omdat 
Satan eers met die wederkoms van Christus van sy magsposisie 
in die wêreld ontneem en vir ‘n duisend jaar in ‘n put gebind sal 
word. Geestelike oorlogvoering moet in hierdie bedeling op indivi-
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due toegespits word, en nie op ‘n territoriale of wêreldvlak nie. 
Individue moet geleer word om in ‘n bose wêreld te oorwin en 
geestelik staande te bly; maar die wêreld, in ‘n breë verband, sal 
‘n bose plek bly totdat die Here Jesus kom om die magte van die 
Antichris te verdelg en Satan te laat bind. 

❖  Die vergeesteliking van Bybelse profesieë, en die ontkenning van 
beloftes soos dié oor die wegraping, lei tot geestelike uitsigloos-
heid onder die Christene omdat dit hulle toekomsverwagting oor 
die wederkoms omtrent heeltemal wegneem. Die gebrek aan 
Bybelse kennis oor die dispensasie waarin ons nou leef, asook ‘n 
gebrek aan kennis oor die ontluikende bedeling van die Antichris, 
lei tot verwarde denke. Die gevolg hiervan is dat mense nie ‘n 
ingryping van die Here deur die wegname van sy gemeente ver-
wag nie, en ook nie die onderwerping van die agtergeblewenes 
aan die diktatuur van die Antichris nie. Die plek van hierdie profe-
tiese kennis word deur sekulêre ideale en vooruitsigte vervang, 
bv. sosio-ekonomiese transformasie, asook die eenheidsindroom 
van die nuwe wêreldorde.  

 Indien ons wél die kerkbedeling en die toekomstige vrederyk van 
mekaar onderskei, vrywaar ons onsself soos volg van die probleme 
wat hierbo genoem word: 

  Ons sal nie Satan se mag onderskat of wegredeneer deur te be-
weer dat hy nóú gebind is nie. Tydens die kerkbedeling loop hy 
rond soos ‘n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind 
(1 Pet. 5:8). In die vrederyk sal hy volkome gebind wees (Op. 20: 
1-3). Die stryd teen die Bose in die huidige dispensasie maak dus 
‘n wesenlike deel van ons praktiese Christenskap uit. Sy strate-
gieë sluit die misleiding van Christelike kerke d.m.v. valse profete 
in (2 Kor. 11: 13-15; Matt. 7:15-23; 24:11,24). 

  Ons sal realisties wees oor die feit dat ons in “die teenwoordige 
bose wêreld” leef (Gal. 1:4) waarin die Christene ‘n minderheids-
groep is, en dus vreemdelinge op geestelike gebied wat moet 
skyn soos ligte te midde van ‘n krom en verdraaide geslag (Fil. 
2:15). Die meerderheid mense verkies die duisternis omdat hulle 
werke boos is (Joh. 3:19). 

  Ons sal nie die dwalings van die koninkryk-nou teologie en die 
voorspoedsevangelie ten prooi val nie, omdat ons nie nou in die 
probleemvrye en oorvloedige toestand van die komende vrederyk 
leef en soos konings regeer nie. 

  Ons sal nie die valse vredesinisiatiewe en ongekwalifiseerde een-
heidsdenke van die huidige, antichristelike nuwe wêreldorde aan-
vaar nie, omdat ons in ‘n tyd van konflik en stryd leef. Die konink-
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ryk van God en dié van Satan is onverenigbaar, daarom is groter 
polarisasie en spanning onafwendbaar. 

  Ons sal nie die fout begaan om die gemors waarin die wêreld nou 
is, aan die beweerde mislukking van God se regering toe te skryf 
nie. God ís soewerein, maar in sy raadsbesluit het Hy ‘n vrye wil 
aan die mens gegee om self te besluit of hy na God of na Satan 
wil luister. As gevolg van die meerderheid mense se verkeerde 
besluite en geestelike verhardheid, leef ons in ‘n wêreld wat in die 
mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19). Hy is die owerste van hierdie 
bose wêreld (Joh. 14:30; Ef. 6:12) en moet saam met sy miljoene 
misleides die skuld kry vir die ellende waarin die wêreld verkeer. 
Die Here Jesus het gekom om die werke van die duiwel te 
verbreek (1 Joh. 3:8), maar net ‘n klein minderheid maak van sy 
verlossingswerk gebruik. God sal van al die ander rekenskap eis 
oor wat hulle met hulle vrye wil en met Jesus se aanbod van 
verlossing uit satansmag gedoen het. 

 ‘n Duidelike begrip van dispensasies en hulle onderskeidende ken-
merke help ons om wêreldgebeure, asook ons toekomsverwagting, 
in terme van God se raadsplan vir die mens te beoordeel. Dit leer 
ons om die mens se morele en geestelike probleme, asook al die 
negatiewe gevolge wat dit meebring, aan sy wanverhouding met God 
toe te skryf. Voordat die sondaars deur Jesus Christus met God ver-
soen is, sal hulle probleme nét erger word, terwyl die ewige verdoe-
menis aan die einde van die pad op hulle wag. 
 Ons is in die bevoorregte posisie om uit die Bybel ‘n groot mate 
van kennis oor God se raadsplan te hê – iets wat mense in die Ou 
Testament, asook gedurende die vroeë Christelike kerk, nie gehad 
het nie. Die vraag is egter wat ons met hierdie kennis doen? Baie min 
mense neem dit in ag en verkies blykbaar om in onkunde voort te 
leef. Hulle bestudeer ook nie die profetiese woord om kennis oor die 
toekomstige ontplooiing van God se raadsplan te verkry nie. Die 
noodwendige gevolg hiervan is dat miljoene mense steeds buite die 
wil van God leef en Hom nie regtig in die beplanning van hulle lewens 
in ag neem nie. Hulle sal net hulleself kan blameer as die Here hulle 
eendag weeg en té lig bevind. 
 ‘n Fout van hierdie aard sal nie net tragies wees op die oomblik 
wanneer dit deur die Here voor sy troon geopenbaar word nie, maar 
dit sal ook té laat wees om dit reg te stel en jou ewigheidsbestem-
ming te verander. Moet dus nie ‘n lewe buite die Here lei en daardeur 
skade aan jou onsterflike siel aanrig nie: “Want wat sal dit ‘n mens 
baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal die 
mens gee as ‘n losprys vir sy siel?” (Mark. 8:36-37). Die kennis van 
die Here help jou om dinge te doen wat ewigheidswaarde het. 
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16. God se Nuwe Openbarings 
ie wêreld, Israel én die Christendom is op die vooraand van 
groot en dramatiese openbarings van God en sy koninkryk. Nie 

almal sal hierdie openbarings op dieselfde manier ervaar nie, want 
die Koning kom om sy gemeente weg te voer, sy toorn oor sy vyande 
uit te stort wat Hom nie as Koning wou aanvaar nie, ‘n oorblyfsel van 
Israel en die nasies te red en dan sy vrederyk vir eenduisend jaar 
lank op aarde te vestig. Al hierdie gebeurtenisse sal met groot open-
barings van God én Satan se koninkryke gepaard gaan. 
 Nie alle mense is vir hierdie openbarings gereed nie omdat hulle 
nie die profetiese voorkennis het wat die Bybel daaroor aanbied nie. 
Om hierdie rede sal die vervulling van Bybelse profesieë vir hulle ‘n 
baie groot skok en verrassing wees wat in baie gevalle tot paniek sal 
lei. Dit was deur die eeue heen kenmerkend van mense dat hulle tot 
hul eie nadeel ‘n baie beperkte insig in geestelike sake gehad het. 
Die gevolg was dat hulle óf op kritieke tye dwase dinge gedoen het, óf 
glad nie gereed en waardig was om die seën van nuwe openbarings 
in God se raadsplan te ontvang nie. Dink maar aan die volgende voor-
beelde uit die geskiedenis, waarin onkunde en verkeerde besluite 
telkens na rampspoedige gevolge gelei het: 

 Adam en Eva het glad nie die gevolge van hul dade deurdink toe 
hulle na die slang geluister en as gevolg daarvan God se opdragte 
verontagsaam het nie. Hulle is vooraf duidelik deur die Here ge-
waarsku om nie van die verbode vrugte te eet nie, omdat dit tot 
hulle dood sou lei. Dit het blykbaar nie veel oorreding van Satan 
geverg om hulle so ver te kry om hierdie gewigtige waarskuwing 
te ignoreer nie. Hulle kon daarna net hulleself blameer vir die 
ellende en geestelike verdorwenheid wat hulle oor die hele mens-
like geslag gebring het. 

 Die mense in Noag se tyd het duidelike waarskuwings oor die 
gevolge van hulle goddelose en gewelddadige lewenswyse ver-
werp en afgelag. Noag het hulle ingelig dat die Here die aarde 
deur ‘n watervloed sou oordek waarin mense én diere sou sterf. 
Hierdie duidelike profetiese waarskuwings het egter nie tot hulle 
verootmoediging, bekering en behoud gelei nie, omdat hulle dit 
verwerp het. Hulle was só verhard en agnosties dat hulle nie eers 
in die werklikheid van God se toorn geglo het nie, en moes met 
hulle lewe daarvoor boet. 

 Die inwoners van Sodom en Gomorra moes na aanleiding van Lot 
se getuienis geweet het dat hulle immorele lewens God mishaag 

D 
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en hulle aan sy toorn blootgestel het. Dit het hulle egter nie van 
lewenswyse laat verander nie en tot hulle spoedige verdelging ge-
lei. Selfs die besoek van die twee engele om die regverdiges te 
laat vlug voordat die oordele voltrek is, het hulle nie van hul sondes 
laat afsien nie. Die inwoners van hierdie twee stede was geestelik 
en moreel só verdorwe dat daar ná die dood van Lot se vrou net 
drie mense waardig was om God se oordele te ontvlug. Al die 
ander het in hulle sonde gesterf. 

 Israel was in die bevoorregte posisie om God se magtige verlos-
singswerk in Egipte en by die Rooi See te ervaar, en was ook dui-
delik bewus van die feit dat hulle as die uitverkore volk uit Egipte 
gelei word om die Here te gaan dien. By Sinai in die woestyn, 
waar God Homself op ‘n besondere wyse aan hulle geopenbaar 
en ook sy gebooie aan Moses gegee het, het hulle egter in open-
like afgodediens verval. Hulle het God met ‘n goue kalf wat deur 
mensehande gemaak is, gelykgestel en vir die kalf gesê: “Dit is 
jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het” (Ex. 
32:4). Hierdie rebellie het byna tot die hele volk se uitwissing deur 
die Here gelei (Ex. 32:7-10), maar Moses het ernstig gebid dat die 
Here hulle sou spaar (Ex. 32:31-32). 

 Dieselfde minagting van God en sy gebooie het dikwels daarna tot 
Israel se beskaming, vernedering en groot lewensverlies aan die 
hand van hulle vyande gelei. As gevolg hiervan was hulle ook nie 
gereed om die heel grootste openbaring wat God ooit aan hulle 
gemaak het, naamlik die geboorte, bediening en verlossingswerk 
van die Messias, raak te sien en te aanvaar nie. Hulle het nie op 
al die profesieë oor die Messias se koms ag geslaan nie en Hom 
gevolglik nie verwag of herken nie. Jesus het hulle oor hierdie pro-
fetiese uitsigloosheid verkwalik en hulle geveinsdes genoem om-
dat hulle die tekens van die aarde en lug kon onderskei, maar nie 
die tyd van sy koms kon onderskei nie (Luk. 12:54-56). Byna ver-
nietigende gevolge het in die eerste eeu ná Christus vir Israel ge-
volg omdat hulle Emmánuel, God mét ons, verwerp het. Dit het tot 
die dood van meer as ‘n miljoen Jode deur die Romeinse magte 
gelei, asook die verwoesting van hulle land en die begin van hulle 
lang internasionale ballingskap. Jesus het vir hulle gesê: “Julle sal 
My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is 
Hy wat kom in die Naam van die Here!” (Matt. 23:39). Israel het 
géén toekoms buite die Messias nie, en sal net hulle smarte en 
ellende verleng hoe langer hulle Hom verwerp. 

 Nie net Israel nie, maar ook die kerk én die hele wêreld moet 
hulleself vir groot, nuwe openbarings van die Drie-enige God gereed 
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maak. Vir diegene wat in die regte verhouding tot God is, sal dit on-
beskryflike seëninge meebring, maar vir die vyande van God wag 
daar oordele en ‘n groot verdrukking soos daar van die begin van die 
wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie (Matt. 
24:21). Sommige van die openbarings sal net tot die ware Christene 
of tot Israel beperk wees, terwyl andere ‘n wêreldwye toepassing sal 
hê, bv. die rampe van die groot verdrukking en die sigbare koms van 
die Here Jesus wanneer elke oog Hom sal sien. Groot openbarings 
sal terselfdertyd uit die koninkryk van die duisternis voortkom omdat 
Satan in die plek van God aanbid wil word, die Antichris as persoon 
in die plek van die ware Christus aanvaar en gedien wil word, en die 
Satan se gees van dwaling ten koste van die Heilige Gees sal poog 
om alle mense geestelik onder sy beheer te kry. Die volgende eind-
tydse openbarings word in die Bybel beskryf: 

Openbarings tydens die dag van die Here 

Die eindtydse openbarings van God deur Jesus Christus word sedert 
Ou Testamentiese tye binne die raamwerk van “die dag van die Here” 
beskryf. Dit dui op ‘n tydperk van omtrent ‘n duisend jaar aangesien 
die vrederyk van Openbaring 20 deel daarvan is. Baie belangrike, 
nuwe openbarings sal in die eerste sewe jaar van die dag van die 
Here plaasvind, en ander weer reg aan die einde daarvan. Die dag 
van die Here begin met die wegvoering en verheerliking van die ge-
meente, waarna die donker dae van die verdrukking op aarde sal 
aanbreek. Ná die sewe jaar van verdrukking sal die sigbare koms 
van Jesus Christus, die verdelging van sy vyande, die binding van 
Satan en die begin van die duisendjarige vrederyk op aarde aan-
breek. Aan die einde van die duisend jaar sal Satan losgelaat en 
saam met sy medewerkers verdelg word. Die eindoordeel voor die 
groot wit troon sal dan plaasvind, terwyl die aarde verbrand en ‘n 
nuwe hemel en ‘n nuwe aarde geskep sal word. Die dag van die Here 
begin dus met ‘n donker tyd op aarde, nl. die verdrukking onder die 
bewind van die Antichris, en dit eindig ook in ‘n donker tyd tydens 
Satan se laaste rebellie ná sy loslating (Op. 20:7-10). Tussen dié 
twee gebeurtenisse sal Christus vir ‘n duisend jaar lank as Koning op 
die troon van Dawid regeer. 
 Na hierdie totale tydperk word soms net as “dié dag” in die Bybel 
verwys. Baie van die Ou Testamentiese profesieë oor die dag van die 
Here het net op die oordele van die groot verdrukking betrekking, bv. 
dié in Jesaja 13 en Joël 2. Ander dui weer op Christus se koningskap 
tydens die vrederyk, bv. die volgende profesie in Sagaria 14:8-9: “En 
in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei… somer en 
winter sal dit so wees. En die Here sal Koning wees oor die hele 
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aarde; in dié dag sal die Here een wees en sy Naam een.” Aan die 
einde van die dag van die Here sal die aarde verbrand word om in ‘n 
nuwe aarde herskep te word. 2 Petrus 3:12 verwys na die eindfase 
van die dag van die Here wanneer die hemele deur vuur sal vergaan 
en die elemente sal brand en versmelt. 

Openbaring van die hemelse Bruidegom 

Die Here Jesus het beloof om aan die einde van die kerkbedeling die 
ware Christene te kom haal: “Want die Here self sal van die hemel 
neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met 
geklank van die Basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, 
sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met 
hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so 
sal ons altyd by die Here wees” (1 Thess. 4:16-17). By hierdie ge-
leentheid kom Christus om die lede van sy liggaam te kom haal, 
daarom sal Hy net “verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid” 
(Heb. 9:28). Paulus sê: “Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges 
en bewonder te word in almal wat glo” (2 Thess. 1:10). 
 Wat ‘n vreugdevolle openbaring en aangename verrassing sal dit 
nie wees wanneer die Bruidegom skielik in ons midde verskyn nie! 
Ons sal van die aarde af weggevoer word om Hom in die lug te ont-
moet – weg van die planeet aarde af op pad na ons ewige hemelse 
tuiste. Vir miljoene vormgodsdienstiges wat net ‘n gedaante van god-
saligheid gehad het, sal dit egter ‘n baie onaangename verrassing 
wees om in ‘n kort en beslissende oomblik te besef dat hulle agter-
gebly het! “In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal 
aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; 
die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die 
land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word” (Luk. 
17:34-36). Oor dié wat agtergebly het, sal die Antichris regeer. 
 Is die lede van Jesus Christus se bruidsgemeente werklik vir dié 
grootse openbaring gereed, en leef hulle heilig in afwagting op die 
koms van die Bruidegom? Ons moet onberispelik wees in heiligheid 
(1 Thess. 3:13) sodat ons sonder vlek of rimpel voor Hom kan ver-
skyn (Ef. 5:27). Dit is uit die gelykenis van die tien maagde egter 
duidelik dat die bruid se wederkomsverwagting, haar waaksaamheid 
en vlak van heiligheid baie te wense oorlaat. In die middernaguur toe 
die Bruidegom getalm het om te kom, het die wyse maagde aan die 
slaap geraak (dus nie gewaak en gebid nie) en die dwase maagde 
het nie genoeg van die olie van die Heilige Gees in hulle lewens ge-
had nie (Matt. 25:1-13). 
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Die openbaring van Christus as Regter van die gelowiges 

Ná die wegraping sal die gelowiges voor die Regterstoel van Christus 
verskyn – nie om géoordeel te word nie, maar sodat hulle werke en 
lewens béoordeel en genadeloon toegeken kan word. Paulus sê vir 
die gemeente in Rome: “Ons sal almal voor die regterstoel van Chris-
tus gestel word… So sal elkeen van ons dan vir homself aan God 
rekenskap gee” (Rom. 14:10-12). Dit sal voor die regterstoel ook blyk 
dat talle Christene baie swak voorbereid was om rekenskap van hulle 
lewens ná bekering te gee. Diegene wat met hulle talente en god-
gegewe werksvermoë deur die Heilige Gees gearbei en ‘n bydrae tot 
die uitbreiding van God se koninkryk op aarde gelewer het, sal loon 
ontvang. Diegene wat hulle talente onbenut gelaat en by implikasie 
begrawe het, sal met leë hande voor die Here verskyn en gered word 
soos deur vuur heen (1 Kor. 3:15). 
 Waarom sal sekere gelowiges as slegte en lui diensknegte voor 
die Here verskyn, terwyl Hy aan almal van ons die opdrag gegee het: 
“Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” (Joh. 20:21). Hy 
het ook aan almal van ons die goddelike krag gegee om vir Hom te 
werk: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, 
en julle sal my getuies wees” (Hand. 1:8). Watter verskoning sal die 
mense hê wat nagelaat het om die Here te dien? Waarom het hulle 
dan nie maar ander mense se bedienings ondersteun sodat die Here 
nogtans rente op die belegging kan kry wat Hy in hulle lewens ge-
maak het nie? Dit sal maar net nog ‘n bewys wees dat nie alle gelowi-
ges hulle pligte ernstig opgeneem het om medewerkers van God in 
Christus te wees nie, en profeties ook nie duidelik bewus was van 
hulle afspraak om voor die regterstoel van Christus te verskyn nie. 
Baie mense sal beskaamd staan wanneer Christus kom, en selfs 
onder sy diensknegte sal daar baie wees wat nie die woorde: “Mooi 
so, goeie en getroue dienskneg,” uit sy mond sal hoor nie. 

Die openbaring van Christus as Regter 

van die ongelowiges 

Nadat die gelowiges van die aarde af weggevoer is, sal Christus uit 
die hemel as Regter van die ongelowiges op aarde geopenbaar 
word. Hulle sal besef dat God met ‘n magtige ingryping op aarde be-
sig is. Die geweldigste natuurrampe sal plaasvind, maar die meeste 
mense sal hulle nie as gevolg hiervan bekeer nie. In Openbaring 
16:21 staan daar: “En die mense het God gelaster oor die plaag van 
die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.” In die groot aard-
bewings wat sal plaasvind, sal mense in paniek uit digbeboude ge-
biede wegvlug en ook terdeë besef dat die toorn van God oor hulle 
uitgestort word. Hulle sal na die berge toe vlug en vir die berge en 
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rotse sê: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat 
op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van 
sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:16-17). 

Die openbaring van die Antichris 

Die wegname van die gemeente van Christus, wat die tempel van die 
Heilige Gees op aarde was, sal aan die Antichris die geleentheid bied 
om sonder teëstand geopenbaar te word. Paulus sê: 

En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. 

Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy 

wat nou teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar 

word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die ver-

skyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die 

werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van 

die leuen (2 Thess. 2:6-9). 

 Daar gaan dus ‘n baie uitdruklike openbaring van die koninkryk 
van die duisternis in hierdie tyd wees. Die Antichris sal eers as ‘n 
valse vredevors op die toneel verskyn en mense deur sataniese 
tekens en wonderwerke verbyster. Daarna sal hy as ‘n wrede diktator 
geopenbaar word, homself in die herboude tempel in Jerusalem tot 
God verklaar en almal laat doodmaak wat weier om hom as God te 
aanbid (2 Thess. 2:4; Op. 13:15). 
 In daardie tyd sal mense gedwing word om die duiwel én die 
Antichris te aanbid: “En hulle het die draak [Satan] aanbid wat die 
dier [die Antichris] mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is 
aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Op. 13:4). Die 
valse profeet, wat die derde persoon in die sataniese driemanskap is, 
sal die mense mislei om die Antichris en vir Lucifer te aanbid, en ook 
die nommer van die Antichris op hulle regterhand of voorkop te ont-
vang (Op. 13:11-18). Watter dwase ding sal dit nie wees om te doen 
nie, want die oordeel van die Here wag op die Antichris en al sy 
navolgers. Johannes beskryf hulle uiteinde só: “En die rook van hulle 
pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen 
rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die 
merk van sy naam ontvang” (Op. 14:11). 
 Almal wat die ware Christus verwerp, stel hulleself vir die geeste-
like rebellie van die gees van die Antichris oop (1 Joh. 4:1-6). Hulle 
sal die Antichris navolg en aanbid wanneer hy verskyn, en daardeur 
nog meer openlik teen Christus kant kies. Om hierdie rede sal hulle 
die oordeel van die duiwel en sy engele ontvang wanneer hulle voor 
Christus as Regter verskyn: “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand 
sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is 
vir die duiwel en sy engele” (Matt. 25:41).  
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Christus se openbaring as Koning van die konings 

Op die laaste dag van die verdrukking sal Christus se wederkoms in 
mag en majesteit plaasvind: “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 julle sal vlug in die dal van my berge… Dan sal die Here my God 
kom, al die heiliges met U” (Sag. 14:4-5). 
 Hier word die Messias wat gaan terugkom, “die Here my God” 
genoem – “Jahweh my Elohim.” Wat ‘n groot openbaring sal dit nie 
vir die oorblyfsel van Israel én alle ander mense op aarde wees nie! 
Die Messias wat 2 000 jaar gelede as ‘n nederige dienskneg in ‘n stal 
gebore is en wonde in sy hande het, is die grote God wat in die 
volheid van die tyd mens geword het om vir ons sondes aan ‘n kruis 
te sterf. As die Woord was Hy van die begin af by God en Hy was self 
ook God (Joh. 1:1). Hy is die Skepper én Verlosser van die hele 
mensdom. Al hulle twyfel en ongeloof sal, soos Thomas, onmiddellik 
verdwyn terwyl hulle uitroep: “My Here en my God!” (Joh. 20:28). 
 Die Messias sal direk ná die groot verdrukking met sy geestelik 
ontwaakte volk versoen word en ook redding aan die oorblyfsel van 
die nasies bied. Hy sal die troon van Dawid in Jerusalem herstel en 
sy wêreldregering van geregtigheid daar vestig. Sy heiliges (die ver-
heerlikte kerk) sal saam met Hom in sy koninkryk regeer. In hierdie 
regering sal God se geregtigheid in al sy volheid geopenbaar en deur 
almal eerbiedig word. Omdat die opkomende geslagte onder sterflike 
mense steeds met ‘n sondige, menslike natuur gebore sal word, sal 
hulle deur die geestelik herstelde Israel geëvangeliseer word. Hoewel 
die duiwel in daardie tyd gebind en al die afgode uitgeroei sal wees, 
en mense gevolglik nie tot aktiewe dade van rebellie teen God aange-
hits sal word nie, sal hulle nogtans geestelik weergebore móét word. 
 Die feit dat so baie mense aan die einde van die vrederyk deur 
Satan verlei sal word wanneer hy losgelaat word, dien as ‘n bewys 
dat baie mense ook in hierdie toekomstige bedeling net ‘n gedaante 
van godsaligheid sal hê. As gevolg daarvan sal hulle geen weerstand 
teen die sielevyand hê nadat hy losgelaat is nie (Op. 20:7-10). Hulle 
sal egter geen verontskuldiging hê wanneer die Here hulle verdelg 
saam met die duiwel wat hulle verlei het nie. In daardie stadium sou 
hulle vir eeue reeds die goedheid van die Here aanskou, die vrede en 
voorspoed van sy regering ervaar en die vreugde van sy teenwoor-
digheid op aarde beleef het. Hoe tragies is dit nie dat ook hierdie 
bedeling grootliks in ongeloof sal eindig! 
 Mense wat ná die vrederyk voor die groot wit troon sal verskyn om 
tot die ewige hel verdoem te word, sal net hulleself én die duiwel wat 
hulle verlei het, vir hulle ellende kan blameer. 
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Die nuwe skepping 

Die finale openbaring van God en sy koninkryk sal in die nuwe hemel 
en op die nuwe aarde wees. Die glansryke heerlikheid van hierdie 
nuwe skepping is onbeskryflik in mensetaal, en kan ook nie deur die 
beperkte menslike verstand gepeil word nie. Paulus sê: “Wat die oog 
nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opge-
kom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet” (1 Kor. 2:9). 
Die nuwe Jerusalem waarin die bruid van Christus sal woon, sal soos 
‘n kristalhelder edelgesteente lyk. Dit sal strate van deurskynende 
goud hê, met mure van edelgesteentes rondom, waarin daar twaalf 
pêrelpoorte is. Dit sal in ‘n goddelike ligglans gehul wees omdat die 
Lam daar teenwoordig is en die heerlikheid van die Here dit gedurig 
sal verlig. Dit sal nooit nag in hierdie stad wees nie en sy poorte sal 
nooit gesluit word nie. Daar sal geen trane, dood, droefheid, pyn of 
moeite in die stad wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. 
“En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en 
leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die 
lewe van die Lam” (Op. 21:27). 
 Ons is aan die einde van die reeks boodskappe oor die verskil-
lende wyses waarop God Homself aan ons en deur ons openbaar. In 
die lig hiervan wil ek jou vra: “Hoe goed ken jy God, sy wil, sy werke 
en sy beloftes?” Sonder dit is enige mens beklaenswaardig en arm 
en blind en naak (Op. 3:17). Nadat ons deur die Heilige Gees ge-
wederbaar is op grond van die soenverdienste van die Here Jesus 
aan die kruis, moet ons ook met die Gees vervul word. Onder sy 
leiding moet ons intensiewe Bybelstudie doen, “want die Gees onder-
soek alle dinge, ook die dieptes van God” (1 Kor. 2:10). Só alleen 
kan ons God beter leer ken en vir sy nuwe openbarings gereed wees. 
God is liefde. Deur kragtige werkinge van sy Gees sal ons in staat 
wees om die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte van die 
liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat ons vervul kan 
word tot al die volheid van God (Ef. 3:14-19). Net mense wat God se 
liefde in Christus Jesus versmaai het, sal die voorwerpe van sy toorn 
wees. Help andere om hierdie toorn wat sekerlik oor die ongelowiges 
sal kom, te ontvlug. Die plek van ontvlugting en vryspraak is Gólgota, 
aan die voet van die kruis waaraan die Here Jesus die straf vir alle 
mense se sondes betaal het. Ons moet dit net aanneem. 
 Die wêreld kyk dikwels na die Christene as hulle iets meer van 
God te wete wil kom. Tot watter mate het die Here Jesus al in jou 
lewe gestalte aangeneem, en is jy ‘n waardige verteenwoordiger van 
die koninkryk van die lig in ‘n donker wêreld? Ons lewens moet ‘n 
brief aan die wêreld wees wat nie met ink geskryf is nie, maar met 
die Gees van die lewende God op die tafels van ons harte. 


