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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
 

INLEIDING 
 

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike 
Saligmaker, Hom as Saligmaker en Heer verwelkom het, en wat volkome vertrou op die Heilige Gees vir 
krag om die lewe uit te leef.  Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe.  
Ouer Christene sal ook die werkstuk van groot waarde vind.  Die doel van die leerplan is om u 
gebalanseerd te maak in die Christelike lewe.  Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties 
moet uitwerk in u daaglikse lewe.   
 U moet die lesings noukeurig vergelyk met die Skrifverwysings wat aangegee word.  Dit sal u 
help om gewoond te raak aan sekere Bybeltekse en om altyd seker te maak wat u hoor of lees, 
ooreenstem met die Woord van God. 
 In die toekoms sal u baie ander Christene ontmoet, maar as u soms versoek word om te dink u 
staan alleen uit vir die Here, kan u heeltemal gerus wees dat die Here Jesus self vir u intree (Heb.7:25) 
en die Vader het belowe om u nooit te verlaat of te begewe nie (Heb.13:5) (vergelyk met Deut.31:6) 
sodat u met vrymoedigheid kan sê: “Die Here is vir my ‘n Helper.”(Heb.13:6). 
 
 
VOLWASSENHEID 
 
 Om ‘n besluit te neem om Christus te volg is maar net die begin van die Christelike lewe.  Daar 
moet groei wees – ‘n begeerte na God se wil vir u lewe en ‘n begeerte om in genade en kennis van 
onse Here Jesus toe te neem. (2Pet 3:16) 
 Wanneer ons Christus in ons harte ontvang as Saligmaker, is ons wedergebore en word ons 
kinders van God. (Joh.1:12,13;3:3).  As wedergebore Christene is drie dinge nodig om groei tot 
volwassenheid te bevorder. 

• VOEDSEL (1 Pet.2:2).  Deur die daaglikse lees van die Woord van God nuttig die Christen 
geestelike voedsel. 

• ASEMHALING (Klaagliedere 3:56-58).  Ons moet geestelik asemhaal deur daagliks te bid.  Bid vir 
u dierbares, u vriende, u predikant, u self en vir die Here se werkers en werksters, sendelinge, 
ens. in ander lande. 

• OEFENING (Rom.10:9-11).  Probeer om andere van die Here Jesus as u Saligmaker te vertel.  
Ons is nie almal geroep om te preek nie, maar ons kan almal getuies wees. (Jes.43:10). 

Doen hierdie drie dinge en die Here sal u versterk en u in staat stel om versoekinge te oorwin.  As u 
sonde doen (maar onthou : u hoef nie) lees Joh.1:9, bely dit dadelik aan die Here Jesus net waar u is en 
Hy sal u vergewe.  Die drie onderwerpe word meer volledig behandel in die volgende lesings. 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie  1 
______________________________________________________________________ 

           

SONDE 
 

Sonde in die oorspronklike taal (Grieks) is HARMATEOLOGIE wal beteken, “om die merk te mis”.  Om dit meer 
verstaanbaar te maak, gaan ons kyk aan die hand van verskeie vrae om die inhoud na die oppervlakte te bring. 

1.  WAT IS SONDE? 
 
Definisie:  Sonde is 'n doelbewuste oortreding van een of meer van God se bekende wette. 

2.  HOE HET SONDE OORSPRONKLIK IN DIE HEELAL ONTSTAAN? 
 
Deur Lucifer wat sy eie skoonheid, in die hoedanigheid as hoof engel van God, raakgesien het, homself verhef en hom 
aan God gelyk wou stel. Hy het hoogmoedig geword. 
2.1 (Eseg. 28:12-17) “Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here 

HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van 
God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, 
sardoniks,saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag 
toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was 'n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op 'n 
heilige berg; 'n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af 
dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle 
jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, 
en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig , o gerub wat beskut! Hoogmoedig het jou hart geword 
oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp,...." 

2.1 (Jes. 14:12-14), “Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe is jy teen die aarde 
neergeslaan, oorweldiger van die nasies! En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef 
bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek wil klim bo die 
hoogtes van die wolke, my gelykstel aan die Allerhoogste!” 

2.3 (Open. 12:4,9) “.. .en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde 
gegooi.. ...En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele 
wêreld mislei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.” 

 
3.  HOE HET SONDE IN DIE WêRELD GEKOM? 
 
Adam het die verbond wat God met hom aangegaan het oortree deur in ongehoorsaamheid te verval. 
Hy het doelbewus teen 'n bekende wet van God oortree. 
3.1 (Gen. 2:16-17), “En die HERE God het aan die mens bevel gegee en 

gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom 
van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, 
sal jy sekerlik sterwe.” 

3.2 (Gen. 3:6), “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en 
dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat mens kan begeer om 
verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan 
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haar man by haar, en hy het geëet.” 
3.3 (Hos.6a. 6:7), “Maar hulle het soos Adam die verbond oortree,..."        
3.4     (I Tim.2:14), “En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat 

verlei en het in oortreding gekom.”Adam is nie verlei nie, maar het 
doelbewus oortree.  

3.5     (Rom. 5:12), “Daarom, soos deur een mens die sonde in die   
          wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle  
          mense deurgedring het, omdat almal gesondig het” 
4.   WIE IS ALMAL SONDIG? 
 
Elke mens is sondig deurdat almal in die lendene van Adam was toe hy teenoor God oortree het en 
elkeen in hierdie sondige toestand gebore word. 
4.1 Rom. 5:12, "Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld 

ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat 
almal gesondig het-"  

4.2 Psalm 51:7, "Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang." 
4.3 Rom. 3:23, "want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God," 
 
5.  MELD DIE VERSKILLENDE TIPE SONDES MET HUL BETEKENIS. 
(Rom. 1:29-31) 
5.1 Ongeregtigheid - Om nie volgens die Woord van God te handel nie. 
5.2 Hoerery - Alle seksuele omgang buiten dit wat God vir die huwelik bedoel het; ook   
             masturbasie. 
5.3 Boosheid - Sondigheid; kwaadwilligheid; toorn.  
5.4 Hebsug - Om net te wil inpalm en alles te besit.  
5.5 Ondeug - Verdorwenheid. 
5.6 Nydigheid - Iemand wat bitsig met die tong en optrede is.  
5.7 Moord - Die lewe van 'n ander, of die persoon self wat geneem word,  
5.8 Twis - Iemand wat gedurig argumenteer en stry.  
5.9 Bedrog - Iemand wat ander bedrieg en mislei in woord en daad.  
5.10 Kwaadaardigheid - Iemand wat boos van geaardheid is.  
5.11 Nuusdraer - Iemand wat stories aangaande ander versprei. 
5.12 Haters van God - Iemand wat God minag en niks met Hom te doen wil hê nie.  
5.13 Geweldenaars - Iemand wat ander benadeel en hul fisies leed aandoen of besittings  
             beskadig.  
5.14 Trotsaards - Iemand wat van hom of haarself meer dink as wat hulle is. Iemand wat  
             hoogmoedig is.  
5.15 Grootpraters - Iemand wat dinge vergroot en hulleself beter voordoen as wat hulle is.  
5.16 Uitvinders van slegte dinge - Iemand wat die uitvinder van dinge is wat God nie  
            welbehaaglik is nie.  
5.17 Ongehoorsaam aan die ouers - Iemand wat teen die wil of opdrag van hul ouers optree. 
5.18 Onverstandig - lemand wat dwaas handel.  
5.19 Ontrou - Om nie by jou woord of eed te bly nie.  
5.20 Sonder natuurlike liefde - lemand wie se hart met boosheid gevul is.  
5.21 Onversoenlik - Om haatdraend en onvergewensgesind te wees en nie vrede te wil maak nie.  
5.22 Onbarmhartig - Om nie aan ander goed te doen en iemand in nood te wil help nie.  
(I Kor. 6:10) 
5.23 Afgodedienaars - lemand wat enigiets in die plek en tyd wat God toekom, stel.  
5.24 Egbrekers - Seksuele omgang met iemand anders terwyl mens in die huwelik verbind is.  
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5.25 Wellustelinge - lemand wat hom of haarself oorgee aan begeertes en hul daaraan te vergryp.  
5.26 Sodomiete - lemand wat 'n verhouding het met 'n persoon van dieselfde geslag  
             (homoseksuele en lesbiese verhoudings).  
5.27 Diewe - Iemand wat iets doelbewus neem wat aan ander behoort.  
5.28 Gierigaards - Iemand wat dit wat hy of sy sien te wil hê en nie genoeg kan kry nie, maar  
             alles te wil inpalm en meer te wil besit as wat nodig is.  
5.29 Dronkaards - lemand wat alkohol van enige hoeveelheid in neem vir die plesier daarvan.  
5.30 Kwaadsprekers - lemand wat van 'n ander persoon praat met die doel om so 'n persoon in 'n  
             swak lig te stel of te benadeel.  
5.31 Rowers - lemand wat 'n ander persoon vervreem van sy of haar eiendom om dit vir mensself  
             toe te eien.  
5.32 Owerspel - Om 'n verhouding met iemand anders as mens se wettige huweliksmaat te hê,  
5.33 Onreinheid - Om te deel in die dinge van God asook die dinge wat die wêreld bied.  
5.34 Ongebondenheid - Om twee here te dien. lemand wat nie God alleen aanbid nie, maar bv.  
             Mammon ook.  
5.35 Towery - Om betrokke te wees met die okkulte en op die geestesvlak te kommunikeer. 
5.36 Vyandskap - Om vyandig gesind teenoor iemand anders te wees. 
5.37 Jaloersheid - Om afgunstig op iemand anders te wees. 
5.38 Toornig - Om kwaad teenoor iemand of iets te wees in gevoel en optrede. 
5.39 Naywer - Om ander na te volg in hul doen en late en besittings.  
5.40 Tweedrag - Om tweespalt en onenigheid te veroorsaak.  
5.41 Partyskap - Om mense te beïnvloed om kant teen mekaar te kies.  
5.42 Afguns - Om afgunstig op ander te wees. Dit grens aan naywer en jaloesie. 
5.43 Brassery - In Gal. 5:21 beteken dit 'n partytjie of byeenkoms waar daar gedrink, geëet en  
             musiek gemaak word. Ooreet sorteer ook hieronder.  
(1 Tim. 1:9,10) 
5.44 Wettelose - Iemand wat die wette van God en die regering doelbewus verontagsaam en  
             oortree.  
5.45 Tugtelose - Iemand wat berispe en getugtig word en hom of haar nie daaraan steur nie,  
             maar verkeerd bly handel.  
5.46 Goddelose - Iemand wat sonder God is en glad nie Godvresend leef nie. 
5.47 Sondaars - Iemand wat die wet van God oortree.  
5.48 Onheiliges - Iemand wat nie afgesonder van die wêreld en toegewy aan God leef nie, maar  
            nog deels die wêreld aanhang.  
5.49 Ongewydes - Iemand wat nie met hul hele hart, siel, krag en verstand God dien nie.  
5.50   Vadermoorders - Iemand wat sy of haar vader van so 'n aard bedroef dat dit hom geestelik en  
             liggaamlik benadeel.  
5.51 Moedermoorders - Iemand wat sy of haar moeder van so 'n aard bedroef dat dit haar  
             geestelik en liggaamlik benadeel.  
5.52 Mensediewe - Iemand wat deel in slawehandel vir hul eie of ander se doel (ontvoering,  
             sekswerkers ens.). Iemand wat ander psigies manipuleer dat hulle hul eie identiteit verloor   
             en hul gedagtegang deur die ander party beheer word. So 'n persoon het geen waardestelsel  
             meer nie, maar moet altyd eers weet of dit die ander persoon se goedkeuring wegdra.  
5.53 Leuenaars - Iemand wat die waarheid verdraai om ander te bevoordeel of te benadeel sodat  
             hy die beste uit die saak kry.  
5.54 Meinediges - Iemand wat 'n valse eed aflê of voorgee om 'n ‘vriend’ van die Evangelie te  
            wees, maar agteraf die Evangelie benadeel. 
5.55 Nalatigheid - Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.(Jak.4:17)  
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(Open 21:8) 
5.56 Vreesagtig - Iemand wat nie sy of haar vertroue in God stel nie, maar eerder aan die noodlot  
             glo. Dit is om negatiewe geloof te beoefen.  
5.57 Ongelowig - Iemand wat nie in die almag van God glo nie, maar God afbring na die mens se  
             vlak of selfs nog laer. 
5.58 Gruwelikes - lemand wat onbetaamlike en onmenslike dade pleeg.  
5.59 Towenaars - lemand wat betrokke is met die toorkuns. 
 
6.  WAT IS DIE GROOTSTE SONDE? 
 
Om die Here Jesus Christus nie aan te neem as mens se Verlosser en Saligmaker nie.  Joh. 3:16-18, 36, 
“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. Want God het sy Seun in die wêreld 
gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. 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.. ...Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; 
maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom." 
 
7.  WAT IS DIE RESULTAAT VAN SONDE?  
 
7.1 Skeiding met God.  
7.2 Vrees vir God. 
7.3 Ontbloting van mensself  
7.4 Vlug van God af weg.  
7.5 Selfregverdiging. 

Gen. 3:7-12, “Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het 
vyeblare aanmekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God 
gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle 
verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God 
na die mens en sê vir hom: Waar is jy? En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en 
gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg. En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat 
jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens 
antwoord: Die vrou wat U my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en 
ek het geëet.” 

7.6 Geestelike dood. 
Rom. 6:23, “Want die loon van die sonde is die dood,...”  

7.7 Die ewigheid in die hel se vuur. 
Open. 20:15, “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is 
hy in die poel van vuur gewerp.” 

 
8. WAT GEE AANLEIDENG TOT SONDE? 
 
Die begeertes van die mens. 
(IKor. 10:13), “Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie;...” 
(Jak. 1:14), “Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.” 
(Rom. 1:24), “Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte 
oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer-“  
(Spr. 11:6), “Die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die 
ontroues gevang.” 
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9.   OP WELKE WYSE WORD SONDE GEPLEEG? 
 
9.1 Deur dade. 

(Rom. 6:13), "En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as 
werktuie van ongeregtigheid nie, 

9.2 Deur woorde. 
(Jak. 3:6,8), "Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die 
tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand 
en word uit die hel aangesteek.. ..Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ‘n 
onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.” 

9.3 Deur gedagtes. 
(Matt 5:28), "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy 
hart met haar egbreuk gepleeg het." 
(Spr. 16:30), "Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe 
vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen." 

 
10. ONDER WATTER DRIE KATEGORIË VAL SONDE? 
 
10.1 Om te geniet –  

Begeerlikheid van die vlees. (Alles wat die liggaam bevredig).                     
(Matt 4:3), "En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun  
van God is, sê dat hierdie klippe brode word."  

10.2 Om te wees –  
Grootsheid van die lewe. (Om belangrik en bekend te wees).   
(Matt 4:6),".. .As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele 
bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen 'n klip 
stamp nie."  

10.3 Om te besit –  
Begeerlikheid van die oë (Om rykdom te hê).  
(Matt. 4:9),".. Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid." Uit bogenoemde 
teksgedeeltes blyk dit asof die Here Jesus net drie keer versoek was, maar volgens (Lukas 4:2) 
was Hy veertig dae lank versoek.  

Hierdie "drie versoekings" toon dus die drie kategorieë waaronder alle sondes sorteer. 
Die Here Jesus was sonder kos in die woestyn en die brood sou vir Hom 'n genieting vir sy 
honger liggaam gewees het. Die Jode het geglo dat hulle Messias op 'n bomenslike wyse sy 
verskyning sou maak en deur van die tempel se dak af te spring sonder om iets oor te kom, sou 
hulle Hom as hulle koning aangeneem het. Hy sou dan groot gewees het onder sy volk. 

 
Derdens word baie mense deur die duiwel gevang deur rykdom en besittings. (IJohannes 

2:15,16) som dit baie mooi op: "Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. 
As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in 
die wêreld is - die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid 
van die lewe - is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld." 

 
I JOHANNES 3:5, "EN JULLE WEET DAT HY VERSKYN HET OM ONS SONDES WEG TE NEEM, EN GEEN 

SONDE IS IN HOM ME." 
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Toets  1  
Sonde 

 
 
1.  Wat is sonde? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2.  Hoe het die sonde oorspronklik in die heelal ontstaan? 
      
___________________________________________________________________________________ 

 
3.  Hoe het sonde in die wêreld gekom? 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
4.  Het alle mense gesondig? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
5.  Noem tien verskillende tipe sondes en wat hulle beteken. Soos in (Rom.1:29-31; 1 Kor.6:10; 1    

Tim.1:9-10; Jak.6:17; Open.21:8) 
 

a. ______________________ ______________________________________________ 
b. ______________________ ______________________________________________ 
c. ______________________ ______________________________________________ 
d. ______________________ ______________________________________________ 
e. ______________________ ______________________________________________ 
f. ______________________ ______________________________________________ 
g. ______________________ ______________________________________________ 
h. ______________________ ______________________________________________ 
i. ______________________ ______________________________________________ 
j. ______________________ ______________________________________________ 

 
6.  Wat dink jy wat is die grootste sonde wat mens kan doen? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
7.  Toe Adam gesondig het, noem sewe dinge wat die gevolg was daarvan? 
 

a. ______________________ ______________________________________________ 
b. ______________________ ______________________________________________ 
c. ______________________ ______________________________________________ 
d. ______________________ ______________________________________________ 
e. ______________________ ______________________________________________ 
f. ______________________ ______________________________________________ 
g. ______________________ ______________________________________________ 
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8.  Volgens 1 Kor.10:13 wat gee aanleiding tot sonde? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
9.  Op watter maniere word sonde gepleeg? 
 

a. Rom.6:13 - ____________________________________________________________________ 
 

b. Jak.3:6-8 - _____________________________________________________________________ 
 

c. Spr.16:30 - ____________________________________________________________________ 
 
10.  Volgens 1 Joh.2:15-16 bestaan liefde vir die wêreld uit drie dinge, noem hulle. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 
11.  Wat is die oplossing vir alle sonde? 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie 2 

______________________________________________________________________ 
 

DIE SALIGHEIDSPLAN VAN GOD 
WEDERGEBOORTE 

INLEIDING 
 
Die skepping van God word ingedeel in drie koninkryke naamlik:  
(1) Diere koninkryk. 
(2) Plante koninkryk  
(3) Minerale koninkryk. 
Alles in die skepping sorteer onder een van die drie koninkryke.  Op geen wyse kan van een koninkryk oorgegaan 
word na 'n ander nie. 'n Boom kan nie 'n dier word of 'n klip ‘n boom nie. 
 
Alle lewende wesens, die mens ingesluit, sorteer onder die diere koninkryk. 
Wanneer na die Woord van God gekyk word, vind mens dat daar 'n vierde koninkryk 
bestaan naamlik, die koninkryk van God. Hierdie koninkryk is 'n geestelike koninkryk en net soos in die geval met 
die ander koninkryke kan mens nie uit hom of haarself oorgaan in die koninkryk van God nie. Hiervoor is daar 'n 
spesifieke vereiste wat WEDERGEBOORTE genoem word. 

1.   WAT IS WEDERGEBOORTE? 
 
Wedergeboorte is om deur die Heilige Gees in die koninkryk van God gebore te word. Dit is 'n geestelike 
geboorte. Johannes 3:3-7: “Jesus antwoord en sê vir hom Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodèmus sê vir Hom: Hoe kan 'n mens as hy 
oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus 
antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die 
koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 
Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie.” 

2. HOEKOM MOET MENS WEERGEBORE WORD? 
 
Om weergeboorte reg te verstaan moet ons eers na die SONDEVAL kyk. 
'n Besondere verhouding het tussen God en die eerste mens (Adam) ontstaan deur dat Adam die kroon van God 
se skepping was en hy as direkte verteenwoordiger van God en ook as heerser van die aarde bekroon was. 
God het ‘n duidelike opdrag aan Adam gegee: Genesis 2:16-17: “En die Here God het aan die mens bevel gegee en 
gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan 
mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” 
Adam het die opdrag wat God aan hom gegee het, doelbewus verontagsaam en gedoen wat God hom beveel het 
om nie te doen nie. Hy het van die boom waarvan hy verbied was geëet. Genesis 3: 6: “Toe sien die vrou dat die 
boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat mens kan 
begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en sy eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het 
geëet” 
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Hierdie oortreding van Adam het 'n skeiding tussen die mens en God veroorsaak wat ook "geestelike dood" 
genoem word. Adam het hierdeur in sonde verval en 'n sondige wese geword en sy kroon as heerser op die 
aarde oor alles wat God geskape het, aan die Satan oorgegee. 
Die vraag is: Wat het Adam se sonde dan met die mens van vandag te doen, waarom ly ons onder dit wat soveel 
eeue gelede gebeur het? 
Geen mens kan losgemaak word van die daad wat deur Adam gepleeg was nie in die sin dat alle mense uit Adam 
gebore is. Ons was in die lendene van Adam en deurdat ons een met hom was het ons die sondige natuur saam 
met hom deelagtig geword. Derhalwe is daar 'n skeiding tussen mens en God wat herstel moet word. 
Handelinge 17:26, "En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te 
woon,..." 
Romeine 5:12, "Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en 
so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.” 
Psalm 51:7, “Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang." 
 
Om hierdie verhouding tussen God en die mens weer te herstel, het God 'n plan in werking gestel wat die 
SALIGHEIDSPLAN VAN GOD genoem word. In kort word daarna verwys as WEDERGEBOORTE. 

Om terug te keer na die vraag hoekom mens weergebore moet word is die antwoord as volg. 
(1.) Om die verhouding tussen die mens en God te herstel. 
(2.) Sodat die mens regverdig kan word voor God. 
(3.) Dat mens 'n kind van God kan word deur die redding van mens se kosbare siel.  
(4.) Dat mens die ewigheid in die teenwoordigheid van God kan deurbring 
 
3. WIE MOET WEDERGEBORE WORD? 
 
Dit is op alle mense van toepassing wat gered en 'n kind van God wil wees om sodoende die ewigheid saam met 
Hom deur te bring. Romeine 3:23, "want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God." 

4.   HET DIE MENS ENIGE AANDEEL IN SY REDDING? 
 
4.1 Die primêre aandeel van die mens in redding is BEKERING. 
Die eerste woorde wat die Here Jesus gespreek het toe Hy met Sy bediening begin het was: Matt. 4:17, “Van toe 
af  het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom." 
Wat beteken "bekeer jou"? Dit is om op mens se lewensweg ‘n 180 grade omdraai te maak en die eerste tree na 
God te gee. Mens keer die rug op die werke en begeertes van die wêreld wat deur Satan daargestel is om 
die mens te verlei en weg te trek van God af, en wend jou tot die dinge wat vir die Here welbehaaglik is.   
Is bekering wedergeboorte?   Nee - Bekering is die eerste tree op die weg na wedergeboorte. 
4.2 Die tweede aandeel wat die mens in sy redding is om die Here Jesus Christus aan-te-neem as mens se 
persoonlike Verlosser en Saligmaker. 
Johannes 1:12, "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;" 
 
5.   IS WEDERGEBOORTE NET VIR SEKERE MENSE? 
 
Nee - God het geen witbroodjies nie. 
Rom. 3:10-12, 23 - "soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat 
verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is 
niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.. ..want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die 
heerlikheid van God" 
2Petrus 3:9, “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en 
wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.” 
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6.  KAN MENS HOM/HAARSELF WEDERBAAR? 
 
Nee - Daar is niks wat in die mens is of wat die mens besit wat goed genoeg is om mens se kosbare siel los te kan 
koop nie. Bekering is die mens se verpligting, wedergeboorte is God se werk. 
Efesieërs 2:8-9, "Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie 
uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie." 
IKor. 15:50, " Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook 
beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie." 
Joh. 1:13, "wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is." 
Psalm 49:8-10, "Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie; hy kan aan God sy losprys nie gee nie (want die losprys van 
hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend), dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie." 
Rom. 3:24, "en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is." 
 
7.   HOE WORD MENS WEERGEBORE? 
 
Om in die geloof die Here Jesus Christus aan te neem as mens se persoonlike Verlosser en Saligmaker. Joh. 1:12, 
"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." 
Verduidelik die stappe van die SALIGHEIDSPLAN of-te-wel hoe om wedergeboorte deelagtig te word. 
 
7.1 BEWUSWORDING - Om ontevrede te word oor die lewe wat mens lei en dinge wat mens doen. Dit word 

ook "ontwaking" genoem. 
7.2 BEHOEFTE - Om 'n beter lewe te wil lei en ‘n begeerte ontwikkel om 'n kind van God te word. 
7.3 BESEF - Mens besef dat jy verlore is en vêr tekort skiet om iets te kan doen om jou uit jou verlore toestand 

te verlos. 
7.4 BEROU - Dit is 'n werklike sonde besef en bewuswording dat mens sonder God is en geheel-en-al  
                verlore is. Mens het berou oor die dinge wat mens doen wat God mishaag. 
7.5 BELY - Dat mens 'n verlore sondaar is en die Here teleurgestel het en verdoem is tot die ewige verderf.  
               Belydenis gaan gepaard met smeking om sonde vergifnis. 
7.6 BEKEER - Keer mens se rug op die bose werke van die duiwel en dit wat hy deur die wêreldse verleidinge en 

plesiere bied en rig jou tot God en die dinge wat vir Hom welbehaaglik is. Hierdie is die verantwoordelikheid 
van mens self. 

7.7 BEVRY - Bevryding van die slawerny van die duiwel as sy dienskneg of diensmaagd en verlossing van sy 
heerskappy en oorgebring (gebore) in die koninkryk van God. Dit is weergeboorte wat alleen deur die 
Heilige Gees bewerk kan word. Wedergeboorte geskied alleen om die Here Jesus Christus deur geloof aan-
te-neem as mens se Verlosser en Saligmaker op grond van Sy genade en nie deur enige verdienste van die 
mens nie. Rom. 3:24, "en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat 
in Christus Jesus is”. Mens is nou deur God geregverdig om Sy kind te mag wees. Tussen ‘bekeer’ en ‘bevry” 
is daar nie ‘n spesifieke tydsduur nie. Met sommige mense gebeur dit in een oomblik en ander is daar 'n 
onbepaalde tyd wat verloop. Waar daar 'n tyd tussen die twee ondervindings verloop lê die fout egter nie 
by God nie, maar wel by die mens self. 

7.8 BEDANK - Uit dankbaarheid vir die verlossingswerk wat die Here vir mens gedoen het bedank, loof en prys 
mens Hom. 

7.9 BEVESTIG - Deur die Woord en ‘n innerlike hartsvrede bevestig die Heilige Gees dat mens nou 'n  
                kind van God is. Rom. 8:16, "Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.” 
7.10 BEWERK - Mens stel jouself nou beskikbaar tot God om diensbaar in Sy akker te wees en deur Hom gebruik 

te word. Rom. 6:13, "En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid 
nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as 
werktuie van geregtigheid in die diens van God" 
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7.11 BEVREDIGING - Die Here en die dinge van die Here is die verlustiging van mens deur sy Woord te bestudeer 
en om met Hom te kommunikeer deur gebed. Psalm 37:4, "…en verlustig jou in die Here;" 

7.12 BORREL - Die Heilige Gees is nou soos 'n fontein wat uit mens se 
binneste borrel in getuienisse en eerbetoning aan die Here en sodoende die lewe van hoop aan ander uit te 
straal. Job. 7:38, "Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei." 

 
8.   HOEKOM VIND WEDERGEBOORTE DEUR DIE HERE JESUS PLAAS? 
 
8.1 God die Vader het Hom as geskenk aan die wêreld gegee. 

 Joh. 3:16, 17 "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. Want God het sy Seun in die wêreld 
gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word." 

8.2 Hy het die wil van sy Vader uitgevoer en het terwille van ons oortredinge Homself as Offer in die ganse 
mensdom se plek gestel.  
Heb. 10:9-10,14 "en Hy het daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om 
die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een 
maal.. ..Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word." Jesaja 53:5-6,10 "Maar Hy is 
terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons 
vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal 
soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom 
laat neerkom.. ..Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak;" 

8.3 Hy het in ons plek gesterf. 
Rom. 5:6,8 "Maar toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.. ..maar 
God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was." 

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

8.5 In Hom is ons met God die Vader versoen. 
 2Kor. 5:18-19,"En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die 
bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het 
deur hulle hul misdade nie toe te reken nie..." 

8.6 Hy is die fondament waarop die Christelike lewe gebou word.  
IKor. 3:11, "Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus." 

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

8.8 Sy offer was vir God aanneemlik.  
Jes. 53:10, "Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel;” 

8.9 In Hom alleen is die ewige lewe.  
Joh. 3:14,15,36 "En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens 
verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.. ..Hy 
wat in die Seun glo, het die ewige lewe;..." 1 Joh. 5:12,13 "Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun 
van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van 
God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God."  
Spreuke 8:35, "Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here." 
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9.   WAT IS DIE RESULTAAT VAN WEDERGEBOORTE ? 
 

9.1 Mens word 'n kind van God.  
Joh. 1:12, "Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te 
word,..." Efesieërs 2:19, "So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar mede burgers van die 
heiliges en huisgenote van God." 

9.2 Mens ontvang die ewige lewe.  
Efe. 2:4-5, "Maar God wat ryk is in 
barmhartigheid, het deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die 
misdade, lewend gemaak saam met Christus - uit genade is julle gered” 

9.3 Mens ondervind vrede by God.  
Rom. 5:1, "Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus 
Christus..” 

9.4 Mens word 'n nuwe skepsel.  
2Kor. 5:17, "Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit 
het alles nuut geword." 

9.5 Mens word mede erfgenaam saam met Christus.  
Rom. 8:17, "en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van 
Christus,..." 

9.6 Mens word geseën met alle geestelike seëninge in die hemel.  
Efe. 1:3, "Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike 
seëninge in die hemele in Christus." 

9.7 Mens word deelgenote van die hemelse roeping.  
Heb. 3:1, "Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping,..." 

9.8 Mens word deelgenote van die heerlikheid wat geopenbaar sal word.  
1 Pet. 5:1 “Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van 
Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word:" 

9.9 Mens word deelgenote van Christus.  
Heb. 3:14, "Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die 
einde toe onwrikbaar vashou;" 

9.10 Mens word deelgenote van die goddelike natuur.  
2 Pet. 1:4, "waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote 
kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die 
wêreld is." 

 

10.  WAT WEDERGEBOORTE NIE IS NIE. 
 

10.1 Dit is nie vrywaring van sonde nie. 
10.2 Dit neem nie sondige begeertes weg nie. 
10.3 Dit maak mens nie beter as ander nie. 
10.4 Dit beteken nie dat mens gearriveer het nie. 
10.5 Dit neem nie mens se liggaamlike drange weg nie. 
10.6 Dit waarborg nie onafgebroke sonskyn nie, inteendeel, die duiwel is nou mens se vyand. 
10.7 Dit beteken nie dat mens nou vir altyd gered is en maar kan leef soos mens wil nie. In die Woord van God 

bestaan geen leerstelling van eenkeer gered altyd gered nie. Die Here Jesus het aan die Fariseërs gesê: 
Matt. 3:8, "Dra dan vrugte wat by die bekering pas." Joh. 15:2,6, "Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem 
Hy weg;.. ..As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit 
bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand." Heb. 6:4-6, "Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal 
verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie 
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woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het om die weer 
tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot 
skande maak." 
 2Pet 2:20-22, "Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die 
besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan 
het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die 
geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod 
wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord se: Die hond het 
omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol." 

 
11. WAT GEBEUR MET DIE MENS WAT NIE WEERGEBORE IS NIE? 

 
11.1 Die oordeel van God rus op so ‘n persoon. Joh. 3:18,36 "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.. ..Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe 
nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom." 

11.2 Hulle is bestem vir die ewige verderf Spreuke 8:36, "Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat 
my haat, het die dood lief" Psalm 49:15, "Soos skape word hulle bestem vir die doderyk; die dood is hulle 
herder,.." 

11.3 Hulle is sonder God en vir ewig verlore. 1 Joh. 5:12,".. .wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie." 
11.4 Hulle gaan die ewigheid in die hel deurbring waar die vuur nie uitgeblus sal word nie en die wurm nie sal 

sterf nie. Open. 20:15, "En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in 
die poel van vuur gewerp." Markus 9:48, "waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie." Jes. 
66:24, "En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen My opgestaan het; want hulle wurm sal 
nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees." 

 
Salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. 
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Toets  2   
Wedergeboorte 

 
 

1.  Watter vier koninkryke bestaan daar? 
 

a. ___________________________________ 
 

b. ___________________________________ 
 

c. ___________________________________ 
 

d. ___________________________________ 
             
2.  Wat is die vereiste om oor te gaan in die Koninkryk van God ? 
 
___________________________________________________________________________________  
           
3.  Omskryf wat jy verstaan onder die begrip “Wedergeboorte”. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  
           
4.  Noem vier redes waarom mens wedergebore moet word. 
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________ 
 

c. _____________________________________________________________________________ 
 

d. _____________________________________________________________________________ 
 

             
5.  Wie moet almal wedergebore word ? 
 
___________________________________________________________________________________  
           
6.  Is bekering dieselfde as wedergeboorte ? Hoekom sê jy so? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  
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7.  Watter twee dinge moet die mens doen sodat God hom/haar kan wederbaar ? 
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________  
         
8.  Wat verstaan jy ook onder die volgende terme? 
 

a. Bewuswording:  ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

b. Bevry:    ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

c. Bekeer:   ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

d. Bely:   ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

e. Bevestig:  ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
             
9.  Wedergeboorte vind deur bemiddeling van Jesus Christus plaas. Noem vyf redes waarom jy so dink? 
 

d. ______________________________________________________________________________ 
 

e. ______________________________________________________________________________ 
 

f. ______________________________________________________________________________ 
 

g. ______________________________________________________________________________ 
 

h. ______________________________________________________________________________ 
 
10.  Wanneer ‘n mens wedergebore word behoort ‘n mens die verandering te kan sien.  Noem vyf 
veranderinge wat plaasvind. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 



19 
 

www.jam.org.za 

c. ______________________________________________________________________________ 
 

d. _____________________________________________________________________________ 
 

e. ______________________________________________________________________________ 
 
11.  Wat gebeur as ‘n mens Jesus nie aanneem en Hy ‘n mens nie wederbaar Deur Sy Gees nie?   
Noem drie dinge. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
            

12.  Glo jy dat as ‘n mens eenkeer gered is, altyd gered bly?  Hoekom dink jy so? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
             
13.  Red die Here net party mense?  Hoekom sê jy so? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
             
14.  Is die volgende stelling waar of vals? 
       “As ek glo en mooi lewe, Sondagskool en jeug toe gaan, is ek wedergebore.” 
 
Waar___________    Vals___________ 
 
Hoekom sê jy so? ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
             
15.  Gee jou persoonlike getuienis, van hoe jy ‘n kind van God geword het. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie  3 
______________________________________________________________________ 

 
GEBED 

 
INLEIDING 
 
 Soos die natuurlike lewe onderhou word deur asemhaling, so ook die geestelike lewe.  Gebed 
vir die Christen is geestelike asemhaling.  Die profeet Jeremia (Klaagliedere 3:56-58) sê: “U hoor my 
stem, verberg U oor nie vir my ontboeseming (Engelse vert.: ‘breathing’) en my hulpgeroep nie.” 
 
 Daar is baie verwysings na gebed in die Woord van God maar dit sal voldoende wees om vir ons 
bemoediging net drie te noem.  Merk dit in u Bybel.  Memoriseer dit en gebruik dit tot bemoediging vir 
u geloof wanneer u bid. 
 

• God die Vader sê in Jer.33:3: “Roep My aan en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot 
en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.”   

• God die Seun sê in Mark.11:24: “Daarom sê ek vir julle: alles wat julle in die gebed vra, glo dat 
julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry.” 

• En van God die Heilige Gees staan daar geskrywe in Rom.8:26,27: “En net so kom ook die Gees 
ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir 
ons in, met onuitspreeklike sugtinge.” 

 
Wat ‘n wonderlike aansporing tot geloof, en bemoediging tot gebed, word in hierdie kosbare 
Skrifgedeeltes gevind.  Ons het die beloftes van die Vader om ons te bemoedig, die belofte van die 
Seun om ons versekering te gee, en die beloofde hulp van die Heilige Gees om ons in die gebed te lei. 
 Die belofte is duidelik en eenvoudig.  Laat u gebed netso wees.  Wees spesifiek in u versoeke en 
sien met verwagting na die antwoord uit.  
(1 Joh.5:14,15).  Soms is daar ‘n vertraging en dit skyn asof dit ‘n weiering is, maar wees standvastig in 
die geloof, en u sal die Here se antwoord ontvang. 
 
 Dit sal nie altyd wees soos u verwag nie, maar die Here antwoord altyd in liefde en volgens Sy 
grenslose wysheid en kennis.  Dit is wonderlik om te sien hoe God werk.  Verwag dat u gebede 
beantwoord sal word en die Here sal u die begeertes van u hart gee. (Mark.11:24). 
 Ons het ‘n liefdevolle hemelse Vader wat Hom verbly om die goeie dinge aan Sy kinders te gee 
(Matt.7:7-11).  Gaan dikwels en daagliks na die Here in gebed. 
   
Voor u begin, lees die gebed in Matt.6:9-13.  Lees dit twee of drie keer as ‘n geheel.  Oorweeg daarna 
biddend elke versie en maak notas van wat u voel dat dit vir u leer.   
 
1.  WAAR MOET ONS BID ? 
 

Jesus sê: “Maar, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in 
die verborge is, en jou Vader wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergelde.” (Matt.6:6). 
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Dit mag miskien nie moontlik wees om al die opdragte letterlik uit te voer nie, maar die gees 
waarin dit geskryf is, moet gehoorsaam word.  

 Soek ‘n plekkie waar u stil en ongehinderd in gebed tot God kan gaan, maar waar u ook mag 
wees, moet u alleen tot God kom, en Hom vertrou om u hart stil te maak terwyl u in gemeenskap met 
Hom is.  Dit sal vir u tot hulp wees, as dit moontlik is, om altyd in dieselfde kamer te bid en ‘n vaste 
plek vir u Bybel en godsdienstige boeke te hê. 

 
 
2.  WANNEER MOET ONS BID ? (Ps.5:1-4) 
 
Die meeste Christene het, wat genoem word ‘n STILTETYD.  Dit is ‘n tyd u daagliks opsy sit vir gebed en 
die lees van die Bybel.  Die beste tyd hiervoor is vroeg in die oggend.  Dit mag beteken dat u ‘n bietjie 
vroeër moet opstaan, maar hierdie tyd alleen met die Here in die vroeë oggend sal ‘n bron van seën vir 
u wees die res van die dag.  As u die tyd van gebed uitstel tot die aand, sal u gewoonlik vind dat u moeg 
is of dat ander dinge u berowe van die tyd alleen met die Here.  Besluit nou om u stiltetyd in die 
oggend te hou.  Volg Christus se voorbeeld. (Mark.1:35).   
 
3.  TOT WIE MOET ONS BID ? (Matt.6:9) 
 
Ons kan tot enige Persoon in die Drie-eenheid bid, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, maar die Here 
Jesus leer ons om te bid tot God die Vader.  In Sy aardse bediening het Hy gedurig Sy dissipels daaraan 
herinner aan hul verhouding as kinders tot die Vader.  Onthou in gebed praat ons met ons hemelse 
Vader.  Ons bid tot God die Vader (Jer.33:3).  Ons bid in die Naam van Jesus (Joh.14:13,14) en word in 
staat gestel om te bid deur God die Heilige Gees. (Rom.8:26,27). 
 
4.  HOE MOET ONS BID ? 
 
4.1 Liggaamlike houding (Ps.95:6 ; 1 Tim.2:8) 
 
Dit is duidelik in die Bybel dat die houding vir gebed gebuigde knieë en heilige hande is.  
Nieteenstaande moet die kind van God nie gebonde wees nie.  Die Here kies nie kant nie en as Hy op 
Sy kinders neersien, is dit in tere liefde en ontferming.  Kniel as u liggaamlik gesond is, maar onthou dat 
die Here meer besorg is dat die hart van die mens voor Hom gebuig moet wees. 
 
4.2  Geestesgesteldheid. (Matt.6:9) 
 
U moet altyd in diepe eerbied in die teenwoordigheid van die Here kom.  Dit is waar dat ons altyd in 
die teenwoordigheid van die Here is en dat ons oomblik na oomblik met Hom in gemeenskap is as ons 
in Hom Bly, maar wanneer ons met Hom in gebed gemeenskap wil hê (Ps.111:9), dan moet ons 
onthou: “Sy Naam is heilig en vreeslik.”  
 
As ons in die teenwoordigheid van Hom wil kom, wie se troon in die hemel en voetbank op die aarde is 
(Jes.66:1), en as ons die Almagtige God wil aanspreek, wie se septer regverdig is (Ps.45:7), moet ons stil 
word voordat ons met Hom praat.  Laat die stilte op ons neerkom, en laat ons gedagtes aan Hom 
onderdanig wees. 
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4.2 Dissiplineer u gedagtes. 
 
Konsentreer op die Here en wat Hy vir u gedoen het, en bring dan vir Hom die “offer van lof” 
(Heb.13:15).  Sê vir die Here Jesus dat u Hom liefhet.  Aanbid en bemin Hom, loof Hom, dank Hom, en 
vertel Hom in u eie woorde hoe u vir alles is wat Hy vir u beteken en vir alles wat Hy vir u gedoen het 
om u tot Homself te bring – “So moet julle dan bid; Onse Vader wat in die hemele is….”(Matt.6:9-13). 
 In die Bergpredikasie openbaar die Here Jesus vir ons (Matt.5-7) dat eerbied om die Here te 
nader gepaard gaan met die vervulling van die ewige doel van God se koninkryk – “laat U koninkryk 
kom…” (Matt.6:10).  Vra die Here om u in te lei tot Sy ewige doel met die wêreld, en vir Sy kerk in die 
wêreld, en vra die Here om u te help om vir alle nasies te bid. 
 ‘n Verlange na die koms van die Here se koninkryk is 'n aansporing om heilig te lewe en om 
gereeld en sistematies vir die hele wêreld te bid.  Werk vir uself ‘n program uit waardeur u vir alle dele 
van die wêreld ten minste een keer per maand bid.  Gebruik ‘n kaart wat u sal help om elke dag te bid 
vir ander lande.  Dit sal u help om Paulus se bevel in 1 Tim.2:1 na te kom.   
 Teken in op sendingtydskrifte.  Dit sal u belangstelling prikkel vir die behoeftes van ander lande 
en ook vir u help om intelligent oor sekere sake te bid.  Dit sal ‘n bemoediging wees en ‘n groot seën vir 
u om daarna in die sendingverslae te sien hoe die Here gebed beantwoord het. 
 
 
5.  WYSE VAN TOENADERING ? (Matt.6:11) 
 
In hierdie eenvoudige versoek word om brood gevra vir ons onderhoud.  Dit is ‘n begeerte dat in ons 
behoeftes voorsien moet word.  Dit is kinderlik en vol vertroue.  So versoek sal nie onbeantwoord bly 
nie.  Leer om die Here te vertrou vir die behoeftes van vandag, en glo dat Hy ook in môre se behoeftes 
sal voorsien. 
 
OM OP TE SOM: 
 
Nader tot God met eerbied en vertroue in die Naam van die Here Jesus, laat u versoek gekenmerk 
word deur eenvoud en vertroue, en glo dat u u hemelse Vader se antwoord gaan sien. (Joh.14:13,14 ; 
Matt.87:7-8 ; Heb.11:6) 
                                                                                
6. VIR WIE MOET ONS BID ? (1 Tim.2:1-4) 
 
 Daar is ‘n ooreenkoms tussen ‘n natuurlike en geestelike geboorte, en in die gebedslewe van 
die pasgebore Christen word dit duidelik gewys.  Behalwe hulleself, word daar gewoonlik vir diegene 
gebid met wie hulle kontak het, en ook vir ouers, bure, kollegas of diegene vir wie die Here gebruik het 
om hulle na Homself te lei.  Dit neem gewoonlik tyd voor belangstelling in die wêreld ontwaak.   
Dit is baie goed om in gebed te konsentreer op diegene met wie u werk en daagliks verkeer, en met 
wie u saam aanbid.  Maar moenie u gebede net tot hulle beperk nie.  Laat u gebedsbelange verreikend 
en wêreldwyd strek. 
 Bid vir uself.  Die Here stel belang in elke aspek van u lewe.  Vra Hom om u te lei in u Christelike 
lewe.  Vra Hom om u te lei as u miskien twyfel oor ‘n sekere stap wat u moet neem.  As u ongelukkig 
voel oor iets wat u in u lewe toelaat as ‘n Christen, bring ook dit na die Here en vra Hom Hom om vir u 
duidelik te wys wat u moet doen.  Wees eerlik en Hy sal u duidelik wys. 
          Die Here laat ons nooit in twyfel bly omtrent twyfelagtige dinge nie. In besluite wat daagliks 
geneem word, moet u u gesonde verstand gebruik. Net soos enigiemand moet Christene ook sake 
goed deurdink, maar ‘n besliste oorgawe aan God van die alledaagse dinge vroeg in die oggend 
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stiltetyd sal u die versekering gee van God se hulp en leiding omtrent besluite wat geneem moet word. 
Leer om ALLES in gebed tot God te bring. (Ps. 143:8-10)   
 

• Bid vir u dierbares, vriende en bure. (Gen. 17:18; Job 42:8) 

• Bid vir u predikant en almal wat die Here se Woord verkondig. ( 2 Kor 1:11) 

• Bid vir sendelinge en Christelike werkers in ander lande.  

• Bid vir Christene dwarsdeur die wêreld. (Efs.6:18) 

• Bid vir diegene in gesag dwarsdeur die wêreld. (1 Tim. 2:2) 

• Maak ‘n lys van al die mense en dinge waarvoor u bid, en wanneer God geantwoord het, plaas 
‘n merkie en ‘n datum daarby. Bid en sien uit na die antwoord. 

 
7. BELANGRIKE SKRIFTE 
 
          Gebed beveel      Fil. 4:6 
          Gebed verhoor      Ps. 10:17; 65:3 
          Gebed beantwoord     Ps. 99:6 
          Gebed aanneemlik deur Jesus    Joh. 16:23,24 
          Gebed welgevallig by God    Spr.15:18 
          Gebed verwys na wedergeboorte   Hand. 9:11   
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Toets 3 
Gebed 

 
 
1. Waar behoort ons te bid? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2. Wanneer behoort ons te bid? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Tot wie moet ons bid? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Wat is die beste posisie in gebed? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
5. Noem drie dinge wat ons kan doen, om te verseker dat ons harte reg is om te bid. 
 

i. ______________________________________________________________________________ 
 

j. ______________________________________________________________________________ 
 

k. ______________________________________________________________________________ 
 
6. Noem 6 belangrike dinge waarvoor ons moet bid. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 

d. ______________________________________________________________________________ 
 

e. ______________________________________________________________________________ 
 

f. ______________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie  4 

______________________________________________________________________ 

 
LEES VAN DIE BYBEL 

INLEIDING   

Die Christen word geestelik gevoed deur die Woord van God daagliks te lees. Net soos die natuurlike 
mens voedsel nodig het vir sy liggaam, so het die geestelike mens voedsel vir sy siel nodig. Net soos die 
babatjie melk eerder as vleis nodig het by die begin stadium van sy lewe, so meet diegene wat 
wedergebore is eerder op die melk van die Woord gevoed word. Die apostel Petrus het geskrywe:             

 “…verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die Woord, dat julle daardeur 
kan opgroei..”. (1 Pet.2:2). As u hierdie raad ter harte neem sal dit op drie verskillende maniere tot u 
voordeel strek. 

• Dit sal vir u in die gewoonte bring om die Woord van God sistematies te lees want die melk van 
die Woord word gevind in die eerste vier boeke van die Nuwe Testament, die Evangelie van 
Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. 

• Dit sal vir u 'n wonderlike ontmoeting met u Saligmaker, die Here Jesus Christus, gee. Daar sal u 
in eenvoudige taal lees van Sy geboorte, Sy lewe, Sy dood, Sy heerlike opstanding uit die dode 
en Sy hemelvaart. U sal sien hoedat in elke Evangelie 'n ander aspek van die lewe van Christus 
weerspieël word. Die vier Evangelies saam gee u 'n saamgestelde beeld van Sy menslikheid, Sy 
heiligheid, Sy nederigheid en Sy grootheid. U sal nader getrek word na hierdie wonderlike, 
heilige Jesus. 

• Dit sal vir u op 'n eenvoudige wyse tot die Boodskap van die Bybel inlei, want in die vier 
Evangelies gee Jesus kortliks die wonderlike waarhede wat onder die inspirasie van die Heilige 
Gees in die ander sendbriewe van die Nuwe Testament gevind word. 

        In (Hand. 17:10-12 ), lees ons van die edele mense in Berea, wees soos hulle. 

 
1.   HOE OM DIE WOORD VAN GOD TE LEES 

 

1.1 SISTEMATIES 

Nadat u die Evangelies en die Handelinge van die Apostels gelees het, lees die hele Bybel sistematies 
deur.  Daar is baie maniere om Bybelstudie te doen, maar niks kan vergelyk word met die onafgebroke 
lees van die Bybel wanneer u daaglikse voedsel vir u siel soek nie.  Begin by Genesis, waarin ons so baie 
verwysings vind na die begin van alle dinge.  Lees getrou tot by Openbaring wat te doen het met die 
laaste rye.  Dit is goed om 'n gedeelte van die Ou Testament in die oggend (miskien 'n hoofstuk) en 'n 
gedeelte van die Nuwe Testament in die aand (ook 'n hoofstuk) te lees.  Lees die hoofstukke en boeke 
soos hulle opmekaar volg.  Sommige van die boeke van die Bybel sal moeilik wees om te verstaan, 
maar lees dit biddend deur terwyl u (2 Tim.3.16, 17 ) in gedagte hou. 
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1.2 BIDDEND 

Begin u tyd van Bybelstudie met 'n gebed. Maak die woorde van Ps. 119:18 u eie: “Open my oë, dat ek 
kan sien die wonders uit U wet.”. Vra die Here om met u te praat en Hy sal dit doen. Wees gehoorsaam 
in alles wat Hy vir u sê. Die geheim om in die Heer te bly is gehoorsaamheid (Joh. 15:7-14). Vra God om 
u 'n gehoorsame hart te gee en 'n wil wat aan Hom oorgegee is (Ps.40.9). Hy mag met u oor voltydse 
diens praat (Jes.6:8). Hy mag u op iets wys wat verkeerd in u lewe is (Gal.4:8. 9). Hy mag u 'n woord 
van troos en bemoediging gee wat u spesiaal nodig het (Jos. 1.8, 9) Sommige kere mag daar 'n 
waarskuwing of ‘n bestraffing wees (1 Kor. 10:6-15). Die Here praat met u in liefde, wat Hy ookal vir u 
sê, reageer op Sy stem en Hy sal u seën, “Want dit is die liefde lot God tot dat ons Sy gebooie bewaar, 
en Sy gebooie is nie swaar nie.”(1 Joh.5:3).  Vermy die gevaarlike fout deur vir 'n hoorbare stem te wil 
wag.  Die Here spreek tot ons deur Sy Woord. 

 
1.3  PEINSEND.  

Ons kan nie die noodsaaklikheid om oor die Skrifgedeeltes te bepeins, genoeg beklemtoon nie, sodat 
ons siele gevoed kan word. Moenie net tevrede wees om gedeeltes te lees nie, dink daaroor na. 
Bepeins dit. Laat dit diep insink in u verstand.  Dit is die wyse waarop die geestelike heuning uit die 
heuningkoek gekry word   (Ps. 119:97-104). Dit is die wyse waarop u u siel voed. 

 
1.4  PAS GODS WOORD TOE OP U EIE LEWE 

Vra die Heer om u te help om Sy Woord op u lewe toe te pas. Wees 'n dader van die Woord en nie net 
'n hoorder nie (Jak. 1.22-25 & 2 Kor.3.18). Dit is die wyse om toe te neem in genade en kennis van ons 
Here Jesus (2 Pet.3:18). lemand het eendag gepraat oor al die verskillende vertalings van die Bybel, toe 
sê 'n persoon: "Die beste vertolking is my moeder s'n. Sy het die Bybel in haar eie lewe vertolk en dit 
was die oortuigendste wat ek ooit gesien het." Mag ons doel wees om die Bybel daagliks uit te lewe. 
Baie Christene besef nie die noodsaaklikheid om die Here se Woord in hul eie lewens persoonlik toe te 
pas nie, die gevolg is alles is net verstandelike kennis maar geestelik is hulle armoedig. 

 
U kan uit die tragedies sowel as uit die oorwinnings wat in die Bybel te vinde is, leer.  God in Sy groot 
getrouheid weerspieël die tekortkomings en vrees, sowel as die oorwinnings van die mens.  As net hul 
goeie hoedanighede weergegee word, sal ons gou moedeloos word wanneer ons ons eie swakhede 
sien, maar ons sien hulle as gewone mense wat oorwinnings behaal het toe hulle die Here vertrou het, 
en neerlaag gely het toe hulle Hom verlaat het (Rom.8:28-39).   
Laat ons gedurig die Here vertrou en ons sal kan sê: "Maar God Sy dank wat ons altyd laat triomfeer in 
Christus.” (2Kor.2:14) 
 

 
1.5 E1EN DIE BELOFTES TOE 

Daar word beweer dat daar 30,000 beloftes in die Bybel is.  Wanneer u dit in die Bybel lees, peins 
daaroor, glo dit, eis dit in die geloof en onderstreep dit.  Dit is goed om sekere gedeeltes in die Bybel te 
onderstreep - miskien 'n rooi potlood vir gedeeltes oor saligheid en seëninge van die Christelike lewe, 
groen vir beloftes, blou vir gedeeltes oor reinheid. Kyk in die kantlyn van u Bybel en u sal 
kruisverwysing vind. (Soos in 2 Tim.2:22; 1 Pet. 1:22; Ps.24:4 praat almal van reinheid van hart).  Ander 
vertalings van die Bybel is 'n groot hulp. 
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2. HULPMIDDELE OM DIE BYBEL TE VERSTAAN 
 

Deesdae is daar baie boeke wat geskrywe is om mense te help om die Bybel te  verstaan — maar 
ongelukkig is nie almal suiwer nie. Daarom word die jong Christen aangemoedig om eers die Bybel self 
te leer ken sonder te veel hulp van boeke. Nietemin is daar twee hulpmiddels wat u altyd kan gebruik. 

2.1  ANDER VERTALINGS 

Die gebruik van ander vertalings kan dikwels help om die betekenis van 'n gedeelte uit die Bybel te 
verklaar. Terwyl ons die "Ou Vertaling" as die beste vir Bybelstudie beskou, kan die Nuwe Vertaling en 
Engelse vertalings (veral die "Amplified Bible"), dikwels help om die betekenis duideliker te maak. Waar 
daar groot verskil is, beveel ons aan dat die "Ou Vertaling" as reg beskou word totdat u beter in staat is 
om 'n beslissing te maak. 

2.2  BYBELKONKORDANSIE 

'n Bybel konkordansie sal vir u tot groot hulp wees alhoewel dit nie noodsaaklik is nie, veral as u 'n 
Bybel met kruisverwysings het. Die vernaamste woorde van die Bybel word alfabeties neergeskrywe 
met 'n verwysing waar om dit te vind, en 'n gedeelte van 'n teks waaruit dit geneem is, bv. 
VERSEKERING. 

 

Versekering 

 Kol.2:2 - “ Volle versekering van insig ..." 
Thess. 1 :5 - ... in voile versekerdheid ..." 
Heb.6:11 - "...tot volle sekerheid van die hoop ..." 
 Heb. 10:22 - “…in volle geloofsekerheid…”  

  Hand. 17:31 - “…Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee…” 
 

SLOT 

Ten slotte, in al u lees en studie van die Bybel,  SOEK DIE HERE JESUS CHRISTUS, Hy is die WYSHEID VAN 
GOD.  (Luk. 24:13-27) 
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Toets  4  

Lees van die Bybel 

 

1.  Watter vers sê vir ons, om die Bybel te lees is geestelike voedsel? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.  Hoe behoort ons Bybel te lees? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
3.  Watter boek volgorde behoort ons te gebruik as ons die Bybel begin lees? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
4.  Noem 4 dinge wat die lees van die Bybel vir ons behoort te doen.  (2 Tim.3:16,17) 
 

g. ______________________________________________________________________________ 
 

h. ______________________________________________________________________________ 
 

i. ______________________________________________________________________________ 
 

j. ______________________________________________________________________________ 
 

5.  Noem 3 dinge wat noodsaaklik is, om die Bybel te verstaan. 
 

l. ______________________________________________________________________________ 
 

m. ______________________________________________________________________________ 
 

n. ______________________________________________________________________________ 
 
6.  Wat behoort ons te doen met God se beloftes? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
7.  Watter boek is by uitstek tot hulp vir Bybelstudie? 
 
____________________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie   5 

______________________________________________________________________ 

 
GETUIENIS VIR CHRISTUS 

INLEIDING 

 Soos  die natuurlike mens oefening nodig het om gesond te bly en fisies te groei, so het die 
geestelike mens oefening nodig om 'n gesonde geestelike lewe te hê.  Die Christen oefen elke dag deur 
met ander oor sy Saligmaker te praat.  Wanneer hy oor sy persoonlike geloof in Jesus praat, sê ons dat 
hy ‘vir Jesus Christus getuig.’ 

Die lewens van baie Christene is geestelik afgestomp omdat hulle nog nooit oor hulle geloof in 
Jesus getuig het nie. Hulle het Hom aangeneem as Saligmaker, maar nog nooit vir iemand vertel nie.  
Die gevolg is dat hulle geen ware vreugde in hulle lewe as Christene het nie, en baie keer is daar min of 
geen tekens van geestelike lewe nie. Dit is uiters noodsaaklik vir ons geestelike welstand dat ons vir 
Christus moet getuig (Vgl. Rom 10:9-11). 

 Daar is baie maniere waarop ons kan getuig, en ons gaan twee daarvan oorweeg:  persoonlike 
getuienis en verspreiding van traktate. 

 

1. PERSOONLIKE GETUIENIS 

 

Baie siele is al vir Christus gewen deur die persoonlike getuienis van hulle wat maar nog jonk in die 
geloof is.  Ons lees van Andreas, die broer van Simon Petrus: "Andreas die broer van Simon Petrus was 
een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry 
en vir hom gesê: Ons het die Messias gevind — dit is as dit vertaal word die Christus. " (Joh. 1:41, 42) 
Ons lees van die Samaritaanse vrou - "... sy het na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk 'n 
man wat my alles vertel het wat ek gedoen het: Is Hy nie miskien die Christus nie? ... en baie van die 
Samaritane.,.het in Hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. " (Joh.4:28, 29, 39). 
Nie almal het na die Here gekom deur die vrou se getuienis nie, maar sommige het, en almal sal nie 
a.g.v. u getuienis reageer nie, maar sommige sal. Begin om te getuig. Daar is geen bewys dat Andreas 
of die Samaritaanse vrou die Woord verduidelik het aan diegene wat na Christus gekom het nie; hulle 
het net hul getuienis gegee. Gaan en doen ook so. 

 

1.1 WAAR OM TE GETUIG 

 

Die plek om te begin is die eerste plek waar die Here u die geleentheid gee. Dit kan enige plek 
wees, maar 'n baie goeie plek om 'n begin te maak is in u eie huis en tussen u eie familie. Waar ons ook 
al mag wees, is dit die werk van die Heilige Gees om ons geleenthede te gee om te getuig. As ons 
gedwonge voel deur die Heilige Gees om te getuig sal daar 'n onmiskenbare drang wees of definitiewe 
leiding wat gepaard gaan met die bekwaamheid om te getuig. Die Ou Testamentiese profete, asook die 
Nuwe Testamentiese Christene, het hierdie drang om vir die Here te getuig gevoel (Jer.20.9; 2 
Kor.5.14). 

 
Soms is die leiding duideliker as ander kere en soms sonder enige diep drang voel ons net dat 

ons vir die Here Jesus moet getuig. 
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Soek biddend 'n geleentheid om in u eie huis te getuig na u die Here Jesus aangeneem het as u 
Persoonlike Saligmaker (Joh. 1.41, 42). Dit is baie noodsaaklik om dadelik u stand vir Christus in te 
neem. As ons uitstel om teenoor ons dierbares te getuig, sal dit al moeiliker word en ons sal die Heilige 
Gees bedroef. 
 

Getuig helder en duidelik, en dan soos geleentheid gegee word, na gebed, praat met u 
dierbares omtrent die noodsaaklikheid om Christus aan te neem as persoonlike Saligmaker.  Moenie 
mense dwing nie (2 Tim.2:24, 25). Wanneer u getuig het, bid en bemoedig die andere in die huis om 
die Bybel te lees. Die Heilige Gees is werksaam op antwoord van gebed. 
1.2 WAT OM TE SÊ 
 

Miskien lê u probleem in die feit dat u nie weet wat om te sê nie. Onthou dat die Heilige Gees 
wat die geleentheid gee om te getuig ook die woorde in u mond sal plaas (Ps.32:8, 9 - eien hierdie 
belofte toe). 

Vir die eerste getuienis sal die volgende miskien 'n leidraad wees. As u die Here Jesus 
aangeneem het as u eie persoonlike Saligmaker, sê dan so. 'n Seuntjie van nege jaar wat die Here Jesus 
aangeneem het, het die aand vir sy moeder gesê: "Mamma, ek het die Here Jesus toegelaat om in my 
hart te kom." Dit was al, maar omdat hy geglo het, het hy getuig. Wees eenvoudig, duidelik en nederig 
in u getuienis. Getuienis verheerlik die Here Jesus en dit hou die Heilige Gees se getuienis in u hart 
helder. 
 
1.3 OM ANDERE TOT HULP TE WEES - Lees 2 Tim 2 
 
Met 'n drang in u hart om te getuig sal daar ook 'n verlange wees om ander te sien kom na die Here 
Jesus as 'n gevolg van u getuienis. Verlange moet ook gepaard gaan met daadwerklike stappe en 
namate u ander soek, sal dit u help as u drie dinge in gedagte hou. 
 
1.3.1  Die noodsaaklikheid van gebed 

Bid vir 'n geleentheid om met mense oor hul behoefte om die Here Jesus as Saligmaker aan te 
neem te praat. As daar diegene is met wie u spesiaal belas is, maak 'n lysie en hou dit in u Bybel vir 
spesiale gebed. Namate geleentheid gegee word in antwoord op gebed, wees standvastig en hou aan 
om te bid. 

Bid dat God die Heilige Gees u na voorbereide harte sal lei. Baie mense bid vir siele NADAT daar 
met hulle gepraat is, maar min bid vooruit vir voorbereide harte. Dit is 'n vertroosting om te weet dat, 
wanneer 'n traktaatjie uitgegee word, die persoon voorberei is, ten spyte van sy reaksie, omdat daar 
vooraf gebid is. 
 
1.3.2  Die Noodsaaklikheid om van die Here Jesus te praat 

Lê nadruk op die lyding van die Here Jesus aan die kruis, die krag van Sy opstanding, en wat Hy sal 
regkry in 'n lewe wat aan Hom oorgegee is. Let op hoe Paulus die mense toegespreek het teenoor wie 
hy getuig het (Hand. 13:38, 39). Luister hoe Petrus van die Here Jesus praat (Hand.4:12). Hulle het albei 
van die Here Jesus gepraat en nie van hulle self nie, en die Here Jesus was verheerlik en siele is gered 
deur geloof in Hom (2 Kor.4:5). 

 

1.3.3  Die Noodsaaklikheid van onvoorwaardelike vertroue in die Heilige Gees. 

Dit is die werk van die Heilige Gees om siele na die Here Jesus te bring.  

 (Joh. 16:7,  8). Ons is maar net kanale deur wie Hy werk. As ons dit altyd biddend in gedagte hou, sal 
ons bale onnodige hartseer en twyfel aangaande ons bekwaamheid om te getuig, verhoed. Aan die 
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anderkant sal ons bemoedig wees om met vertroue en oortuiging te volhard in gebed vir diegene 
teenoor wie ons getuig het (2 Kor.4:6,7). 

 
1.4 PRAKTIESE HULP 
 

In die tweede sendbrief aan Timotheus sal ons baie praktiese hulp vind, maar ons staan stil by drie 
versies in die tweede hoofstuk. Dit sal tot hulp wees wanneer ons met die individu praat oor verlossing 
in Christus. 

 

a. Vermy Argumente (2 Tim.2:23) 

U mag 'n argument wen, maar die deur sal toe wees vir verdere geestelike gesprekke. Redeneer 
met diegene met wie u praat maar vermy hewige stryery. 

 

b. Wees Teer En Geduldig (2 Tim.2:24) 

As ons in Christus bly, sal daar 'n teruggetrokkenheid wees in ons houding, en 'n vriendelikheid 
wat 'n aanbeveling sal wees vir die Evangelie wat ons verkondig. 

 

c. Wees Sagmoedig (2 Tim.2:25) 

Sagmoedigheid is nie swakheid nie. Die sagmoedigheid van gees wat weerspieël word in die 
hoflike en nederige toenadering van die geesvervulde Christen het 'n outoriteit en 
oorreedbaarheid wat baie meer vir die Here beteken as enige self-versekerdheid. Onthou u die 
laaste twee versies? Almal wat verlang om andere na die Here Jesus te lei moet daarna streef 
om met die Heilige Gees vervul te wees (hierdie onderwerp behandel ons in volgende jaar se 
klasse). Wanneer u die lewensgeskiedenis van Christene lees wat baie siele vir die Here bereik 
het, sal u sien dat hulle self die Here gesoek het tot Hy hulle met Sy Heilige Gees vervul het. Dit 
was die geheim van hulle sukses. U kan ook met die Heilige Gees vervul wees wanneer u Hom 
soek in geloof (Hand. 15:8,9), maar onthou om te volhard in die gebed. Die geesvervulde 
Christen is 'n biddende Christen. Vra die Here om u geleenthede te gee om vir Hom te getuig. 
Wees hoflik teenoor diegene met wie u praat. Vertrou die Heilige Gees, wat nou in u woon, om 
u die woorde en wysheid te gee - Hy sal u lei (Rom.8:14). Glo dat die Heilige Gees deur u 
getuienis siele na Jesus sal trek. Gee al die eer aan God wanneer Hy dit doen. 

 

2. TRAKTAAT VERSPREIDING 
 
 Dit is iets wat almal kan doen. Dit is nie altyd maklik nie, maar dit is 'n belonende werk as dit biddend 
gedoen word. Die Here eer hierdie werk op 'n wonderlike wyse,  en daar is baie vooraanstaande 
Christene wat deur 'n traktaatjie vir die eerste keer positief vir Christus beïnvloed is. Gee traktate 
biddend uit en glo dat daar resultate sal wees. 

 
2.1 DIE TIPES TRAKTAATJIES 
 

• Net Bybelverse. 

• Interessante onderwerpe met 'n geestelike toepassing. 

• Nadruk op sekere aspekte van leerstellings wat betrekking het op wedergeboorte. 
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As u ‘n voorraad van die drie soorte traktate het, sal u altyd iets hê om vir enigeen te gee. Hou 'n 
klompie van elke soort byderhand. Hou die traktate SKOON en NETJIES en nie opgevou nie. MOET 
NOOIT 'n VUIL of GEKREUKELDE TRAKTAATJIE UITGEE NIE. U moet weet wat die inhoud is. Lees dit eers 
self deur en moenie een uitgee wat u nie gelees het nie. 

2.2 VOORBEREIDING 
 

a. Begin met gebed. 

Vra die Here om u wysheid te gee hoe om mense te nader. Eien die 

 belofte ( Jak. 1:5) vir u toe. Dank Hom en gaan voort in die geloof met die wete dat die Here vir 
u al die wysheid wat u nodig het, sal gee. Vra die Here om u te lei na diegene wat geestelike 
behoeftes het. Bid ook vir die gevolge van die uitgee van die traktaatjies. (Mark.4.1-20; 
Luk.8.11) 

 

b. Wees voorbereid 

Hou 'n klompie traktaatjies in gereedheid, dan sal daar geen 

moeilikheid of probleem wees met die uitgee daarvan nie. Die Here sal u wysheid gee om die 
regte traktaatjie uit te gee. Begin eers met net een soort - miskien 'n interessante onderwerp 
met 'n geestelike toepassing - tot u aan die verskillende tipes gewoond raak. 

 

2.3 BENADERING. 

 

a. Wees Beskeie 

Persone sal baie meer gereed wees om 'n traktaatjie te ontvang as 

dit op 'n onooglopende wyse gegee word. Vra die Here om u hierin wysheid te gee. Nader 
mense op so 'n wyse dat andere nie sal agterkom dat u dit doen nie - behalwe wanneer u dit 
aan almal op straat uitdeel. 

 

b. Wees Hoflik 
Wees altyd vriendelik en beleefd in u toenadering en se iets wat pas by hul aard en ouderdom. 
Wees versigtig in u toenadering tot ouer mense. Baie is terug-getrokke; maar 'n beleefde 
"verskoon my" sal hulle op hul gemak laat voel. Wees sagmoedig en minsaam. 

c. Wees Verstandig 

Vermy die woord "traktaatjie". Praat Iewers van 'n "blaadjie" of 'n "boodskappie", maar moet 
dit nie 'n traktaatjie noem wanneer u dit vir iemand aanbied nie. Wanneer iemand huiwerig is 
om dit te neem, se dan net: "Ek sal dit by u laat" sodat hulle kan sien dat u nie uself aan hulle 
gaan opdring nie - met ander woorde, u gaan hulle nie lastig val nie. 

 
As 'n traktaatjie geweier word, se net "dankie". Soms sal u, as die Here so lei, dit nie 

dadelik van die hand laat wys nie, maar moet beslis nie uself aan die persoon opdring nie. 
As u gevra word na die blaadjie, se eenvoudig: "Dit verduidelik die weg van die Ewige Lewe, en 
vrede met God deur die Here Jesus Christus." Met hierdie paar woorde gee u vir hulle God se 
boodskap van die ewige lewe. Bid dat die Here dit ook later na hulle geheue sal terugbring 
Moenie bekommerd raak as u nie al die vrae van mense kan antwoord nie of Bybelverse kan 
kwoteer nie - later sal u dit wel kan doen, intussen gee 'n woordjie van persoonlike getuienis. 

 Wees vriendelik en informeel met jongmense. Vra die Here om u te help om  heeltemal 
natuurlik en spontaan met hulle te wees - nooit ligsinnig of oppervlakkig nie. 
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3.  OPSOMMING 
 
Die manier om vir Christus te getuig, soos in hierdie lesing bespreek is,staan bekend as persoonlike 
Evangelisasie. 
 
Resultate in hierdie soort werk berus op onafgebroke, noodsaaklike gemeenskap en wandel met God 
en die Here Jesus Christus deur gebed en die DAAGLIKSE bestudering van die WOORD VAN GOD. Dit 
berus op: 

• Gemeenskap: 1 Joh. 1:1-7 

• Dissipelskap. Joh.15.1-8 

• Vriendskap: Joh.15.15, 16. 

•  
 Kweek hierdie dinge deur "in" Hom te Bly (Joh 15:4) en Hom te GEHOORSAAM (Joh.15:10). Om Hom te 
gehoorsaam is om "IN" Hom te bly. Deur "in"  Christus te bly dra ons vrug vir God (Joh. 15.16). 
 

U moet ook die basiese stappe ken wat 'n persoon moet neem om 'n Christen te word. 
6 Hulle moet GLO dat Christus vir hulle gesterf het- (Rom.5:8;3.23; 1 Tim.l:15.) 
7 Hulle moet hulle sonde aan Christus BELY - Rom.32:5; 1 Job. 1:9 
8 Hulle moet Christus as Saligmaker AANNEEM-Joh.l: 12, 13; Open.3:20 
9 Hulle moet Hom BEDANK dat Hy in hulle lewe gekom het - Ps.34:1-6 
 

Hulle moet die GETUlENIS van die HEILIGE GEES SOEK-Rom8:14 
 
Verse wat die weg van saligheid die duidelikste uiteensit, behoort gememoriseer te word — 
verse soos: Rom.3:23; 6:23; 1 Joh.1:9; 1 Pet 1:18, 19; Joh.1:12,13; Open.3:20. Onderstreep hierdie 
verse in u Bybel, leer dan waar dit staan en dan die woorde. 
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Toets  5 
Getuienis 

 

1. Wat gebeur as ons nie getuig nie? 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
2. Moet ons eers baie leer voordat ons kan getuig? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Waar behoort ons eerste te getuig? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Noem 3 uiters belangrike dinge, wat sal verseker dat ons getuienis effektief is 
 

o. ______________________________________________________________________________ 
 

p. ______________________________________________________________________________ 
 

q. ______________________________________________________________________________ 
 
5. Wat behoort ons houding te wees teenoor diegene teenoor wie ons getuig 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie  6 
______________________________________________________________________ 

 

SONDE EN VERSOEKING 

 
INLEIDING 

 

Ons bespreek SONDE en VERSOEKING saam, want u moet goed verstaan wat die verskil is, en dit sal u 
dwarsdeur u Christelike lewe tot hulp wees. Baie Christene ondervind nie die vreugde en blydskap in 
Christus nie, omdat hulle nog nooit volkome besef het dat VERSOEKING in sigself nie sonde is nie. 
Omdat hulle dit nie weet nie, word hulle dikwels deur GEDAGTES gekwel dat hulle teen God gesondig 
het, wanneer hulle miskien, deur Sy genade en krag, die versoeking weerstaan of oorwin het. 

 
Oor die algemeen kom versoeking direk van die listige sielevyand deur ons gedagtes. Die Christen word 
versoek om vuil gedagtes te dink of te kritiseer en hy word van sonde deur die sielevyand beskuldig (bv 
Matt. 13:39; Open. 12:9-11). Daar was heel moontlik GEEN TOEGEWING NIE, maar eerder 'n gevoel van 
afsku by die gedagte om aan so iets toe te gee. As 'n verkeerde gedagte dadelik geweier en weerstaan 
word, is dit nie sonde nie al word die versoeking voortgesit. 
 
Versoeking in enige vorm is NIE sonde nie. Sonde is alleenlik wanneer ons aan die versoeking toegee. 
Dit is moedswillige oortreding met die goedkeuring van die wil van die oortreder. Vergelyk die 
versoeking van Christus in Matt.4:1-11 & Heb.4:14-15. 

 
1.  VERSEKERING VAN OORWINNING 

 

Terwyl versoeking nie sonde is nie, moet dit in die krag van Christus teengestaan en oorwin word. Die 
Christen sal altyd blootgestel wees aan versoeking in hierdie lewe - en wanneer daar versoeking is, is 
daar ook die moontlikheid om daaraan toe te gee. Die Here se Woord openbaar aan ons God se 
voorsiening in tye van versoeking (1 Kor. 10:13). As u nog nie hierdie teks uit die hoof geleer het nie, 
doen dit sommer nou en neem hierdie belofte ter harte en glo dit. Vertrou die Heilige Gees om dit na u 
geheue terug te bring. Die Naam van Jesus en die Woord van God is ALLES in tye van versoeking. Die 

Woord van God wys vir ons dat ons versoeking kan oorwin, en dit word geïllustreer in die Bybel waar die versoekings 
en oorwinnings beskryf word. 

 

• Josef was versoek om liggaamlik te sondig (Gen 39). Sy weiering het hom 

sy vryheid gekos, maar die Here het hom verlos en hom keiser oor Egipte gemaak. 

• Job was versoek om deur sy lippe te sondig (Job 2). Sy weiering het wrede kritiek en valse 
beskuldiging tot gevolg gehad, maar die Here het hom verlos en hom meer voorspoedig as ooit 
tevore gemaak.  

 
Sadrag, Mesag & Abednego was versoek om die goue beeld te aanbid (Dan.3). Deur te weier is hulle 
in die brandende vuuroond gewerp, maar die Seun van God was met hulle en geen leed is hulle 
aangedoen nie, en die koning van Babel het berou gehad en hulle verhoging gegee. Die Here sal “saam 
met die versoeking die uitkoms gee”. 
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Versoeking mag net vir 'n oomblik wees en dan volg 'n onmiddellike oorwin- 
ning as ons ons oë op die Here Jesus hou. Soms is dit nou en dan, soms is dit verleng en die toets is 
geweldig, maar op watter manier die versoeking ook al mag kom, onthou die Here Jesus is met u, en 
Hy sal nie toelaat dat u bo u kragte versoek word nie (Heb.2:18; Jak.4:6-7). Sy genade is voldoende in 
tye van versoeking en Sy verlossing volkome (2 Kor. 12:9). Vertrou Hom soos Paulus wat gesê het: 
"Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee.. ."(2 Tim.4:17) 
Die Here sal ons nooit versoek nie (Jak. 1:13), maar versoeking beproef ons geloof en ontwikkel in ons 
'n sterk geestelike karakter en standvastigheid (Jak. 1:2-3). 

2.  VERMY VERSOEKING 

 

In die eerste sewe hoofstukke van Spreuke leer ons baie aangaande versoeking, maar een feit is baie 
duidelik: as ons suksesvol wil wees om versoeking te oorwin, dan moet ons van ons kant saamwerk en 
die Bybel se bevele gehoorsaam. In Spr.l :23 word ons verseker van die hulp van die Heilige Gees, en in 
Spr.2:11 lees ons "oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak". 

 
Omtrent die pad wat lei na die versoeking, word ons beveel in Spr 4:14, 15 – “Kom nie op die pad van 
die goddelose en betree die weg van die slegtes nie. Vermy dit, gaan nie daarop nie ...” Die jong 
Christen sal ondervind dat terwyl daar baie dinge is wat nie in sigself sonde is nie, hierdie dinge vir die 
duiwel die geleentheid gee om hulle te versoek. Dis juis daarom dat hierdie dinge vermy moet word. 
Hierdie bevele is baie eenvoudig en duidelik; dit is daar vir ons hulp en as ons dit verontagsaam, is ons 
blootgestel aan allerhande gevare. Christus is ons lewe, en as ons ons op die pad van die goddelose 
bevind, sal ons net droefheid, ontnugtering en duisternis ondervind. Die Bybel se: “vermy dit, gaan nie 
daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby ..." 
 
Terwyl u besig is om die wil van God te doen en u word deur versoeking oorweldig, hou aan om die wil 
van God te doen, bid ernstig, en vertrou die Here om u 'n heerlike oorwinning te gee (Jos.l :8,9). 
As u die leiding van die Heilige Gees volg, sal Hy u bewaar, troos, en u bewus van die slinkse 
versoekings van die sielevyand maak. Die Heilige Gees is u Leidsman en u Bewaarder. Vertrou Hom. 
Werk saam met Hom deur dadelik gehoor te gee aan Sy waarskuwing sowel as Sy leiding. Dit sal 
dissipline en waaksaamheid beteken, maar oorwinning sal die gevolg wees en u sal vreugde en 
blydskap in u lewe as Christen ondervind. 
 

3.  ERKEN VERSOEKING 

 

Die Heilige Gees wat in u woon sal u sensitief teenoor sonde en bewus van versoeking maak.  U het 
seker al ondervind dat sommige dinge wat heeltemal vir u reg gelyk het voor u na Christus gekom het, 
nou verkeerd lyk.  Dinge wat u gedoen het, gedagtes wat u gekoester het, plekke wat u besoek het, is 
nou onsmaaklik, en laat u ongelukkig voel as u daarmee aanhou.  Dit is 'n teken van u nuwe lewe in 
Christus en van die inwonende Heilige Gees.  Gee ag op Sy waarskuwings, luister na Sy stem en 
gehoorsaam Hom altyd. 

 
3.1 DIE WEG VAN VERSOEKING 
 

Die eerste versoeking waarvan ons in die Bybel lees, het gekom deur die oor en die oog  (Gen.3:1-6) en 
dit is vandag nog dieselfde weg wat die duiwel gebruik om die mens te verlei.  
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a. Die oor 

Deur die oor is die eerste saadjies van twyfel omtrent die Woord van God gesaai, en as die 
duiwel ons kan laat twyfel omtrent die outoriteit van die Bybel, dan het die krag daarvan om ons van 
sonde te bewaar, verdwyn. Vertrou die Here, glo Sy Woord en wees versigtig na wat u luister.  Vergelyk 
wat die slang gesê het (Gen.3:1) met wat die vrou gesê het (Gen 3:2,3).  Die vrou het na die 
verleidende woorde van die slang geluister en het toe met hom geredeneer.  Moet nooit met die 
versoeker redeneer nie; bid tot die Heiland en vlug van die versoeker weg. As ons die versoeking tot 
sonde oorweeg, dan word ons gedagtes ondermyn en ons gee toe deur ONS WIL - dit is dikwels die 
rede tot neerlaag. In (Gen.3:4, 5 ) sien ons hoe die slang God se Woord in twyfel trek, en die vrou glo 
die slang en val in die versoeking. 

 

b. Die oog 

Deur die oog is daar drie maniere waarop die versoeking vir ons aanloklik lyk. 

• Die vrou het GESIEN dat die boom GOED was om van die EET - die BEGEERTE van die 
vlees. 

• Dit was AANLOKLIK vir die oë - die begeerte van die oë. 
Dit is 'n boom wat' n mens BEGEER om jou WYS te maak - die grootsheid van die lewe. 

In die sesde versie sien ons duidelik die verskil tussen sonde en versoeking.  Let wel die DAAD wat 
gevolg het op die versoeking.  Sy het van die vrugte geneem en geëet.  Ons sien hier duidelik die 
slinksheid van die drievoudige aantreklikheid van die eerste versoeking van die mens.  Die slang het die 
mens versoek om te sondig deur nadruk te lê op die egte God-gegewe begeertes.  Die slinksheid van 
die versoeking - om nadruk te lê op die natuurlike begeertes van die mens - openbaar vir ons die 
noodsaaklikheid om 'n gedissiplineerde Christelike lewe te lei (Mark 14:38). 

 
3.2 DIE HOOFTREKKE VAN VERSOEKING 

 

Vergelyk (I Joh.2:16 ) met (Gen 3:6) - dit sal u help om die maniere daarvan te verstaan. 

 
3.2.1 DIE BEGEERTE VAN DIE VLEES 

'' die boom was goed vir voedsel. '' 

 

God het voldoende voorsiening vir hul fisiese behoeftes gemaak. Daar was voedsel in oorvloed om 
hulle te versadig, maar hulle was nie tevrede nie, en toe aan die versoeking toegegee is, het wat 
natuurlik was, onnatuurlik geword - aptyt het wellus geword en wellus baar sonde (vgl. Jak. 1:13-15). 

 

3.2.2 DIE BEGEERTE VAN DIE Oë 

"dit was mooi om net te kyk. " 

 

Elke boom was mooi om na te kyk en hulle kon van elke boom vrylik eet, behalwe die boom van die 
kennis van goed en kwaad.  Hulle het alles gehad, maar daar was net een begeerte en dit was om te 
eet van die verbode vrug en dit het tussen God en hulle gekom (Kol.3:5 & Gen.2:9, 16, 17). 

 

Let wel die verbode boom was "die boom van die kennis van GOED en KWAAD". Adam en Eva 
was onbewus van enige euwel totdat hulle van die verbode vrug geëet het Rein van hart het hulle in 
liefde en vrede saamgewoon en het met God heerlike gemeenskap in die tuin van Eden gehad.  Wat 'n 
wonderlike lewe was hulle s'n, en nogtans, vir 'n paar oomblikke van genot, het hulle alles prysgegee 
en vir hulle nageslag 'n innerlike verdorwenheid nagelaat.  (Dit is wat dikwels genoem word inwonende 
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sonde; lees Rom.7:20).  Dikwels het sonde vandag nog 'n dubbele uitwerking wat die onskuldige saam 
met die skuldige laat ly. 

 
3.2.3 DIE GROOTSHEID VAN DIE LEWE 

"die begeerte om 'n mens wys te maak. " 

 

Adam het 'n posisie van groot outoriteit sowel as 'n groot verantwoordelikheid gehad, en op 'n 
wonderlike manier het hy die wysheid wat van Bo, wat God hom gegee het, beoefen. (Gen.2:15-17; 19, 
20).  Toe begeer hy wêreldse wysheid (Jak.3:13-16), en hy gee aan die versoeking toe en kry wat hy na 
gesmag het, maar gemeenskap met God is verbreek en hy is uitgewerp uit die paradys (Gen.3.23). 

 
Die resultaat van goddelike wysheid was eenheid tussen man en vrou, en die mens en God 

(Jak.3:17, 18). "Maar die wysheid van Bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol 
barmhartigheid en goeie vrugte ..."  Die onmiddellike uitwerking van die "val" word gesien in die 
verbreking van hulle gemeenskap met God (Gen.3:8) en hulle verhouding met mekaar was belemmer 
(Gen.3:12) want die wysheid wat nie van "Bo" is nie, is " ...aards, natuurlik, duiwels; want waar afguns 
is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. " (Jak.3:13-18) 

 
Deur die Woord van God word die Christen aangemoedig om wysheid te soek (Spr.4:7); maar 

die wysheid wat ons moet verkry, is in Jak.3:17 (vgl. Jak.l:5, 6). 
 
'n Vergelyking.  Na die Here Jesus word verwys as die "laaste Adam" in (1 Kor. 15:45-47).  

Vergelyk die versoeking van die Here Jesus Christus (die laaste Adam) in (Matt.4:1-11) met die 
versoeking van die “eerste” Adam. 

 
DIE VERSOEKING 
 

Matt.4:3     - die begeerlikheid van die vlees  
Matt.4:6  - die begeerlikheid van die oë.   
Matt.4:8,9  - die grootsheid van die lewe. 

 
DIE VERSOEKING OORWIN 
 
Matt.4:4 - “Daar is geskrywe ... " 
Matt.4:7 - “Daar is geskrywe ..." 
Matt.4:10 - “Daar is geskrywe ..." 
 

Die Here Jesus het oorwin deur die Woord van God te gebruik.  Die NAAM van  Jesus en die Woord van 
God is 'n skans vir die Christen in die uur van versoeking.  Lees (Heb.4:15; 2:12), (1 Kor. 10:13). Die 
Heilige Gees sal u aan 'n woord van troos en bemoediging herinner, en as u na die Here Jesus opkyk, sal 
Hy u verlos. 
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4.  VERSOEKING OORWIN DEUR CHRISTUS  
 

Baie val omdat hulle op hul eie krag en vernuf staatmaak. Vir diegene sê die Bybel "... wie meen dat hy 
staan, moet oppas dot hy nie val nie " (1 Kor. 10:12). Lees die gedeelte –(1 Kor. 10:1 -15) en leer dit van 
buite.  As u dan versoek word om afgode te aanbid (v.7), om aan onreinheid toe te gee (v.8), om die 
genade en lankmoedigheid van God gering te ag (v.9), of om aan die liefde van God a.g.v. van 
omstandighede te twyfel ... Pas dan op. Kyk na die kruis en draai u rug op die versoeking, pleit die 
belofte van vers 13, roep die Naam van die Here Jesus aan, en Hy sal 'n weg van verlossing aanwys. 

 
Ons moet ten alle tye ons oë op Golgota hou, want wanneer ons die kruis bepeins dan word 

ons herinner aan Sy voorsiening en verlossing van die sondeskuld, en ons word bemoedig om die 
voorsiening vir onsself toe te eien.  Die Here Jesus bid vir ons (Heb.7:25). 

 
Sy Gees is ons behulpsaam (Joh.l4:16, 17); Sy Woord bemoedig ons (1 Pet. 1:3-9), en Sy 

verlossing van ander vertroos ons (2 Tim.4:16-18). God die Seun voel saam met die wat versoek word, 
en onderskraag en bid vir ons (Heb.4:15; 2:18;  Luk.22:31, 32).  God die Vader in Sy getrouheid help die 
wat versoek word om dit te verdra en maak 'n weg van uitkoms - Hy sal nie toelaat dat ons bo ons 
kragte versoek word nie (1 Kor. 10:13).  Die kind van God moet versoeking vermy (Spr.4:14, 15) en 
moet vir bewaring bid (Matt.26:41 

 

VERSOEKING 
- Waak daarteen   (1Pet.5:8) 

- Weerstaan dit in die geloof   (1Pet.5:9; Ef.6:16) 
- Glo vir oorwinning deur Christus   (2 Kor.2:14; Heb.12:1,2) 
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Toets  6 
Sonde en Versoeking 

 
1. Is versoeking sonde?  
 

____________________________________________________________________________________ 
 
2. Wanneer word 'n bose gedagte sonde? 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
3. Gee 'n definisie van sonde? 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
4. Noem 3 dinge wat 1 Kor. 10:13 vir ons leer omtrent versoeking. 
 

a. ___________________________________________________________________________ 
 

b. ___________________________________________________________________________ 
 

c. ___________________________________________________________________________ 
 
5. Bewaar dit ons van alle probleme wanneer ons versoeking weerstaan ? 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
6. Noem 2 persone wat gely het, omdat hulle nie toegegee het aan Versoekings nie ? 
 

a. ___________________________________________________________________________ 
 

b. ___________________________________________________________________________ 
 
7. Waarom laat God dit toe dat ons versoek word ? 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
8. Watter 2 sintuie is gewoonlik die kanaal, waardeur versoeking plaasvind? 
 

a. ___________________________________________________________________________ 
 

b. ___________________________________________________________________________ 
 
9. Noem 3 dinge "van die wêreld" wat die slang gebruik het om Eva te Versoek ? 
 

a. ___________________________________________________________________________ 
 

b. ___________________________________________________________________________ 
 

c. ___________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie  7 
______________________________________________________________________ 

 

GEDRAG EN GEWETE 
 

INLEIDING 
 
By die gewone mens word karaktervorming en die algemene lewenswandel grootliks deur die keuses 
wat ons maak, en die besluite wat gedurig geneem moet word, bepaal. Maar vir die nuwe mens in 
Christus met sy veranderde uitkyk op die lewe, is dit in die begin dikwels moeilik om reg te kies of om 
te weet hoe om te besluit. Dinge wat vroeër vir ons heeltemal reg en onskuldig voorgekom het, lyk nou 
of hulle verkeerd is en nie pas nie. 
 
Ander dinge waaraan voorheen groot waarde geheg is, lyk nou so betekenisloos, veral teen die 
agtergrond van die ewigheid. Dit is natuurlik nie moontlik om vir elke omstandigheid waarvoor ons te 
staan kom die regte raad te gee of om vaste reëls neer te lê nie. Maar dit is wel moontlik om die 
Persoon en plek aan te wys waar hulp en leiding altyd verkry kan word — die Heilige Gees en die Bybel 
(Job. 14:26; 16:12-15; Ps.119:104, 105). 
 
1. DIE HEILIGE GEES 
 
In die begin van die Christelike lewe het ons gewoonlik 'n duidelike onderskeiding van wat reg en 
verkeerd is.  Ons kan dit self nie verklaar nie. Ons weet net dat sekere dinge vir ons as Christene nie reg 
is nie!  Daar is 'n innerlike gevoel dat daar dinge is wat ons nou nie meer moet doen nie; en soos ons 
kennis van die Woord van God toeneem, vind ons dat daardie innerlike gevoel van wat reg en verkeerd 
is, ooreenkom met wat die Skrif leer. Hierdie gevoel en hierdie kennis kom van die Heilige Gees wat in 
almal woon wat weergebore is (Rom.8:14) en as ons op Sy stille influistering ag gee, sal meer lig gegee 
word sodat ons beter kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is (Heb.5:14), Maar as ons moedswillig 
die ingewing van die Heilige Gees veronagsaam of die minste kompromie maak, sal daar 'n gevoel van 
verlies wees, en die blydskap in die Here Jesus sal nie meer gesmaak word nie totdat ons dit bely het 
en vergifnis ontvang het. 
 
Dit is nie nodig om te sondig nie, maar as u wel gesondig het versuim dan nie om dadelik om vergifnis 
van God te vra nie. Waar u ook mag wees, keer tot God; erken en bely u sonde, vra Hom om u te 
vergewe, dank Hom dan in die geloof dat Hy u vergewe het. “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en 
regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. " (1 Joh.1:9) Die 
uitwerking van hierdie reiniging is hernude gemeenskap met die Here Jesus en die herstel van blydskap 
en vrede. 
"Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.” (Ef.4:30) 
Daardie innerlike gewaarwording wat Hy gee, is baie kosbaar (1 Joh.3:24, 4:13). Waardeer dit; voed dit 
deur gehoorsaamheid aan die Gees van God; probeer om alles moontlik te leer met betrekking tot die 
Christelike lewe, uit die Woord van God. Sodoende sal u in Christus bly en leer om in die lig te wandel. 
(1 Job. 1:5-7). 
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2. DIE WOORD VAN GOD 

 
Die Woord van God bevat 'n groot rykdom van raad en onderwysing oor die wandel van die Christen 
hier op aarde. Soos Paulus aan Timotheus skryf: "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) In beide die Ou en Nuwe 
Testament word morele en geestelike wette geformuleer en word insidente uit die lewens van manne 
en vroue opgeteken vir ons lering (Rom. 15:4). 
Hierdie geskrifte is van toepassing op mense van alle eeue. Die waarhede daarin bevat, spreek net so 
duidelik tot ons vandag as in die begin; en as ons daarop ag gee, het dit nog dieselfde reddende, 
transformerende uitwerking. U het ag gegee op die woorde wat spreek van die ewige lewe, gee nou 
ook ag op die woorde wat leer dat dit in die alledaagse omstandighede uitgeleef moet word. Pas die 
Woord van God op u eie lewe toe. Lees en bepeins biddend (Jak. 1:22-25). Die Bybel stel 'n baie hoë 
lewenstandaard vir die Christen, maar die Heilige Gees bemoedig ons en stel ons in staat om so te leef 
dat ons vir die Here welbehaaglik is. Die apostel Paulus en sy medewerkers het nie alleen die 
moontlikheid om so te leef geleer nie, maar het self so geleef dat hulle teenoor ander gelowiges kon 
getuig: "Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig ons ons gedra het teenoor julle wat glo. " (1 
Thess.2:10) Dat ons nie sou dink dat hulle ondervinding nooit ons s'n kan wees nie, se God in 
(Eseg.36:27) - "En Ek sal My Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in My insettinge wandel en 
My verordeninge onderhou en doen.'' 
 
Iemand het van die Heilige Gees gespreek as die heilige gas, maar Hy verlang om eerder Gasheer te 
wees, as gas. Hy verlang om elke deel van ons wese te vul en te beheer. Dit is gewoonlik wat by 
heiligmaking en die vervulling met die Heilige Gees gebeur. Die Heilige Gees is die Gees van die Here 
Jesus, en as Hy volle besit van 'n lewe het, word daardie lewe meer en meer soos Jesus. Die Heilige 
Gees sal genade en krag gee om die Woord van God te gehoorsaam en volgens Sy reëls en beginsels te 
handel. Hiertoe is nodig: nederigheid, self-dissiplinering, liefde en 'n goeie gesindheid teenoor ander, 'n 
toenadering tot God met liefde, aanbidding, lofsange en diens. Dit alles sal die Heilige Gees doen, en 
Hy sal ons ook help om die Woord te verstaan en die gees daarvan aan ander rondom ons mee te deel. 
 
2.1 DIE GOUE REËL 
 
In die bergpredikasie (Matt.5-7) sluit die Here Jesus die hoofgedagte van Sy rede af met die woorde 
van (Matt.7:12). Hierdie vers, wat bekend staan as die "goue reël" is 'n opsomming of samevatting van 
wat die wet en die profete ons leer. Die besonderhede van hierdie leer kry ons in die Skrifte van die Ou 
Testament, maar die Here Jesus vat dit baie eenvoudig en kortliks saam in die woorde van (Matt.7:12) 
en hierdie woorde  moet dien as 'n gedragslyn vir alle tye. Hulle beklemtoon die feit dat deur alle eeue 
heen God se lewenstandaard die hoogste was: persoonlike heiligheid. 
 
 God se handelswyse met die mens was van die begin altyd op die waarheid van heiligheid gebaseer 
(Lev. 11:44; 1 Pet. 1:16). God is heilig en daarom wil Hy hê dat Sy volk in hulle lewenswandel heilig 
moet word. Net die Heilige Gees kan ons in staat stel om volgens die eise van die "goue reël" te lewe. 
Omdat die Here Jesus dit beveel, sal Hy dit vir almal moontlik maak in wie Hy in al Sy volheid woon. Let 
op (Rom .1:4) waar die Heilige Gees die Gees van heiligheid genoem word. 
 
Die "goue reël" is die groot allesinsluitende gedragslyn vir die Christen. Leer (Matt.7:12), sê dit oor en 
oor vir uself; peins daaroor totdat dit deel van u gedagtewêreld word; openbaar dan die gees daarvan 
teenoor almal met wie u in aanraking kom. Vergelyk (Miga 6:8). Sorg dat u op hoogte met die Tien 
Gebooie, die Bergrede, en die Sendbriewe kom. 
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2.2 DIE TIEN GEBOOIE (Ex 20:1-17) 
 
Na die "gulde reël" is die Tien Gebooie seker die besbekende leidraad vir Christelike gedrag. Hierdie 
gebooie wat die basiese waarhede van die Ou Testamentiese morele wet bevat, is deur God Self 
geskryf en deur Hom op die berg Sinai aan Moses oorhandig (Ex.32:16). 
In die Tien Gebooie net ons 'n eenvoudige en duidelike voorskrif vir Christelike gedrag, of dit nou 
teenoor die Here is (die eerste vier gebooie), of teenoor ons medemens (die ander ses gebooie). Leer 
dit van buite en u sal vind dat die Heilige Gees hulle in herinnering sal bring in tye van versoeking of 
wanneer u voor 'n keuse staan. 
 
2.3 DIE BERGPREDIKASIE (Matt 5:1 - 7:27) 
 
Die Bergpredikasie gee vir ons 'n meer spesifieke uiteensetting ten opsigte van die geestelike lewe en 
die praktiese uitwerking daarvan. Dit spreek van lewensbelangrike Christelikheid waarvan God die 
middelpunt en omvang is. Diep geestelikheid moet gedemonstreer word in die harde werklikheid van 
die lewe deur rein gedagtes, eervolle motiewe, vriendelikheid, barmhartigheid en 'n kinderlike ver-
troue op ons Hemel se Vader, die Bron van alle krag en voorsiening vir hierdie lewe. 
Dit is 'n lewe van reinheid waarin ons God sien (Matt.5:8). Dit is 'n lewe van krag waarvan liefde die 
beweegrede is (Matt.5:44-48). Dit is 'n lewe met "soek eers die koninkryk van God en Sy geregtigheid'', 
as sy hoogste vorm van diensbetoning (Matt.6:33). Die lewe wat die Here Jesus in gedagte het, is 'n 
gebalanseerde lewe. 'n Christen is nie 'n ekstremis nie. Die Here Jesus is die patroon waarvolgens hy 
bou. 
 
2.4 DIE SENDBRIEWE 
 
Daardie boeke wat ons "die sendbriewe" noem, is besonder behulpsaam ten opsigte van leerstelling en 
gedrag omdat dit briewe is wat gerig word aan Christene wat dieselfde moeilikhede en probleme en 
omstandighede gehad het waarmee Christene van alle eeue te kampe het. Of hulle gerig word aan 
gemeentes of indiwidue, die raadgewing en onderwysing is persoonlik, duidelik en ten volle uiteengesit 
sodat daar geen misverstand kan wees nie. Die toepaslikheid daarvan op die moderne lewe van die 
twintigste eeu is opvallend. 
 
Daar is altesaam 21 sendbriewe in die Nuwe Testament, maar lees en bestudeer eers die volgende: 
Efesiërs, 1 Thessalonicense, 1 en 2 Timotheüs, Filippense, Kolossense, Titus en Filemon. Lees elkeen op 
een slag deur soos u 'n gewone brief sou lees. In ses kort hoofstukke kry ons in Efese die hooftrekke 
van ons rykdom in Christus, ons wandel in Christus, en ons geestelike stryd as dissipels van Christus. As 
u dit lees, studeer, begryp en daaraan gehoor gee, sal die onderwysing vir u 'n vaste fondament wees 
vir geestelikheid en vrugbaarheid in die Christelike lewe (Matt.7:24, 25; Kol. 1:9, 10). 
 
Al die sendbriewe sal vir u 'n aansporing tot geloof en hoop in Christus wees en ook die moontlikheid 
aan die lig bring van 'n onberispelike lewe voor God en liefde tot ons medemens. Afsonderlik openbaar 
hulle karaktertrekke wat in die Christelike lewe ontwikkel moet word. In 1 Thes. word reinheid en 
heiligheid beklemtoon, in Filippense, nederigheid; in Kolossense, dissipline; in Titus, waardigheid en 
selfbeheersing; en in Filemon, begenadiging. In die sendbriewe aan Timotheus word ons aangemoedig 
om standvastig in beproewing te wees, te vlug van nuttelose gepraat en gierigheid, te jaag na 
geregtigheid, geloof, liefde, geduld en lydsaamheid, en die goeie stryd van geloof te stry. Gesamentlik 
wys hulle vir ons die weg tot volwassenheid in Christus (Ef. 1:15-19). 
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Jesus het gesê: “Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. 
"(Joh.l6:12). Die sendbriewe spreek van daardie "baie dinge" waarna die Here Jesus verwys het. Dink 
biddend na oor hierdie dinge. Vra die Heilige Gees om u te help om die grondbeginsels van ons geloof 
te verstaan en pas dit toe op u eie lewe (Tit.2:11-14). 
 

3.  DIE GEWETE 
 
Deur 'n studie van die sendbriewe sal u 'n helderder begrip kry van die morele implikasies van 
verpligtinge van die Christelike lewe en gevolglik sal u in staat wees om verantwoording te doen aan 
elkeen omtrent die hoop wat in u is (1 Pet.3:15, 16). Onthou altyd dat dit die Heilige Gees van God in 
ons is wat ons laat verstaan wat reg en verkeerd is. 
 

Ons sien dit duidelik in wat die apostel Paulus omtrent hierdie waarheid se: "Ek spreek die waarheid in 
Christus, ek lieg nie — my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. " (Rom.9:1) Paulus se aste 
ware: "Ek vertel die waarheid as 'n Christen My gewete is skoon, en die Heilige Gees getuig daarvan." 
In sy Sendbriewe verwys Paulus dikwels na die mens se gewete, maar sy persoonlike verhouding tot 
die saak word geopenbaar in sy woorde aan Felix die goewerneur:  “Daarom oefen ek my ook om altyd 
voor God en die mense 'n rein gewete te hê.” (Hand.24:16) 
 

Ook moet ons daarna strewe om 'n gewete wat rein voor God en die mense is te hê. Ons moet probeer 
om in al ons weë deur die genade van God te doen wat reg is dat die Heilige Gees in ons gewete kan 
getuig dat wat ons doen, reg in die oë van God is. Dit was, soos ons so pas gesien het, Paulus se 
ondervinding, en dit kan ook ons s'n wees. 
'n Begeerte om 'n rein gewete voor God en die mense te hê, sal ons waaksaam maak veral met die 
gedagte: "Watter invloed sal ons op ander lewens hê?" Daar is baie dinge wat 'n Christen wettiglik mag 
doen, maar as hy nie 'n struikelblok vir ander wil wees nie en 'n rein gewete wil hê, sal hy dit moet 
uitlos. Daar is diegene wat 'n swak gewete het, en deurdat ons dinge doen wat ons dink vir 'n Christen 
toelaatbaar is, vir hulle tot aanstoot kan wees. Handel altyd volgens die wet van die liefde. Hierdie wet 
kan toegepas word op alles wat ons in ons lewens toelaat: Sal dit vir 'n swakker Christen tot 'n 
hindernis wees? Sal dit iemand anders verhinder om na Jesus te kom? Lees (1 Kor.8:9, 12) en neem dit 
ter harte. 
 

Moenie in gebondenheid raak oor jou verantwoordelikheid teenoor andere in die saak van persoonlike 
gedrag nie; maar vra die Here om jou te wys wat wettig is maar nie raadsaam vir 'n Christen nie. Maak 
'n studie van die wet van liefde (1 Kor. 10:23-33). 
Net die Bloed van die Here Jesus kan die gewete reinig (Heb.9:14), die gewete oortuig van sonde 
(Joh.8:9), en die gewete oortuig van geregtigheid (2 Kor. 1:12). Die gewete van andere moet eerbiedig 
word (1 Kor.8:12). 
 
4.  DIE CHRISTEN SE WANDEL 
 
Die Bybel leer vir ons hoe ons daaglikse wandel (manier van lewe) moet wees. Dit moet wees: 

• Welvoeglik (1 Thess.4:12) 

• Waardiglik voor die Here (Kol. 1:10)  

• As kinders van die lig (Ef.5:8)  

• Versigtig (Efes.5:15) 

• Waardiglik voor God (1 Thess.2:12) 

• Waardiglik ons roeping (Ef.4:1) 

• In die Gees (Gal.5:22-25) 

• Soos Jesus (1 Joh.2:6) 
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Toets  7 
Gedrag en Gewete 

 
 
1.  Is daar dinge wat “verkeerd” is vir ‘n Christen, wat nie spesifiek genoem word in die Bybel? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2.  Wat is die twee hoof bewyse waardeur ons bepaal of iets reg of verkeerd is? 
 

r. ______________________________________________________________________________ 
 

b.  ______________________________________________________________________________ 
 
3.  Hoe toon die bogenoemde dat iets verkeerd is? 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b.  ______________________________________________________________________________ 
 
4.  Wat is die “goue reël”? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
5.  Watter drie plekke in die Bybel gee ons die “reëls van gedrag” vir die Christen? 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 
6.  Watter soort gewete behoort ons te hê? 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie  8 
______________________________________________________________________ 

 
GEESTELIKE OORLOG 

 
INLEIDING 
 
Om 'n algemene begrip van die geestelike stryd te kry, lees ons (Ef.6:10-18). Lees hierdie versies eers 
biddend voor u verder gaan, want hier kry ons 'n volledige voorstelling van die stryd, ons geestelike 
hulpbronne, die wapenrusting, die wapens en oorlogsbevele. 

 
1. DIE GEESTELIKE OORLOG 
 
1.1. DIE CHRISTEN SE KRAG (Efes.6:10) 
 
“Word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte. " Hierdie woorde is 'n bemoediging vir almal 
wat die Here liefhet, want dit laat ons wegkyk van ons eie swakheid en tekortkomings, na die krag van 
Christus en Sy algenoegsaamheid. Jesus het gesê: “Aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde" 
(Matt.28:18). Almal wat gelowig na Hom toe kom, het deel aan hierdie krag, en aan Sy 
algenoegsaamheid. Bid die Heilige Gees om hierdie krag in al die omstandighede van u lewe te laat 
geld. Eien vir uself in die geloof die belofte van (2Kor.12:9) toe. 
Lees Jes.40:29; Miga 3:8, Hand. 1:8; 6:8; 2 Tim. 1:7 – maar onthou (2 Kor.4.7). 
 
1.2. DIE CHRISTEN SE VYANDE (Efes. 6:12) 
 

Agter al die boosheid waaraan die mens hom skuldig maak, is daar een wat genoem word 
“duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei'' (Open .12:9). In vers 10 word van hom gepraat as "die 
aanklaer van die broeders". Die mate van sy krag word daarin gesien dat toe Migael, die Aartsengel 
met die duiwel in 'n woordestryd was:  “...het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie ,maar 
het gesê,die Here bestraf jou” (Judas 9). 

 
lemand het gesê: Moenie die duiwel onderskat nie; jy is nie opgewasse teen hom nie. Moet 

hom ook nie oorskat nie, want hy is nie opgewasse teen die Here Jesus nie. Onthou hy is 'n vyand wat 
weerstaan kan word, hy is magtig, maar nie almagtig nie; hy is slim, maar nie alwetend nie. 

 
Ons lees in (Jak.4:7) - "Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug”. Ons moet dit doen 

in die naam van die Here Jesus wat alwetend en almagtig is; en omdat Hy bekend is met ons swakhede 
bewys Hy homself sterk aan ons kant (Rom.8:37-39) 
 
1.3 DIE CHRISTEN-STRYDER SE BEVELE (Efes. 6:13, 14, 18) 
 
Neem jou wapenrusting op. Staan vas. Waak en bid. So sal u die aanslae van die vyand kan weerstaan 
en in die krag van die Heilige Gees oorwinnaar wees. God het dit vir ons moontlik gemaak om die 
vyand te verslaan, en verwag dat ons sal vas staan en na ons alles volbring het, staande sal bly. Daar 
mag geen verslapping wees nie. Ons moet altyd op ons hoede wees (1 Pet.5:8-9; Luk. 18:1). 
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2. DIE CHRISTEN SE WAPENRUSTING Efes. 6:11, 1 
 

“Die volle wapenrusting van God.”  Soos ons nou op die verskillende dele van die 
wapenrusting let, laat ons een vir een in die geloof aantrek; laat ons dit sorgvuldig aan die begin van 
elke dag doen. 
Dit sal verstandig wees om die dag so te begin.  Vra die Here om u hart opnuut weer te reinig deur die 
kosbare bloed van die Here Jesus, en om u 'n vars invulling van die Heilige Gees te gee. So sal u krag 
ontvang om God op 'n waardige wyse te dien en die Christelike lewe te leef. Dit sal ook 'n goeie 
voorbereiding wees vir die studie van die geestelike wapenrusting. 
Trek dit nou stuk vir stuk as 'n geloofsdaad aan. 
 
2.1 DIE LENDENE MET DIE WAARHEID OMGORD 
 

Die naam van hierdie stuk van die Christen se wapenrusting is "waarheid". Die Here Jesus, die 
lewende Woord, het gesê: "Ek is ... die waarheid." (Joh. 14:6) Die Bybel, die geskrewe Woord, is "die 
Woord van die waarheid" (Jak.l:18). Die Heilige Gees wat die geskrewe Woord gegee het, is die Gees 
van die waarheid (Joh 16:13). Hier sien ons die drievoudige krag van hierdie God-gegewe gordel. Bind 
dit om u heupe. Maak seker dat dit goed vas is. Vind uit wat dit alles vir u inhou in die geestelike stryd 
en staan vas in die waarheid. Dit sal jou standvastig maak wanneer jy terneergedruk is. Die gordel van 
die waarheid is die bron van die hele gesonde leer wat op die Bybel gegrond is, en is u beveiliging in 
tye van beproewing en versoeking. Die vyand sal trag om jou daarvan te berowe. Lees (Luk .4:1 -14) en 
kyk hoe die Here Jesus die Woord gebruik het toe Satan Hom versoek het. Let op in vers 10 hoe Satan 
die Woord verkeerd aangehaal het soos dit in Ps.91:11  geskrywe staan. Hy het die woorde "op al jou 
weë "uitgelaat. Om Hom van die dak van die tempel af te werp was sekerlik nie die weg van die Vader 
vir Sy Seun nie. 

 
Die Here Jesus het die vyand verslaan met die Woord van die waarheid. U kan 

dit ook doen. U kan miskien nog nie die Woord so goed aanhaal nie, maar u sal vind dat as u dit getrou 
lees en in die lig van die Woord wandel, die Heilige Gees dit in u herinnering sal bring in tye van 
versoeking. Hy is die Gees van Waarheid en sal u ook bewaar as u versoek word om daarvan af te wyk 
"Staan dan vas ,julle lendene met die waarheid omgord.” (vers 14) 
 
2.2 DIE BORSWAPEN VAN DIE GEREGTIGHEID (Efes. 614) 
 

Die Christen se borswapen is geregtigheid. Die Woord van God leer vir ons dat Christelike 
geregtigheid of, soos dit gewoonlik genoem word, "regverdigmaking deur die geloof", die geregtigheid 
van God is en dat ons dit deelagtig word "deur geloof  in die Here Jesus Christus" (Rom.3:22) As 'n 
beginsel werk hierdie geregtigheid in ons deur die geloof; maar in die praktyk werk dit deur ons deur 
die liefde. In 1 Thess. 5:8 word ons vermaan om die borswapen van geloof en liefde aan te trek. Die 
geregtigheid vir ons moet sy praktiese uitwerking hê. Geloof ontvang dit en beveilig dit. Liefde toon dit 
aan ander en verewig dit. Die twee moet saamgaan vgl. (Rom. 10:6-14) met (Jak.2:14-17). 
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God se geregtigheid sluit heiligheid in, wat sy volste uitwerking in die lewe van 'n Christen het 
as die hart gereinig en met die Heilige Gees - die Gees van heiligheid vervul is (Rom. 1 A). Die hart moet 
dus beskerm word teen die siele vyand wat sal probeer om dit weer te besoedel. Die hart is die setel of 
die bron van die liefde en daaruit kom die natuurlike eienskappe -verstandelike en morele 
hoedanighede en gesindhede. Hierdie dinge in 'n rein hart en beheer deur die Heilige Gees, verryk die 
karakter van die Christen en beïnvloed die lewens van ongelowiges. Die geregtigheid van God as 
borswapen, beskerm ons in tye van versoeking. Let op (1 Pet.3:12), 13; (Ps.5:12; 34:17-19), (Jes.32:17; 
61:10); (Fil.3:8, 9). 
 
2.3 DIE SKOENE VAN DIE EVANGELIE VAN VREDE (Efes. 6:15) 
 
God het wonderlik voorsiening vir ons gemaak om vas te staan op ons voete ten opsigte van 
versoeking en sonde en die vrymaking van hulle wat nog met sondebande gebind is. Dit is die skoene 
van die evangelie van vrede waarmee die Christen geskoei moet wees. Sy boodskap gaan oor die kruis 
van Christus en Sy seëninge. Dit is die goeie nuus van God wat versoening met die Vader aanbied, 
verlossing deur die Seun, en heiligmaking met Sy toerusting en krag deur die Heilige Gees. Die wat dit 
aanvaar, ontvang vrede met God, die vrede van die Here Jesus in die hart en 'n opdrag om die 
evangelie van vrede te verkondig. Maak seker dat u voete goed geskoei is met hierdie skoene wat God 
voorsien het. Maak seker dat daar geen los veters en riempies is wat u kan laat struikel nie. Geen 
kompromie moet gemaak word nie. Bly getrou aan God en Sy boodskap en u sal oorwinnaar in 
versoeking en oor sonde wees. Lees Jes.52:7; Neh. 1:15; Judas 3; Rom.1:16; 1 Kor.l:18; 1 Thess. 1:5; 2 
Tim. 1:8-14. 
 
2.4 DIE SK1LD VAN DIE GELOOF (Efes. 6:16) 
 

Volgens Heb.l 1:1 is geloof  “ vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge 
wat ons nie sien nie". Hierdie geloof is gebaseer op die sekerheid van die woorde van die Bybel, en 
neem God op Sy Woord (Sien Spr.22:19-21; Luk.l:4; Rom. 10:17). 

 
Geloof moet 'n voorwerp hê. Die geloof moet in iemand of in iets wees. Israel se geloof was in 

God se Woord en in die bloed van die lam aan die deurposte. Dit was hulle skild. Die voorwerp van ons 
geloof is Christus gekruisig - Jesus en Sy kosbare bloed. Ons skild van geloof is die Bloed van die Lam. Sy 
beskutting is volmaak. Niks kan daar deurdring nie, want die lewe van God is daarin. (Sien Lev. 17:11 & 
2 Kor.5:19). "Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op. " As versoeking, of die aanslae van die 
vyand kom, hou dan die skild van die geloof op en sê: "Here Jesus, ek  weier en verwerp hierdie ding 
waarmee Satan na my kom. Dek my onder U kosbare bloed en verlos my." As die aanslag voortduur, 
roep dan die Naam van die Here Jesus aan. Daar is wonderlike krag in die Naam van die Here Jesus - 
krag om die bose geeste uit te werp (Hand. 16:18), krag om kreupeles te genees (Hand.3:1, 16), krag 
om sondaars te red (Hand.4:7-12). "Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop 
daarin en word beskut" (Spr.18.10). 

 
God het die Here Jesus ‘n Naam gegee wat bo elke naam is (Fil.2:9). Al die gesag van God en 

die oorwinning van die Kruis is in daardie Naam gevestig (Ef. 1:19-23); Heb.2:9-15). As ons die Naam 
van die Here Jesus pleit is dit 'n erkenning van geloof in Sy kosbare Bloed, en 'n versoek dat Sy gesag 
ten behoewe van ons moet geopenbaar word. Dit bring verlossing in versoeking, beskerming teen die 
vurige pyle van die vyand deur die Here Jesus Christus. 
Lees Ps.71:2, 4; 121:7; 94:14; Jer.20:10, 11; Jak.4:7; Open.l2:10, 11. 
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2.5 DIE HELM VAN SALIGHEID  (Efes.6:17) - "helm van verlossing" 
 
Die woord "saligheid" word gewoonlik gebruik as ons van die ondervinding van die wedergeboorte 
praat. Maar om reg te begryp wat dit alles insluit vir die Christen, is dit nodig om te verstaan dat die 
wedergeboorte eintlik maar die begin van God se groot saligheid is. In die wedergeboorte word die 
liefde van God vir ons 'n werklikheid (Rom.5:5). Die Heilige Gees kry woning in ons (I Joh.3:24) en ons 
het ewige lewe (1 Joh.5:11-13). Ons is gered. Tog verlang God dat Sy liefde in ons tot volmaking moet 
kom (Matt.5:44-45; 1 Joh.4:16-21; Ef 3:14-19) en dat Sy Gees in al Sy volheid in ons moet woon nadat 
ons Hom vertrou het om ons harte te reinig. Soms praat ons van hierdie dieper genadewerk as "volle 
saligheid". Neem die helm van saligheid - hou aan om dit te neem. Dit sal u bewaar van dwaling en 
valse leer en u voorberei vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus (Rom.15:13; 1 Thess.4:13; 1 
Joh.3:1-3). 
 
2.6 DIE SWAARD VAN DIE GEES - Dit Is Die Woord Van God  (Efes.6:17) 
 

Die Christen se swaard is die swaard van die Gees wat die Woord van God is. Hierin sien ons 
die wysheid van God; 'n swaard vir die geestelike stryd word deur die Gees van God voorsien 
(Heb.4:12). 

 
Die Woord van God is beide 'n verdedigings- en aanvalswapen; en ons sien Sy 

algenoegsaamheid in die kragtige wyse waarop die Here Jesus dit gedurig gebruik het. Hy het dit 
gebruik om Satan te verslaan (Matt.4:4-l 1). Vol van die Heilige Gees het die Here Jesus die swaard van 
die Gees met krag en gesag gehanteer (Luk.4:14, 32, 36). 

 
Bestudeer die Woord van God. Word bekend met wat daarin staan en gaan dan, gereinig en vol van die 
Heilige Gees, en met die voile wapenrusting van God, om die geestelike stryd voort te sit, "terwyl jy 
met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en daartoe waak met alle volharding en 
smeking vir al die heiliges” (6:18). 
 
2.7 DIE CHRISTEN SE GEBED 
 

Gebed word hier nie as deel van die wapenrusting genoem nie, en tog is dit in sy geheel 
toegespits op gebed. So word moeilikhede oorbrug, hindernisse verwyder en wee geopen om die 
evangelie aan behoeftige siele te bring en harte voor te berei om daarna te luister. 

Gebed is 'n magtige wapen waardeur die vestings van Satan in die lewens van manne en 
vroue neergewerp kan word (2 Kor. 10:4). Gebruik hierdie wapen gedurig en probeer om dit verstandig 
te doen.  
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Hou die volgende in gedagte: 

• Vra die Here om u te leer hoe om in die Gees te bid. 

• Laat u gebede gereeld wees - nie met rukke en stote nie. 

• Bid met volharding (Luk. 11:5-10). : 

• Bid en waak. Die twee gaan saam. 

• Waak oor u eie lewe terwyl u weet dat u wandel volgens die Woord van God is. 

• Gee ag en let op hoe God werk, en volhard om saam te werk in die gebed totdat die oorwinning 
volmaak is. 

 
Dit is paslik om hierdie lesing af te sluit met Judas 24:25.  

 
"Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy 

heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleen wyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, 
krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. " 
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Toets  8 
Geestelike oorlog 

 

 
1.  Teen wie veg die Christen? (Ef,6 12; 1 Pet. 5:8) 
 

s. ______________________________________________________________________________ 
 

t. ______________________________________________________________________________ 
 

u. ______________________________________________________________________________ 
 

v. ______________________________________________________________________________ 
 

2.  Het ons die krag in onsself om teen hierdie vyand te veg? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3.  Waarvandaan kom ons krag? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Waaruit bestaan die Christen se wapenrusting? 
 

e. _____________________________________________________________________________ 
 

f. _____________________________________________________________________________ 
 

g. _____________________________________________________________________________ 
 

h. _____________________________________________________________________________ 
 

i. _____________________________________________________________________________ 
 

j. _____________________________________________________________________________ 
 

k. _____________________________________________________________________________ 
 
5. Watter wapens is om mee aan te val? 
 

l. _____________________________________________________________________________ 
 

m. _____________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie  9 

______________________________________________________________________ 

 
LEIDING 

 
INLEIDING 
 
In die lewe kom daar gedurig tye wanneer ons te staan kom voor situasies en omstandighede waar 
daar besluite geneem moet word. Dikwels is dit maklik om te weet wat om te doen, maar soms 
wanneer gewigtige dinge op die spel is, en baie by die saak betrokke is, is dit van die allergrootste 
belang om versigtig te werk te gaan. Om foute te voorkom moet die Christen altyd elke besluit biddend 
oorweeg. Die vroeë môre stiltetyd is natuurlik 'n goeie voorbereiding hiervoor, maar wanneer ons met 
lewensbelangrike sake te doen kry, is dit nodig om die aangesig van God spesiaal hiervoor te soek ten 
einde te verseker dat die saak waaroor ons moet besluit volgens Sy wil is. Hierdie soeke na die wil van 
God in enige spesifieke geval noem ons gewoonlik "leiding soek". 

 
1.  TIPES VAN LEIDING 
 
1.1. ALGEMENE LEIDING 
 
Baie mense is 'n bietjie in die war oor die saak van leiding en vind dit uiters moeilik om waarlik seker te 
wees of die stap wat hulle wil neem die regte is. Tog is daar 'n paar eenvoudige reëls wat ons in die lig 
van die Woord van God kan nakom, en vrede en vertroue geniet onder alle omstandighede waar 
besluite geneem moet word. Selfs gevorderde Christene vergeet soms dat God ons 'n verstand gegee 
het wat ons moet gebruik, en dat in die gewone alledaagse dinge van die lewe die keuse of besluit van 
die gesonde verstand die regte is. As dit nie die regte is nie, sal die Heilige Gees se waarskuwende stem 
in u binneste gehoor word. As daar twyfel is, dink na vir 'n oomblik en vra die Here om Sy vrede in u 
hart te gee as alles reg is. Algemeen gesproke, sal die Christen wat vol van die Heilige Gees is en al 
geleer het om biddende te dink, vind dat sy gesonde verstand tot gesonde oordeel in alle 
omstandighede van die lewe sal lei. 
 
Oordeel word soms verswak deur gebrek aan kennis, maar aan hom wat waarlik op God vertrou, 
openbaar Hy wat reg is om te doen. Kol.3:15 is ten alle tye van onskatbare waarde: "Laat die vrede van 
God in julle harte heers. " As u ware vrede het i.v.m. die stap wal u wil neem, en die innerlike 
versekering dat dit reg is, kan u maar voortgaan. Waak teen oorhaastigheid. Soms is dit egter nodig om 
gou te besluit, maar as u sensitief vir die leiding van die Heilige Gees is, sal u vind dat God u reeds 
voorberei het. 
 
1.2. SPESIFIEKE LEIDING 
 
Wat 'n seën vandag in 'n wêreld van stryd, verwarring en onsekerheid, om die vrede van die Here Jesus 
in die hart te hê wanneer ons die wil van God soek i.v.m. 'n saak wat verreikende gevolge kan hê. Wat 
'n vreugde om 'n saak kalm en biddend te oordink, met 'n hart wat reg is voor God, en 'n wil wat aan 
Hom onderworpe is. Dit is 'n troos om te weet dat God altyd leiding gee waar dit gesoek word met 'n 
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opregte begeerte om Sy wil te doen. Let op die verreikende gevolge van die Here Jesus se 
gehoorsaamheid aan die wil van Sy Vader. (Joh.6:38-40;) vgl.( 1 Joh.2:6; )(Matt. 12:50.) 
 
Die Woord leer dat dit God se welbehae is om Sy wil aan die wat Hom soek bekend te maak; maar al te 
dikwels is mense nie gewillig om die wil van God te te doen nie, en mis dan die seën, die blydskap en 
die troos wat daar vir hulle is. Hulle mag probeer om hulleself wys te maak dat hulle Sy wil soek, maar 
hulle kom met voorbehoud en voorafbeplande idees wat in hulleself hindernisse is in die soeke na 
leiding. Hulle wil graag weet wat die regte ding is om te doen, terwyl daar sekere dinge is waarteen 
hulle al klaar self besluit het. Dit is skynheiligheid - vlug daarvan weg. Lees biddend (Jer.42) waar die 
hele saak van geveinsdheid geïllustreer word. Die vernaamste hindernis in die soeke en verkryging van 
duidelike leiding is dikwels die mens se eie sin en wil, maar waar God iemand vind wat eerlik Sy leiding 
en hulp met 'n onderworpe wil soek, sal God dit aan hom bekend maak, en as dit nodig is berge versit 
om hom te help (2 Kron. 16:9). 
 
2. VIER HULPMIDDELS VIR LEIDING 
 
Daar is veral vier dinge wat God gebruik om Sy wil aan ons te openbaar. Tesame vrywaar hulle ons 
teen 'n verkeerde besluit. Maar ons let eerstens op 'n paar Skrifgedeeltes wat tot hulp en bemoediging 
in ons soeke na leiding sal wees. 
 
As u Dawid uitkies as een van u uitstaande karakters vir Bybelstudie, sal u vind dat hy hom tot God 
gewend het vir leiding ten tye van gewigtige besluite (1 Sam.30:6-8; 2 Sam.5:17-25). Sommige van sy 
Psalms openbaar sy kinderlike vertroue en verwagting ten opsigte van leiding. Deur dit te lees sal ons 
self bemoedig word en kan ons dieselfde taal gebruik om uiting te gee aan ons verlange na die leiding 
van God. Let op hoe ernstig Dawid begeer om die wil van God te wete te kom. Dink na oor die woorde 
en gebruik hulle in u gebed: "Laat my U goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak 
my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U. Leer my om U welbehae te doen, 
want U is my God; laat U goeie Gees my lei in 'n gelyk land. "(Ps.l43:8, 10) 
 
Om ons vir leiding tot God te wend, is om ons afhanklikheid van Hom te erken, en dit verseker ons van 
Sy hulp. Glo dit, en bemoedig en versterk u deur die Bybelverhale van andere wat duidelik deur God 
gelei was in omstandighede soortgelyk aan die wat ons vandag beleef, en pleit die beloftes wat van Sy 
hulp melding maak (Spr.3:5, 6). 
  
Onderwerp u aan God. “Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges Sy weg leer. "(Ps.25:9) 
 
Bemoediging aangaande Sy weg        -Ps.25:10 ' 
Bemoediging in die soek na Sy weg   -Ps.25:12; Jes.58:11                         
Vertroue op God                                -Ps.32:8; Jes.42:16, 48:17 
 
Daar is spesifieke beloftes en verwysings na leiding in die Woord, maar dan moet ons glo dat God ons 
sal lei. Laat ons die voorbeeld van Dawid ter harte neem, en laat ons gelowig en met verwagting God 
om die leiding wat ons nodig het, vra. 
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2.1 DIE WOORD VAN GOD 
 

 “Maak my voetstappe van in U Woord.”(Ps. 119:133) 
As u leiding van die Here soek, vra Hom dan om deur Sy Woord tot u te spreek (Ps.31:4; 143:8). 
Moontlik doen Hy dit in u daaglikse lees van die Woord of moontlik soos u in die gebed vertoef, lê die 
Here 'n gedeelte op u hart wat u moet lees. So is daar verskillende maniere wat die Here gebruik om 
met Sy kind te praat en Sy wil te openbaar; maar wat ons graag wil beklemtoon is die absolute 
noodsaaklikheid om 'n definitiewe woord van God te kry. God spreek tot Sy volk deur Sy Woord soos in 
die Bybel bevat (Ps.119.105; 25:5) 
 
As God met ons persoonlik praat soos ons die Woord lees, is dit onmiskenbaar en daardie woord, vers, 
of Skrifgedeelte waardeur Hy tot ons spreek, is ‘n ‘woord van God.’ Lees (1 Kon. 17) met aandag en 
onderstreep in u Bybel die verse wat wys dat Elia 'n woord van die Here ontvang het. 
 
Pas op vir die gevaarlike gewoonte om stil te word, oor niks hoegenaamd te dink nie en dan gedagtes 
wat tot jou kom vir leiding te neem. Dit is onskriftuurlik en baie is al langs hierdie weg mislei. "Die 
opening van U Woord gee lig. Maak my voetstappe vas in U Woord. "(Ps 119:130, 133). Laat ons sy 
voorbeeld navolg. 
 
2.2 DIE GETUIENIS VAN DIE GEES 
 
God die Heilige Gees wat in u woon, sal saam getuig met die Woord as dit waarlik die woord is wat Hy 
tot u persoonlik gespreek het. U sal weet dat dit reg is. Daar sal 'n innerlike oortuiging wees dat dit God 
se Woord is i.v.m. die gesogte leiding (Ps.l43:10; Eseg.36:27; Joh.l6:13, Rom.8:14). 
 
2.3 DIE HEERSENDE OMSTANDIGHEDE 
 
As God Sy Woord en die getuienis van Sy Gees gee, sal Hy omstandighede beskik om dit vir u moontlik 
te maak om in Sy wil voort te gaan. As omstandighede dit vir u moeilik maak om gelowig voort te gaan, 
vra die Here dan om die oorsaak vir u te wys. Moontlik is 'n hindernis deur die sielevyand daar gestel. 
Pleit dan die oorwinning deur die kosbare Bloed van die Here Jesus. “Die wapens van ons stryd is nie 
vleeslik nie. maar kragtig deur God om vestings neer te werp.'' (2 Kor. 10:4) Gebruik die gebedswapen 
vir die verwydering van alle hindernisse, en gaan dan in die geloof voort met die wete dat God 
vooruitgaan en met u in die vervulling van Sy wil is. 
 
Aan die anderkant mag God 'n doel hê dat u nie dadelik kan voortgaan nie. Moontlik is dit God se wil, 
maar nie Sy tyd nie. Hy weet van die begin wat die end gaan wees. Vertrou Hom en berei uself op elke 
moontlike manier voor vir die dag wanneer omstandighede, die Woord van God en die getuienis van 
die Gees ooreenkom en u in staat stel om in die volmaakte wil van God voort te gaan (Jer.32:6-9; 
Ps.37;23; Spr.l6:9). 
 
2.4 DIE GEBEDE EN RAAD VAN VOLWASSE CHRISTENE 
 
Ons moet altyd eers na die Here gaan om in die eerste plek van Hom leiding te kry, maar dit is goed om 
te onthou dat gevorderde Christene met baie jare ondervinding in die dinge van God, ons kan help 
deur hulle gebede en wyse raad. Dit is nie altyd nodig nie, maar as u so voel, doen dit gerus. Moontlik 
is wat hulle sê ‘n bevestiging van die weg waarlangs u al juis gelei is. Maar maak seker dat u u leiding 
van die Here self kry. Lees Jer.42:1-10 en vergelyk dit met 1 Thes.3:11. 
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Moenie ontsteld raak as die leiding wat u soek nie dadelik gegee word nie. Wag 
biddend op die Here en soek Sy aangesig totdat Sy wil openbaar word. In Jer.42:7 lees ons – “En aan 
die einde van tien dae, het die woord van die Here tot Jeremia gekom. 
 
In hierdie verband het George Muller twee lesse geleer wat hom diep beïndruk het: 
 

• Die veilige weg in elke krisis is gelowige gebed saam met die Woord van God. 

• Voortdurende onsekerheid oor wat ek moet doen, is rede vir voortdurende wag op die Here. 
 
Dink na hieroor. 
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Toets  9 
Leiding 

 
 
1. Wanneer weet 'n Christen dat hy nie sy gesonde verstand kan vertrou nie?  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2. Wanneer 'n Christen sy gesonde verstand gebruik, wat is die finale toets of hy reg is? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Begeer God om Sy wil aan ons te openbaar? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Noem 2 struikelblokke wanneer u die wil van God wil ken. 
 

n. _____________________________________________________________________________ 
 

o. _____________________________________________________________________________ 
 

5. Noem 4 dinge wat God gebruik om Sy wil te openbaar. 
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________ 
 

c. _____________________________________________________________________________ 
 

d. _____________________________________________________________________________ 
 
6. Noem 2 van hulle wat die belangrikste is en wat altyd teenwoordig moet wees.  
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________ 
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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie  10 
______________________________________________________________________ 

 
VERSEKERING VAN SALIGHEID 

 
INLEIDING 
 
Die Christen se grootste skat op aarde is die innerlike versekering dat hy of sy aan God behoort en die 
ewige lewe HET (1 Joh. 5.12,13). Dit gee 'n mens 'n voorsmaak van die hemel terwyl ons nog op die 
aarde is. 
Hierdie gedagte moes seker Samuel Wesley aangespoor het toe hy, in die laaste oomblikke van sy 
heilige lewe op aarde, vir sy seun John gesê het: "Die innerlike getuienis, my seun, die innerlike 
getuienis: dit is die sterkste bewys van Christelikheid" (Rom. 8:14-17) 
Al word daar soms 'n verskil tussen versekering van saligheid en die getuienis van die Heilige Gees 
gemaak, is die twee tog maar wesenlik dieselfde in die ondervinding van weergebore Christene. Die 
een sê: "Ek het die getuienis van die Gees dat ek 'n kind van God is", en die ander sê: "Ek het die 
versekering van saligheid". Beide benaminge is Skriftuurlik, maar die term wat ons in hierdie lesing 
gebruik, is: 
 
1.  DIE GETUIENIS VAN DIE HEILIGE GEES 
 
Op die vraag: "Wat is die getuienis van die Heilige Gees?" gee ons die antwoorde van twee 
gesaghebbendes oor die onderwerp. 
Eerw. J.A. Woord: "Dit is 'n soete innerlike oortuiging van die Gees dat God om Christus wil, my sondes 
vergewe het, my siel gewederbaar het, en my deur die Bloed van die Here Jesus van alle sonde gereinig 
het." 
Eerw. John Wesley: “Met die getuienis van die Heilige Gees bedoel ek 'n innerlike indruk op my siel, 
waardeur die Heilige Gees dadelik en direk tot my gees getuig dat ek 'n kind van God is, dat die Here 
Jesus my liefgehad het en Homself vir my gegee het, en dat al my sondes uitgedelg is, en dat ek, ja ek, 
met God versoen is”  
Woorde is altyd ontoereikend om geestelike ondervindinge te beskryf of duidelik te maak, want die 
werk van die Heilige Gees in 'n mens is 'n saak van die hart en nie die verstand nie. Tog is daar genoeg 
bewyse in die geskiedenis en ook in die Bybel omtrent die getuienis van die Heilige Gees van God in 'n 
mens se lewe.  
Ons het alreeds na die Heilige Gees verwys wat ons terughou van die kwaad, 'n drang na die goeie gee 
en volgens die wil van God lei; maar die getuienis van die Gees waarvan ons nou praat, gee versekering 
dat God ons aangeneem het as kind 
(Rom.8:15,16); (Gal .4:6); en vergelyk (Rom .5:1-5). 
 Hierdie getuienis van die goddelike Gees het twee aspekte. Op die besonderhede van elkeen moet 
deeglik gelet word. Ons noem hulle die direkte getuienis en die indirekte getuienis.  
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• DIE DIREKTE GETUIENIS 
 
Paulus se verklaring in (Rom.8:16) is die klassieke Skrifgedeelte oor die onderwerp: “Die Gees Self 
getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.” Dink weer na oor John Wesley se verklaring 
hiervan: "Met die getuienis van die Gees bedoel ek 'n innerlik indruk op my siel waardeur die Heilige 
Gees dadelik en direk tot my gees getuig dat ek 'n kind van God is, dat die Here Jesus my liefgehad het 
en Homself vir my gegee het, en dat al my sondes uitgedelg is, en dat ek, ja ek, met God versoen is." 
Dit is die hoogste vorm van bevestiging wat ons moontlik kan hê met betrekking tot die ewige saligheid 
van ons siele.  

Dit is die bron van Johannes se vertroue en versekering as hy in sy eerste sendbrief herhaalde 
kere sê: "Ons weet." (1 Joh. 3:14, 24, 4:13) As ons werklik weergebore is, kan ons dit weet. God het ons 
nie in duisternis (Joh.8:12) of in die newels van vertwyfeling gelaat nie, maar aan ons Sy Heilige Gees, 
die Gees van waarheid, gegee sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het - lees 1 
Kor.2:12. Onthou u Joh. 16:13-14. Leer en onthou hierdie versies. 
Soos ons die direkte getuienis van die Gees met verwondering betrag, moet ons ook die indirekte 
getuienis van die Gees met wysheid betrag die wysheid van God. 
 
1.2  DIE INDIREKTE GETUIENIS 
 
Soos alreeds gesê, is dit die bevestigende getuienis. Hierdeur is ons bewus van die feit dat 'n morele 
verandering deur die Heilige Gees in ons lewe bewerk is, deurdat ons die Here Jesus as Verlosser 
ontvang het. "Streng gesproke", sê John Wesley, "is dit 'n gevolgtrekking wat kom, gedeeltelik van die 
Woord en gedeeltelik van ons persoonlike ondervinding. Laat ons in elk geval onthou dat die indirekte 
getuienis, soos die direkte getuienis van die Heilige Gees kom en gegrond is op wat Hy in ons bewerk 
het. 
 
a. Die Getuienis Van 'n Veranderde Natuur 
Dit is die getuienis van 'n persoonlike ondervinding. Dit is 'n onbetwisbare feit dat as 'n man waarlik 
deur geloof in Jesus Christus weergebore is, hy 'n nuwe natuur sal hê. Soos Paulus in 2 Kor. 5:17 sê: "As 
iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel — die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut 
geword.” 
Dat dit die ondervinding van die eerste Christene was, sien ons duidelik in die Handelinge van die 
Apostels; maar vir duidelike onderrig oor die vrugte of eienskappe van die nuwe geboorte, moet ons na 
die sendbriewe gaan. 
 
b. Die Getuienis Van Die Woord Van God 
Die Sendbriewe van Johannes is vol verwysings na die kennis wat ons kan hê van geestelike 
werklikhede, en dit is in sy Eerste Sendbrief waar sommige van die  kenmerke van die Nuwe Geboorte 
duidelik aangestip word waarmee ons ons geestelike ondervinding kan toets. (2 Kor. 13:5) 

• Deur gehoorsaamheid aan die Woord van God - (1 Joh,2:3-5)  

• Deur 'n regverdige lewenswandel - (l Joh.3:l-9) 

• Deur liefde vir ander Christene - (1 Joh.3:11-14) 

• Deur opregte geloof in Christus - (1 Joh.5:9-13); (Joh:12); (Open.3.20). 
 
As hierdie dinge van u waar is, kan u u hart voor God gerusstel wanneer 'n skuldige gevoel soms maak 
dat u begin twyfel (1 Joh.3:19). Baie Christene het ondervind dat soos hulle die Woord lees, daar 'n 
toenemende begrip is van wat die Here deur die Nuwe Geboorte vir hulle gedoen het. Hulle vind dat 
hulle geestelike ervaring met die Skrif en die karakter van die Here Jesus ooreenkom hulle het die 
getuienis van die Woord van God. 
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Hier sien ons die wysheid van God: die getuienis van 'n veranderde natuur en die getuienis van die 
Woord van God wat die direkte getuienis van die Gees in die mens bevestig. Dit bewaar ons van 
eiegeregtigheid en selfbedrog en is die bevestiging van 'n werk wat waarlik van die Gees van God is. 
 
1.3  VOORDELE VAN DIE GETUIENIS VAN DIE GEES 
 
Die voordele is menigvuldig. Versekering bring vertroue in verband met ons regverdigmaking, 
wedergeboorte, en aanname in die familie van God. Vertroue in verband met geestelike werklikhede 
gee vrymoedigheid sodat ons gelowig in die teenwoordigheid van  God kan kom; ons geloof in Christus 
is versterk; ons kan nou doen wat reg is volgens die Woord van God; ons kan nou teenoor ander getuig 
van die verlossing wal ons in Christus het – (Heb. 10:15-23); (2 Tim.1:7-12); (Titus 2:1, 7, 8, 11-15); 
(Rom 10:8-11). Hierdie en ander vrugte van die Gees het die lewes van die vroegste Christene 
gekenmerk, en moet ons lewes kenmerk, want dieselfde Gees getuig en werk ook in ons. 
 
2.  ANDER GETUIES 
 

2.1  DIE GETUIENIS VAN DIE GESK1EDENIS 
Blye versekering, Jesus is myn  
O, wat ‘n voorsmaak van heerlikheid rein; 
Wedergebore, rein deur Sy bloed, 
Smaak ek Sy vrede in my gemoed.                             (F. Crosby) 

 

Z. Neusser getuig as volg: "Sondag het ek kerk toe gegaan en terwyl ek die woorde van 'n lied sing, 'ons 
glo ook in Jesus Christus', het ek Hom duidelik as my Saligmaker gesien. Ek wou dadelik alleen kom om 
my hart voor Hom uit te stort.  My siel was met dankbaarheid gevul en met 'n stille, sagte vreugde wat 
onmoontlik in woorde omskrywe kon word. Ek het volkome sekerheid gehad dat my Beminde myne 
was, en ek Syne. Tot vandag is daardie versekering nog daar." 
Wesley getuig dat 99% van die bekeerlinge onder die prediking van die eerste Wesleyane die direkte 
getuienis van redding gehad het en die presiese tyd kon sê toe hulle oorgegaan het uit die duisternis 
tot Sy wonderbare lig. "Die algemene reël," het Wesley verklaar, "is dat die wat gered word, dit weet." 
Dr. Adam Clarke skryf: "Ek sou nooit na die getuienis van die Heilige Gees gesoek het as ek nie talle 
skrifte ontdek het wat dit duidelik bevestig nie, en as ek nie gevind het dat alle ware godsmanne 
hierdie seën geniet het nie - 'n seën wat die erfreg van al die seuns en dogters van God is. Waar ek ook 
met diep geestelike mense in aanraking gekom het, het ek hierdie seën gevind. Almal wat hulle van 
ongeregtigheid tot die lewende God gekeer het, en verlossing deur geloof in die Bloed van die Kruis 
gesoek het, het hulle in hierdie genadewerk verbly. Dit is nie 'n voorreg waarmee sommige 
begunstigdes van die Here geseën word nie, maar die deel van alle kinders van God op grond van die 
Skrifte en ondervinding. 
 
2.2. DIE GETUIENIS VAN DIE SKRIF 
 
Soos die Here God Martin Luther gebruik het om die byna vergete leer van regverdigmaking deur die 
geloof weer opnuut te verkondig, so het die Here God John Wesley gebruik om die byna vergete leer 
van ‘die getuienis van die Heilige Gees’ weer opnuut te verkondig. 
 
John Wesley het bewys dat die leer deur die vroegste Christen-leiers verkondig was; maar dit was net 
in die Bybel dat hy die grondbeginsels daarvan duidelik gesien het. Hebreërs 11 word soms die 
Nasionale Galery van die Bybel genoem, want daarin kry ons die portrette van die groot helde van die 
geloof in die Ou Testament. Onder hulle is twee van wie dit vermeld word dat hulle die getuienis van 
die Heilige Gees het: Abel (v.4), en Henog (v.5). Lees ook (Jes.6:7); (Ps.103.1,3, 12). 
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Onder die baie verwysings na die leer in die Nuwe Testament noem ons die van Johannes, Paulus en 
Petrus; (1 Joh.4.13); (Rom.8:16); (Hand.15:8). Lees die volgende verse in die volgorde soos aangegee: 
(Rom.8:16); (Gal.4:6); (1 Joh.5.10). "Dit is die Gees wat getuig want die Gees is die waarheid. " (1 
Joh.5:6) Hierdie Skrifte leer duidelik dat die Heilige Gees van die verhouding tussen die gelowige en sy 
God getuig. 
 
2.3. DIE VOORREG VAN ELKE GELOWIGE 
 
Alle Christene ontvang nie die getuienis van die Gees op dieselfde manier of met dieselfde krag en 
intensiteit nie, maar dit is 'n ondervinding wat alle wedergebore Christene kan geniet. Iemand het van 
die Getuienis van die Heilige Gees gepraat as die Christen se ‘geestelike geboortesertifikaat’. 
Die getuienis mag geleidelik kom, uitgestrek oor 'n tydperk, gepaard met groot vreugde, 'n diepe 
vrede, of oorvloedige liefde vir God en mens. Dit mag ook op ander maniere kom, want die Heilige 
Gees werk soos Hy wil, maar elkeen wat die Here Jesus as persoonlike Saligmaker aangeneem het, 
moet dit verwag en daarop wag. As u weergebore is en nie die versekering het nie, vra die Here om dit 
dan vir u te gee, of dat Hy vir u sal wys of daar moontlik 'n hindernis in u lewe is. Miskien weet u van 
iets in u lewe waaroor die Here alreeds met u gespreek het. As dit so is, maak dit dan dadelik reg. Niks 
kan vergelyk word met die versekering dat ons waarlik aan die Here behoort nie. Lees weer 2 Kor.6: 14-18). 
Moontlik is dit omdat u nog nie volkome aan God oorgegee is nie; doen dit onvoorwaardelik. God sal vir u wys wat 
die hindernis is. Een hindernis is dikwels dat ons nog nooit teenoor ander getuig het van ons geloof in die Here Jesus 
nie. Dit mag u probleem wees.  
 


