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Die Woord van God 
Lesing 1 

 
Die Heilige Skrifte, die Ou en Nuwe Testament, is die geskrewe Woord van God, deur 
Goddelike ingewing oorgedra aan heilige manne van God wat gespreek en geskryf het soos 
deur die Heilige Gees gedrywe. In hierdie Woord het God die kennis aan die mens oorgedra 
wat nodig is vir sy verlossing. Die Heilige Skrifte is die onfeilbare openbaring van Sy wil. 
Hulle is die norm vir karakter, die toets vir ondervinding, die gesaghebbende openbaarder 
van leerstellings en die betroubare beskrywing van God se handelinge in die geskiedenis. – 
“Fundamentele Leerstellings,” 1. 
 
o Geen boek is nog ooit so bemin, so gehaat, so geëerbiedig, so veroordeel as die 

Bybel nie. 
o Mense van alle oortuiginge – van bevrydingsteoloë tot kapitaliste, van fasciste tot 

Marxiste, van diktators tot bevryders, van pasifiste tot militariste – blaai deur sy 
boeke vir die woorde wat hul dade sal regverdig 

o Die Bybel se unieke posisie spruit uit sy bron en uit sy inhoud. 
o Dit is God se openbaring van die unieke God-mens: die Seun van God, Jesus 

Christus – die verlosser van die wêreld. 
Goddelike Openbaring 

Algemene Openbaring 
o Die insig in die natuur van God wat die geskiedenis, menslike gedrag, die 

gewete en die natuur ons gee word dikwels “algemene openbaring genoem. 
o Ps. 19:2 – Die sonlig, die reën, die berge en strome getuig almal van ŉ 

liefdevolle Skepper. 
o Ander sien bewyse van ŉ sorgsame God in die heuglike verhoudinge en 

buitengewone liefde tussen vriende en familielede, man en vrou, ouers en 
kinders. 

o Jes. 66:13, Ps. 103:13 
Besondere Openbaring (Spesiale Openbaring) 
o Die Sonde beperk God se openbaring van Homself deur sy skepping. 
o Deur sowel die Ou en Nuwe Testament het Hy Hom op spesifieke wyse aan 

ons geopenbaar, sodat daar geen twyfel oor Sy liefdevolle geaardheid kan 
bestaan nie. 

o Eers het Hy hom deur profete bekend gemaak; daarna het Sy hoogste 
openbaring gevolg, in die wese van Jesus Christus (Heb. 1:1,2) 

o En deur middel van die Skrifte breek God deur ons verstandelike, sedelike en 
geestelike beperkinge en toon Hy hoe gretig Hy is om ons te red. 

Die Brandpunt van die Skrifte 
o Jesus Christus is die brandpunt van die Skrifte. 
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o Die Ou Testament noem die Seun die Messias, die Verlosser van die wêreld. 
o Die Nuwe Testament openbaar Hom as Jesus Christus, die Verlosser. 
o Jesus se kruisdood is die hoogste openbaring van die natuur van God. 
o Weldra sal Sy sege op Golgota vervul word in die uitskakeling van 

ongeregtigheid. 
o Die mens en God sal herenig wees. 
o Outeurskap van die Skrifte 
o Skrywers het na die Heilige Gees verwys as die Een wat deur middel van die 

profete met die volk gekommunikeer het. 
o Dawid: “Die Gees van die Here spreek in my…” 
o Esegiël: “Die Gees het op my gekom…” 
o Miga: “Ek…is vol krag, met die Gees van die Here” 
o Die Nuwe Testament het die rol van die Heilige Gees in die ontstaan van die Ou 

Testament erken. 
o Die skrywers van die Nuwe Testament het die Heilige Gees as die bron van hul 

eie boodskappe erken. 
o Paulus: “Maar die Gees sê uitdruklik…” 1Tim. 4:1 
o Johannes: “Ek was in die Gees op die dag…” Openb. 1:10 
o So het God homself dan in die persoon van die Heilige Gees deur die Heilige 

Skrifte geopenbaar. 
o God het ander se hande gebruik om die Skrifte te skryf, ongeveer 40 pare oor ŉ 

tydperk van 1500 jaar. 
Die Inspirasie van die Skrifte 
o “Die hele Skrif is deur God ingegee.” 2Tim 3:16,17 
Die Inspirasie Proses 
o “heilige mense van God” wat “deur die Heilige Gees gedrywe” is 2Pet. 1:21 
o God het mense besiel – nie woorde verskaf nie. 
o In sommige gevalle is die skrywers aangesê om die presiese woorde van God te 

herhaal. 
o Elke skrywer het hul eie taalpatrone en styl gebruik 
o Paulus: “die geeste van die profete is aan die profete onderworpe” 1Kor. 14:32 
o Ware ingewing wis nie die profeet se individualiteit, rede, integriteit of 

persoonlikheid uit nie. 
o Dit is omdat God op hierdie wyse kommunikeer dat die woordeskat in die 

verskillende boeke verskil en die mate van opvoeding en kultuur van die skrywers 
aan die lig gebring word. 

o Die skrywers van die Bybel was God se penvoerders. 
o Die Bybel is dus die Goddelike waarheid wat in mensetaal uitgedruk word. 
o Inspirasie en die Skrywers 
o Diegene wat die Bybel help skryf het, is nie weens natuurlike aanleg gekies nie. 
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o Ook het die Goddelike openbaring nie die persoon bekeer of hom van die ewige 
lewe verseker nie. 

o Bileam was onder Goddelike ingewing. Num.23,24; Num. 31:8-16; Deut. 23:4 
o Soms het die Bybelse skrywers die Goddelike boodskap wat hulle bekend 

gemaak het, soms nie mooi verstaan nie. 1Pet 1:10-12 
Die Metodes en Inhoud van die Openbaring 
o Dikwels het die Heilige Gees Goddelike kennis deur middel van gesigte en drome 

meegedeel. Num. 12:6 
o Soms het Hy hoorbaar of tot die innerlike wese gepraat. 1Sam. 9:15 
o Sagaria het simboliese voorstellings met verklarings ontvang. Sag. 4 
o Johannes & Paulus ontvang mondelingse opdragte. 2Kor. 12:1-4; Openb. 4,5 
Inspirasie en die Geskiedenis 
o Of die inligting nou van persoonlike waarneming kom, van mondelinge of 

skriftelike bronne, of regstreekse openbaring, die skrywer het alles onder die 
Heilige Gees se leiding ontvang. 

o Die Bybel openbaar God se plan in Sy dinamiese interaksie met die mensdom nie 
in ŉ versameling abstrakte leerstellings nie. 

o Sy self openbaring is gegrond op ware gebeurtenisse. 
o Die historiese gebeurtenisse is “skadubeelde” of “voorbeelde” en “is opgeskrywe 

as ŉ waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het” 1Kor. 
10:11 

o Rom. 15:4 
o Die lewensbeskrywings van die Bybelse persoonlikhede bied nog ŉ voorbeeld 

van goddelike ingewing. 
o Dit gee ŉ getroue beskrywing van beide hul sondes en hul suksesse. 
o Noag se gebrek aan selfbeheersing of Abraham se bedrog ens. 
Betroubaarheid van die Skrifte 
o Die resultate van Bybelse argeologie toon dat baie beweerde foute werklik 

wanbegrippe aan die kant van die geleerdes was. 
o Waar teenstrydighede teëgekom word, moet dit nie vertroue in die Skrifte 

ondermyn nie; hulle is dikwels die gevolg van ons onnoukeurige begrippe eerder 
as werklike foute. 

o *Evalueer die volgende verse en hoe hulle verstaan moet word: Mat. 5:38 vs. Ex. 
21:23-25 

Die Gesag van die Skrifte 
Die Aanspraak van die Skrifte 
o Soms het die rol van die mens wat God gebruik het, in die agtergrond verdwyn. 
o Mattheus verwys na gesag agter Ou Testament: “Dit het alles gebeur, sodat die 

woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het” Matt. 1:22 
Jesus en die Gesag van die Skrifte 
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o “Daar is geskrywe” Matt. 4:4,7,10; 5:17 ; Luk. 20:17 
o Christus het die Heilige Skrifte dus sonder voorbehoud aangeneem as die 

gesaghebbende openbaring van die wil van God. 
Die Heilige Gees en die Gesag van die Skrifte 
o Sonder dat die Heilige Gees ons gees verlig sal ons die Bybel nooit reg kan 

verstaan of selfs kon erken as die gesaghebbende wil van God nie. 1Kor. 2:11 
o Die Heilige Skrifte en die Heilige Gees kan NOOIT geskei word nie. 
o Die Heilige Gees is sowel die outeur as openbaarder van Bybelse waarhede. 
o Alle menslike wysheid moet aan die gesag van die Skrifte onderwerp word. 
o Die Bybelse waarhede is die norm waaraan alle idees getoets moet word. 

Die Eenheid van die Skrifte 
o As die Skrifte oppervlakkig gelees word, sal hulle oppervlakkig verstaan word. 
o Die twee Testamente is een, soos God een is. 
o Die Ou Testament openbaar, deur profesieë en sinnebeelde, die evangelie van die 

komende Verlosser. 
o Die Nuwe Testament openbaar deur die lewe van Jesus, die Verlosser wat gekom 

het – die evangelie in werklikheid. 
 

In Sy genade roep God ons om Hom te leer ken deur Sy Woord te ondersoek.  
Daarin vind ons die ryke seën van die sekerheid van ons verlossing.  Ons kan 

persoonlik ontdek dat die Skrifte “nuttig is tot lering, tot weerlegging, tot 
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.”  Deur hulle kan ons 

“volkome…wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” 2Tim. 3:16,17 
 

NOTAS: 
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Die Godheid 
Lesing 2  

 
Daar is een God: Vader, Seun en Heilige Gees, ŉ eenheid van dr ie mede-ewige Wesens.  
God is onsterflik, almagtig, alwetend, en bo alles, alomteenwoordig.  Hy is perkeloos en bo 
menslike begrip, en tog bekend deur Sy selfopenbaring.  Hy is ewig waardig om aanbid en 
gedien te word deur Sy ganse Skepsel. – “Fundamentele Leerstellings,” 2 
 
v Net enkeles het besef wie Jesus werklik was 
v Toe Johannes geskryf het: “Hy het na sy eiendom gekom, en sy mense het Hom 

nie aangeneem nie” (Joh. 1:11), het hy nie net aan die skare om die kruis gedink 
nie, of selfs nie net aan Israel nie, maar aan elke geslag wat nog geleef het. 

v Hierdie onkunde toon weereens dat die mens se kennis van God gans en al 
ontoereikend is. 

v Kennis van God 
Ø Al die mens se wysheid kan nie deurdring tot die Godheid nie. 
Ø Een van die mees basiese gebooie van die Skrif is om “God met jou hele hart 

en met jou hele siel en met jou hele verstand” lief te hê (Matt.22:37). 
Ø Ons kan nie iemand liefhê wat ons glad nie ken nie 
Ø God is Kenbaar 
§ Die Bybel toon dat die Christelike geloof “nie ŉ verhaal van die mens se 

soektog na God is nie; dit is die produk van God se openbaring van 
Homself en Sy doeleindes aan die mens.” 

§ Die doel van selfopenbaring was om die kloof tussen ŉ opstandige wêreld 
en ŉ sorgsame God te oorbrug 

§ Johannes het gesê: “Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons 
verstand gegee het om die Waaragtige te ken.” (1Joh. 5:20) 

Ø Om Kennis van God op te Doen 
§ Daar moet ŉ ontvanklikheid vir die Heilige Gees wees en ŉ gewilligheid 

om die wil van God te doen. (Joh. 7:17) 
§ Ons kan onsself nie bo God verhef en Hom as ŉ onderwerp behandel wat 

ontleed en bereken kan word nie. 
§ Sy selfopenbaring – die Bybel! 

v Die Bestaan van God 
Ø Daar is twee hoofbronne van getuienis vir die bestaan van God – Natuur en 

Skrifte 
Ø Die Getuienis van die Skepping 
§ Elke mens kan God leer ken uit die Natuur en menslike ondervinding. 
§ Menslike gedrag gee ook blyke van die bestaan van God. 

Ø Getuienis uit die Skrif 
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§ Die Bybel bewys nie dat God bestaan nie, hy veronderstel dit! 
§ Die Bybel noem God die Skepper, die Onderhouer en Heerser van die 

ganse Skepping. 
§ Geloof in God is egter nie blind nie, maar rus op voldoende getuienisse van 

Skrif en natuur 
v Die God van die Skrifte 
Ø Die Bybel openbaar God se wenslike hoedanighede deur Sy name, handelinge 

en beskrywings 
Ø Die Name van God 
§ Toe die Skrif ontstaan het, was name belangrik. 
§ Geglo dat name het die ware natuur en identiteit van die draer weergee 
§ Hebreeuse name: El (God), Elohim (God is almagtig); Eljon, El Eljon 

(Allerhoogste God, Sy verhewe status); Adonai (Almagtige Heerser); 
Shaddai (Almagtige); Jahweh (Jehova of Here – verbondstrou) 

Ø God se handelinge 
§ Skepper (Gen. 1), Onderhouer van die wêreld (Heb. 1:30), Redder en 

Verlosser (Deut. 5:6; 2Kor. 5:19), Lasdraer, Beplanner en Voorspeller (Jes. 
46:10,11), Beloftes(2Pet.3:9), Vergewe sondes (Exod. 34:7), Hy is Heerser 
en Koning van die eeue(1Tim.1:17) 

Ø God se Eienskappe 
§ God is die Ewige, Hy het lewe in Homself(Joh.5:26), Onafhanklik in 

wil(Efe.1:5), Alwetend(Job.37:16), Alfa en Omega(Openb. 1:8), 
Alomteenwoordig (Ps. 139:7-12), Hy is Ewig (Ps. 90:2), Onveranderlik 
(Mal. 3:6). 

§ Die Godheid is ook vol liefde, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid, 
heiligheid, regverdigheid, reg en waarheid. 

v Die Soewereiniteit van God 
Ø “Na sy wil handel Hy…en daar is niemand wat sy hand kan 

afslaan…nie.”(Dan. 4:35) 
Ø Jakobus vermaan: “in plaas dat julle sê: As die Here wil.”(Jak. 4:15) 
Ø Uitverkiesing van die Vryheid van die Mens 
§ Die Bybel toon God se algehele beheer oor die wêreld. 
§ Hy het mense “verordineer(beteken – voorafbepaal) om gelykvormig te 

wees aan die beeld van sy Seun.”(Rom.8:29, 30) 
§ Die beduidenis van hierdie tekste is inklusief 
§ Die Bybel verklaar duidelik dat God “wil hê dat alle mense gered word en 

tot kennis van die waarheid kom.”(1Tim. 2:4) 
§ Joh. 3:16 – “…sodat elkeen wat in Hom glo…” 
§ God ken van die begin af die keuse wat elke individu sal maak, MAAR Sy 

voorkennis beteken nie dat Hy bepaal het wat daardie keuse sal wees nie. 
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§ Uitverkiesing is gebaseer op die konsep dat almal wat God kies gered sal 
word(Joh. 1:12; Efe. 1:4-10) 

§ Verlossing is vir almal beskikbaar – maar God kies sekere mense uit vir 
besondere take. 

§ God se agting vir die mens se vryheid van keuse 
Ø Voorkennis en die Mens se Vryheid 
§ Die voorkennis van God tas nooit die mens se vryheid aan nie. 

v Die Goddelike Dinamiek 
Ø Is daar net een God? Wat van Christus en die Heilige Gees? 
Ø Die Eenheid van God 
§ Israel het geglo in net een God(Deut. 4:35) 
§ Die Nuwe Testament plaas nadruk op die eenheid van God(Mar. 12:29-32; 

Joh. 17:3) 
Ø Die Pluraliteit van die Godheid 
§ Hoewel die Ou Testament nie uitdruklik leer dat God drie-enig is nie, dui 

dit tog op ŉ pluraliteit van die Godheid. 
§ “Laat ons mense maak na ons beeld”(Gen. 1:26) – Eloheem meervoud 
§ Verwysings ook na die Gees van God(Gen. 1) 
§ Verwysings na Jesus(Jes. 42:1) 

Ø Die Verhouding Binne die Godheid 
§ Hulle is ŉ eenheid van drie saambestaande wesens met ŉ unieke en 

raaiselagtige verhouding 
§ ŉ Liefdevolle Verhouding 

· Jesus se uitroep: “My God, my God, waarom het U My verlaat?(Mar. 
15:34) 

· Sondaar sal nooit begryp wat Jesus se dood die Godheid gekos het nie.  
Van ewigheid was Hy met Sy Vader en die Gees 

· Die liefde word in 1Kor. 13 omskryf 
· Al drie is Goddelik, tog deel hulle hierdie Goddelike kragte en 

hoedanighede. 
· Hoewel die Godheid nie een persoon is nie, is God een in doel, in 

gedagte en in natuur. 
§ ŉ Funksionerende Verhouding 

· Dit wil voorkom asof die Vader as bron ageer, die Seun as middelaar en 
die Gees as aktiveerder of toepasser 

· Luk. 1:35 
· Elke lid van die Godheid was by Jesus se doop teenwoordig.(Mat. 3:17) 
· Heilige Gees belowe(Joh. 14:16); Kruis gehang(Matt. 27:46); Seënbede 

met Heilige Gees. (2Kor. 13:14) 
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· Die Vader en die Seun stuur die Gees om Christus aan elkeen te 
openbaar.(Joh. 15:26) 

Ø Fokus op Verlossing 
§ Ons doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, maar die Bybel 

fokus en openbaring is deur Jesus. 
§ Hy is die Hoop, die Goeie Tyding, die Salige Hoop, Middelaar tussen God 

en ons. 
§ As ons na die kruis kyk, sien ons die hart van God 
§ Aan die kruis het die Drie-eenheid volkome onselfsugtigheid openbaar. 

 
Die enige ware God is die God van die kruis. Christus het aan die heelal die 

ondeurgrondelike liefde en reddende krag van God onthul; Hy het ŉ Drie-enige God 
onthul wat bereid was om die foltering van skeiding deur te staan weens Sy 

onvoorwaardelike liefde vir ŉ opstandige planeet.  Van hierdie kruis af verkondig 
God sy liefdevolle uitnodiging tot ons: Word versoen, “ en die vrede van God, wat 
alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.” 

Fil. 4:7 
 

NOTAS: 
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God Die Vader 
Lesing 3 

 
God die Ewige Vader is die Skepper, Bron, Onderhouer en Heerser van die ganse 
skepping.  H y is regverdig en heilig, genadig en barmhartig, lankmoedig en 
oorvloedig in onfeilbare liefde en trou.  D ie hoedanighede en kragte wat in die 
Seun en in die Heilige Gees kenbaar is, is ook openbarings van die Vader. – 
“Fundamentele Leerstellings,” 3 
 
v Beskouing Oor Die Vader 
Ø Daar is baie wanbegrippe oor God die Vader 
Ø Is Hy, soos party van Hom dink, die “Ou Testamentiese God” – ŉ 

God van toorn, wat gekenmerk word deur die leuse “oog vir oog en 
tand vir tand” (Mat. 5:38 vs. Ex. 21:24) 
Ø Is Hy ŉ streng God wat volmaaktheid eis? 
Ø Of…God in Nuwe Testament wat voorstel dat ŉ mens die ander 

wang draai of die tweede myl stap (Mat. 5:39-41) 
v God die Vader in die Ou Testament 
Ø Die eenheid van die Ou en die Nuwe Testament word saamgebring in 

die verlossingsplan. 
Ø Dit is dieselfde God van beide Ou en Nuwe Testament wat vir die 

verlossing van Sy kinders spreek en handel 
Ø Die Nuwe Testament maak dit egter duidelik dat Christus, God die 

Seun, die daadwerklike uitvoerder van die Skepping was (Joh. 1:1-3) 
en dat Hy die God was wat Israel uit Egipte gelei het (1Kor. 10:1-4) 

Ø ŉ Genadige God 
§ Geen sondige mens het God ooit gesien nie (Ex. 33:20) 
§ Ex. 34:6,7 
§ Genade vergewe nie blindelings nie, maar word deur die beginsels 

van geregtigheid bepaal, ware bekering 
Ø ŉ Verbondsgod 
§ Omdat Hy graag blywende verhoudings tot stand wou bring, het 

God plegtige verbonde aangegaan met mense soos Noag, 
Abraham. 
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§ Hierdie verbonde openbaar ŉ persoonlike, liefdevolle God wat 
belang stel in Sy kinders se behoeftes 

Ø ŉ Verlossende God 
§ As God van die eksodus het Hy ŉ volk uit slawerny tot vryheid 

gelei. 
§ Veral die psalms was besiel met die diepte van God se liefdevolle 

betrokkenheid (Ps. 8:4,5) 
§ “Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag…nie” (Ps. 

22:25) 
Ø God ŉ Toevlug 
§ Dawid het God gesien as Een in wie hy toevlug kon vind. 
§ Ses vrystede van Israel ŉ voorbeeld van ons toevlug by God 
§ “Want Hy steek my weg in Sy hut…” (Ps. 27:5) 
§ “Vertrou op Hom altyd, o volk!” (Ps. 62:9 
Ø ŉ Vergewende God 
§ Na Dawid se owerspel en moord het hy ernstig gebid: “Wees my 

genadig, o God, na u goedertierenheid;…” (Ps. 51:3,13) 
§ Hy het vertroosting gevind deur die sekerheid dat God uiters 

genadig is. (Ps. 103:11-14) 
Ø ŉ God van Goedertierenheid 
§ God is Een “wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die 

hongeriges brood gee.  Die Here maak die gevangenes los.  Die 
Here open die oë van die blindes; die Here rig die wat geboë is op; 
die Here het die regverdiges lief.  Die Here behoed die 
vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op” (Ps. 146:7-9). 

Ø ŉ Getroue God 
§ God word vergelyk met ŉ eggenoot wat sy vrou liefhet al het Israel 

so baie afgedwaal. 
§ “Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie (Jes. 

41:9,10). 
§ Ondanks hul ontrouheid het Hy tederlik belowe > Lev. 26:40-42; 

Jer. 3:12). 
Ø ŉ God van Verlossing en Wraak 
§ Deur die tema van “die dag van die Here” openbaar die profete God se 

optrede ten behoewe van Sy kinders aan die einde van die tyd. 
§ Jes. 35:4 
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Ø ŉ Vader-God 
§ Hy neem persoonlike verantwoordelikheid en betrokkenheid. 
§ “Is Hy nie jou Vader wat jou geskape het nie?” (Deut. 32:6) 
§ “Het ons nie almal een Vader nie?  Het een God ons nie geskape 

nie?” (Mal. 2:10) 
v God die Vader in die Nuwe Testament 
Ø Die Vader van die Ganse Skepping 
§ Paulus identifiseer die Vader as afsonderlik van Jesus Christus 

(1Kor. 8:6; Heb. 12:9; Joh. 1:17) 
Ø Die Vader van Alle Gelowiges 
§ In die Nuwe Testament bestaan hierdie vader-kind verhouding nie 

tussen God en die volk van Israel nie, maar tussen God en die 
individuele gelowige (Mat. 5:45) 

§ Deur die verlossing wat Jesus bewerkstellig het, word gelowiges 
aangeneem as kinders van God (Gal. 4:5; Rom. 8:15,16) 

Ø Jesus Openbaar die Vader 
§ Jesus, God die Seun, het die grondigste openbaring van God die 

Vader gegee toe Hy, as God se selfopenbaring, vlees geword het 
(Joh. 1:1,14,18) 

§ “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” (Joh. 14:9) 
· ŉ God wat gee 

¨ Jesus het Sy Vader as ŉ gewende God voorgestel 
¨ Ons sien hoe Hy gee met die Skepping, te Betlehem en op 

Golgota. 
· ŉ God van liefde 

¨ Jesus se gunsteling tema was die tederheid en oorvloedige 
liefde van God. 

¨ “Julle moet jul vyande liefhê…” (Mat. 5:44,45) 
¨ As ons sien hoe Jesus hongeres voed, dowes genees, stommes 

laat praat, blindes laat sien, verlamdes laat loop, melaatses 
genees, dooies opwek, sondaars vergewe en duiwels uitdryf, 
sien ons die Vader Hom tussen mense begewe, Sy lewe aan 
hulle gee, hulle vry maak, hoop gee, en aan hulle komende 
hernieude aarde voorhou. 
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¨ Drie van Christus se gelykenisse beeld God se liefdevolle sorg 
vir die verlore mensdom uit (Luk. 15). 

¨ God neem altyd die inisiatief! 
¨ Die gelykenis van die verlore muntstuk beklemtoon die 

ontsaglike waarde wat God aan ons sondaars heg. 
¨ Die verlore seun openbaar God se ontsaglike liefde vir 

berouvolle kinders 
 
Die Vader wag met verlange na die Wederkoms wanneer die verlostes 
eindelik na hul ewige tuiste gebring sal word.  Dan sal Sy sending van “Sy 
eniggebore Seun in die wêreld…sodat ons deur Hom kan lewe” (1Joh. 
4:9) duidelik nie vergeefs gewees het nie.  Alleen onpeilbare, 
onselfsugtige liefde kan verklaar waarom, terwyl ons nog sondaars was, 
ons “met God versoen is deur die dood van Sy Seun” (Rom. 5:10).  Hoe 
kan ons sulke liefde versmaai en versuim om Hom as ons Vader te erken? 
 
NOTAS: 
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God die Seun 
Lesing 4a 

 
God die ewige Seun het in Jesus Christus vlees geword. Deur Hom is alle dinge 
geskape, is die natuur van God geopenbaar, die verlossing van die mensdom 
bewerkstellig en word die wêreld geoordeel.  Hy wat ewig ware God was, het ook 
waarlik mens geword, Jesus die Christus.  Hy is deur die Heilige Gees verwek en 
uit die maagd Maria gebore.  Hy het soos ŉ mens geleef en versoeking verduur, 
maar Hy het die geregtigheid en liefde van God volkome uitgeleef.  D eur Sy 
wonderwerke het Hy God volkome uitgeleef.  Deur sy wonderwerke het Hy God se 
krag gedemonstreer en is Hy geopenbaar as God se beloofde Messias.  H y het 
vrywillig gely en vir ons sondes en in ons plek aan die kruis gesterf, is uit die dood 
uit opgewek en het opgevaar om in die hemelse heiligdom vir ons op te tree.  Hy 
sal in heerlikheid terugkeer vir die finale verlossing van Sy kinders en d ie herstel 
van alle dinge. – “Fundamentele Geloof,” 4 
 
· Die Koper slang 
o Num. 21 
o Slang = Simbool van Satan asook sonde 
o Hy het sonde geword deur op Hom al die sondes van elkeen wat ooit 

geleef het of sou leef, te neem. (2Kor. 5:21) 
· Die Vleeswording: Voorspellings en Vervulling 
o God se plan is om almal te red wat gered wil wees. (Joh.3:16; 1Joh. 

4:9) 
o God se plan al gereed voor die grondlegging van die aarde. (1Pet. 

1:20,21) 
o Om ons egter volkome as seuns en dogters van God te herstel, moes 

Hy ŉ mens word. (Gen. 3:15) 
o ŉ Profetiese Dramatisering van die Verlossing 
§ Definisie: Sonde = die oortreding van die wet van God = Dood 
§ Aangesien daar “sonder bloedvergieting...geen vergifnis plaasvind 
nie” (Heb. 9:22) 

o Voorspellings Aangaande die Verlosser. 
§ Miga 5:1; Jes. 53:4-8 

o Die Verlosser Uitgeken 
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§ Jesus uit Abraham, uit ŉ maagd, in Betlehem gebore 
§ Een van Jesus se name was Emmanuel of “God Met Ons” – God-
mens natuur uitbeeld 
§ Met Sy kruisiging is nie een van Sy bene gebreek nie 
§ Christus se volgelinge het Sy dood herken as die enigste offer wat 
sondaars kon reinig.  

o Die Tyd van Sy Bediening en Dood 
§ Bybel openbaar dat God Sy Seun in “die volheid van die tyd” (Gal. 
4:4) na die aarde gestuur het. 
§ Toe Jesus Sy bediening begin “Die tyd is vervul” (Mark. 1:15) 
§ Meer as vyf eeue tevore het God deur Daniel Jesus voorspel 
§ God gee aan Jerusalem 70weke na 70jaar ballingskap. (Dan. 9) 
§ Tyd gebaseer op Num. 14:34; Eseg. 4:6 (jaar-dag profesie) 
§ Dekreet van Persiese koning Artasasta om Jerusalem te herbou 
word van krag in die noordelike herfs van 457v.C 
§ 7x70 = 490jaar (457v.C – 408v.C – 27n.C – 31n.C – 34n.C) 
§ 7weke (49jaar) + 62weke (434jaar) + 1week (7jaar) = 490jaar 

· Die Twee Nature van Jesus Christus 
o Joh. 1:14 – “Die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.” 
o Jesus Is Waarlik God 
§ Sy Goddelike eienskappe 

· Hy is almagtig – Mat. 28:18; Joh. 17:2 
· Hy is alwetend – Kol. 2:3 
· Hy is onveranderlik – Heb. 13:8 
· Hy is liefde – 1Joh. 3:16 

§ Sy Goddelike krag en prerogatiewe 
· Die werke van God word aan Jesus toegedig. 
· Hy is die Skepper – Joh. 1:3; Kol. 1:16 

§ Sy Goddelike name 
· Emmanuel – “God met ons” Mat. 1:23 
· Jahweh (Jehova) – Mat. 3:3 verwys na Jes. 40:3 

§ Sy Godheid erken 
· Thomas gee uiting: “my Here en my God!” Joh. 20:28 

§ Sy persoonlike getuienis 
· Jesus maak self aanspraak op gelykheid met God 
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· Hy identifiseer Homself as “Ek Is” Joh. 8:58 
§ Sy gelykheid met God veronderstel 

· Jesus kry erkenning saam God die Vader – Mat. 28:19; 2Kor. 
13:14; Joh. 14-16 

§ Hy word as God aanbid 
· Mense en engele aanbid hom – Mat. 28:17; Heb. 1:6 

§ Sy Goddelike natuur ŉ noodsaaklikheid 
· Christus het die mens met God versoen 
· Het die heerlikheid van God ten toon gestel – Joh.1:14, 18; 

14:9 
· Sy totale afhanklikheid van God – Joh. 5:30 
· Wonderwerke kom doen – Luk.6:19; Joh.5:1-15 
· Het nooit wonderwerke vir Homself gebruik nie 
· Jesus Christus is “een van natuur, een van karakter, een van 

doel” met God die Vader. 
· Hy is waarlik God! 

o Jesus Christus is Waarlik Mens 
§ Sy geboorte as mens – Joh. 1:14; Fil. 2:7,8 
§ Sy ontwikkeling as mens – Luk. 2:40,52; Heb. 5:8, 9; 2:10, 18 
§ Hy is ŉ “mens” genoem – Joh.1:30; Rom.5:15; Mat.8:20 
§ Sy menslike eienskappe – Ps.8:6; Heb.2:9,14,17; Mat.26:38 
§ Die omvang van Sy vereenselwiging met die menslike natuur – 
Rom.8:3 

· Hy was “in die gelykheid van die sondige vlees.” 
o Rom. 8:3 

· Hy was die tweede Adam – 1Kor.15:45,47 
o Heb. 5:2; Mat. 8:17; Jes. 53:4 

· Sy ondervinding met versoekings 
o In alle opsigte versoek soos ons. – Heb.4:15 
o Onder versoeking gely – Heb.2:18, 10 

· Kon Christus sondig? 
o As Hy waarlik mens was, JA! 

§ Die sondeloosheid van Jesus Christus se menslike natuur 
· Deur Heilige Gees verwek – Mat.1:20 
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· Heb. 4:15; 7:26; 2Kor.5:21 – Versoek maar geen sonde 
§ Die noodsaaklikheid dat Christus die menslike natuur op Hom neem 

· Om die Hoëpriester vir die mens te wees 
o Moes Middelaar wees – Sag. 6:13 
o Vereistes van hoëpriester: 
§ Moes saamvoel – Heb.5:2 
§ “barmhartig en getrou wees” – Heb.2:17 
§ Kan help die wat versoek word – Heb.2:18 
o Om selfs die mees ontaarde mens te kan red 
§ Fil. 2:7 
o Om Sy lewe vir die sondes van die wêreld te gee 
§ Rom.6:23; 1Kor. 15:3 
o Om vir ons ŉ voorbeeld te wees 
§ Joh.16:33 

 
 

Deur Hom te aanskou, word mense “van gedaante verander na dieselfde 
beeld, van heerlikheid tot heerlikheid” (2Kor. 3:18). Laat ons “die 

oog...vestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof...Want 
julle moet ag gee op Hom wat so ŉ teëspraak van die sondaars teen Hom 
verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie” (Heb. 
12:2,3). Waarlik, “Christus [het] ook vir julle gely...en julle ŉ voorbeeld 

nagelaat, sodat julle sy voetstappe kan navolg” (1Pet. 2:21; vgl. Joh.13:15). 
 

NOTAS: 
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God die Seun 
Lesing 4…vervolg 

 
God die ewige Seun het in Jesus Christus vlees geword. Deur Hom is alle dinge 
geskape, is die natuur van God geopenbaar, die verlossing van die mensdom 
bewerkstellig en word die wêreld geoordeel.  Hy wat ewig ware God was, het ook 
waarlik mens geword, Jesus die Christus.  Hy is deur die Heilige Gees verwek en 
uit die maagd Maria gebore.  Hy het soos ŉ mens geleef en versoeking verduur, 
maar Hy het die geregtigheid en liefde van God volkome uitgeleef.  D eur Sy 
wonderwerke het Hy God volkome uitgeleef.  Deur sy wonderwerke het Hy God se 
krag gedemonstreer en is Hy geopenbaar as God se beloofde Messias.  H y het 
vrywillig gely en vir ons sondes en in ons plek aan die kruis gesterf, is uit die dood 
uit opgewek en het opgevaar om in die hemelse heiligdom vir ons op te tree.  Hy 
sal in heerlikheid terugkeer vir die finale verlossing van Sy kinders en d ie herstel 
van alle dinge. – “Fundamentele Geloof,” 4 
 
· Die Vereniging van die Twee Nature 
o In wese het Jesus twee nature: die Goddelike en die menslike. 
o Hy is God-Mens > 100%God en 100%mens 
o Christus Is ŉ Vereniging van Twee Nature 
§ Die Bybel beskryf Jesus as een Persoon, nie twee nie. 
§ Paulus noem die persoon Jesus Christus God se Seun (Goddelike 
natuur) wat uit ŉ vrou gebore is (menslike natuur)- Gal. 4:4 
§ Fil. 2:6,7; Rom. 8:3; 1Tim. 3:16, 1Joh. 4:2 

o Die Onvermengde Samevoeging van die Twee Nature 
§ Soms beskryf die Bybel die Seun van God in terme van Sy menslike 
natuur: Hand. 20:28, Kol.1:13,14 
§ In ander gevalle beskryf dit die Seun van die mens ooreenkomstig 
Sy Goddelike natuur: Joh. 3:13; Rom. 9:5 
§ Toe Christus vlees geword het, het Hy nie opgehou om God te wees 
nie, en is Sy Godheid ook nie na die peil van die menslike verlaag 
nie. 
§ “In Hom,” verklaar Paulus, “woon al die volheid van die Godheid 
liggaamlik”- Kol. 2:9 
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o Die Noodsaaklikheid van die Vereniging van die Twee Nature 
§ Om die mens met God te versoen 

· Alleen ŉ Goddelik-menslike Verlosser kon verlossing 
bewerkstellig. 

· Die leer in Jakob se droom, wat ŉ simbool van Christus is, 
bereik ons waar ons is. 

· Die verenigde God-mens natuur maak Christus se soenoffer 
kragdadig. 

§ Om die Godheid met mensheid te sluier 
· Christus het Sy Godheid in die kleed van mensheid gehul, en 

Sy hemelse heerlikheid en majesteit neergelê, sodat sondaars 
in Sy teenwoordigheid kon verkeer sonder om te sterf. Fil. 2:6-
8 

§ Om ŉ lewe van oorwinning te lei 
· Christus se mensheid alleen sou nooit die verleidelikheid van 

die Satan kon verduur het nie! 
· Christus se oorwinningslewe is nie Sy voorreg alleen nie. – Ef. 

3:19 
· Hy bied ons dieselfde krag waardeur Hy oorwin het. – Openb. 

3:21 
· Die Ampte van Jesus Christus 
o Die ampte van profeet, priester en koning was enig en het gewoonlik ŉ 

toewydingsdiens deur salwing vereis.- 1Kon. 19:16, Ex. 30:30 
o Christus vervul sy taak as middelaar tussen God en ons deur die ampte 

van profeet, priester en koning. 
o Christus die Profeet 
§ God het Christus se profetiese amp aan Moses bekend gemaak. – 
Deut. 18:18 
§ Jesus het na Homself as “profeet” verwys. – Luk. 13:33 
§ Voordat Hy vlees geword het, het Christus die Bybelskrywers met 
Sy Gees vervul en profesieë aan hulle gegee aangaande Sy lyding 
en daaropvolgende heerlikheid.- 1Pet. 1:11 

o Christus die Priester 
§ Christus se aardse priesterskap 
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· Die priester se taak by die brandofferaltaar het Jesus se aardse 
bediening versinnebeeld. – Heb. 5:1,4,10 

· Die priesters moes die aanbidders met God versoen deur 
middel van die offerandestelsel 

· Hierdie offers kon nie die sondes wegneem of ŉ skoon gewete 
wek nie. – Heb. 10:1-4 

· Die Ou Testament het verklaar dat die Messias self die plek 
van hierdie diere sou inneem. – Ps. 4:7-9 

§ Christus se hemelse priesterskap 
· Die priesterlike bediening wat Christus op aarde begin het, 

voltooi Hy in die hemel. 
· Sy vernedering om op aarde as die lydende dienskneg van God 

het Hom toegerus om ons Hoëpriester in die hemel te wees. – 
Heb. 2:17,18; 4:15; 5:2 

· Christus het sy middelaarstaak onmiddellik na Sy hemelvaart 
aanvaar, Sy offer was volmaak 

· Christus se middelaarswerk is ŉ aanmoediging vir Sy kinders. 
– Heb. 7:25 

o Christus die Koning 
§ “Die Here het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers 
oor alles” – Ps. 103:19 
§ As die God-mens sal Christus Sy koningskap oor almal uitoefen wat 
Hom as Heer en Verlosser aangeneem het. – Heb. 1:8,9 
§ Die koningskap van Christus is nie sonder stryd gevestig nie. – Ps. 
2:2 
§ Aan Maria het die engel aangekondig dat Jesus die Messiaanse 
heerser sou wees. – Luk. 1:33 
§ Die koninkryk van genade 

· Onmiddellik nadat die eerste mens gesondig het, is die 
koninkryk van genade in werking gestel. 

· Deur die geloof sou mense burgers daarvan word – Heb. 9:15-
18 
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· Jesus se aankondiging: “Die tyd is vervul en die koninkryk 
van God het naby gekom” (Mar. 1:15) was ŉ regstreekse 
verwysing na die koninkryk van genade 

· Die koninkryk van genade word nie in uiterlike vertoon gesien 
nie, maar aan die uitwerking wat dit op gelowiges het. 

· Die stigting van hierdie koninkryk was ŉ pynlike 
ondervinding, wat beaam dat daar geen kroon sonder ŉ kruis 
is nie. 

· Met Sy diepste vernedering – dood aan die kruis – het Christus 
die koninkryk van genade ingelui. 

§ Die koninkryk van heerlikheid 
· Voorstelling van die koninkryk van heerlikheid is op die Berg 

van Verheerliking gegee. – Mat. 17:2 
· Moses en Elia het die verlostes voorgestel 
· Moses die wat in Christus gesterf het en Elia, die gelowiges 

wat sal lewe wanneer Jesus kom 
· Die koninkryk van heerlikheid sal tydens die wederkoms van 

Christus met katastrofale gebeurtenisse gevestig word – Mat. 
24:27-31; 25:31,32 

· Die koninkryk van heerlikheid sal uiteindelik op aarde 
gevestig word aan die einde van die duisend jaar. 

 
 

Dit is ŉ lewe wat meer en meer opregte liefde, vreugde, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en 

selfbeheersing aan die dag lê (Gal. 5:22,23) – die vrugte van die 
verhouding wat Jesus aanbied aan almal wat hul lewens aan Hom 

toevertrou.  Wie kan so ŉ aanbod weerstaan?  KAN JY??? 
 

NOTAS: 
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God Die Heilige Gees 
Lesing 5 

 
God die ewige Gees was saam met die Vader en die Seun werksaam met 
die Skepping, vleeswording en verlossing.  H y het die skrywers van die 
Bybel geïnspireer.  Hy het Christus se lewe met krag vervul.  Hy trek en 
oortuig mense; en diegene wat gehoor gee, vernuwe en verander Hy na 
die beeld van God.  Omdat Hy deur die Vader en die Seun gestuur is om 
altyd by Sy kinders te wees, deel Hy geestelike gawes aan die kerk uit, 
stel Hy dit in staat om vir Christus te getuig, en lei Hy dit ooreenkoms die 
Skrifte in alle waarheid. – “Fundamentele Leerstellings,” 5. 
 
v Lees Hand. 2:1-38 (Maak beurte) 
v Wie is die Heilige Gees? 
Ø Hy is ŉ afsonderlike persoon 
Ø Hy is nie ŉ onpersoonlike mag nie 
Ø Die Heilige Gees het ŉ persoonlikheid 
Ø Heers (Gen.6:3), onderrig (Luk.12:12), oortuig (Joh.16:8), rig 

kerksake (Hand.13:2), besiel (2Pet.1:21) 
v Die Heilige Gees is Waarlik God 
Ø Die Skrif sien die Heilige Gees as God. (Hand.5:4) 
Ø Sonde teen die Heilige Gees kan nie die mens vergewe word 

nie. (Mat.12:31,32) 
Ø Hy is “Gees van die lewe” (Rom.8:2) 
Ø Hy is waarheid (Joh. 16:13), Gees van God (Efe.4:30) 
Ø Die Heilige Gees is almagtig, alwetend en alomteenwoordig 

(orals). (1Kor.12:11; 2:10,11) 
v Die Heilige Gees en die Godheid 
Ø Die waarheid aangaande God die Heilige Gees kan deur die 

wese van Jesus beter verstaan word. 
Ø Jesus het reg deur sy bediening gebruik gemaak van God die 

Heilige Gees 
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v Die Beloofde Gees 
Ø Ons was bestem om wonings vir die Heilige Gees te wees 

(1Kor. 3:16) 
Ø “My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie” – Sonde het 

dit veroorsaak (Gen.6:3) 
Ø Johannes het geskryf: “Die Heilige Gees was daar nog nie, 

omdat Jesus nog nie verheerlik was nie” (Joh. 7:39) 
Ø Op Sy beurt is Jesus deur die Heilige Gees verwek (Matt.1:8-

21) 
Ø Jesus was die eerste mens wat die volheid van die Heilige 

Gees ondervind het. – Sy Doop 
v Die Sending van die Heilige Gees 
Ø Jesus het die dissipels dadelik gerus gestel dat hulle die 

Heilige Gees as Sy persoonlike verteenwoordiger sou ontvang. 
(Joh. 14:18) 
Ø Die Oorsprong van die Sending 
§ Hy word die “Gees van Jesus”, die “Gees van God” en 

“Gees van sy Seun” genoem. 
§ Wie het die Heilige Gees se sending bepaal – Jesus Christus 

of God die Vader? 
§ “Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ŉ ander Trooster gee” 

(Joh. 14:16) - God 
§ “Ek sal Hom [die Gees] na julle stuur” (Joh.16:7) – Jesus 
Ø Sy Sending na die Wêreld 
§ In die eerste plek bring die Heilige Gees ons tot ŉ diepe 

oortuiging van sonde. (Joh. 16:9) 
§ Tweedens dring die Gees by ons aan om die geregtigheid 

van Jesus aan te neem. 
§ Derdens waarsku die Gees ons van oordeel. 
Ø Sy Sending vir Gelowiges 
§ Sy heiligmakende invloed lei tot gehoorsaamheid (1Pet. 

1:2), maar niemand kan Sy inwonende teenwoordigheid 
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aanhou geniet sonder om aan sekere voorwaardes te voldoen 
nie. 
§ Wat doen die Gees vir Gelowiges? 

· Hy help gelowiges 
¨ Hy word ŉ “Parakletos” (Grieks) genoem 
¨ Dit word vertaal as Helper, Trooster, Raadgewer, 

Voorspraak, Middelaar of  Pleitbesorger 
¨ Die enige ander Parakletos  wat in die Skrif genoem 

word, is Christus self 
· Hy bring die Waarheid 

¨ Christus het die Heilige Gees die “Gees van Waarheid” 
genoem (Joh. 14:17) 

¨ Sy boodskap getuig van Jesus Christus. (Joh. 15:26) 
· Hy bring die teenwoordigheid van Christus 

¨ Hy bring nie net die boodskap aangaande Christus nie, 
Hy bring die teenwoordigheid van Christus self. (Joh. 
14:16,17; 16:7) 

¨ Toe Christus vlees geword het, het die Heilige Gees die 
teenwoordigheid van Christus na ŉ persoon gebring – 
Maria. 

· Hy rig die werksaamheid van die Kerk 
¨ “Die uitstaande kenmerk van die Protestantisme – 

waarsonder daar geen Protestantisme sou gewees het 
nie – is dat die Heilige Gees die ware plaasvervanger of 
opvolger van Christus op aarde is.” 

· Hy rus die Kerk toe met besondere gawes 
¨ In die tyd van die Ou Testament het “die Gees van die 

Here” oor individue gekom en hulle met ekstra krag 
toegerus om Israel te rig en te verlos. (Rig. 3:10) 
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¨ Ook in die vroeë kerk was dit deur die Heilige Gees dat 
Christus Sy gawes aan die kerk uitgedeel het. (Hand. 
2:38; 1Kor. 12:7-11) 

· Hy vul die harte van gelowiges 
¨ Paulus se vraag aan die dissipels te Efese: “Het julle die 

Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?” 
Hand. 19:2 

¨ Jesus het vertel hoe noodsaaklik dit is om uit water en 
die Gees gebore te word. (Joh. 3:5) 

¨ Die gees is onontbeerlik.  Al die veranderinge wat Jesus 
Christus in ons teweegbring, geskied deur die bediening 
van die Gees. 

 
Tans vestig die Heilige Gees ons aandag op die grootste 

liefdesgawe wat God in Sy Seun aanbied.  Hy pleit dat ons nie Sy 
beroepe moet weerstaan nie, maar dat ons die enigste wyse waarop 

ons met ons liefdevolle, barmhartige Vader versoen kan word, 
moet aanneem. 

 
NOTAS: 
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Die Skepping 
Lesing 6 

 
God is die Skepper van alles en Hy het die ware verhaal van Sy skeppingswerk in die Skrifte 
geopenbaar. In ses dae het die Here “die hemel en die aarde” en alles gemaak wat op aarde 
leef; en op die sewende dag van daardie eerste week het Hy gerus.  Dus stel Hy die Sabbat 
vas as ŉ voortdurende gedenkdag van Sy voltooide skeppingswerk. Die eerste man en die 
eerste vrou is na die beeld van God as kroonstuk van die skepping gemaak.  Hy het hulle as 
heersers oor die aarde aangestel en aan hulle die verantwoordelikheid gegee om daarvoor 
te sorg.  Toe di e aarde voltooi was, was dit “baie goed” en het dit die heerlikheid van God 
verkondig. – “Fundamentele Leerstellings,” 6. 
 
v Die skepping is in twee dele: Eerste 6 = skepping; 7de dag = Rus (Sabbat) 
v Op die skeppingsbevel van God het “die hemel en die aarde...die see en alles wat 

daarin is” te voorskyn gekom (Ex. 20:11) 
v Parallel: 

1) Skeiding tussen lig en donker 4) Son, maan en sterre 
2) Skeiding tussen water en water 5) Visse, voëls 
3) Skeiding tussen water en grond; 
plante, voedsel 

6) Diere op land EN die MENS 
(Kroon  van skepping) 

7) Sewende dag (Sabbat rus) 
v Die Skeppingswoord van God 
Ø “Deur die woord van die Here” (Ps.33:6) 
Ø Die Skeppingswoord en Voortbestaan 
§ Hierdie skeppingswoord was nie van voortbestaande stof afhanklik nie. 
§ “...nie ontstaan uit sienlike dinge nie” (Heb.11:3) 

v Die Skeppingsverhaal 
Ø Is die dae van die Skepping letterlik of stel hulle lang tydperke voor? 
Ø Die skeppingsverslag 
§ Die eerste skeppingsverhaal beskryf, in chronologiese orde, die skepping 

van alle dinge. 
§ Die tweede vertelling begin met die woorde: “Dit is die geskiedenis van die 

hemel en die aarde” 
§ Die verhaal beskryf die mens se plek in die skepping 

Ø Die Dae van die Skepping 
§ Die Bybelse verslag van die Skepping dui op letterlike dae 
§ “dit was aand en dit was more” (Gen1:5,8,13,19,23,31) 
§ Die Tien Gebooie lewer bewys dat die Skeppingsverslag van Genesis van 

letterlike dae praat. 
Ø Wat Is die “Hemele” 
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§ Drie hemele – Ons atmosfeer, die hemelruim, God se woning 
§ Daar word van ons atmosfeer en hemelruim gepraat 

v Die God van die Skepping 
Ø ŉ Sorgsame God 
§ Die hemel en aarde is geskape om die volmaakte omgewing vir die mens 

voor te berei 
§ Die mens, man en vrou, was Sy heerlike meesterstuk 
§ Hy het mense geskape sodat hulle ŉ verhouding met Hom kon hê; dit sou 

nie afgedwing word nie 
Ø Wie Was die Skepper-God? 
§ Al die lede van die Godheid was by die Skepping betrokke (Gen. 1:2,26, 

Joh. 1:2,3) 
§ Die aktiewe lid was egter die Seun van God. 

Ø Demonstrasie van die Liefde van God 
§ Toe Christus liefderyk oor Adam gebuk en die eerste mens se hand gevorm 

het, moet Hy geweet het dat die mens se hande Hom eendag sou kruisig. 
§ Sy Goddelike voorkennis het Hom egter nie van stryk gebring nie. 

v Die Doel van die Skepping 
Ø Liefde is die dryfveer vir alles wat God doen, want Hy is liefde. (1Joh. 4:8) 
Ø Om die Heerlikheid van God te Openbaar 
§ “Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk 

van Sy hande” (Ps.19:2) 
§ Die natuur dien as ŉ getuie vir God 

Ø Om die Wêreld te Bevolk 
§ Die aarde moes bewoon word 
§ “wees vrugbaar en vermenigvuldig” (Gen.1:28) – ons neem deel aan 

skepping (geboorte) 
Ø Die Betekenis van die Skepping 
§ Die Middel Teen Afgodery 

· Omdat God Skepper is, is Hy anders as alle ander gode. (1Kron. 16:24-
27; Ps.96:5,6) 

§ Die Grondslag van Ware Aanbidding 
· Ons aanbidding van God berus op die feit dat Hy ons Skepper is en ons 

Sy skepsels (Ps.95:6) 
§ Die Sabbat – Gedenkdag van die Skepping 

· God het die sewende-dag Sabbat ingestel sodat ons weekliks daaraan 
herinner kan word dat ons Sy skepsels is (Gen.2:2,3) 

§ Die Huwelik – ŉ Instelling van God 
· Die huwelik is ŉ heilige instelling van God (Jer.2:32; Joh.3:28; 

Open.21:2,9; 22:17) 
§ Die Grondslag van Opregte Eiewaarde 
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· Ons is na die beeld van God geskape 
§ Die Grondslag vir Ware Gemeenskap 

· Omdat God die Skepper is, is Hy ook die Vader (Mal.2:10) 
§ Persoonlike Rentmeesterskap 

· Ons moet getroue rentmeesters wees van liggaamlike, geestelike en 
verstandelike vermoëns. 

§ Verantwoordelikheid teenoor die Omgewing 
· Hulle moes die grond bewerk en heers oor die diere (Gen.1:28) 

§ Die Waarde van die Stoflike Heelal 
· God het gevoel dat Sy werk “goed was” en “baie goed was” 

§ Die Middel Teen Pessimisme, Eensaamheid en Doelloosheid 
· Dinge het nie deur toevallig evolusie ontstaan nie, maar eerder met ŉ 

doel geskape 
§ Die Heiligheid van die Wet van God 

· Dit moes waarsku teen selfvernietiging, moes die perke van vryheid 
bepaal. (Gen.2:17) 

§ Die Heiligheid van die Lewe 
· Die Skepper van die lewe is steeds gemoeid met die vorming van 

menselewens. (Ps.139:13-16) 
v God se Skeppingswerk Duur Voort 
Ø Het God Sy Skepping Voltooi? 
§ Christus en Sy skeppende woord 

· Vier duisend jaar later: “Spreek net ŉ woord, en my kneg sal gesond 
word” (Mat.8:8) 

§ Die skeppende woord vandag 
· Hy onderhou alle dinge deur Sy woord, en “in Hom hou alles in dinge 

stand” (Kol.1:17) 
· God se skeppende krag by skepping en verlossing betrokke 

v Skepping en Verlossing 
Ø Die Duur van die Skepping 
§ Die skepping het onmiddellike plaas gevind, herskepping (geestelik) neem 

tyd 
Ø Christus se Skeppingswerk 
§ Die “Woord het vlees geword en onder ons gewoon” (Joh.1:14) 
§ Die Skepper het die Skepping deelagtig geword! 
§ Christus het die tweede Adam geword (Rom.5) 
§ Op sowel die Skeppingsvrydag (Begin) as die Kruisigingsvrydag (Eindig) 

het die woorde “dit is volbring” van ŉ voltooide skeppingsdaad getuig 
(Gen.2:2; Joh.19:30) 

§ Want die mens is nie net geskape nie; hy kan herskape word 
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Ons is na die beeld van God geskape en is geroep om God te verheerlik.  As 

die kroningsdaad van Sy Skepping nooi God elkeen van ons om in 
gemeenskap met Hom te tree en daagliks die vernuwende krag van Christus 

aan te vra sodat ons, tot verheerliking van God, in staat sal wees om Sy beeld 
meer volkome weer te gee. 

 
NOTAS: 
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Die Natuur Van Die Mens 
Lesing 7 

 
Die man en die vrou is na die beeld van God gemaak met persoonlikheid en die vermoë en 
vryheid om te dink en t e handel.  H oewel hulle as vrye wesens geskep is, is elk ŉ 
onverdeelbare geheel van liggaam, verstand en gees, wat van God afhanklik is vir die lewe, 
asem en al  die ander dinge.  Toe ons stamouers God ongehoorsaam was, het hulle hul 
afhanklikheid van Hom verloën en hul bevoorregte staat voor God verbeur.  Die beeld van 
God in hulle is geskend en hulle het aan die dood onderhewig geword.  Hul afstammelinge 
deel hierdie sondige natuur en die gevolge daarvan.  Hulle word gebore met swakhede en 
met neiginge tot die bose.  Maar God het in Christus die wêreld met Hom versoen, en deur 
Sy Gees herstel Hy die beeld van hul Maker aan ber ouvolle sterflinge.  H ulle is vir die 
verheerliking van God geskape en is geroepe om Hom en mekaar lief te hê, en om  hul 
omgewing op te pas. – “Fundamentele Leerstellings,” 7. 
 
v Die volmaakte beeld het daar gelê... 
v God het een van Adam se ribbebene uitgehaal en ŉ vrou gemaak (Gen. 2:18,19) 
v Vir hulle gesê, “Wees vrugbaar en  vermeerder en vul die aarde...” 
v Die ontstaan van die Mens 
Ø God het die Mens Gemaak 
§ “Laat ons mense maak” (Gen. 1:26) 

Ø Uit die Stof van die Aarde Gemaak 
§ “uit die stof van die aarde” (Gen. 2:7) 

Ø Volgens ŉ Goddelike Model Geskape 
§ Ander diere is geskape, maar God het die mens egter op die Goddelike 

model geskape, nie volgens die diereryk nie. 
Ø Die Mens se Verhewe Stand 
§ Die mens moes kyk na die skepping 

Ø Die Eenheid van die Menseras 
§ “Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die 

hele aarde te woon” (Hand. 17:26) 
v Die Eenheid van die Menslike Natuur 
Ø Die Asem van die Lewe 
§ Hierdie asem van die lewe is “die asem van die Almagtige” wat lewe gee. 

(Job.33:4) 
Ø Die Mens – ŉ Lewende Siel 
§ Nadat God al die organe van Adam gemaak het, was dit alles nog steeds 

leweloos 
§ Stof (aarde) + Asem van die lewe (God) = ŉ Lewende Siel (Gen. 2:7) 
§ Die Bybel sê dat die mens ŉ lewende siel geword het, nie ŉ lewende siel 

ontvang het nie 
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Ø ŉ Onverdeelde Eenheid 
§ Die Bybelse betekenis van siel 

· OT = nefesj & NT = psuche 
· Dit beteken nie deel van ŉ persoon nie, eerder dat dit die persoon is. 
· Psuche is nie onsterflik nie, maar is onderhewig aan die dood (Openb. 

16:3) 
§ Die Bybelse betekenis van gees 

· OT = roeag & NT = pneuma 
· Die roeag van die mens verlaat die liggaam met die dood en keer terug 

na God (Ps. 146:4; Pred. 12:7) 
§ Eenheid van liggaam, siel en gees 

· ŉ Tweevoudige eenheid 
¨ Gees = Siel = Gees “My siel maak die Here groot, en my gees is 

verheug in God, my Saligmaker” (Luk. 1:46,47) 
· ŉ Drievoudige eenheid 

¨ “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en 
mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar 
word by die wederkoms...” (2 Thess. 5:23) 

· ŉ Onsigbare, simpatieke eenheid 
¨ Die liggaam, siel en gees funksioneer in noue samewerking, wat ŉ 

intens simpatieke verhouding tussen ŉ mens se geestelike, 
verstandelike en fisieke vermoëns aandui. 

v Die Mens na die Beeld van God 
Ø Geskape na die Beeld en Gelykenis van God 
§ Die mens is “weinig minder as die engele gemaak” (Heb. 2:7) 
§ Die mens is na die sedelike beeld van God gemaak, dus Sy karakter is in 

die mens geplant 
Ø Geskape vir Verhoudinge met Ander 
§ “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie” (Gen. 2:18) 

Ø Geskape om Rentmeesters van die Omgewing te Wees 
§ God noem die mens se Goddelike beeltenis en sy heerskappy oor die laer 

skeppingsvorme in een asem (Gen. 1:26) 
Ø Geskape om God na te Leef 
§ As mens, is ons gemaak om soos God te handel omdat ons gemaak is om 

soos Hy te wees. 
Ø Met Voorwaardelike Onsterflikheid 
§ Gen. 2:17 

v Die Sondeval 
Ø Die Oorsprong van Sonde 
§ Is God as Skepper ook vir die sonde verantwoordelik? 
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· “God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy 
niemand nie (Jak. 1:13) 

§ By wie die sonde ontstaan het. 
· SATAN!!! 
· Die liefde van God vereis dat Hy wesens maak wat uit vrye wil op Sy 

liefde sou reageer 
· Satan het saad van ontevredenheid onder sy mede-engele begin saai 

(Eseg. 28:17; Jes. 14) 
§ Die ontstaan van sonde onder die mense 

· Satan se woorde aan Eva was; Julle sal gewis nie sterwe nie, maar soos 
God word (Gen. 3) 

Ø Die Uitwerking van die Sonde 
§ Die onmiddellike gevolge 

· Die EERSTE gevolg was die verandering van die menslike natuur 
(karakter) 

· Toe begin Adam en Eva blaam aangee 
· Verdere gevolge: “Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer” (Gen. 

3:19 
§ Die aard van die sonde 

· Die definisie van sonde – 1Joh. 3:4 = sonde is wetteloosheid; Matt. 
12:30 

§ Sonde gaan net soseer om gedagtes as om dade – (Ex. 20:13) 
§ Sonde en skuld – ( Rom. 3:19); Teenmiddel – (Matt. 11:28) 
§ Die beheersentrum van die sonde – (Spr. 4:23; Mat. 15:19) 

Ø Die sonde se uitwerking op die mens – Kain slaan vir Abel dood 
§ Die universele sondigheid van die mens – Rom. 3:23 
§ Is sondigheid geërf of verwerf? – Rom. 5:12 = Oorgeërf 
§ Die uitwissing van ŉ sondige leefwyse – Rom. 7 

Ø Evolusie en die mense se sondeval 
§ Die Bybelse siening van die mens en evolusie – Gen. 1 letterlike dae = 

“aand en dit was more” 
v Die Genade verbond 
Ø Die verbond Wat by die Sondeval gemaak is – Gen. 3:15 = Jesus gaan kom 

om Satan te oorwin 
Ø Die Verbond Voor die Skepping Gemaak – Ef. 1:4-6; 2Tim. 1:9 
Ø Die Hernuwing van die Verbond – Gen. 22:18; 17:1 = Gehoorsaamheid 

noodsaaklik 
Ø Die Nuwe Verbond 
§ Nie net aan Israel nie, maar nou aan die hele wêreld. 
§ Plaasgevind in die menswording, lewe, dood, opstanding en bemiddeling 

van Jesus (Heb. 8:6-13) 
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§ Aan die kruis bekragtig deur Jesus se bloed – (Dan. 9:27; Luk. 22:20; Rom. 
15:8; Heb. 9:11-22) 

 
Die sondige mens se enigste hoop is om God se uitnodiging aan te neem om Sy 
genadeverbond te onderskryf.  Deur geloof in Jesus kan ons hierdie verhouding 

ondervind wat waarborg dat ons saam met Christus aangeneem word as kinders van 
God en erfgename van Sy koninkryk. 

 
NOTAS: 
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Die Groot Stryd 
Lesing 8 

 
Die hele mensdom is tans by ŉ groot stryd betrokke tussen Christus en die Satan oor die 
natuur van God, Sy wet en Sy soewereiniteit oor die heelal.  Hierdie stryd het in die hemel 
ontstaan toe ŉ geskape wese wat met vryheid van keuse bedeel was, homself verhef, en 
sodoende die Satan, die teëstander van G od geword het.  H y het ŉ gedeelte van die 
engeleskaar saam met hom tot rebellie opgesweep.  Hy het die gees van opstand in hierdie 
wêreld ingevoer toe hy Adam en Eva tot die sonde verlei het.  Hierdie menslike sonde het 
daartoe gelei dat die beeld van God in die mens geskend, die geskape wêreld ontwrig en die 
wêreld tydens die wêreldvloed verwoes is.  Ter wyl die hele skepping toekyk, het hierdie 
wêreld die arena van die universele konflik geword, waaruit die God van die liefde uiteindelik 
gelyk gegee sal word.  Om Sy volk in hierdie stryd by te staan, stuur Christus die Heilige 
Gees en die getroue engele om hulle op di e verlossingsweg te lei, te beskerm en t e 
onderhou – “Fundamentele Leerstellings,” 8. 
 
v Die Skrif beskryf ŉ kosmiese stryd tussen goed en kwaad, God en die Satan 
v ŉ Kosmiese Beskouing van die Stryd 
Ø Dis ŉ onverklaarbare raaisel waarom ŉ botsing tussen goed en kwaad in die 

hemel uitgebreek het 
Ø Die ontstaan van die Stryd 
§ Hoewel die ontstaan van die sonde onverklaarbaar is, kan sy oorsprong na 

die hoogmoed (god-sindroom) van Lucifer terug gespoor word – Eseg. 
28:17; Jes. 14:12 

§ Lucifer se bedekte handelinge het baie engele se oë verblind vir die liefde 
van God. 

Ø Hoe Het die Mens Betrokke Geraak? 
§ Gelok deur die vooruitsig om aan God gelyk te word, het Eva die verleier 

se woord geglo – en God sin betwyfel 
Ø Die Gevolge vir die Mensdom 
§ Kain het vir Abel vermoor, en mens en natuur het van ouderdom begin 

sterf. 
Ø Die Aarde die Arena van die Heelal 
§ Job vertel van ŉ kosmiese vergadering – Job 1 
§ Die kosmiese perspektief wat die boek Job verskaf, is ŉ duidelike bewys 

van die groot stryd tussen Christus en Satan 
§ Op sy beurt, deur die verlossingsplan, beoog die Here om die vertroue in 

die Skepper te herstel, wat lei tot ŉ liefdevolle verhouding wat deur 
gehoorsaamheid gekenmerk word – Joh. 14:15 

v Die Kosmiese Strydpunt 
Ø Die Heerskappy en die Wet van God 
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§ Is die wet regverdig of nie? 
§ Die sonde is “wetteloosheid” – 1Joh. 3:4 
§ Wetteloosheid spruit uit ŉ verwerping van God en Sy heerskappy 
§ Satan beweer dat die wet van God, wat hy arbitrêr noem, inbreuk maak op 

individuele vryheid. 
§ Verder beweer hy ook dat, omdat dit onmoontlik is om dit te gehoorsaam, 

die wet inbreuk maak op die belange van geskape wesens. 
Ø Christus en die Kwessie van Gehoorsaamheid 
§ Jesus was ŉ voorbeeld self deur versoekings te weerstaan sodat Hy ons 

“barmhartige en getroue hoëpriester” kan wees. – Heb. 2:17 
§ Jesus was getrou aan die Woord gedurende Sy versoekings – “daar staan 

geskrywe...” – Mat. 4 
Ø Beslissende Kragmeting op Golgota 
§ Die Satan het veral daarin geslaag om die godsdienstige leiers van die tyd 

te gebruik. 
§ In volstrekte gehoorsaamheid aan Sy Vader se wil, was Jesus tot die dood 

toe getrou – Kruis 
§ Aan die kruis het die kosmiese stryd sy klimaks bereik 

v Stryd om die Waarheid Soos Dit in Jesus Is 
Ø Tans gaan die groot stryd wat so hewig om Christus se gesag woed , nie net 

oor Sy  wet nie, maar oor Sy Woord – die Skrifte (Misbruik – Luk. 16:17; 
Openb. 22:19 

Ø Die Kritiese Vraag 
§ “Wie sê die mense is ek”? was Jesus se vraag – Mat. 16:13-16 

Ø Die Middelpunt van die Bybelse Leer 
§ Christus is die brandpunt van die Skrifte – “want Hy is die waarheid” – 

Joh. 14:5 
§ Daar is verskillende mensgemaakte brandpunte: die mens, die natuur, die 

Skrifte, die kerk 
Ø Die Funksie van die Christelike Teologie  
§ Die Christelike Teologie se mandaat is om vertroue in die gesag van die 

Woord van God in te boesem en om al die ander voorgestelde middelpunte 
van die waarheid met Christus te vervang. 

v Die Belangrikheid van die Leer 
Ø Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen 

die magte, teen die wêreldheerser,  van die duisternis van hierdie eeu, teen die 
bose geeste in die lug”. – Efe. 6:12 

Ø Ons is nie bekwaam om die oorlog te baklei nie. 
Ø Die Leer Wek ŉ Volgehoue Waaksaamheid 
§ Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die 

vurige pyle van die Bose sal kan uitblus... – Efe. 6:13-18 
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Ø Die Verklaar die Raaisel van Lyding 
§ Ongeregtigheid het nie by God ontstaan nie. 
§ Die Satan, ŉ gevalle engel, is verantwoordelik vir wreedheid en lyding 
§ Satan bring lyding 

Ø Dit Vertoon Christus se Huidige Liefdevolle Sorg vir die Wêreld 
§ Die Heilige Gees het opdrag gekry om namens Christus op te tree en om 

ons gedurige metgesel te wees totdat Christus terugkeer – Joh. 14:16; Mat. 
28:20 

§ Die Heilige Gees ons versorger 
Ø Dit Openbaar die Kosmiese Betekenis van die Kruis 
§ Die heil van die mensdom was op die spel in Christus se bediening en 

dood, want Hy het gekom om Sy lewe vir die vergifnis van sondes te gee.  
Daarmee het Hy Sy Vader se karakter, wet en heerskappy geregverdig – 
waarteen die Satan valse begeertes gekoester het 

§ Jesus het God as liefde bewys 
 
Christus het die ongegrondheid van die Satan se aanval teen God aan die kaak 
gestel en getoon dat berouvolle gelowiges deur algehele afhanklikheid van God se 
krag en genade bo die kwellinge en frustrasies van die daaglikse versoeking kan 
uitstyg en ŉ lewe van oorwinning oor die sonde kan lei. 
 
NOTAS: 
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Die Lewe, Dood en Opstanding van Christus 
Lesing 9 

  
In Christus se lewe van volkome gehoorsaamheid aan die wil van God, Sy lyding, dood en 
opstanding, het God die enigste middel van die versoening van die mens se sonde voorsien, 
sodat diegene wat hierdie versoening deur die geloof aanneem, die ewige lewe kan hê, en 
sodat die hele skepping die ondeurgrondelike en heilige liefde van die Skepper kan verstaan.  
Hierdie volkome versoening bewys die geregtigheid van die wet van God en die 
barmhartigheid van Sy natuur; want dit veroordeel ons sonde en maak voorsiening vir ons 
vergifnis.  D ie dood van C hristus is plaasbekledend en kwytskeldend, versoenend en 
vernuwend.  Die opstanding van Christus verkondig God se sege oor die bose magte, en vir 
diegene wat die versoening aanvaar, waarborg dit hul uiteindelike oorwinning oor die sonde 
en die dood.  Dit verklaar die Heerskappy van Jesus Christus, voor wie elke knie in die 
hemel en op aarde sal buig. – “Fundamentele Leerstellings,” 9. 
 
v Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek?” (Openb. 5:2) 
v ...want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam taal en 

volk en nasie...Openb.5:9 
v Waarom is hierdie boek so belangrik?  Dit beskryf die verlossing van die 

mensdom uit sy verslawing aan die Satan 
v Die Reddende Genade van God 
Ø Die Skrif openbaar ŉ God wat oorweldigend besorg is oor die redding van die 

mensdom 
Ø “Want so lief het God die wêreld gehad...”Joh.3:16 – Beklemtoning van God 

se liefde 1Joh.4:8 
Ø Sy liefde maak dit noodsaaklik dat elke mens uit eie vrye keuse daarop moet 

reageer. Open. 3:20,21 
Ø Die Goddelike Inisiatief 
§ God het die inisiatief geneem om Adam en Eva in die tuin te soek – hulle 

het weggekruip 
Ø Genade of Geregtigheid? 
§ Straf en vergifnis. Ex. 34:6,7 

Ø Vergewe of Straf 
§ Hoewel God genadig is, kan Hy nie diegene vergewe wat aan hulle sonde 

kleef nie. Jer.5:7 
Ø God se Toorn Teenoor die Sonde 
§ Die oorspronklike sonde – vyandige gesindheid teenoor God 
§ Die opsetlike verwerping van die geopenbaarde wil van God – Sy wet. 

2Kon.17:16, 2Kron.16:32 
§ Hoewel Hy alle sonde haat, is Hy liefdevol begaan oor elke sondaar 

Ø Die Mens se Reaksie 
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§ Self die menslike reaksie op God se verlossingsaanbod het nie sy oorsprong 
by mense nie, maar by God 

§ ...want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself 
nie...Efe.2:4-9 

v Christus se Bediening van Versoening 
Ø Hy het die volste reg gehad om die mens te laat vergaan 
Ø Baie Christene beperk die woord versoening tot die verlossende uitwerking 

van Christus se menswording, lyding en dood. 
Ø Dit sluit ook die priesterlike bediening van sy gestorte bloed in die heiligdom 

v Christus se Soenoffer 
Ø Dood Noodsaaklik 
§ Straf moet toegepas word...iemand moet dit dra – Jesus het ingestaan! 
§ God se “geregtigheid vereis dat daar oor die sonde geoordeel word. 
§ In hierdie teregstelling het die Seun van God ons plek ingeneem 
§ Mense wat onwillig is om die versoenende bloed van Jesus te aanvaar, 

ontvang geen vergifnis van sonde nie 
§ Die kruis is daarom ŉ demonstrasie van sowel God se genade as Sy 

regverdigheid. 
Ø Wat Bring die Soendood Teweeg? 
§ God het Christus aangeneem as die mens se verteenwoordiger en die 

heilige Plaasvervanger om Sy oordeel oor die sonde te ontvang 
§ Versoenende bloed – Die mens ondervind vergifnis, verwydering van 

persoonlike skuld, en die reiniging van sonde 
Ø Christus die Plaasbekledende Sondedraer 
§ Die Skrifte hou Christus voor as die “Sondedraer” 
§ Verlossingsplan: Die sondes en skuld wat ons verontreinig het, kan op die 

Sondedraer oorgeplaas word, sodat ons kan rein wees. Ps.51:12 
Ø Watter Rol Vervul die Bloed 
§ God is sowel voorsiener as ontvanger van die versoening. Lev. 17:11, 

Heb.9:14 
v Christus die Losprys 
Ø “niemand kan ooit ŉ broer loskoop nie; hy kan aan God sy losprys nie gee 

nie”Ps.49:8 
Ø Jesus het gekom om te dien, nie gedien te word nie. Matt.20:28; 1Tim.2:6 
Ø Wat Het die Losprys Bewerkstellig? 
§ “dat julle nie aan julleself behoort nie...want julle is duur gekoop” 

1Kor.6:19,20 
§ “...uit elke stam en taal en volk en nasie...”Open.5:9,10 

v Christus die Mens se Verteenwoordiger 
Ø “Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus 

lewend gemaak word” 1Kor.15:22 
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Ø Deur die genade van God het Hy die dood vir elkeen ondervind – Eerste of 
tweede? Heb.2:9 

Ø Rom. 5:12; Open.20:6 
v Christus se Lewe en Verlossing 
Ø Wat Kan Christus se Volmaakte Lewe vir Ons Doen? 
§ Sy volmaakte karakter word as ŉ bruidlofsgewaad uitgebeeld (Mat.22:11) 

of kleed van geregtigheid. Jes.61:10 
Ø Die Besieling van Christus se Lewe 
§ Christus se lewe op aarde het aan die mens ook ŉ model verskaf van hoe 

om te lewe. 
§ “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” Fil.4:13 

v Christus se Opstanding en Verlossing 
Ø Jesus se taak in die Heiligdom – 1Kor.15:14-17; Luk. 24:36-43; Heb.8:1,2 
Ø Christus se Opstanding is net so belangrik as die dood 
Ø Dood – Vir ons sondes gesterwe; Opstanding – Ons sal ook weer soos Hy 

opstaan 
Ø Opstanding en dood moet nooit geskei word nie 
Ø “As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos” 1Kor.15:17 
Ø Dat Christus opgestaan het, bevestig die werklikheid van ŉ lewe oorkant die 

graf. 
v Die Gevolge van Christus se Reddingsbediening 
Ø Christus se versoeningsbediening raak nie net die mensdom nie, maar ook die 

heelal 
Ø Versoening Dwarsdeur die Heelal 
§ “Sodat in die Naam van Jesus sal buig elke knie...”Fil.2:10,11 

Ø Die Regverdig-bewysing van die Wet van God 
§ Die dood en losprys van Christus het voldoen aan die eise van die wet dat 

sonde gestraf moet word 
Ø Regverdiging 
§ Die verlore seun is met sy vader versoen toe hy sy vader se liefde en 

vergifnis aanvaar 
§ “Diegene wat deur die geloof aanneem dat God die wêreld met Homself in 

Christus versoen...”Rom.5:1 
Ø Die Vergeefsheid van Verlossing deur Werke 
§ Die dankbaarheid van diegene wat vergifnis beleef het, maak 

gehoorsaamheid ŉ lus; werke is dus nie die basis van verlossing nie, maar 
die vrug daarvan. 

Ø ŉ Nuwe Verhouding met God 
§ Dankbaarheid, lof en blydskap ontstaan, gehoorsaamheid word ’n vreugde, 

die studie van Sy Woord word ŉ lus, en die gees word ŉ gewillige woning 
vir die Heilige Gees. 
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§ ŉ Nuwe verhouding tussen God en die boetvaardige sondaar ontstaan.  Dit 
is ŉ gemeenskap wat op liefde en aanbidding berus, eerder as op vrees en 
pligsgetrou. Joh.15:1-10 

§ Pleks van mislukking sal ons daagliks die oorwinning oor die sonde 
ondervind. 

 
Ons sal die roerende uitnodiging van die evangelie, “Laat julle met God versoen.  
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons 

kan word geregtigheid van God in Hom” (2Kor. 5:20,21) aan ander meedeel. 
 

NOTAS: 
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Die Belewenis van Verlossing 
Lesing 10 

 
In Sy grenslose liefde en genade het God Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons in Hom die geregtigheid van God gemaak kan word.  Onder die 
ingewing van die Heilige Gees besef ons, ons behoefte, erken ons, ons sondigheid, het ons 
berou oor ons oortredinge, en oefen ons geloof in Jesus uit as Here en Christus, as 
Plaasvervanger en Voorbeeld.  Hierdie geloof wat die verlossing aanneem, kom deur die 
Goddelike krag van die Woord en is die genadegawe van God.  Deur Christus word ons 
geregverdig, aangeneem as seuns en dogters, en verlos van die heerskappy van die sonde.  
Deur die Gees word ons herbore en geheilig; die Gees vernuwe ons gees en skryf God se 
liefdeswet in ons hart, en ons ontvang krag om ŉ heilige lewe te lei.  Deur in Hom te bly, word 
ons deelgenote van die Goddelike natuur en het ons die versekering van verlossing nou en in 
die oordeel. – “Fundamentele Leerstellings,” 10. 
 
· Christene kan nie staties wees nie. 
· As die Gees van Christus in die hart heers (Rom. 8:9), verkeer dit in die proses van 

verandering. 
· Jesus stel die gemeente voor Hom deur sy doop, dood en opstanding (Ef. 5:25-27) 
· Ons moet terug na God se beeld (Nie soos Hy lyk nie, maar Sy karakter) 
· “Terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ŉ spieël die heerlikheid van die 

Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid 
tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” 2Kor. 3:18 

· Die Bybel deel dat Verlossing, regverdiging, heiliging, reiniging en bevryding is: 
1. Reeds verkry 
2. Tans aan verwesenlik 
3. Ook om in die toekoms verwesenlik te word 

· Belewenis van Verlossing in die Verlede 
o Om sonder Christus te probeer om vanself goed te wees, is nutteloos 
o Jesus het gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na 

die Vader behalwe deur My nie.” Joh. 14:6 
o By die ondervinding van verlossing is bekering, belydenis, vergifnis, 

regverdigmaking en heiligmaking betrokke. 
§ Bekering: Heilige Gees “oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel” 

Joh. 16:8 
· Wat is bekering? Hebreeus = nacham = “om spyt te wees,” 
· Grieks = metanoeo = “om van gedagte te verander,” “om berou te hê” 
· Ware bekering lei to t ŉ radikale verandering van gesindheid teenoor God en 

die sonde. 
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· Deur die wil doelbewus te beoefen, gee hulle hul volkome aan die Heiland oor 
en versaak hulle hul sondige leefwyse. 

· “Skep vir my ŉ rein hart, o God... Ps. 51:3, 5, 12 
· Wat is ons motivering vir bekering? Joh. 12:32 verwys Num. 21 
· In Christus word die berouvolle sondaar nie net vergewe nie, maar 

vrygespreek. 
· Wanneer sondaars die ondeurgrondelike liefde van God betrag soos dit aan die 

kruis geopenbaar is, ontvang hulle die kragtigste motivering moontlik tot 
bekering. 

§ Regverdiging: In Sy grenslose liefde en genade het God Christus, “wat geen 
sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid 
van God in Hom” 2Kor. 5:21 

§ Regverdiging is die teenoorgestelde van veroordeling. Rom. 5:16 
§ Die grondslag vir hierdie regverdiging is nie ons gehoorsaamheid nie, maar 

Christus s’n. 
§ Wat is die rol van Geloof en Werke? 
§ Geloof is wat ons red, en ons werke is waarvoor ons geoordeel gaan word. 
§ Was ons geloof aktief of passief (Jak. 2:17-22) 
§ Jesus Christus se geregtigheid is ons toegereken. Sag. 3:2-4 
§ 3 Fases van Heiliging in die Bybel 

· Die verlede van ŉ gelowige (waar hy/sy was) 
· Teenwoordige ondervinding van gelowige (waar hy/sy is) 
· Eindresultaat van gelowige se lewe met wederkoms van JC 
§ God maak ons nuwe skepsels 2 Kor. 5:7 
§ As nuwe skepping, het die gelowige nuwe verantwoordelikhede 
§ Die hoogste strewe van die lewe wat deur die Gees vervul is, is om God te 

behaag. 1Thes. 4:1 
§ Alleenlik die Skepper (JC Joh. 1) kan ons lewens herskep en verander. 
§ Die werk van die HG is deels om JC te openbaar en om Sy beeld in ons te 

herstel. Rom. 8:1-10 
§ Heiliging geskied geleidelik oor tyd 
§ Die Volmaaktheid van JC 

· Noag, Abraham en Job was al drie beskryf as volmaak of onberispelik. (Gen. 
6:9; 17:1; 22:18; Job. 1:1, 18) alhoewel elkeen van hulle tekortkominge gehad 
het. 

· Volmaak in NT verwys na mense wat gestreef het om nie meer moedswillig te 
sonde nie, en wie deur JC gereinig is. 

· Elkeen se verantwoordelikheid is op homself gerig. 
· Niemand kan ŉ ander se verantwoordelikheid oorneem nie. Fil. 2:12, 13 
· Sonde wat opsetlik gedoen word, verloor die geleentheid van vergifnis. Heb. 

10:26, 27 
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· Die Bybel leer wel dat ons mekaar kan help deur vermaning. Heb. 3:13, 14 
· ŉ Daaglikse vernuwing/oorgawe is noodsaaklik vir redding. 

· Verwarring moet nie ontstaan tussen werke en geloof nie. 
· Geloof is iets wat ons verniet kry, wat JC ons geskenk het deur Sy dood. 
· Werke is waaroor ons eendag geoordeel gaan word. 
· Werke is die uitvloeiing van die geloof. 1Joh. 1:9 
 
Die Heilige Gees bring die “dit is volbring” van Golgota na die hart en wend so die 
enigste belewenis van God se aanneming van die mensdom vir ons aan.  Hierdie “dit 
is volbring” van die kruis werp twyfel op a lle ander pogings van die mens om 
aanneming te verkry. Deur die Gekruisigde in die hart in te voer, verskaf die Heilige 
Gees die enigste grondslag vir ons aanneming by God en voorsien sodoende die 
enigste ware aanspraak tot en geskiktheid vir verlossing wat vir ons beskikbaar is. 
 
NOTAS: 
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Die Kerk 
Lesing 11 

 
Die kerk is die gemeenskap van gelowiges wat Jesus Christus as Here en Verlosser bely.  As opvolgers 
van die volk van God in die Ou-Testamentiese tye word ons uit die wêreld uit geroep; en ons verenig ons 
vir aanbidding, vir gemeenskap, vir onderrig uit die W oord, vir die v iering van die H eilige Nagmaal, vir 
diens aan die mensdom en vir die verkondiging van die evangelie oor die hele wêreld.  Die kerk ontvang 
sy gesag van Christus, wat die vleesgeworde Woord is. En uit die Skrifte, wat die geskrewe Woord is.  Die 
kerk is die gesin van God, deur Hom as kinders aangeneem, en sy lede leef op die grondslag van die 
nuwe verbond.  D ie kerk is die liggaam  van Christus, ‘n geloof sgemeenskap waarvan Christus self die 
Hoof is.  Die kerk is die bruid vir wie Christus gesterf het sodat Hy haar kan heilig en reinig. Met Sy 
triomfantlike wederkoms sal Hy haar as ‘n heerlike kerk vir Hom neem – die getroues van al die eeue, wat 
met Sy bloed gek oop is en s onder vlek of rimpel, maar heilig e n vlekkeloos is. – “Fundamentele 
Leerstellings,” 11. 
 
v Moses slaan die voorsienende rots! Num. 20:7-12 
v “Gee grootheid aan onse God! Die Rots-volkome in sy werk” Deut.32:3 
v “lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is” 

1Pet.2:4 
v “Op hierdie rots sal Ek my gemeente bou...” Mat.16:18 
v Jesus is ons Lewende Rots 
v Hoe swak en kragteloos was die kerk toe Christus hierdie verklaring gemaak het. 
v Die Bybelse Betekenis van “Kerk” 
Ø Grieks ekklesia > “’n uitroeping” 
Ø Gebruike van die benaming kerk in NT: 
§ Gelowiges wat bymekaar gekom het vir godsdienste (1Kor.11:18) 
§ Gelowiges wat in ‘n sekere omgewing woon (Gal.1:2; 1Thes.2:14) 
§ Groep gelowiges in huis van individu (Kol.4:15; 1Kor.16:19) 
§ Groep gelowiges in bepaalde geografiese gebied (Hand.9:31) 
§ Hele liggaam gelowiges oor die wêreld (Mat.16:18; 1Kor.10:32) 
§ Die hele troue skepping – hemel en aarde (Ef.1:20-22; Fil.2:9-11) 

Ø Die Aard van die Kerk 
§ Die Wortels van die Christelike Kerk 

· Israel gesien as “vergadering in die woestyn” Hand.7:38 
· Ondanks God gedurig oor Sy volk gewaak het, het Israel in afgodery, 

isolasionisme, nasionalisme, hoogmoed en selfsug verval 
· Voor die kruis het twee teenoorgestelde sendings ‘n hoogtepunt bereik: 

¨ Die van die kerk wat skeefgeloop  het, so met homself behep dat hy blind was 
vir juis die Een wat hom tot stand geroep het 

¨ Die van Christus, so vol liefde vir die mensdom dat Hy in hul plek gesterf het 
om aan hulle die ewige lewe te gee 

· In hul plek het God ‘n nuwe volk gestig – ‘n kerk wat Sy sending sou uitdra aan 
die wêreld (Mat.21:41,43) 

· Paulus beeld die nie-Jode wat Christus aanneem uit as takke van die wilde 
olyfboom wat op die goeie boom ingeënt word Rom. 11:17-25 

· “Maak dissipels van al die nasies” Mat.28:19 
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§ Metaforiese Beskrywings van die Kerk 
· Die kerk as ‘n liggaam 

¨ In Sy liefde het God aan elke lid van Sy kerk liggaam minstens een geestelike 
gawe gegee wat die lid in staat stel om ‘n noodsaaklike funksie te verrig. Ef. 
1,2,5 

· Die kerk as tempel 
¨ Die kerk is “die gebou van God,” “’n tempel van God” waarin die Heilige Gees 

woon 
¨ Jesus die hoeksteen & fondasie (1Kor.3:9-16; Ef.2:20) 
¨ Die tempel van God is heilig, het Paulus gesê. 1Kor.3:17 

· Die kerk as bruid 
¨ Kerk = bruid, Christus = Bruidegom (Hos.2:18; Ef.5) 

· Die kerk as “die Jerusalem daarbo” 
¨ God wat tussen Sy volk woon Ps.9:12; Gal.4:26 
¨ Die burgers van hierdie stad verkeer nie langer in die slawerny wat 

“geregverdig wil wees deur die wet” nie (Gal. 4:22, 26, 31; 5:4) 
· Die kerk as ‘n gesin 

¨ Die kerk in hemel en op aarde word as ‘n gesin beskou (Ef.3:15) 
¨ Deur geloof in Christus is diegene wat pas gedoop is, nie meer slawe(van Satan) 

nie, maar kinders van die hemelse Vader. Gal.3:26-4:7 
¨ Kenmerk van Kerk = Een in evangelie missie. Fil.1:5 
¨ Die beeld van ‘n gesin dui op ‘n kerk wat omgee, “waar mense met liefde, 

agting en erkenning bejeën word.” 
· Die kerk as pilaar en grondslag van die waarheid 

¨ 1Tim.3:15 
¨ As lede aanspraak maak op nuwe lig – ‘n nuwe leer of ‘n nuwe vertolking van 

die Skrifte – moet die ervare lede hierdie nuwe leer aan die norm van die skrifte 
toets. Jes.8:20 

· Die kerk as leër – strydend en triomferend 
¨ Deur die eeue heen moes die kerk teen die vyand veg, sowel van binne as van 

buite. Hand.20:29,30; 1Tim.4:1 
¨ Konflik binne die kerk sal voortduur tot die Wederkoms 

§ Die Sigbare en die Onsigbare Kerk 
· Die sigbare kerk 

¨ Die sigbare kerk is God se kerk wat vir diens georganiseer is.  Dit vervul 
Christus se opdrag om die evangelie aan die wêreld te verkondig en berei mense 
vir Sy heerlike wederkoms voor. 1Thes.5:23; Ef.5:27 

· Die onsigbare kerk 
¨ Die onsigbare kerk, wat ook die universele kerk genoem word, bestaan uit al die 

kinders van God deur die hele wêreld. Lees Joh.1:9; Rom.2:14 
¨ Deur die Heilige Gees lei God mense van die onsigbare kerk tot vereniging met 

die sigbare kerk. NB Joh.10:16 
v Die Organisasie van die Kerk 
Ø “God nie ‘n God van wanorde nie,” maar wil hê dat alle dinge “welvoeglik en ordelik” 

moet toegaan. 1Kor.14:33 
Ø Die Aard van die Organisasie 
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§ Kerklidmaatskap 
· As bekeerlinge aan sekere vereistes voldoen, word hulle lidmate van die 

gemeenskap van gelowiges onder die nuwe verbond. 
· Vereistes vir lidmaatskap 

¨ Hulle moet Hom as Here en Verlosser aanneem, berou oor hulle sondes hê en 
hulle laat doop. Hand.2:36-41 

· Gelykheid en diens 
¨ Om Christus se voorbeeld te volg beteken dat hulle na die behoeftes van ander 

moet omsien en hulle na die Meester moet lei. 
· Priesterskap van alle gelowiges 

¨ Nou het die kerk “’n heilige priesterdom” geword (1Pet.2:5). “Julle,” het Petrus 
gesê, “is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk...” 

¨ Dit beklemtoon ook die onderlinge afhanklikheid van kerk lidmate, asook hulle 
onafhanklikheid. 

¨ As die staat egter ‘n gebod van God wil dwarsboom is hulle hul hoogste trou 
aan God verskuldig – Hand.5:29 

§ Vernaamste funksie van Kerkorganisasie 
· Aanbidding en vermaning 

¨ Heb. 10:25 – Onderling byeenkomste nie versuim nie 
· Christelike gemeenskap 

¨ Fil.1:5 – Bevrediging van innerlike behoeftes 
· Onderrig in die Skrifte 

¨ Mat.16:19 Kerk het sleutels(Woord) om mense na God te lei 
¨ Ons moet leef “van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” Mat.4:4 

· Kerk se werk: Bediening van die Goddelike sakramente 
· Verkondiging van die evangelie oor die hele wêreld 

¨ 1Kor.1:7,8: 2Pet.3:14; Openb.3:14-22; 14:5; Mat.24:14 
Ø Kerkbestuur(NB) 
§ Hand.1:15-26; 14:23; 15:1-29 
§ Bybelse Beginsels van Kerkbestuur 

· Christus is die hoof van die kerk – Mat.28:18; Ef.1; Kol.1 
· Christus is die bron van alle gesag – Mat.16:18,19; Joh.15:26 
· Die skrifte bevat Christus se gesag – 2Tim.3:15-17 
· Christus se gesag en die kerklike ampte 
· Die Nieu-Testamentiese Ampsdraers van die Kerk – Hand.6:6; 13:2,3; 1Tim.4:14; 

5:22 
Ø Die Ouderlinge 
§ Wat is ‘n ouderling? 

· Ouderling = presbuteros(Opsiener) 
· Dieselfde posisie as toesighouer oor ‘n sinagoge – Hand.20:17,28 

§ Die bevoegdheid 
· 1Tim. 3:1-7; Tit.1:5-9 Onberispelik, nugter, gasvry, bekwaam, ens... 

§ Ouderlinge se verantwoordelikheid en gesag 
· Hulle word gekies “om as herders die gemeente van God te versorg” Hand.20:28 
· Hand.20:29-35; 1Thes.5:12; Heb.13:7; 1Pet.5:3 

§ Die gesindheid teenoor ouderlinge 
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· Paulus vermaan gelowiges om hul leiers te eerbiedig en om “hulle in liefde die 
hoogste agting ter wille van hul werk” te bewys. 1Thes.5:13 

§ Die Diakens en diakonesse 
· Grieks diakonos wat “dienaar” of “helper” beteken. Hand.6:8; 8:5-13 

Ø Kerkdissipline 
§ Christus het die gesag aan Sy kerk oorgedra om sy lidmate te tug, en het behoorlike 

beginsels daarvoor vasgestel. Mat.18:15-18; 1Pet.2:5,9 
§ Die hantering van private oortredings 

· Mat.18:15-18 – Probeer eers een tot een volg dan verdere stappe 
§ Openbare oortredings 

· Ons moet onthou ons het almal gesondig Rom.3:23 
· Skorsing verwyder die kwaad – wat andersins soos suurdeeg sou deurgetrek het en 

herstel die reinheid van die kerk. 1Kor.5:4-7 
§ In verband met tweedragsaaiers 

· Rom.16:17 Hierdie mense moet vermy word, maar nie as ‘n vyand nie. 
· 2Thess.3:6-15 

§ Die herstel van oortreders 
· Kerk lidmate moet nie die geskorste lid verag, vermy of verwaarloos nie. 2Kor.2:6-

10 
 
Tans nooi Christus deur middel van Sy kerk almal uit om deel van Sy gesin te word. “Kyk,” sê 

Hy, “Ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek 
ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My” Openb. 3:20. 
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Die Oorblyfsel en Sy Sending 
Lesing 12a 

 
Die universele kerk bestaan uit almal wat waarlik in Christus glo, maar in die laaste dae, ten 
tyde van grootskaalse afvalligheid, is ‘n oorblyfsel uitgeroep om die gebooie van God te 
onderhou en die geloof van Jesus te hê.  H ierdie oorblyfsel kondig die begin van di e 
oordeelsuur aan, verkondig verlossing deur Christus, en dien as voorloper vir die wederkoms 
van Christus.  H ierdie aankondiging word gesimboliseer deur die drie engele van 
Openbaring 14; dit val saam met die oordeelswerk in die hemel en loop uit op ‘n daad van 
bekering en hervorming op aarde.  E lke gelowige word geroep om persoonlik aan hi erdie 
wêreldomvattende getuienis deel te neem. – “Fundamentele Leerstellings,” 12. 
 
v Rein vrou = God se Kerk(Openb.12); Hoer = Afvallige 

Kerk(Openb.17); Draak = Satan 
v Aan die kruis het Christus die Satan verslaan. (Joh.12:31) 
v Die satan is woedend en vervolg God se Kerk – Openb.12:12 
v God gee Sy Kerk skuiling vir 1260jaar – Openb.12:14-16 (Kyk na 

hoofstuk 4 jaar-dag beginsel) 
v Karaktertrekke van God se Kerk – Gebooie bewaar en getuienis van 

Jesus Christus het – Openb.12:17 
v Die Groot Afvalligheid 
Ø Die vervolging van die Christelike kerk het aanvanklik onder die 

heidense Rome begin, en daarna deur afvalligheid in sy(God se volk) 
eie geledere – Matt.24:4,24 
Ø Sy volgelinge sou ‘n tydperk van “groot verdrukking” deurmaak, 

maar oorleef – Matt.24:21,22 
Ø Paulus waarsku dat daar wrede wolwe in die kerk sal kom om die 

volk te verlei – Hand.20:29 
Ø Valse geestelike leiers: 2Thess.2:1-10, 1Joh.4:1-3 
Ø Die Opkoms van die “Mens van Sonde” 
§ “Toe die kerk sy “eerste liefde” verloor het, het hy ook sy 

leerstellige reinheid, sy hoe norme van persoonlike gedrag en die 
onsigbare band van eenheid wat deur die Heilige Gees voorsien is, 
verbeur. – Openb.2:4 
§ “Die administrasie van die plaaslike gemeente onder leiding van 

die Heilige Gees moes uiteindelik plek maak vir kerklike 
outoritarisme aan die hande van ‘n enkele ampsdraer, die biskop – 
so het priesterlike hiërargie ontstaan. 
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§ Mense wat min geweet het van Christendom het bygekom met hul 
afgodediens. 
§ Dus ‘n kompromie tussen paganisme en Christendom – mens van 

sonde, en ‘n reuse stelsel van valse godsdiens. 
§ Baie gelowiges in hierdie stelsel behoort nog aan God se ware volk 

omdat hulle onkundig is. 
Ø Die Lydende kerk 
§ Kerk en staat is in ‘n onheilige verbond verenig 
§ In 533n.C. het keiser Justinianus in ‘n brief wat in die Code 

Justinianus opgeneem is, die biskop van Rome tot hoof oor al die 
kerke uitgeroep. 
§ Die biskop kon nou die gesag van die “Heilige Stoel” 

uitbrei.(Pousdom) 
§ 1260 jaar vervolging begin dan nou ook in 538n.C. met Rome se 

bevryding van die Oos-Gote 
§ Deur die Teenhervorming het die pousdom ‘n bloedige stryd 

gevorm om die Hervorming te vernietig. 
§ Eindelik, in 1798, 1260 jaar na 538n.C., het die Roomse Kerk ‘n 

dodelike wond ontvang. (Openb.13:3) 
§ Die Franse regering het Napoleon gelas om die pous gevange te 

neem. 
v Die Hervorming 
Ø Leerstellige Geskilpunte 
§ Die hoof van die kerk op aarde is die plaasbekleder van Christus 

· Die aanspraak, dat net die biskop hierdie plaasbekleder kan wees 
op aarde. 

· Dit berus op die veronderstelling dat Christus Petrus die hoof 
van die Kerk gemaak het. 

§ Die onfeilbaarheid van die Kerk en sy hoof 
· Die kerk beheer dat hy nooit ‘n fout begaan het nie en nooit sal 

nie. 
§ Christus se hoëpriesterlike bediening ter syde gestel. 

· Die aandag van gelowiges word afgetrek van Christus se 
voortdurende middelaarswerk as Hoëpriester in die hemel. 

· Die aardse priesterdom word voortgesit deur die Roomse kerk – 
Jesus se dood ‘n nul 

· Die Heilige Nagmaal word met die mis vervang 
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§ Die verdienstelikheid van goeie werke 
· Die Roomse kerk het geleer dat goeie werke, wat deur genade in 

die sondaar se hart ingeboesem word, verdienste inhou, met 
ander  woorde, dat hulle ‘n mens ‘n regmatige aanspraak op 
verlossing gee. 

· Verdienstelike werke het ook ‘n belangrike rol in die leer van 
die vagevuur gespeel. 

§ Die leer van boetedoening en aflate 
· Boetedoening is die sakrament waardeur Christene vergifnis van 

sondes wat na die doop gepleeg is, kan ontvang 
· Boetedoening het sondaars egter nie heeltemal vrygestel nie.  

Hulle moes nog tydelik straf ondergaan, of in hierdie lewe, of in 
die vagevuur.  Om mense van hierdie straf te bevry, het die kerk 
die aflaat ingestel. 

§ Hoogste gesag berus by die kerk 
· Die kerk het geredeneer dat daar twee bronne van Goddelike 

waarheid bestaan: 1) die heilige Skrifte, en 2) die Katolieke 
tradisie. 

· Die gewone gelowiges het geen gesag gehad om die leerstellings 
wat God in die Skrif geopenbaar het, te vertolk nie. 

Ø ‘n Nuwe Dag Breek Aan 
§ In die veertiende eeu het John Wycliffe op hervorming in die kerk 

aangedring. 
§ Sy leer dat verlossing alleen deur die geloof in Christus geskied en 

dat net die Skrifte onfeilbaar is, het die grondslag van die 
Protestantse Hervorming gelê. 
§ Wycliffe se geskrifte het Johannes Huss, Hiëronimus, Luther en 

talle ander besiel. 
§ Martin Luther – vurig, impulsief en onkompromitterend het die 

volk terug gelei na die Skrifte 
§ Martin Luther se leer: Hy het aangevoer dat gelowiges geen ander 

gesag as die Skrifte moet ontvang nie en het die gelowiges se oë 
laat opkyk van menslike pogings, priesters en boetedoening na 
Christus as hul enigste Middelaar en Verlosser.  Dit is onmoontlik, 
het hy gesê, om die sondeskuld deur menslike pogings te 
verminder of om aan sy straf te ontkom. Alleen bekering tot God 
en geloof in Christus kan sondaars red.  Omdat dit ‘n gawe is wat 
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vrylik geskenk word, kan Sy genade nie gekoop word nie.  Die 
mens kan hoop hê, nie weens aflate nie, maar weens die gestorte 
bloed van ‘n gekruisigde Verlosser 
§ Soos ‘n argeologiese ekspedisie skatte onder die puin van eeue 

uitgrawe, het die Hervorming lank vergete waarhede opgediep. 
v Hervorming en Stagnasie  
Ø Die Hervormers het veel tot stand gebring, maar het nie al die lig wat 

gedurende die afvalligheid verlore gegaan het, herontdek nie. 
Ø Hulle het die Christendom uit die volslae duisternis gelei, maar het 

nog in die skaduwees gestaan. 
Ø Pleks van die Hervorming voort te sit het hul opvolgers hul prestasies 

gekonsolideer. 
Ø Hulle het die aandag op die Hervormers se woorde en menings 

toegespits, pleks van op die Skrif. 
Ø Die tydperk na die Hervorming was teologies baie bedrywig, maar 

weinig geestelike vordering is gemaak. 
Ø Frederic W. Farraar skryf dat “vryheid vir slawerny verruil is; 

universele beginsels vir armsalige elemente; waarheid vir dogmatiek; 
onafhanklikheid vir tradisie; godsdiens vir sisteem.  ‘n Lewende 
ontsag vir die Skrifte is deur ‘n doodse teorie oor inspirasie vervang.” 

Ø Polemiek het ontstaan 
Ø Nog nooit was daar ‘n tydperk waarin mense hulle so toegespits het 

op die ontdekking van mekaar se foute of waarin hulle mekaar soveel 
beledigende name toegevoeg het nie. 
Ø Die dogmas was ortodoks, maar geestelikheid is uitgedoof. 
Ø Die teologie het getriomfeer, maar die liefde geblus. 

 
Hoofstuk 12 vervolg... Die Oorblyfsel 
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Die Oorblyfsel en Sy Sending 
Lesing 12 vervolg... 

 
Die universele kerk bestaan uit almal wat waarlik in Christus glo, maar in die laaste dae, ten 
tyde van grootskaalse afvalligheid, is ‘n oorblyfsel uitgeroep om die gebooie van G od te 
onderhou en di e geloof van Jes us te hê.  H ierdie oorblyfsel kondig die begin van di e 
oordeelsuur aan, verkondig verlossing deur Christus, en dien as voorloper vir die wederkoms 
van Christus.  H ierdie aankondiging word gesimboliseer deur die drie engele van Openbaring 
14; dit val saam met die oordeelswerk in die hemel en l oop uit op ‘ n daad v an bekering en 
hervorming op aarde.  Elke gelowige word geroep om persoonlik aan hierdie wêreldomvattende 
getuienis deel te neem. – “Fundamentele Leerstellings,” 12. 
 
v Die Oorblyfsel 
Ø Na 1260jaar van beproewing wat geëindig het in 1798n.C was daar 

gelowiges wat steeds rein was. Openb.12:17 
Ø Wat is die oorblyfsel? 
§ Johannes gebruik die term” haar ander nakomelinge” – Op.12:17 
§ Die uitdrukking beteken die “oorblyfsel” of “oorblywendes” 
§ Op.12:17 gee ‘n beskrywing van die laaste oorblyfsel in God se 

uitverkore geslag van gelowiges-Sy getroue getuies in die laaste dae 
voor Christus se wederkoms. 

Ø Eienskappe van die Oorblyfsel 
§ “Wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus 

hou” Open.12:17 
§ Hulle verantwoordelik is om net voor Jesus se koms God se 

waarskuwing aan die hele wêreld te verkondig. 
§ Die Geloof van Jesus 

· Hulle gee Jesus se onwrikbare vertroue in God en in die gesag van 
die Skrif weer. 

§ Die Gebooie van God 
· “Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort ook so te wandel soos Hy 

gewandel het” 1Joh.2:6 
· Aangesien Jesus God se gebooie bewaar het, sal hulle dit ook doen. 

Joh.15:10 
· God se sedewet is onveranderlik soos Hy. Ex.20:1-17; Mat.5:17-

19; 19:17 
§ Die Getuienis van Jesus 
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· Johannes noem: “die getuienis van Jesus” as “die gees van 
profesie” Openb. 19:10 

· Sodanige profetiese leiding maak die oorblyfsel ‘n profetiese volk 
wat ‘n profetiese boodskap verkondig. 

· Hulle sal die profesie verstaan en onderrig. 
Ø Die Verskyning van die Oorblyfsel van die Laaste Dae. 
§ Die Bybel dui daarop dat die oorblyfsel op die wêreldtoneel verskyn 

na die jare van die groot vervolging. Op.12:14-17 
§ 1798n.C eindig vervolging ook die drie kosmiese tekens vind plaas in 

die son, maan en sterre. 
§ Die Adventbeweging was ‘n waarlik Bybelse onderling belydende 

beweging wat die woord van God en die Adventhoop as middelpunt 
gehad het. 

v Die Sending van die Oorblyfsel 
Ø Die drie engele boodskappe van Openbaring 14 openbaar en verkondig 

hierdie oorblyfsel boodskap van herstel 
Ø Die Eerste-engelboodskap 
§ “Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het 

gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die 
waterfonteine gemaak het” Openb.14:6,7 – Skepper God 

§ Hierdie boodskap roep die wêreld tot bekering. 
§ “Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot 

verheerliking van God” 1Kor.10:31 
§ Hierdie boodskap roep almal ook op om die Skepper te aanbid 
§ Weldra sal alle mense moet kies tussen die ware en valse aanbidding 

– tussen die aanbidding van God op Sy voorwaardes OF op ons 
voorwaardes! 
§ Dit lei mense na die aanbidding van die Skepper. 
§ Die aandag word op die enigste Skepper-God gevestig 
Ø Tweede-engelboodskap 
§ “Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat 

drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery” 
Openb.14:8 
§ Babel se toring het reeds in die begin God uitgetart 
§ Hierdie toring ‘n teken van afvalligheid. 
§ Die “wyn” van Babilon stel sy ketterse leer voor. 
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§ Die “hoerery” stel die onwettige verhouding tussen Babilon en die 
nasies voor. 
§ Babilon val omdat hy die eerste-engelboodskap verwerp. 
§ Die tweede-engelboodskap sal toenemend relevant word namate die 

einde nader 
§ “Gaan uit haar uit, my volk...” Openb. 18:4 

Ø Derde-engelboodskap 
§ “As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of 

op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die 
grimmigheid van God...” Openb.14:9-12 
§ 1ste Engel beroep op herstel van ware aanbidding 
§ 2de Engel waarsku teen alle ander vorm van aanbidding 
§ 3de Engel waarsku spesifiek teen aanbidding van die dier en sy beeld 

– almal wat die evangelie van geregtigheid deur die geloof verwerp, 
uiteindelik sal doen. 
§ Die 3de-engelboodskap bevat die ernstige en verskriklikste 

waarskuwing in die Bybel. 
§ Dit toon dat diegene wat hulle aan menslike gesag onderwerp, in die 

laaste krisis liewer die dier en sy beeld as God sal aanbid. 
§ Albei keuse vir en teen God bring lyding: 

· Die aanbidders van die Skepper sal aan die dodelike toorn van die 
draak ontkom en saam met die Lam op die berg Sion staan – 
Openb.14:1; 7:2, 4 

· Die aanbidders van die dier en sy beeld sal daarenteen die volle 
gramskap van God ontvang en in die teenwoordigheid van die 
heilige engele en die Lam omkom – Op.14:9,10; 20:14 

Ø God het Sy kinders in alle kerke; maar deur die oorblyfselkerk 
verkondig Hy ‘n boodskap wat Sy ware godsdiens sal herstel deur Sy 
kinders uit te roep uit die afvalligheid en hulle voor te berei vir die 
wederkoms van Jesus. 

 
Met die oog op die spoedige wederkoms van Christus en die noodsaaklikheid 
om klaar te maak om Hom te ontmoet, dring God se ernstige, hartstogtelike 
beroep deur tot elkeen se hart: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie 
gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.  Want 
haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou” 
Openb. 18:4,5 
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NOTAS: 
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Eenheid in die Liggaam van Christus 
Lesing 13 

 
Die kerk is een liggaam met baie lede, wat uit elke nasie, stam en taal en volk geroep word.  
In Christus is ons ‘n nuwe skepping; onderskeiding tussen ras, kultuur, geleerdheid en 
nasionaliteit, en ve rskille tussen hoog en l aag, ryk en arm, man en vr ou, moet nie 
verdeeldheid tussen ons bring nie. Ons is almal gelyk in Christus, wat ons deur een Gees 
saamgebind het in een gem eenskap saam met Hom en met mekaar; ons moet dien en 
gedien word sonder partydigheid of voorbehoud.  Deur die openbaring van Jesus Christus in 
die Skrifte deel ons di eselfde geloof en hoop, en r eik ons die hand in een getuienis aan 
almal. Hierdie eenheid het sy bron in die eenheid van die Drie-enige God, wat ons as Sy 
kinders aangeneem het. – “Fundamentele Leerstellings,” 13. 
 
Ø “Wie is die grootste in die koninkryk?” Luk.18:17 
Ø Jesus is LIEFDE 
Ø Christus sou Hom egter nie laat beïnvloed deur tradisie, openbare 

mening of selfs familiedruk nie. 
Ø Ek bid...dat hulle almal een mag wees net soos U, Vader, in My en 

Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo 
dat U My gestuur het” Joh.17:21 
Ø Bybelse Eenheid en die Kerk 
§ Eenheid van die Gees 

· Die Heilige Gees is die dryfkrag agter kerkeenheid. 
· “dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een 

hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God 
en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle 
almal is” Ef.4:4-6 

· Ons vind dat EEN(eenheid) die fokus hier is! 
· Die Heilige Gees roep mense uit elke nasionaliteit en ras en 

doop hulle tot een liggaam – die liggaam van Christus, die kerk. 
· Dit beteken dat plaaslike gemeentes oral gelyk is. 
· Die verenigde kerk het een hoop – die “salige hoop” Tit.2:13 
· Dit is deur ‘n gemeenskaplike geloof – persoonlike geloof in die 

soenoffer van Jesus Christus – dat almal deel van een liggaam 
word. 

§ Die Omvang van Eenheid 
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· Gelowiges ondervind ‘n eensgesindheid van gees en oordeel. 
Rom.15:5,6 

· Die kerk van God moet dus ‘n een van gevoel, denke en 
handling openbaar. 

§ Eenheid in Verskeidenheid 
· Bybelse eenheid beteken nie eenvormigheid nie. 
· Die liggaam het baie organe wat almal bydra tot die beste 

funksionering van die liggaam. 
· Hierdie selfde beginsel geld vir die kerk. 
· God deel Sy gawes “afsonderlik uit...soos Hy wil” 1Kor.12:11 
· Om sy sending te kan vervul, het die kerk die bydraes van al die 

gawes nodig. Saam voorsien hulle die krag van sending. 
· Die takke van die wingerd is elk afsonderlik en smelt nie in 

mekaar nie: tog het elke ‘n gemeenskaplike voedingspunt. 
Joh.15:1-6 

· Terwyl dus verskillende temperamente in die kerk is, werk almal 
onder die een Hoof, Christus. 

§ Eenheid van Geloof 
· In die laaste dae, sal die kinders van God Hand.1 & 2 ervaar. 
· Daar sal eenheid in geloof wees. Openb.14:12 

v Hoe Belangrik Is Kerkeenheid 
Ø Deur Eenheid is die Kerk se Optrede Doelmatig 
§ Konflik tussen belydende Christene is deur ongelowiges met 

veragting bejeën en was moontlik die vernaamste rede waarom 
hulle die Christelike geloof nie aangeneem het nie. Joh.17:23 

Ø Eenheid toon die Werklikheid van die Koninkryk van God 
§ “Hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon” Ps.133:1 
Ø Eenheid toon die Krag van die Kerk 
§ Christelike eenheid is ‘n uitdaging aan die toenemende 

verskeurdheid van ‘n wêreld wat deur liefdelose selfsug verdeeld 
is. 1Kor.3:9 

v Om Eenheid te Bereik 
Ø Die Bron van Eenheid 
§ Die behoudende krag van die Vader. Joh.17:11 
§ Die Vader se heerlikheid wat Jesus aan Sy volgelinge gegee het. 

Joh.17:11 
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§ Christus se inwoning in die gelowiges. Joh.17:23 
§ Kerk werk soos wiel met speke wat beweeg na die naaf(JC). 
Ø Die Heilige Gees as Vereniger 
§ Die brandpunt van eenheid 

· Ons moet ons menslike vooroordele jeens kultuur, ras, geslag, 
kleur, nasionaliteit en status te bowe kom. Gal.3:26-28 

§ Die rol van die geestelike gawes in die bereiking van eenheid 
· Deur die Heilige Gees het Hy besondere gawes gegee wat veral 

bedoel was om “die eenheid van die geloof” onder gelowiges te 
vestig. 

· Dit is tot opbouing van die liggaam van Christus. Ef.4:11-13 
§ Die basis vir eenheid 

· Die Heilige Gees tree op as “Gees van die Waarheid”. 
Joh.15:26, Joh.16:13, 8 

Ø Christus se Nuwe Gebod 
§ Jesus leer dat ons God liefhet, deur naaste lief te hê. Mat.22:39 
§ “dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het” 

Joh.15:12; 13:34 
§ Die onmoontlike moontlikheid. 

· Hoe kan ons liefhê soos Christus liefgehad het? Onmoontlik! 
· Antwoord: “En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal 

na my toe trek” Joh.12:32 
§ Eenheid by die kruis 

· Alleen wanneer ons besef dat ons nie soos Jesus liefhet of kan 
liefhê nie, erken ons ons behoefte aan Sy inwonende 
teenwoordigheid – en glo ons Hom wanneer Hy sê: “Sonder My 
kan julle niks doen nie” Joh.15:5 

· “Dra mekaar se laste” Gal.6:2 
· Jesus het voorbeeld gestel by die kruis. 

Ø Stappe tot Eenheid 
§ Eendrag in die huis 

· Ons geloof begin by die huis (lesing 22) 
§ Strewe na eenheid 

· Ons sal nooit eenheid verkry tensy ons dit doelbewus nastreef 
nie. 
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· Ons moet verskille gering ag en argumente oor onnodige dinge 
vermy. 

§ Streef saam na ‘n gemeenskaplike doel. 
· Die kerk sal geen eenheid ken voordat hy eendragtig betrokke is 

by die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus nie. 
· Geluk hang van die geheel af, van die welsyn van elke gelowige 
· Jesus het die herstel van siel en liggaam as ‘n eenheid gesien 
· Samewerking is NB, nie mededinging nie! 
§ Ontwikkel ‘n globale perspektief 

· ‘n Kerk is nie waarlik verenig tensy hy aktief bedrywig is in die 
opbouing van Gods werk nie. 

· Kerk moet alles in sy vermoë doen  om nasionale, kulturele of 
plaaslike isolasionisme te vermy. 

§ Vermy gesindhede wat verdeel 
· Gesindhede soos selfsug, hoogmoed, selfvertroue, 

selfvergenoegdheid, meerderwaardigheid, vooroordeel, kritiek, 
veroordeling en foutsoekery onder gelowiges dra by tot 
onenigheid in die kerk. 1Joh.4:9-11 

· “wandel deur die Gees” Gal.5:16 
· Deur volhardende gebed moet ons die leiding van die Gees soek, 

wat ons tot eenheid sal lei. Gal.5:22,23 
· Vir sovêr julle dit gedoen het aan een van die geringstes van 

hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen” 
Mat.25:40 

 
Net soos ons Here, die Seun van die mens, ‘n broer vir elke seun en dogter 
van Adam geword het, so word ons, Sy volgelinge, geroep om ons broers 
en susters uit “alle nasies en stamme en tale en volke” (Openb.14:6) met 
een gesindheid die hand te reik.  Is dit U besluit? 
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Die Doop 
Lesing 14 

 
Deur die doop bely ons, ons geloof in die dood en opstanding van Jesus Christus en getuig ons 
dat ons vir die sonde gesterf het en dat ons van voorneme is om ‘n nuwe lewe te lei.  So erken 
ons Christus as H ere en V erlosser, word ons S y volk, en word ons as l idmate van S y Kerk 
aangeneem.  Die doop is ‘n simbool van ons vereniging van Christus, vergifnis van ons sondes 
en ons ont vangs van die Heilige Gees.  D it geskied deur onderdompeling in water na 
bevestiging van geloof in Jesus en blyke van berou oor die sonde.  Dit volg na onderrig in die 
Heilige Skrifte en ‘n aanvaarding van hul leer. – “Fundamentele Leerstellings,” 14. 
 
v Hoe belangrik is die doop? 
Ø Is die doop soveel werd dat ‘n mens jou lewe daarvoor op die spel kan 

waag? 
Ø Vereis God werklik die doop? Hang die verlossing daarvan af of ‘n 

mens gedoop is? 
Ø Jesus se Voorbeeld 
§ Jesus het niks sonder doel gedoen nie, en het verplig gevoel dat doop 

belangrik vir Hom was, so ook Johannes die Doper. Mat. 3:13-15 
Ø Jesus se Bevel. 
§ Jesus se bevel aan sy dissipels – Matt. 28:18-20 
§ Jesus vereis die doop van diegene wat deel van sy Volk wil word. 
§ Ons gee te kenne dat ons ‘n persoonlike verhouding met Christus 

aangegaan het en dat ons ‘n volle oorgawe maak. 
v Die Doop en Verlossing 
Ø “Hy wat glo(psigies) en hom laat doop(fisies), sal gered word” Mark. 

16:16 
Ø Petrus self gebruik Noag se ondervinding van die sondvloed. 
Ø Die water het sonde vernietig met ‘n nuwe begin. 1Pet. 3:20,21 
Ø Die doop, merk Petrus op, is soos Noag wat gehoorsaamheid aan God 

getoon het. 
Ø Hoewel die doop uiters belangrik is vir verlossing, is dit geen waarborg 

nie. 
Ø Israel gedoop in die Rooi see.  Wolk bo, en water weerskante. 1Kor. 

10:1-5 
v “Een Doop” 
Ø Kenmerkend van die Kerk is daar net een doop. Efe. 4:5 
Ø Die Betekenis van die Woord “Doop” 
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§ Werkwoord “baptizo” – onderdompeling; afgelei van “bapto”-onder. 
§ In NT is verwysings na: 
§ Doop in water – Matt. 3:6; Mark. 1:9; Hand. 2:41 
§ Beeld van Christus se leiding en dood. – Mat. 20:22; Mark. 10:38 
§ Koms van HG – Mat. 3:11; Mark. 1:8; Joh. 1:33 
§ Na reiniging, seremoniële was – Mark. 7:3,4; Luk. 11:38 
Ø Die Doop in die NT 
§ Johannes het in die Jordaan gedoop Mat. 3 & Mark. 1 
§ Daar was “baie water” Joh. 3:23 
§ Filippus en Hofdienaar het albei “in die water afgeklim” Hand. 8 

Ø Die Doop in die Geskiedenis. 
§ Die getuienis van skilderye in die katakombes en kerke, uit mosaïeke 

op vloere lewer oorweldigend getuienis van onderdompeling. 
v Die Betekenis van die Doop 
Ø Alfred Plummer: “Alleen wanneer die doop deur onderdompeling 

toegedien word, word sy volle betekenis sigbaar.i” 
Ø Simbool van Christus se Dood en Opstanding. 
§ Jesus se doop ‘n profetiese vervulling van sy lyding, dood en 

begrafnis – Mark. 10:38; Luk. 12:50 
§ Sy opkoms uit die water; Sy opstanding – Rom. 6:3-5 

Ø Simbool vir Dood Teenoor die Sonde en Lewend Teenoor God. 
§ In die doop maak gelowiges die lydingsondervinding van ons Here 

mee. Rom. 6:3,4 
§ Howard: “in die simboliese daad van die doop betree die gelowige 

die dood van Christus, en in ‘n werklike sin word daardie dood sy 
dood; en maak hy die opstanding van Christus mee, en daardie 
opstanding word sy opstanding.” 
§ Dood vir die sonde. 

· Rom. 6:5-8; Gal. 2:20 
· Gelowiges doen afstand van vorige lewe. 2Kor. 5:17 
· Dit is nie net ‘n dood nie, maar begrafnis. Kol. 2:12 
· Ons openbaar dat ons nou in God se diens staan – Hand. 2:38 
§ Lewend vir God 

· Stel ons in staat om in ‘n nuwe lewe te wandel – Rom.6:4 
· Dood vir sonde, lewend vir God- Rom. 6:11 
· Ons is nou dissipels van ons Verlosser, en die doop is die teken van 

ons dissipelskap. 
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Ø Simbool van ‘n Verbondsverhouding 
§ Die besnydenis was ‘n teken van nasionale identiteit. Gen. 17:10- 
§ Enige manlike wat nie besny was nie, moes uit sy volksgenote 

uitgeroei word, omdat hy verbond breek. Gen. 17:14 
§ Verteenwoordig geestelike verbond. Rom. 4:11 
§ Meer belangrik is besnydenis van die hart. Deut. 10:16; Jer. 4:4 
§ ‘n Geestelike Israel het die Joodse volk vervang. Gal. 3:27; 6:15 
§ Dit is die nuwe verbond deur JC se dood bekragtig. Gal. 2:7 
§ Nuwe verbond vereis ‘n “innerlike geloof” en nie ‘n “uiterlike” nie 

van diegene wat aan die geestelike Israel wil behoort. Jer. 33:31; Heb. 
8:10 
§ “besnydenis...van die hart, in die gees.” Rom. 2:28, 29 
§ Kol. 2:11, 12 
§ Want almal wat in JC gedoop is, is met hom beklee. Gal. 3:27-29 
Ø Simbool van Toewyding 
§ Met doop kom uitstorting van Heilige Gees. Mat. 3:16 
§ Hierdie bewys dat doop en HG saam kom en hoort. 
§ Ook by Jesus se doop word drie prominente Kragte verenig. 
§ Doop met Heilige Gees en vuur(gawes) – Hand. 2; Mat. 3:11 
§ Doel van doop aan vroeë Kerk is om te getuig, nie vir self. Hand. 1,2 
Ø Simbool van Toetrede tot die Kerk 
§ Wedergeboorte gee ‘n toetrede tot die Kerk. Joh. 3:3-5 
§ Hand. 2:41, 47; 1Kor. 12:13 

v Vereistes vir die Doop 
Ø Bybel vergelyk die Doop met die Huwelik tussen mens en Christus 
Ø Doop vereis, geloof, berou en die vrugte van bekering asook begrip 
Ø Geloof 
§ “Hy wat glo en hom laat doop...” Mark. 16:16; Hand. 8:12 
§ Onderrig noodsaaklik vir die doop. Rom. 10:17; Mat. 28:19 
Ø Bekering 
§ “Bekeer julle...” Hand. 2:38 
§ Nie net geloof nie, maar ook berouvolle bekering. 
§ Ons moet besef ons verlorenheid. 
Ø Vrugte van Bekering 
§ “die vrugte wat by die bekering pas” Mat. 3:8; Joh.15:1-8 

Ø Ondersoek van Dopelinge 
§ Om lidmaat van ‘n kerk te word, is ‘n geestelike stap 
§ Ter selfde tyd moet die motiewe nie beoordeel word nie. 
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§ Die eie ek is noodsaaklik om te sterf, om mekaar te bedien, nie self 
Ø Moet Babatjies en Kindertjies Gedoop Word? 
§ So ‘n soort inlywing geskied met die “wedergeboorte,” nie met die 

geboorte van ‘n baba nie. 
§ Die Skrif verwys na “manne sowel as vroue” Hand. 8:12; 9:17; 1Kor. 

1:14 
§ “Nêrens in die NT,” het Karl Barth erken, “word kinderdoop of 

toegelaat of beveel nie” 
§ ‘n Besluit vir wedergeboorte kan alleenlik deur die persoon self 

gemaak word, nie namens iemand anders nie. 
§ Om hierdie rede bring ouers hul kindertjies na God om geseën te 

word, om ‘n belofte te maak dat hulle hul kinders in Hom sal 
grootmaak. 
§ Om watter ouderdom??? 

· Oud genoeg om betekenis te verstaan 
· Om lewe aan Jesus te kan wy en te bekeer 
· Die fundamentele beginsels van Christen te verstaan 
· Die betekenis van lidmaatskap te verstaan. 

v Die Vrugte van die Doop 
Ø ‘n Lewe ten VOLLE aan Christus gewy – Kol. 3:1,2; 2Pet. 1:2 
Ø Lewe aan die Kerk van Christus gewy – 2Pet. 2:2-5; Ef. 4:16; 1Kor. 12 
Ø ‘n Lewe wat in en vir die wêreld gelei word – Fil. 3:20 
§ Ware Christene onttrek hulle nie van die wêreld nie, maar raak 

betrokke sonder om beginsels prys te gee, om ander na Jesus te bring. 
 
God wag tans verlangend dat ons die oorvloedige lewe wat Hy so genadiglik 
voorsien het, sal betree. “En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou 
doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep” Hand. 
22:16 
                                                 
i Alfred Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Luke, The International Critical Commentary, 
uitg. Samuel R. Driver, et al., 5de uitg. (Edinburgh: T. & T. Clark, 1981 herdruk), bl. 88. 
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Die Heilige Nagmaal 
Lesing 15 

 
Die Nagmaal is deelname aan die simbole van die liggaam en bloed van Jesus om geloof in 
Hom, ons Here en Verlosser, te betuig.  In hierdie gemeenskap is Christus teenwoordig om Sy 
kinders te besoek en te versterk.  In ons deelname verkondig ons die Here se dood met 
blydskap totdat Hy weer kom.  Voorbereiding vir die Nagmaal behels onder ander 
selfondersoek, berou en belydenis. Die Meester het die voetewasdiens ingestel as ‘n simbool 
van hernieude reiniging, om bereidwilligheid te toon om mekaar in ware Christelike nederigheid 
te dien en om ons hart in liefde te verenig.  D ie Nagmaal is vir alle gelowige Christene 
toeganklik. – “Fundamentele Leerstellings,” 15. 
 
v “Ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk 

van God vervul is nie” Luk. 22:15,16 
v Jesus wou nederigheid leer omdat dissipels gedurig getwis het. 
v Die dissipels het die onuitgesproke bestraffing(voetewas) gesnap 

en was met skaamte vervul. Joh. 13:2-4 
v Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle 

gedoen het, ook so te doen. 
v Die Voetewassing 
Ø OT moes suurdeeg(sonde) uit huise en brood verwyder word. 

Ex. 12 
Ø Net so het ons die voetewassing as voorbeeld van JC gekry. 
Ø “As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.” Joh. 

13:17 
Ø Die Betekenis van die Plegtigheid (Gal. 5:13) 
§ ‘n Herinnering aan Christus se self vernedering 

· Die voetewas plegtigheid gedenk die selfvernedering van 
Christus. 

· “Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg...” Fil. 
2:7 

· JC se lewe, een van onselfsugtige diens. Mat. 20:28 
· Hierdie plegtigheid herinner ons om ander dieselfde te 

behandel 
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§ ‘n Sinnebeeld van hoër reiniging 
· Voetewassing verteenwoordig reiniging van die hart. Joh. 

13:10 
· Soos voete in sandale gou vuil word, so ook die hart met 

sonde. 
§ ‘n Gemeenskap van vergifnis 

· Alleen as ons vergewe, kan ons die vergifnis van God 
ervaar. 

· Vergifnis - Mat. 6:14,15 
§ Gemeenskap met Christus en gelowiges 

· Christus se liefde vir Sy volgelinge “tot die einde toe” Joh. 
13:1 

· “As Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie.” Joh. 
13:8 

· JC se soort liefde help ons om selfs die hoogste posisie aan 
ons naaste af te staan. Fil. 2:3 

v Die Viering van die Nagmaal 
Ø Die Nagmaal behoort ‘n blye geleentheid te wees, nie ‘n 

droewige nie. 
Ø Die voorafgaande voetewasdiens verleen die geleentheid vir 

selfondersoek, die belydenis van sondes, die bylegging van 
geskille, en vergifnis. 
Ø Die Betekenis van die Nagmaal 
§ Nagmaal vervang die Pasga – JC die paaslam het klaar gesterf 
§ Herdenking van verlossing uit die sonde 

· Pasga het verlossing van Egipte gedenk, so ook nagmaal 
verlossing van sonde(Egipte) 

· Paaslam se bloed aan die deurposte, JC se bloed aan ons 
hartsdeur. 

· Die brood en die vrug van die wingerdstok. 
¨ “Ek is die ware wynstok.” Joh. 15:1 
¨ “Ek is die brood van die lewe.” Joh. 6:35 
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¨ JC het vir die wêreld die lewende Brood geword. 
¨ Die Paasbrood wat Jesus geëet het, was ongesuur en die 

vrug van die wynstok ongegis. 
¨ Suurdeeg(gis) = sonde (1Kor. 5:7,8) dus ook gegiste wyn 

· Die eet en drink 
¨ Die eet van die vlees van Christus en die drink van Sy 

bloed is simboliese taal vir die assimilering van die 
Woord van God. 

¨ Gelowiges word deur Christus, die brood van die lewe, 
gevoed deur die Woord van die lewe – die Bybel – te 
lees. Joh.1 

§ Gesamentlike gemeenskap met Christus 
· In ‘n wêreld vol tweedrag en verdeeldheid dra ons 

gesamentlike deelname aan hierdie plegtighede by tot die 
eenheid en bestendigheid van die kerk. 

· Soos al die stukkies nagmaal van dieselfde brood kom, so 
word al die gelowiges wat aan die nagmaalsdiens deelneem, 
verenig in Hom wie se gebroke liggaam deur die gebreekte 
brood voorgestel word. 

· Onwaardige harte en hande kan selfs die Nagmaal bedien, 
maar Christus is daar om Sy kinders te bedien. 

· “Drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van 
die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot 
vergifnis van sondes.” Mat. 26:27,28; Luk. 22:20 

· Waar die ou verbond met die bloed van geofferde diere 
bekragtig is(Ex. 24:8), so is die nuwe verbond met die bloed 
van Christus bekragtig 

§ In afwagting op die Wederkoms 
· “Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker 

drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy 
kom” 1Kor. 11:26 
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· “Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die 
wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met 
julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader” Mat. 
26:29. 

· Jesus self sal ons eendag bedien. Luk. 12:35-37 
Ø Vereistes vir Deelname 
§ Daar is twee groot plegtighede wat die Christelike geloof dien 

– die doop en die Nagmaal. 
§ Eersgenoemde is die poort tot die kerk, en laasgenoemde is tot 

voordeel van diegene wat lede is. 
§ Kinders neem gewoonlik nie deel hieraan nie, totdat hulle 

gedoop is, omdat hulle nie die insig het en doel verstaan nie. 
§ “wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of beker van 

die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van 
die Here.” 1Kor. 11:27 

§ ‘n Onbehoorlike deelname haal ‘n mens God se mishae op die 
hals 

§ Paulus vermaan dat selfbeproewing plaas moet vind. 
1Kor.11:28 

§ Hierdie selfondersoek is ‘n persoonlike taak. 
§ Ander kan dit nie doen nie, net God ken die hart. 
§ Christus ons voorbeeld het eksklusiwiteit by die nagmaal 

verwerp. 
 
Die kenmerke van diegene wat kwalifiseer vir deelname aan die 
Nagmaalsdiens, is dus die toestand van die hart – volle oorgawe aan 
Christus en geloof in Sy offer, en nie die lidmaatskap van enige 
besondere kerk nie.  Almal word uitgenooi om hierdie groot fees van 
die nuwe verbond dikwels te vier, en deur hul deelname te getuig van 
hul aanname van Christus as hul persoonlike Saligmaker. 
 
NOTAS: 
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Geestelike Gawes en Bedieninge 
Lesing 16 

 
God deel aan alle lede van Sy kerk in elke eeu geestelike gawes uit wat elke lid in liefdevolle 
bediening moet gebruik vir die algemene welsyn van die kerk en die mensdom. Hierdie gawes, 
wat deur middel van die Heilige Gees aan elke lid volgens Sy eie wil gegee word, voorsien in al 
die bekwaamhede en bedieninge wat die kerk nodig het om sy Goddelik aangewese funksies te 
kan uitvoer. Volgens die Skrifte sluit hierdie gawes bedieninge soos geloof, genesing, profesie, 
verkondiging, onderrig, administrasie, versoening, deernis, en sel fopofferende diens en 
weldadigheid in om mense te help en aan te moedig. Sommige lede word deur God geroep en 
deur die Gees toegerus vir funksies wat deur die kerk erken word in herderlike, evangelistiese, 
apostoliese en opvoedkundige bediening wat veral nodig is om die lede toe te rus vir diens, om 
die gemeente op t e bou t ot geestelike volwassenheid, en om die eenheid van die geloof en 
kennis van God te bevorder. As lede hierdie geestelike gawes as getroue rentmeesters van God 
se genadebedelinge gebruik, word die kerk beskerm teen die verwoestende invloed van valse 
leerstellings, groei hy met ‘n wasdom wat van God is, en word hy in geloof en liefde opgebou.. – 
“Fundamentele Leerstellings,” 16. 1Kor. 12  
 
v “Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse 

mensdom” Markus. 16:15 
v Skynbaar onmoontlike taak vir dissipels, maar Christus gee die vermoë 
v “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle 

sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en 
tot aan die uiterste van die aarde” Hand. 1:4,8 
v Die Gawes van die Heilige Gees 
Ø Voorbeeld is man wat op reis gegaan het en aan sy diensknegte sy 

besittings toevertrou het, aan elkeen na sy vermoë. Matt. 25:14, 15 
Ø Saam met die gawes is ook gegee die bekwaamheid. 
Ø Die Heilige Gees maak die besluit oor die uitdeel van hierdie gawes. 
Ø Gawes gedurende Pinkster uitgedeel aan dissipels(kerk). 
Ø Jesus het aan Sy dissipels en ook ons vandag Sy gawes gegee. 
v Die Doel van die Geestelike Gawes 
Ø Eenheid In die Kerk 
§ Die Korinthiese kerk het al die gawes gehad, maar het gestry oor wie 

se gawe die grootste was. 1Kor. 1:4-7 
§ Paulus het verduidelik dat geestelike gawes = genade gawes is. 
§ Die Gees deel gawes aan elke gelowige uit – vir die stigting, of 

opbouing van die kerk. 
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§ Almal ontvang nie dieselfde gawes nie. 
§ Omdat die gawes vir die kerk gegee word en nie vir die individu nie, 

moet die ontvangers die gawes nie as hul private eiendom beskou nie. 
§ Hoe dit werk 

· Die liggaam het baie dele wat almal ‘n afsonderlike rol verrig, tog 
vorm hulle ‘n eenheid wat saam funksioneer. 

· God het bedoel dat die gawes verdeeldheid moet voorkom. 
· As een gelowige dus ly, moet die hele gemeente daarvan bewus 

gemaak word en help om die lyding te versag. 1 Kor. 12:28 
§ Die onontbeerlike dimensie 

· Terwyl die gawes van die Gees sal verbygaan met die wederkoms 
van Christus, is die vrugte en deug van liefde, en die vrede, 
goedheid en geregtigheid wat die liefde meebring. Gal. 5:22, 23; 
Ef. 5:9 

· Hierdie gawes is gebaseer op Goddelike liefde(Agape) wat op 
beginsels gebaseer is en nie emosie nie. 1Kor.13:4-8 

· ‘n Lewe tot Eer van God 
¨ Hoe meer gawes aan die gelowige gegee is, hoe groter sy 

geestelike invloed en verantwoordelikheid en afhanklikheid van 
God. 

· Wasdom van die Kerk – Ef. 4 
¨ “om te wandel waardig die roeping...” Ef. 4:1-3 
¨ Die Gawes versterk die Kerk se verdediging teen valse 

leerstellings. 14,15 
¨ Tweevoudige groei: 1) Lidmaat getal 2) individuele gawes 

v Implikasies van Geestelike Gawes 
Ø ‘n Gemeenskaplike Bediening 
§ Die Skrif skraag nie die siening dat die predikante moet bedien terwyl 

die gewone lidmate maar net die kerkbanke moet warm sit en wag om 
gevoed te word nie. 
§ Sowel die leke as die leraars maak die kerk uit. 1Pet. 2:9 

Ø Die Rol van die Leraars 
§ Om die gemeente op te lei. 
§ “Predikante moet nie die werk verrig wat deur die gemeente gedoen 

behoort te word en sodoende hulself uitput en verhoed dat ander hul 
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plig nakom nie.  Hulle moet die lidmate leer hoe om in die kerk en in 
die gemeenskap te arbei.” EG White “Appeals for Our Missions” p. 58- 

Ø Gawes en Sending 
§ God gee geestelike gawes om die hele liggaam te bevoordeel 
§ Geestelike gawes is nie die beloning vir ‘n taak wat goed afgehandel 

is nie, maar vir die werktuie om die taak goed mee te verrig. 
Ø Eenheid in Verskeidenheid, Nie Eenvormigheid Nie 
§ Party Christene probeer om elke ander gelowige soos hulself te maak. 

Die is nie God se plan gewees nie. 
§ Gawes is daar om mekaar aan te vul – nie afskrifte te maak nie. 
Ø Getuienis – Die Doel van die Gawes 
§ Elke gelowige moet in staat wees om van sy geloof te vertel wat God 

vir hom gedoen het. 
Ø Versuim om Geestelike Gawes te Gebruik 
§ Gelowiges wat weier om hul geestelike gawes te gebruik, sal nie net 

vind dat hul gawes wegkwyn nie, maar hulle stel ook hul ewige lewe 
in gevaar. Mat. 25:26-30 

v Die Ontdekking van Geestelike Gawes 
Ø Om suksesvol te wees, moet lidmate hul gawes ken. 
Ø In die mate dat ons verkies(versuim) om nie ons gawes te herken, 

ontwikkel en beoefen nie, is die kerk minder as wat dit sou kon wees. 
Ø Geestelike Voorbereiding 
§ Die apostels het ernstig gebid om toegerus te word om woorde te 

besit wat sondaars na Christus sou lei. 
§ Diegene wat Christus tans aanneem, het ‘n soortgelyke voorbereiding 

nodig vir die doop van die Heilige Gees. 
§ Ons kan dit daagliks ondervind. 
§ Om dit te kan doen, moet ons, ons lewe gedurig aan God onderwerp 
Ø Ondersoek die Skrifte 
§ Ons het nodig om veral die NT te ondersoek en te bestudeer wat die 

gee van gawes betref. 
§ Dit is noodsaaklik dat ons glo dat God ons ten minste een gawe gegee 

het om in Sy diens te gebruik 
Ø Ontvanklikheid vir Goddelike Leiding 
§ Dis nie vir ons om die Gees te gebruik nie; Hy moet ons gebruik 
§ Ons moet God die geleentheid gee om deur ander te werk om ons 

hulp te verkry. 
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§ Ons moenie bang wees om nuwe dinge aan te pak nie. 
Ø Bevestiging Deur die Liggaam. 
§ Omdat God die gawes gee, moet ons besef dat Sy oordeel in hierdie 

opsig nie afhanklik is van ons gevoelens nie. 
§ Nie alleen moet ons gewillig wees om te luister na wat ander vir ons 

vertel aangaande ons gawes nie, maar dit is noodsaaklik dat ons ook 
God se gawes in ander raaksien en gebruik 
§ Niks is meer opwindend en bevredigend nie as om te weet dat ons 

God self bedien deur Sy gawes goed en reg te gebruik 
 
Watter seën is dit nie vir ons om die besondere gawe wat Christus ons deur 
die Heilige Gees gegee het, in Sy diens te gebruik nie.  Christus verlang om 
Sy genadegawes aan ons uit te deel. Ons kan Sy uitnodiging vandag aanneem 
en ontdek wat Sy gawes in en deur die Gees vervulde lewe kan uitrig! 
 
NOTAS: 
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Die Profetiese Gawe 
Lesing 17 

 
Een van die gawes van die Heilige Gees is die profesie. Hierdie gawe is die kenmerk van die 
oorblyfselkerk en is in die bediening van Ellen G White gemanifesteer.  O mdat sy die 
boodskapper van di e Here is, is haar geskrifte ‘n voortdurende en gesagh ebbende bron van 
waarheid wat troos, leiding, onderrig en vermaning vir die kerk voorsien.  H ulle stel dit ook 
duidelik dat die Bybel die norm is waaraan alle leer en belewenisse getoets moet word. – 
“Fundamentele Leerstellings,” 17. 
 
v “Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word; glo aan sy profete, 

dan sal julle voorspoedig wees” 2 Kron. 20:20 
v Profete het ‘n belangrike rol in die dae van die Ou en die Nuwe Testament 

gespeel. 
v Die groot vraag: het dit met die Bybelse kanon opgehou? 
v Die Profetiese Gawe in Bybelse Tye 
Ø Hoewel sonde ‘n einde aan persoonlike kommunikasie tussen God en 

die mens gemaak het, het God ander metodes begin gebruik. 
Ø Hy het begin om boodskappe van bemoediging en leer deur profete te 

stuur. 
Ø Profete in die Skrifte is: “iemand wat kommunikasies van God ontvang 

en die bedoeling daarvan aan Sy volk oordra.” 
Ø Profete profeteer nie uit eie inisiatief nie – 2Pet. 1:21 
Ø Moses se verhouding teenoor Farao was soos die van God teenoor die 

volk.  NB – Ex. 7:1, 2 
Ø Die woord profeet dui dus op ‘n “deur God aangestelde mondstuk” vir 

Hom. 
Ø Profeet: Profeet (nabi), Sienier (roeh/chozeh) Jes. 30:10/2Sam.24:11 
Ø “Want die Here Here doen niks tensy Hy Sy raadsbesluit...” Amos 3:7 
Ø Die Funksies van die Profetiese Gawe in die Nuwe Testament 
§ Gelowiges word aangemoedig om veral hierdie gawe te begeer. 1Kor. 

14:1,39 
§ Funksies van ‘n Profeet 

· Hulle het gehelp met die stigting van die kerk – Ef. 2:20 
· Hulle het die leiding geneem in die kerk se sendingonderneming – 

Hand. 13:1,2; 16:6-10 
· Hulle het die kerk gestig(opgebou) – 1Kor. 14:3, 4 
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· Hulle het die kerk verenig en beskerm – teen valse leer 
· Het gewaarsku teen toekomstige moeilikhede – Hand.11:27,28 
· Het die geloof bevestig toe daar geskille was – Hand. 15:32 

v Die Profetiese Gawe in die Laaste Dae 
Ø Baie Christene glo dat die profetiese gawe na afloop van die apostoliese 

era tot ‘n einde gekom het. Die Bybel toon anders 
Ø Standhouding van Geestelike Gawes 
§ Daar is geen aanduiding in die Bybel dat God die geestelike gawes 

wat Hy aan die kerk gegee het, sal onttrek voordat hulle hul taak 
verrig het nie. 
§ Kerk nog onvolwasse dus nog al die gawes nodig. Ef. 4:13 
Ø Profetiese Gawe Net Voor die Wederkoms 
§ God het die profetiese gawe aan Johannes die Doper gegee om die 

koms van Jesus aan te kondig. 
§ Net so moet dit ook die geval wees net voor die Wederkoms veral 

omdat daar so baie valse profete gaan wees. Mat. 24:11, 24 
§ Valse profete is een van die tekens, dus voorbereid wees, maar ook 

bewys dat daar ware profete sal wees. Joël 2:28-31 
§ Pinkster: Vroeë reën; Joël verwys na laat reën net voor wederkoms 

Ø Die Profetiese Gawe in die Oorblyfselkerk 
§ Openb. 12 noem twee tydperke van groot vervolging 1) 1260jaar 

(538n.C – 1798n.C) en net voor die wederkoms. 
§ Dit is hulle wat die gebooie van God bewaar. Openb. 12:17 
§ Die getuienis van profesie is profete. Open. 22:9; 19:10 
§ Gees van profesie verwys na: 

· Die Heilige Gees wat die profeet met ‘n openbaring van God besiel 
· Die werking van die profetiese gawe 
· Die medium van die profesie self 
§ Die verdwyning van hierdie gawe gaan gepaard met wetteloosheid. 

Klaagl. 2:9 
§ By die eerste Exodus  en deur tyd was daar profete, dus ook by die 

finale Exodus(aarde na Hemel). Hand. 7:38; Hos. 12:14 
v Na-Bybelse Profete en die Bybel 
Ø Die profetiese gawe is baie dieselfde as die Apostels sin 
Ø Die doel van profetiese gawe is om 1) die Bybel as grondslag vir ons 

geloof te beklemtoon, 2) om sy leer te verduidelik, 3) en om sy 
beginsels op die daaglikse lewe toe te pas. 
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Ø Na-Bybelse profete funksioneer baie soos profete van die Bybel wie se 
geskrifte nie daarin voorkom nie. 
Ø Hulle boodskappe het nie die bestaande Woord weerspreek nie, eerder 

beklemtoon. 
Ø Toetse vir die Profetiese Gawe 
§ Stem die boodskap ooreen met die Bybel? 

· Tot die wet en die getuienis... Jes. 8:20 
· ‘n Latere profete moet nie ‘n vroeë profeet weerspreek nie. 

§ Word die voorspelling bewaarheid? 
· Deut. 18:21, 22; Jer. 28:9 
§ Word die menswording van  Christus erken? 

· Hieraan ken julle die Gees... 1Joh. 4:2, 3 
· Sy maagdelike geboorte, ware mensheid, sondelose lewe, 

soendood, opstanding, hemelvaart, middelaarsbediening en 
wederkoms 

§ Dra die profeet goeie of slegte vrugte? 
§ 2Pet. 1:21; Mat. 7:16-20 
§ Dit beteken nie dat ‘n profeet absoluut volmaak moet wees nie. 
§ Elia was ‘n mens – Jak. 5:17 
§ Die profeet moet na hierdie beginsels streef en ander ook so motiveer. 

Gal. 5:19-23 
v Die Gees van Profesie in die Sewende-dag Adventiste Kerk 
Ø Die profetiese gawe was aktief in EG White, een van die stigters van die 

SDA Kerk 
Ø Sy het ingegewe opdragte verstrek vir die kinders van God wat aan die 

tyd van die einde leef. 
Ø Haar profetiese roeping is krities bejeën. 
Ø Omdat sy in die Bybelse toetse geslaag het, het sy 70 jaar lang gedien 

deur middel van haar geestelike gawes. 
Ø Van 1844, toe sy 17jaar oud was, tot in 1915(afsterwe) 
Ø Sy het meer as 2000 gesigte gesien. 
Ø EG White het haarself nooit ‘n profeet genoem nie. 
Ø Die Toepassing van Profetiese Toetse 
§ Ooreenkoms met die Bybel 

· In haar geskrifte is ongeveer 10 000 Bybeltekste wat ooreenstem 
met die Bybel 

§ Die noukeurigheid van die voorspellings 
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· EG White se geskrifte bevat betreklik min voorspellings. 
· Die opkoms van die hedendaagse spiritisme 

¨ Het in 1850 met die opkoms daarvan voorspel dat dit 
aanvaarbaar sal word onder Christene 

· Noue samewerking tussen Protestante en Rooms-Katolieke 
¨ Gedurende haar tyd was daar ‘n groot kloof tussen hierdie 

primêre gelowe en het sy voorspel dat hulle eendag saam sal 
werk en openlike verwerping van die Hervorming 

· Die erkenning van Christus se menswording 
· Die invloed van haar bediening 

¨ Die kerk ten volle ondersteun sonder betaling. 
¨ Haar materiaal vul meer as 80 boeke, 200 traktate en pamflette, 

4600 tydskrifartikels en preke, dagboeke, briewe vul nog 60 000 
bladsye 

¨ Here het haar raad gegee oor gesondheid, opvoeding, 
gesinslewe, matigheid, evangelisasie, leesstofbediening, regte 
dieet, mediese werk ens. 

Ø Die Gees van Profesie en die Bybel 
§ Dit vervang nie die Bybel nie en kan nie op dieselfde vlak geplaas 

word nie. 
§ Die Bybel die opperste maatstaf 

· Sola Scriptura was haar erkenning 
§ ‘n Gids tot die Bybel 

· Sy het haar werk gesien om die mense se aandag weer op die 
Bybel te vestig 

§ ‘n Gids tot die toepassing van Bybelse beginsels 
· Sy het gehelp om die algemene beginsels te verduidelik 
 

Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word; glo aan Sy 
profete, dan sal julle voorspoedig wees.” 2Kron. 20:20 
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Die Wet van God 
Lesing 18 

 
Die groot beginsels van die wet van God is in die Tien Gebooie beliggaam en in die lewe van 
Christus uitgeleef.  Hulle is ‘n uitdrukking van die liefde, wil en oogmerke van God aangaande 
menslike gedrag en verhoudinge en i s op al le mense in elke eeu bi ndend. Hierdie gebooie 
maak die grondslag uit van God se verbond met Sy volk en is die maatstaf waarvolgens God 
oordeel. Met behulp van di e Heilige Gees wys hulle sonde uit en w ek hulle die besef van ‘ n 
behoefte aan ‘n Verlosser.  Verlossing is geheel en al uit genade en nie weens werke nie, maar 
sy vrugte is gehoorsaamheid aan die Gebooie.  Hierdie gehoorsaamheid ontwikkel ’n Christelike 
karakter en gee aanleiding tot ‘n gevoel van welsyn.  Dit is ‘n bewys van ons liefde vir die Here 
en ons belangstelling in ons medemens. Geloofsgehoorsaamheid demonstreer die krag van 
Christus om lewens te vernuwe en dus versterk dit die Christelike getuienis. – “Fundamentele 
Leerstellings,” 18.  
 
v Exodus 19 gee God sy Wet/10 Gebooie 
v So magtig was hierdie grootse openbaring van God’s teenwoordigheid dat die hele Israel 

gesidder en beef het. 
v In God se innige liefde het Hy die 10 Gebooie aan die volk gegee. 
v God het homself as beide die opperste gesag van die heelal geopenbaar en as Verlosser. Ex. 

20:2 
v Lees Exodus 20 (10 Gebooie) 
v Die Aard van die Wet 
Ø As ‘n weergawe van die karakter van God is die wet van 10 Gebooie sedelik, geestelik en 

omvattend, en bevat hulle universele beginsels. 
Ø ‘n Weergawe van die Karakter van die Wetgewer 
§ “Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed” Rom. 7:12 sien ook 

Ps. 19:8,9; 119:151, 152, 172 
Ø ‘n Sedewet 
§ Die 10 Gebooie stel God se gedragspatroon vir die mensdom 

Ø ‘n Geestelike Wet 
§ “Die wet is geestelik...” Rom. 7:14 
§ Alleenlik diegene wat geestelik is EN die vrugte van die Gees dra, kan aan die wet 

gehoorsaam wees. Joh. 15:4; Gal. 5:22, 23 
§ In die Bergrede het Jesus dit duidelik gemaak dat oortreding van die wet in die hart begin. 

Mat. 5:21, 22, 27, 28; Mark. 7:21-23 
Ø ‘n Positiewe Wet 
§ Elke “negatiewe” gebod bevat ook ‘n positiewe dimensie: bv. Jy mag nie doodslaan nie – 

Jy moet lewe bevorder. 
§ God se verbiedinge is ‘n waarborg vir geluk en vreugde! 
§ Vir die gehoorsames is dit ‘n beskermende muur teen Satan. 

Ø ‘n Eenvoudige Wet 
§ Daar is soveel eenvoud dat selfs ‘n kind hulle kan verstaan, tog soveel diepte, dat elke 

sonde nog ooit gedink of gedoen daaronder veroordeel kan word. 
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§ “Daar skuil niks geheimsinnig in die wet van God nie. Die groot waarhede wat dit 
beliggaam, is binne almal se begrip. Die swakste intellek kan hierdie reëls verstaan; die 
onkundigste kan sy lewe daarvolgens reël en sy karakter ontwikkel.” 1 

Ø ‘n Wet van Beginsels 
§ Die 10 Gebooie is ‘n opsomming van ALLE beginsels 
§ “Vrees God en hou Sy gebooie, want dit geld vir alle mense.” Pred. 12:13 
§ 10 Gebooie bestaan uit twee dele: 1) Liefde vir God – eerste vier, 2) Liefde vir mense – 

laaste ses. Luk. 10:27 
§ 10 Gebooie in Beginsels: 

1. Vereis die alleen aanbidding van die enige ware God. 
2. Belet afgodery van enige soort 
3. Belet oneerbiedigheid met die gebruik van God se naam 
4. Vereis eerbied vir die Sabbat en identifiseer die ware God as die Skepper van die 

hemel en aarde. 
5. Verwag van kinders en mens om outoriteit te gehoorsaam solank dit in lyn met God se 

wet is. 
6. Beskerm die lewe as iets heiligs. 
7. Vereis kuisheid en beskerm die huweliksverhouding. 
8. Beskerm eiendom 
9. Beskerm die waarheid en verbied valse getuienis. 
10. Hierdie is die wortel van menseverhoudinge en belet om te begeer wat aan ander 

behoort – hieruit spruit alle euwel. 
§ ‘n Enige Wet 

· God het hierdie Wet as permanent beklemtoon deur dit op tafels van klip te skryf – 
Sedewete 

· God het bykomende wette gegee – seremoniële wette – wat byvoorbeeld 
tempeldienste en reëls vir die tyd ingesluit het. 

· Moses het hulle in ‘n wetboek neergeskryf en langs die ark neergesit. 
· Die 10 Gebooie – die hoogste openbaring van God – binne in die ark. 

§ ‘n Genoeglike Wet 
· Die Wet van God is besielend. Ps. 119:97, 127, 143 
· Vir diegene wat God liefhet, is “sy gebooie...nie swaar nie” 1Joh. 5:3 
· Die oortreders beskou die wet as swaar. Rom. 8:7 

v Die Doel van die Wet 
Ø Dit Openbaar God se Wil vir die Mensdom 
§ Die wet van God vereis volkome gehoorsaamheid. Jak. 2:10; Mat. 19:17 
§ Hierdie gehoorsaamheid alleenlik moontlik deur die inwoning van die Heilige Gees. 

Ø Dit Vorm die Grondslag van God se Verbond 
Ø Dit Dien as die Maatstaf in die Oordeel 
§ Pred. 12:13, 14; Jak. 2:12 
§ Gewetens verskil: Sommige swak ander besoedel. 1Kor. 8:7, 12 

Ø Dit Wys Sonde Uit 
§ Wanneer die mens nie besef dat hulle die wet van God oortree nie, is hulle ook nie 

werklik bewus van hoe nodig hulle Jesus het nie. 
§ Ons het nodig om in die spieël te kyk. Jak. 1:23-25 
§ “Deur die wet is die kennis van Sonde.” Rom. 3:20; 7:7; 1Joh. 3:4 

Ø Dit Dien as Middel tot Bekering 
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§ Die wet van God is volmaak – Ps. 19:8 
§ Hoewel die wet sonde aan die kaak stel, kan dit ons nie red nie. 

Ø Dit Bring die Ware Vryheid van Sonde na Waarheid 
Ø Dit Beteuel die Kwaad en Bring Seëninge 
§ Waar die wet aanvaar word, word sonde verwerp 

v Die Ewigdurendheid van die Wet 
Ø Die Wet voor Sinai 
§ As die tien gebooie nie voor Sinai bestaan het nie, hoe sou die mense geweet het wat reg 

of verkeerd was. Gen. 26:5 
Ø Die Wet by Sinai 
§ As gevolg van ‘n lang slawerny, het die mense God se insettinge vergeet. 
§ Sedewette: Grondslag van God se Heerskappy as Skepper/Redder. 
§ Seremoniële wette: Voorbereiding van JC se verlossingsplan en Sy versoening vir die 

mens. 
§ Die Wet aangeval 

· Dan. 7:25 beeld uit die mag(klein horinkie) wat sou probeer om Gods ewige wette te 
verander(Sedewette) – Romeinse ryk 

§ Die heiliges verdedig die wet 
· Gehoorsaamheid is die karaktertrekke van Gods kinders. Op. 12:17 
· Aanbid God as die enigste Skepper. Open. 14:6, 7 
· Ons onderhou nie uit dwang maar liefde. 1Joh. 5:3 

§ Die oordele van God en die wet 
· Op. 15:5 – Sewe plae kom uit Tent van Getuienis(Tien Gebooie) 

v Die Wet en die Evangelie 
Ø Verlossing is ‘n gawe wat uit genade deur die geloof kom, nie deur werke van die wet nie. 

Ef. 2:8 
Ø Die Wet en Evangelie voor Sinai – Gen. 3:15, 16; Gen. 12:1-3; 15:4, 5; Ps. 103:17, 18 
Ø Die Wet en Evangelie by Sinai – Ex. 20:1; 24: 9 – 31:18; Deut. 31:36 
Ø Die Wet en die Evangelie na die Kruis 
§ Seremoniële wet 

· Daniel se voorspelling van “slagoffer en spysoffer wat moet ophou” Dan. 9 
· Gordyn middeldeur geskeur – Matt. 27.51 
· Met Jesus se dood was die skaduwees nie meer van waarde nie. 

§ Die Tien Gebooie en die kruis 
· Calvyn: “ons moet ons nie verbeel dat die koms van Christus ons bevry van die gesag 

van die wet nie; want dit is die ewige reel...”2 
· Christene onderhou dus nie die wet om verlossing te kry nie – diegene wat dit probeer, 

sal net vind dat hulle dieper aan die sonde verslaaf raak. 
· Genade is ook nie toestemming vir meer sonde nie. Rom. 6:1 
· As die Tien Gebooie verander kon word, sou Jesus nie nodig gehad om te sterf nie. 

v Gehoorsaamheid aan die Wet 
Ø Gehoorsaamheid is die vrug van verlossing in Christus 
Ø Christus en die Wet 
§ As die groot “EK IS” het Hy self die Vader se sedewet van Sinai afgekondig. Joh. 8:58; 

Ex. 3:14 
§ “Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel ons bevestig 

die wet.” Rom. 3:31 
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§ As jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.” Matt. 19:17 
§ Mat. 7: 21-23; Mat. 5:18 
§ Wat is die nuwe Verbond – Tien Gebooie > LIEFDE – Joh. 14:15; 15:12; 1Joh. 2:3; Heb. 

8:10 
Ø Die Seëninge van Gehoorsaamheid 
§ Deur gehoorsaamheid word ons herskape na God se beeld(Karakter(10 Gebooie)) 1Pet. 

2:2; 2Kor. 3:18 
§ Die seëninge op gehoorsaamheid 

· Insig en wysheid – Ps. 119:98, 99 
· Vrede – Ps. 119:165; Jes. 48:18 
· Geregtigheid – Deut. 6:25; Jes. 48:18 
· ‘n Ruim en kuis lewe – Spr. 7:1-5 
· Kennis van die waarheid – Joh. 7:17 
· Beskerming teen siekte – Ex. 15:26 
· Langlewendheid – Spr. 3:1, 2; 4:10, 22 
· Versekering van Gebedsverhoring – Joh. 3:22; Ps. 66:18 

 
In ‘n uitnodiging aan ons tot gehoorsaamheid, belowe God oorvloedige seëninge(Lev. 26:3-10). As 
ons positief reageer, word ons Sy “eiendom” – “’n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk” (Ex. 
19:5, 6; 1Pet. 2:5, 9), “bo al die nasies van die aarde,” “die kop en nie die stert nie”(Deut. 28:1, 13). 
 
NOTAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 EG White, Selected Messages, deel 1, bl. 218 
2 Calvyn, Commenting on a Harmony of the Evangelist,  deel 1, bl. 277 
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Die Sabbat 
Lesing 19 

 
Die weldadige Skepper het, na die ses dae van die Skepping, op die sewende dag gerus en die 
Sabbat vir alle mense ingestel as ‘n aandenking aan die Skepping.  Die vierde gebod van die 
onveranderlike wet van God vereis dat die sewende dag-Sabbat as rusdag gehou moet word, 
vir aanbidding en bedi ening ooreenkomstig die leer en geb ruik van Jesus, die Here van di e 
Sabbat.  D ie Sabbat is ‘n dag va n heuglike gemeenskap met God en m et mekaar. Dit is ‘n 
simbool van o ns verlossing in Christus, ‘n teken van heiliging, ‘n teken van ons trou, en ‘ n 
voorsmaak van ons ewige toekoms in die koninkryk van God. Die Sabbat is God se 
ewigdurende teken van S y ewige verbond tussen Hom en S y kinders.  ‘ n Vreugdevolle 
nakoming van hierdie heilige tyd van sononder tot sononder, is ‘n viering van God se skeppende 
en verlossende dade. – “Fundamentele Leerstellings,” 19.  
 
v Hoe pragtig die voltooide wêreld ook al was, was die grootste gawe wat God ooit aan die pas 

geskape paar kon gee, die voorreg van ‘n persoonlike verhouding met Hom 
v Die Sabbat Dwarsdeur die Bybel 
Ø Die ware grondslag van aanbidding is die onderskeid tussen die Skepper en Sy skepsels 
Ø Die Sabbat Tydens die Skepping 
§ Die Sabbat kom na ons uit ‘n sondelose wêreld. 
§ God het op die Sabbat Gerus 

· Die werkwoord “gerus,” sjabath, beteken letterlik “om op te hou” arbei of handel. Ex. 
31:17 

· God het vir die mens ‘n voorbeeld gewees om te volg. Ex. 20:11 
· God het die Sabbat geskape deur daarop te rus. 

§ God het die Sabbat geseën 
· Die seen op die spesiale dag het te kenne gegee dat dit ‘n besondere gus van God was. 

§ God het die Sabbat geheilig 
· Om iets te heilig, beteken om dit heilig te maak of toe te wy of om dit af te sonder as 

heilig en vir ‘n heilige doel. 
· Hy het dit vir die mens geseën, vir Homself nie. Dit is Sy persoonlike 

teenwoordigheid wat die seën en heiligheid aan die Sabbat gee. 
Ø Die Sabbat by Sinai 
§ Die Sabbat en die manna 

· God belowe om vir Israel te sorg as hulle Sy gebooie hou. Ex. 15:26 
· Deur wonderwerk van manna toon God Sy erns oor Sy Gebooie. Ex. 16(lees) 
· Vir meer as 2000 Sabbatte is hulle deur die manna herinner aan die Sabbat. 

§ Die Sabbat en die wet 
· “Gedenk die Sabbatdag, dat jy die heilig”. 
· Gedenk word alleenlik vir die Sabbat gebruik – NB om te onthou!!! 
· Die Sabbat word gevier as aandenking van die Skeppergod. 
· Sabbatsonderhouding word dus die teken van ons trou aan die ware God. 
· Sabbatsgebod = Seël: Naam van eienaar(God), Titel(Skepper) en sy jurisdiksie(Hemel 

en aarde) 
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§ Die Sabbat en die verbond 
· Wet van God sentraal in Sy verbond, en Sabbat sentraal in Gods Wet. Ex. 34:27 

§ Die Jaarlikse Sabbatte 
· Daar was sewe jaarlikse seremoniële Sabbatte wat niks met die weeklikse Sabbat te 

doende gehad het nie. 
· Dit het behels die eerste en laaste dag van die Fees van die Ongesuurde Brode, 

Pinksterdag, die Fees van die Basuingeklank, die versoendag en die eerste en laas dag 
van die Huttefees. Lev. 23:7,8,21, 24 – 28, 35, 36 

Ø Die Sabbat en Christus 
§ Die Sabbat kenmerk diegene wat Jesus as Skepper en Verlosser aangeneem het. 
§ Hy het self gesê dat Hy “Heer van die Sabbat” is. Mark. 2:28 
§ Jesus was self getrou in voorbeeld deur die Sabbat te onderhou. Luk. 4:16 
§ Ook met Jesus se dood het Hy die Sabbat bevestig deur daarop te rus in die graf. 

Ø Die Sabbat en die Apostels 
§ Die dissipels het groot agting vir die Sabbat gehad. 
§ Net soos Christus, het die apostels op die sewende dag aanbid. Hand. 13:14; 17:1; 18:4 
§ Op plekke waar daar geen sinagoge was nie, het hulle ‘n plek opgesoek waar daar 

gewoonlik ‘n Sabbatsdiens sou wees. Hand. 16:13 
§ “Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of 

nuwemaan of Sabbat nie, wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die 
liggaam behoort aan Christus”. Kol. 2:16, 17 

Ø Geen ander dag van die week word daarin as geseënd of heilig verklaar nie. 
Ø Op die nuwe aarde sal die Sabbat nog steeds onderhou word. Jes. 66:22, 23 
Ø Die Betekenis van die Sabbat 
§ ‘n Ewige aandenking aan die Skepping 

· Dit is om ons vir ewig te herinner dat God ons geskape het en ons afhanklikheid van 
Hom. 

§ ‘n Simbool van die verlossing 
· Met Israel se verlossing uit Egipte het die Sabbat daarvan ook ‘n simbool geword. 

Deut. 5:15 
· Die mens het nodig om aan die slawerny  te ontkom wat die gevolg is van hebsug, van 

magsbelustheid, van maatskaplike ongelykheid en van sonde en selfsug. 
· Die swaarste las wat ons dra, is die skuld van ons ongehoorsaamheid. 

§ Die teken van heiliging 
· Ex. 31:13; Eseg. 20:20 
· Net soos God die Sabbat vir ‘n heilige doel afgesonder het, so het Hy ook Sy volk vir 

‘n heilige doel afgesonder – om getuienisse te wees. 
· Ons moet in eenheid met Hom kom wat Sy Karakter betref 

§ ‘n Teken van getrouheid 
· Daar sal aan die einde van tyd twee groepe mense wees: Hulle wat getrou is en hulle 

wat ongetrou is. Openb. 14:12, 9 
§ ‘n Tyd van gemeenskaplike verkeer 

· God bied die mens die hoogste kameraadskap aan en dit is met Hom 
· Die aankoms van die Sabbat bring egter hoop, blydskap, betekenis en moed. 
· Dit gee ons geleentheid om God te eer deur gebed, sang die ondersoek en bepeinsing 

van Sy Woord en dit met ander te deel. 
§ ‘n Teken van geregtigheid deur die geloof 
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· Nege van die tien gebooie kan deur die samelewing uitgeleef word sonder dat God 
daarvan deel is. 

· Die natuur bied geen rede om die Sabbat te onderhou nie. 
· Vir Christene behoort die onderhou daarvan genoeg te wees deur “God het gespreek”. 
· Deur die Sabbat te onderhou, toon gelowiges ‘n bereidwilligheid om die wil van God 

vir hul lewe te aanvaar pleks van volgens hulle eie oordeel te handel. 
· Die Christen onderhou die Sabbat omdat hulle ‘n verhouding met God het. 

§ ‘n Simbool van rus in Christus 
· Net so is die Sabbat ‘n teken van die verlossing van sonde na die rus van God, wat die 

verlostes van die wêreld afsonder. 
· In die tuin van Eden het God Adam en Eva geleentheid gegee om saam met Hom te 

rus. 
· Daar is net een rus wat oorbly in die laaste dae: Sabbatsrus – Heb. 4:9 

v Pogings om die Dag van Aanbidding te Verander 
Ø Nêrens in die Bybel is ‘n verandering aan die Sabbat aangebring nie. 
Ø “Om ‘n sewende dag-Sabbatariër te word, is die enigste konsekwente optrede vir enigeen 

wat glo dat die hele  Tien Gebooie as sedewet bindend is.” – Andrew T. Lincoln, “From 
Sabbath to Lord’s Day” 

Ø Die Ontstaan van Sondagonderhouding 
§ Daar is geen aanduiding dat Christene weekliks op Sondag aanbid het, tot voor die 2de 

eeu nie, maar die aanduiding is dat party Christene teen die middel van daardie eeu 
Sondag vrywilliglik gevier het as ‘n dag van aanbidding, nie ‘n dag van rus nie. 

§ Anti-Joodse gevoelens ontstaan in Rome – Christene wil hulle afsonder 
§ In die 4de en 5de eeu het baie Christene op sowel die Sabbat as Sondag aanbid. 
§ Die vernaamste rede aangevoer is dat Christus op die Sondag opgestaan het, maar vreemd 

genoeg hierdie gesag het nie van Christus enigsins gekom nie. 
§ Nuwe Christene uit heidendom het hulle neiging na sonaanbidding behou. 
§ Sondagwette maak hulle verskyning vir die eerste keer gedurende die 4de eeu. 
§ Konstantyn het die eerste siviele Sondagswet op 7 Maart 321n.C. uitgevaar. 
§ Konstantyn het gehoop om die ondersteuning van beide heiden en Christen te kry. 
§ Die Raad van Laodicea, 364 n.C. volg die kerk Konstantyn se voorbeeld. 
§ In kerkreël 29 het die kerk bepaal dat Christene Sondag moet eerbiedig. 
§ In die jaar 538 n.C.(1260 profesie) het die Roomse Kerk se Derde Raad van Orleans ‘n 

wet uitgevaardig wat selfs strenger as die van Konstantyn was. 
Ø Die Verandering Voorspel 
§ In Daniel 7 voorspel God Sy voorkennis van die verandering van Sy DAG. 
§ Dan. 7:25; Openb. 13:1-10 
§ Luther het verklaar dat die Heilige Skrif, en nie die tradisie van die kerk nie, sy gids in 

die lewe is. Sy leuse was Sola Scriptura – “die Bybel en die Bybel alleen” 
§ Op die Konsilie van Trente(1545-1563), is die saak weer geopper 

Ø Die Herstel van Sabbat 
Ø In Jesaja 56 en 58 roep God Sy volk tot Sabbatshervorming 
Ø In Openb. 14:7 word ook ‘n oproep gemaak vir Gods kinders aan die einde van tyd. 

v Die sentrale strydpunt sal gehoorsaamheid aan die wet van God en die heiliging van die Sabbat 
wees. 

v Ons moet kies of ons gebooie van mense of God se gebooie wil gehoorsaam. 
v Die onderhoud van die Sabbat 
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Ø Die Sabbat begin met Vrydag sononder tot Saterdagaand sononder. Gen. 1 
Ø Wanneer die gewyde ure van die Sabbat aanbreek is dit goed om as gesin saam die Woord 

van God te lees en sodoende die Gees van God in die huis in te nooi. 
Ø Die mooiste voorbeeld van Sabbatsonderhoud is Jesus se voorbeeld. 
Ø Mark. 1:21-31; 2:23; 3:1-5; Luk. 4:16-27; 13:10; 14:1; Joh. 5:1-15; 9:1-14 

 
Die Here van die Sabbat nooi almal om Sy voorbeeld te volg. Diegene wat gehoor gee, vind die 
Sabbat ‘n verlustiging en ‘n geestelike fees – ‘n voorsmaak van die hemel. Hulle ontdek dat “die 
Sabbat...deur God ingestel is om geestelike moedeloosheid te voorkom. Week na week bring die 
sewende dag vrede tot ons gewete en stel dit ons gerus dat ons ondanks ons onvolmaakte karakters 
volkome in Christus is. Wat Hy op Golgota verrig het, dien tot ons versoening. Ons betree Sy rus. 
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Rentmeesterskap 
Lesing 20 

 
Ons is God se rentmeesters aan wie Hy tyd en geleenthede, bekwaamhede en besittings, 
en die seëninge van die aarde en Sy hulpbronne toevertrou het.  O ns is aan Hom 
verantwoordelik vir die wyse waarop ons hulle gebruik. Ons erken God as ei enaar deur 
getroue diens aan Hom en aan ons medemens te lewer, en deur tiendes en offergawes vir 
die verkondiging van Sy evangelie en die onderhoud en uitbreiding van Sy kerk te gee. 
Rentmeesterskap is ‘n voorreg wat God aan ons gee om in liefde te groei en om selfsug en 
hebsug te oorwin. Die rentmeester verheug hom in die seëninge wat ander as gevolg van sy 
getrouheid ontvang. – “Fundamentele Leerstellings,” 20. 
 
v Die Christelike lewe beteken meer as enigiets anders ‘n totale oorgawe aan God 
v Die belangrikste vraag wat hy kan vra is: “Wat kan ek vir U doen?” 
v Namate ons nuwe aspekte van ons lewens ontdek, wat aan God oorgegee moet 

word, neem ons toewyding toe. 
v Wat is Rentmeesterskap? 
Ø “Weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees... en dat 

julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God 
dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort”. 1Kor. 6:19, 20 

Ø “die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat 
daarin woon”. Ps. 24:1 

Ø Definisie: ‘n Rentmeester is iemand “aan wie die bestuur van die huishouding 
of die besitting van ‘n ander toevertrou word.” 

Ø Rentmeesterskap is die mens se verantwoordelikheid vir, en gebruik van alles 
wat deur God aan hom toevertrou is – die lewe, die fisieke wese, tyd, talente 
en bekwaamhede, stoflike besittings, geleenthede wat ander tot diens kan 
wees, en sy kennis van die waarheid. 

Ø Ons word deur aardse rentmeesterskap toegerus vir die hoër rentmeesterskap 
van die ewige dinge. 

v Hoe God se Eienaarskap Erken Kan Word 
Ø Die lewe kan in vier basiese areas ingedeel word wat gawes van God is: 
Ø Die liggaam, talente, tyd en stoflike besittings. 
§ Rentmeesterskap van die Liggaam 
§ “Ons met God liefhê met ons hele hart, en met ons hele siel en met al ons 

krag en met ons hele verstand.” Luk. 10:27 
Ø Rentmeesterskap van Vermoëns 
§ Alle mense het talente. 
§ Elke talent kan gebruik word om of die besitter of die oorspronklike Gewer 
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te verheerlik. 
§ ‘n Mens kan ‘n talent met ywer tot verheerliking van God vervolmaak, of 

vir selfsugtige doeleindes gebruik. 
§ Mat. 25 

Ø Rentmeesters oor Tyd 
§ Ons verheerlik God deur ons tyd verstandig te gebruik. 
§ “En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir 

mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding 
sal ontvang, want julle dien die Here Christus.” Kol.3:23, 24 

§ Omdat die tyd ‘n gawe van God is, is elke oomblik kosbaar. 
Ø Rentmeesterskap oor Stoflike Besittings 
§ God het aan Adam en Eva alles gegee, nie net om te geniet nie, maar ook 

om te bestuur. 
§ Na die sondeval was hulle nog steeds herinner dat God die bron van elke 

goeie gif en volmaakte gawe is. Jak. 1:17 
§ Hy gee aan ons die krag en rykdom om tot Sy eer te gebruik. Deut. 8:18 
§ God het dus die tiendes en offergawes ingestel. 
§ Die Leviete stelsel van offergawe is deur God gegee en is die mees 

suksesvolle stelsel om evangelisasie te finansier. 
§ Tiendes 

· Net soos een sewende van ons tyd(die Sabbat) aan God behoort, so 
behoort een tiende van alle stoflike dinge wat ons verwerf aan Hom. 

· Die Bybel leer ons dat die tiende “heilig aan die Here” is. Lev. 27:30-32 
· ‘n Tiende bepaal nie ons dankbaarheid nie, eerder dat dit nie ons 

eiendom is nie, maar God sin. 
· Voorbeelde van tiendeheffing 

¨ Abraham het aan Melgisedek ‘n tiende van alles gegee. Gen. 14:20 
¨ Jakob het ook aan die Here ‘n tiende belowe. Gen. 28:22 
¨ Israel – Lev. 27:30-32; Num. 18:24-28; Deut. 12:6, 11, 17 
¨ Jesus erken die gee van tiende. Mat. 23:23 

· Die aanwending van die Tiendes 
¨ Tiendes is heilig en moet alleen vir gewyde doeleindes aangewend 

word. Lev. 27:30-32; Mal. 3:10 
¨ In Israel is die tiende uitsluitlik vir die Leviete gebruik omdat hulle 

geen erfdeel ontvang het nie. 
¨ Na die kruis(tempeldienste) is tiende nog steeds gebruik om die 

evangelie te verkondig. 1Kor. 9:11-14 
¨ Kerklede bring dus vrywillig hulle tiendes na die “skathuis sodat daar 

spys in my huis kan wees.” – met ander woorde, sodat daar genoeg 



Bybelstudie saamgestel deur Lr. Ian Grobler uit die Sewende-dag Adventiste Glo... 27 Fundamentele leerstellings, 20 3 

middele in die kerk van God kan wees om ‘n bestaan vir die 
bediening te kan verseker en sodat die evangelie verkondig kan word. 

§ Offergawes – Vrywillige en Spesiale Offergawes 
· Dankbare Christene  kan nie hul bydraes tot die kerk tot ‘n tiende 

beperk nie. 
· Offergawes sorg vir die funksionering van die kerk. Ex. 36:2-7 
· Spesiale offergawes het gesorg vir projekte asook verhoudingbou met 

God (Hand. 5:1-11). 
· Offergawes is nodig om kerke te bou, te onderhou en te bedryf en om 

mediese sendingwerk te onderneem 
· “Elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word...” Luk. 

12:48 
§ Die Oorblyfselprinsiep 

· Die beginsel van rentmeesterskap geld net soseer vir wat ons oorhou as 
vir wat ons gee. 

· Hoe ons dit gebruik, word bepaal wat ons verhouding met God is. Mat. 
25:34-40 

§ Ontrouheid in tiendes en offergawes 
· Normaalweg is mense onkundig of nalatig rondom die beginsel van 

tiendes en offergawes. 
· God tree sterk op teenoor mense wat hierdie stelsel nalaat. Mal. 3:9 
· God doen ‘n oproep dat die mens na Hom moet terugkeer. Mal. 3:7 

§ Rentmeesters oor die Aarde 
· Die aarde het vir die mens ‘n laboratorium geword en lug, water en land 

word beskadig deur besoedeling. 
· God sal die “verderwers van die aarde...verderf” Open. 11:18 

v Christus as Rentmeester 
Ø Behoorlike rentmeesterskap is onselfsugtig. 
Ø Jesus het nie alles gegee wat Hy besit het nie, Hy het Homself gegee. 
Ø Omdat Jesus vir die wêreld gesterf het, geld rentmeesterskap vir almal 

v Die seëninge van Rentmeesterskap 
Ø ‘n Persoonlike seën 
§ Deur daaglikse toewyding is ons besig om ons geestelike groei en 

karakterontwikkeling aan te moedig. 
§ Luk. 12:15 waarsku ons teen hebsug 
§ Rentmeesterskap gaan ook gepaard met spaarsamige gewoontes en 

doeltreffendheid 
§ Wat ons vir ander doen, doen ons vir Christus. Mat. 25:40 

Ø Seën vir Andere 
§ Ware rentmeesters is ‘n seën vir almal met wie hulle in aanraking kom. 
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§ Hulle besef waar hulle gawes vandaan kom en is bereid om ander te help 
omdat God aan hulle so mildelik voorsien. 

§ Om waarlik in die Gees van Christus te gee, is om waarlik te lewe. 
Ø ‘n Seën vir die Kerk 
§ Die Kerk sal genoeg middele hê om die bediening te finansier, om God se 

koninkryk in sy onmiddellike omgewing uit te brei en om dit uit te dra tot 
aan die uithoeke van die aarde. 

 
 
Met die oog op Christus se versekering dat Hy sal terugkeer wanneer die evangelie 
van die koninkryk verkondig is “tot ‘n getuienis vir al die nasies” Mat. 24:14, kom 
die uitnodiging tot almal om saam met Hom rentmeesters en medewerkers van 
Hom te word. Dan sal die kerk se getuienis ‘n magtige seën vir die wêreld wees en 
sy getroue rentmeesters sal hulle verheug as hulle sien hoe die seëninge van die 
evangelie tot ander gerig word. 
 
NOTAS: 
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Christelike Gedrag 
Lesing 21 

 
Ons is geroepe om ‘n godvresende volk te wees wat ooreenkomstig die hemelse beginsels dink, voel en handel. Om die 
Gees in staat te stel om die karakter van ons Here in te kweek, moet ons alleen deelneem aan die dinge wat Christelike 
reinheid, gesondheid en vreugde in ons lewens sal wek. Dit beteken dat ons vermaak en ontspanning aan die hoogste 
norme van Christelike smaak en skoonheid moet voldoen. Terwyl kulturele verskille erken moet word, moet ons kleredrag 
eenvoudig, beskeie en netjies wees, wat gepas is vir diegene wie se ware skoonheid nie in uiterlike versiering bestaan nie, 
maar in die onverderflike sieraad van ‘n sagmoedige en rustige gees. Dit beteken ook dat ons liggaam die tempel van die 
Heilige Gees is, en dat ons dit met insig moet versorg. Benewens toereikende oefening en rus, moet ons ook die 
gesondste dieet moontlik volg en ons weerhou van die onrein voedselsoorte wat in die Skrifte genoem word.  Aangesien 
alkoholiese drank, tabak en die onverantwoordelike gebruik van dwelmstowwe nadelig vir ons liggame is, moet ons, ons 
ook daarvan weerhou. Pleks daarvan moet ons, ons besig hou met alles wat ons gedagtes en liggaam onder die tug van 
Christus bring; Hy verlang dat ons gesond, gelukkig en goed sal wees. – “Fundamentele Leerstellings,” 21. 
 
v Christelike gedrag – die lewenswyse van ‘n volgeling van God – onstaan as ‘n dankbare 

reaksie teenoor God. Rom. 12:1, 2 
v Christene moet nie net anders wees nie, maar volgens beginsels lewe 
v Ons moet sout en lig vir die wêreld wees. 
v Jesus was ons voorbeeld, daarom dat mense Hom wou slegmaak. Mat. 11:19; Joh. 8:46 
v Gedrag en verlossing 
Ø Twee uiterstes moet vermy word: 1) Te glo dat die onderhoud van reëls en beginsels ‘n 

middel tot verlossing is, 2) en die ander uiterste om te dink dat omdat werke nie jou red 
nie, dit ignoreer kan word. 

Ø Christelike gedrag is ‘n natuurlike uitvloeisel van ons verhouding met God en Christus 
wat vir ons gesterf het. 

v Tempels van die Heilige Gees 
Ø As gevolg van 1Kor. 6:19, het SDA’s vir meer as 100jaar klem gelê op goeie 

gesondheidsgewoontes. 
Ø Navorsing bewys dat SDA’s minder neiging het tot vername siektes as ander. 
Ø Jesus self het “elke siekte en kwaal” onder die volk genees. Mat. 4:23 
Ø Hierdie gesondheidswette is nie deur mense nie, maar God gegee. 

v God se Seëninge vir Volkome Gesondheid 
Ø Die Seën van Oefening 
§ Gereelde oefening is die eenvoudige formule vir verhoogde lewenslus, liggaamlike 

fiksheid, verligting van spanning, ‘n gesonder huid, meer selfvertroue, doeltreffende 
gewigsbeheer, verbeterde spysvertering en gereeldheid en minder terneergedruktheid 
en gevaar van hartkwale en kanker. 

Ø Die Seën van Sonskyn 
§ Lig is noodsaaklik vir lewe. Gen. 1:3 – Vitamien D help met groei en formering en 

behoud van bene en tande. 
§ Matige sonlig help ook bestry sekere soorte inwendige kankers 

Ø Die Seën van Water 
§ Die menslike liggaam bestaan uit 75% water 

Ø Die Seën van Vars Lug 
§ Onsuiwer lug veroorsaak dat die bloed minder suurstof kan dra. 

Ø Die Seën van ‘n Matige, Dwelmstofvrye, Stimulansvrye Lewenswyse 
§ Navorsing dui aan dat matige gebruik van dwelms neig tot sterker breinaantastende 
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dwelmstowwe. 
§ Tabak 

· Eers prikkel dit die senuwees, dan verlam dit hulle en eindelik verswak en 
benewel dit die brein. 

· Ook Kanker dus sistematiese selfmoord – breek 6de Gebod 
§ Alkoholiese drank 

· Geleidelike geheueverlies, onvermoë om te leer en verswak die oordeelsvermoë. 
· Ons moet onthou dat wat God toelaat nie beteken nie Hy keur dit goed nie. 
· Verskeie soorte Kanker 

§ Ander dwelmstowwe 
· Selfs die misbruik van ‘n mediese dwelm behalwe vir genesing. 

Ø Die Seën van Rus 
§ Die Sabbat is geseën en geheilig deur God sodat ons kan rus. Gen. 2:3; Ex. 20:10 
§ Ontspanning is in die waarste van die woord fisiese herskepping 
§ “Moenie die wêreld liefhê...” 1Joh. 2:15, 16 
§ Rolprente, televisie, radio, en video’s 

· Hierdie media kan van groot opvoedkundige waarde wees. 
· Ook is dit die sterkste wapen wat Satan besit om swak en negatiewe massa media 

toe te pas. 
· Die toegewyde Christen sal hom weerhou van ongesonde, geweldadige, sensuele 

rolprente en televisieprogramme 
· Selfs goeie programme kan ons verantwoordelikheid van rentmeesterskap 

vernietig. 
· Na wie se beeld word ons verander; die wêreld of Christus sin. 2Kor. 3:18 

§ Lees en musiek 
· Musiek is ‘n gawe van God om reine, edele en verhewe gedagtes te bevorder 
· Verderwende musiek, daarenteen, vernietig die ritme van die siel en breek 

sedelikheid af. Rom. 13:11-14; 1Pet. 2:11 
· “Sepies” breinspoel ons met valsheid van liefde en eer. 

§ Ongeskikte bedrywighede 
· Adventiste leer ook dat dobbel, kaartspel, die bywoning van skouburge en dans 

vermy moet word. 1Joh. 2:15-17 
Ø Die Seën van Gesonde Voedsel 
§ Die oorspronklike dieet 

· Die Bybel veroordeel nie die eet van rein diere nie, maar God se oorspronklike 
dieet het nie vleis ingesluit nie. 

· Vleis, rein en onrein, is een van die grootste oorsake van ernstige siektes 
wêreldwyd. 

§ Rein en onrein vleissoorte 
· Eers vrugte(Gen. 1:29), toe plante(Gen. 3:18) met sondeval, en na vloed rein 

diere(Gen. 9:3-5). 
· Lev. 11 onderskei tussen rein/onrein kosse. 
· Onrein diere se neiging tot siektes is groot omdat baie van hulle aasvreters is. 
· Ook deur hulle van onrein voedselsoorte te onthou, het die volk van God hul 

dankbaarheid getoon vir hul bevryding uit die verdorwe onrein wêreld. Lev. 
20:24-26; Deut. 14:2 
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· Rein/Onrein tekste in Nuwe Testament(nie noodwendig vleis nie maar kosse): 
¨ Matt. 15:10-20/Mark. 7:14-23(Matt. 5:8) 
¨ Hand. 10(Tit. 1:14, 15) 
¨ Rom. 14:10-23(Fil.1:9-11) 
¨ 1Kor. 10:23-33(2Kor. 6:14-18) 

§ Gereeldheid, eenvoud en ewewig 
· Moet probeer om kos eenvoudig voor te berei en nie oormatig optree met 

ongesonde bymiddels of souse nie. 
Ø Die Seën van Christelike Kleredrag 
§ Eenvoudig 
§ Hoë morele standaard 
§ Prakties en ekonomies 
§ Gesondheidsvoordeel 
§ Gekenmerk deur bevalligheid en natuurlike skoonheid 

· Mat. 6:29; 1Pet. 3:3; 1Tim. 2;9, 10 
· Jakob het sy gesin aan die Here toegewy. Gen. 35:2-4 
· Die twee vroue: Openbaring 12 teenoor 17 – Wie wil ek werklik wees? 
· Indien dit moeilik is om nee te sê vir juwele en duur klere, waar lê ons getrouheid 

dan werklik...by God of die wêreld? 
· Juwele en duur klere plaas die fokus op self en trek die fokus van God af. 
· Ons raak aanbidders van self en die prag wat die wêreld aan “my” bied! 
· Juwele en duur klere het ons verlei, soos die sigaret die roker en sterk drank die 

drinker sodat ons nie meer sonder hulle kan nie...DIT MAAK DIT SONDE! 
· Indien dit moeilik is om nee te sê vir dit wat verkeerd is en ons verskonings 

daarvoor wil maak, dan het ons die wêreld gekies! 
Ø Terwyl die wêreld honger ly en die werk van God nog nie afgehandel is nie, spandeer 

mense hulle geld eerder op uiterlike versierings en onnodige materiele dinge wat slegte 
rentmeesterskap toon. 

Ø 2Kon. 9:30; Jer. 4:30 
v Christelike Standaarde 
Ø Ons moet hierdie beginsels nie as negatief sien nie, eerder as positief. 
Ø Lewe in die Gesindheid van Christus 
§ As ons God ken soos dit ons voorreg is om Hom te ken, sal ons lewe een van 

voortdurende gehoorsaamheid wees. Fil. 2:5; 1Kor. 2:16 
Ø ‘n Lewe tot Lof en Verheerliking van God 
§ Ps. 63:3-6 toon ‘n lofbetuiging wat Christene kan help om perspektief te behou. 

Ø ‘n Voorbeeldige Lewe. 
§ “Wees geen oorsaak van struikeling” 1Kor. 10:32; Hand. 24:16 
§ As ons sê ons is Christene moet ons soos Jesus lewe. 1Joh. 2:6 

Ø ‘n Lewe van Diens 
§ Een groot rede waarom Christene voorbeeldig lewe, is om verlore manne en vroue na 

God te bring tot redding. 1Kor. 10:33 
v Vereistes en Riglyne 
Ø Onder hierdie norme is die vermyding van tabak, alkoholiese drank, geesverstorende 

chemikalieë,  en onrein vleis. 
Ø Daar moet ook ‘n groeiende Christelike belewenis in sake wat kleredrag en die 
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benuttiging van vrye tyd betref. 
 
Die ontwikkeling van Christelike gedrag volgens die aard van God progressief, en vereis ‘n 
lewenslange eenheid met Christus.  Christene wat een met Christus is, het maar net een ideaal: 
om hul bes te doen om die hemelse Vader te vereer wat hulle van so ‘n ryke plan vir hul 
verlossing voorsien het. “of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking 
van God” (1Kor. 10:31). 



Bybelstudie saamgestel deur Lr. Ian Grobler uit die Sewende-dag Adventiste Glo... 27 Fundamentele leerstellings, 22 1 

Die Huwelik en die Gesin 
Lesing 22 

 
Die huwelik is deur God in Eden ingestel en deur Jesus bevestig as ‘n lewenslange vereniging tussen man 
en vrou in ‘n liefdevolle kameraadskap. Vir die Christen is die huwelik ‘n toewyding aan sowel God as aan 
die gade, en behoort dit net aangegaan t e word tussen persone wat dieselfde geloof aanhang. 
Wedersydse liefde, eerbied, respek, en verantwoordelikheid is die raamwerk van hierdie verhouding wat 
die liefde, heiligheid, intiemheid en ewigdurendheid van die verhouding tussen Christus en Sy kerk moet 
uitbeeld. Wat egskeiding betref, het Jesus geleer dat iemand wat van sy gade skei, behalwe op grond van 
ontug, en met ‘n ander trou, egbreuk pleeg. Hoewel sommige gesinsverhoudinge moontlik nie aan die 
ideaal voldoen nie, kan gades wat hulle v olkome in C hristus aan m ekaar wy, onder die leiding v an die 
Gees en met die sorg van die kerk ‘n liefdevolle eenheid ondervind. God seën die gesin en wil hê sy lede 
moet mekaar aanmoedig tot volkome volwassenheid. Ouers moet hulle kinders so groot maak dat hulle die 
Here liefhet en gehoorsaam. Deur voorbeeld en onderrig moet hulle hul leer dat Christus ‘n liefdevolle 
Tugmeester is, vol deernis en sorg, wat wil hê dat hulle lede v an Sy liggaam, die ges in van God, moet 
word. Hegter gesinsbande is een van die kentekens van die laaste evangelieboodskap. – “Fundamentele 
Leerstellings,” 22. 
 
v Die huis is die plek waar die beginsels van ware Christelikheid deur die genade 

van God uitgeleef en sy waardes van die een geslag na die ander oorgedra word. 
v Eensgesindheid in die gesinslewe demonstreer Bybelse beginsels. 
v Van die Begin af 
Ø Die Sabbat en die huwelik is twee van God se oorspronklike geskenke aan die 

mens. 
§ Huwelik > Gemeenskap met eggenoot(mekaar) 
§ Sabbat > Gemeenskap met God & geestelike gesin 

Ø Man en Vrou na die Beeld van God (Gen. 1:26, 27) 
§ Net soos Heilige Gees, Jesus en Vader God is, so is man en vrou, mens. 
§ Adam kon nie iemand gevind het wat hom gekomplimenteer het nie. Gen. 

2:20 
§ “Sy sal mannin genoem word, want is uit die man geneem” Gen. 2:23 

Ø Die Huwelik 
§ Daardie eerste Vrydag het Hy die eerste huwelik voltrek en hierdie twee, 

wat ‘n toonbeeld van Sy beeltenis was, een gemaak. 
§ Verlating 

· Die huweliksverhouding met die van ouer en kind vervang. 
· Verlaat ouers om ‘n ander aan te kleef (Gen. 2:24; Efe. 5:31). 

§ Aanklewing 
· Dit beteken om deel te word – Sweis wat 2 voorwerpe een maak. 

§ ‘n Verbond sluit 
· Die verhouding tussen man en vrou moet geskoei word op God se ewige 

verbond met Sy volk, die kerk. (Ef. 5:21-33) 
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· Hul toewyding aan mekaar moet net so getrou en blywend wees. 
· “Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” Mat. 19:6 

§ Om een vlees te word 
· Die egpaar wandel saam, staan saam, en deel ‘n diepe intiemheid. 
· Om saam te wandel 

¨ Amos 3:3; Deut. 7:4; Jos. 23:11-13 
¨ “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges” 2Kor. 6:14-16 
¨ Die Skrif stel dit duidelik dat gelowiges alleen met ander gelowiges 

moet trou. 
· Om saam te staan 

¨ Een vlees is totale lojaliteit teenoor mekaar. 
¨ Die huwelik is ‘n aktiewe toegewyde lewe 

· Intimiteit 
¨ “Die mens het sy vrou, Eva, beken...” Gen. 4:1 
¨ “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet.” 

Heb. 13:4 
§ Bybelse liefde 

· Die huweliksliefde is ‘n onvoorwaardelike, liefdevolle en intieme 
toewyding aan mekaar wat wedersydse toename in die beeld van God in 
alle aspekte van die persoon in die hand werk: fisiek, emosioneel, 
intellektueel en geestelik. 

· Agape liefde is die onselfsugtige liefde 
· Jesus het die hoogste vorm van hierdie liefde  getoon – kruisdood 
· 1Kor. 13:4-8 

§ Individuele geestelike verantwoordelikheid 
· Alhoewel een, moet elk nog verantwoordelikheid behou vir individuele 

besluite. 2Kor. 5:10 
v Die Sondeval se Uitwerking op die Huwelik 
Ø Selfsug is die vernaamste motief van almal wat nie deur die liefde van Christus 

gedwing word nie. 
Ø Sonde het Adam en Eva skaam vir mekaar en God gemaak. Gen 3 
Ø Gen. 3:16 sê dat die man oor die vrou sal heers, maar dit is baie misbruik en 

liefde is buite sig gelaat 
v Afwykings van God se Ideaal 
Ø Veelwywery 
§ Net aan een God getrou wees, so ook net aan een eggenoot. 
§ Veelwywery veroorsaak magstryd en vervreemding. Gen.16, 29-30 

Ø Ontug en Owerspel 
§ Deesdae is daar min respek vir blywende verhoudinge waarin albei 

huweliksmaats tot die dood toe seksueel aan mekaar getrou bly. 
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§ Lev. 20:10-12; Spr. 6:24-32; 1Kor. 6:9,13,18; Gal. 5:19; Ef. 5:3 
§ Die wettige seksuele maat word bedrieg en fisiek, finansieel, wetlik en 

maatskaplik benadeel, ook so die kinders 
Ø Onrein Gedagtes 
§ “...want uit die hart...” Mat. 15:19 
§ “...elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer...” Mat. 5:27,28 

Ø Bloedskande 
§ Dit gebeur wanneer eggenote mekaar verwaarloos, dan word intensies na 

kinders gereflekteer 
§ Lev. 18:6-29; Deut. 27:20-23; 1Kor. 5:1-5 

Ø Egskeiding 
§ Mat. 19:8 – Egskeiding weens die hardheid van hart, nie van God! 
§ Selfs ontrouheid is nie genoegsame rede vir egskeiding nie – God is ons 

voorbeeld 
§ Die Kerk het ‘n verantwoordelikheid om egskeidings te voorkom 

Ø Homoseksualiteit 
§ God het man en vrou geskape om van mekaar te verskil en mekaar aan te 

vul. 
§ Die Bybel veroordeel homoseksualiteit – Gen. 19:4-10; Jud. 7,8; Rom. 

1:26-28; 1Tim. 1:8-10 
§ Indien neigings na homoseksualiteit, is dit net soos enige ander sonde wat 

oorkom moet word – God het die mag om te help!!! 
v Die Gesin 
Ø “Wees vrugbaar en vermeerder...” Gen. 1:28 
Ø Ouers 
§ Die Vader 

· Hoof en priester van die gesin. Kol. 3:18-21; 1Pet. 3:1-8 
· Simbool van Christus wat Hoof is van Sy kerk. Ef. 5:23-28 

§ Die Moeder 
· Moederskap is die naaste ding op aarde aan vennootskap met God. 
· Sy het die verantwoordelikheid van haar kinders se karakters. 
· Sy help in samewerking met die Skepper om haar kinders te herskape na 

die Beeld(Karakter) van God 
§ Die Kinders 

· Voorvereistes 
¨ Naas eerste prioriteit aan God, dan aan eggenoot is die kinders. 
¨ Kinders moet beskerm en opgepas word – was nie hulle keuse om in 

die wêreld gebore te word nie. 
· Liefde 

¨ ‘n Ouer se liefde moet onvoorwaardelik en selfopofferend wees. 
¨ Kinders wat in hul ouers se liefde veilig voel, sal ander liefhê. 
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· Toewyding 
¨ Christelike ouers moet hul kinders so vroeg moontlik in die lewe aan 

die diens van God wy. 
¨ Sewende-dag Adventiste  doen dit deur inseëning. 
¨ Hier word ‘n gelofte deur beide familie en gemeente gemaak. 

· Konsekwentheid (Deut. 6:7-9; 11:18) 
· Gehoorsaamheid (Spr. 22:6) 

¨ Straf handel oor die verlede, maar dissipline kyk na die toekoms! 
· Sosiale omgang en taalontwikkeling 

¨ Sosiale omgang is die proses waardeur kinders die basiese vermoë leer 
om in die samelewing te funksioneer. 

· Geslagsidentiteit 
¨ Gesonde interaksie tussen man en vrou vorm die basis 

· Die leer van waardes 
¨ Ouers se waardes en godsdienstige beginsels kom nie altyd ooreen nie 

omdat wat hulle sê, nie altyd deur hulle uitgeleef word nie. 
Ø Die Breër Familiekring 
§ Die huwelik is soos God dit beoog het, eksklusief maar dit is nie die geval 

met die familie nie. 
§ Deur te leer om ou mense in die gemeente lief te hê, kan kinders respek 

aankweek. Ps. 71:18; Spr. 16:31 
§ In die kerk kan enkellopendes ‘n besondere plekkie vind om bemin en 

gekoester te word. 
 
Hoewel baie invloede vandag probeer om die gesin uitmekaar te skeur, 
doen God ‘n beroep om hereniging, ‘n nuwe samebinding, ‘n kentering en 
‘n herstel. En die gesinne wat antwoord op Sy roepstem, sal ‘n krag aan die 
dag lê wat die ware Christelikheid sal openbaar. Gemeentes wat uit sulke 
families bestaan, sal groei; hul jongmense sal nie uitwyk nie; en hulle sal 
aan die wêreld ‘n duidelike beeld van God toon. 
 
NOTAS: 
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Christus se Bediening in die Hemelse Heiligdom 
Lesing 23 

 
Daar is ‘n heiligdom in die hemel, die ware tabernakel wat die Here gebou het en nie die mens 
nie. Daarin tree Christus namens ons op en stel Hy die voordele van Sy soenoffer wat Hy eens 
en vir altyd aan die kruis gedoen het, aan gelowiges beskikbaar. Hy is tydens Sy hemelvaart 
as ons groot Hoëpriester ingehuldig en toe het Hy as Middelaar begin dien. In 1844, aan die 
einde van die profetiese tydperk van 2300 dae, het Hy die tweede en laaste fase van Sy 
versoeningsbediening betree. Dit is ‘n ondersoekende oordeel wat deel uitmaak van die 
uiteindelike verwydering van sonde, waarvan die reiniging van die ou Hebreeuse tempel op die 
groot Versoendag ‘n voorafskaduwing was. In daardie skadudiens is die heiligdom met die 
bloed van of ferdiere gereinig, maar die hemelse dinge word met die volmaakte offer van die 
bloed van Jesus gereinig. Die ondersoekende oordeel openbaar aan die hemelse wesens wie 
van die dooies in Christus slaap en daarom in Hom waardig geag w ord om aan die eerste 
opstanding deel te hê. Dit maak ook bekend wie onder die lewendes in Christus bly, die 
gebooie van God en die getuienis van Jesus hou en daarom in Hom gereed is om in Sy ewige 
koninkryk opgeneem te word. Hierdie oordeel bewys die regverdigheid van God om diegene te 
red wat in Jesus glo. Dit verklaar  dat diegene wat getrou aan God gebly het, die koninkryk sal 
ontvang. Die voltooiing van hierdie bediening van Christus sal die einde van die genadetyd vir 
die mensdom vóór die Wederkoms aandui. – “Fundamentele Leerstellings,” 23. 
 
v Toe Jesus uitroep “dit is volbring” het die skaduwee(beeld - OT) die 

werklike(teenbeeld - NT) vervang. 
v Alles het nie by die kruis geëindig nie, maar het tot in die hemel gestrek – die 

hemelse heiligdom. 
v Die Hemelse Heiligdom 
Ø Moses is beveel om ‘n eerste heiligdom te bou(Ex. 25:8) – Ou Verbond. 
Ø Ongeveer 400jaar later is ‘n meer permanente tempel gebou deur Salomo. 
Ø ‘n Tweede tempel is gebou deur Herodes die Grote en is in 70n.C deur die 

Romeine vernietig. 
Ø Nuwe Verbond ook ‘n Heiligdom – Heb. 8 – Christus is Hoëpriester. 
Ø “afbeeldinge van die dinge in die hemele,” en “ ‘n teëbeeld van die ware” Heb. 

9:23, 24 
Ø Ameublemente wat in die ou tabernakel was, is ook in die eerste deur Johannes 

gesien. Openb. 1:12; 8:3; 11:19 
Ø Dit is dus duidelik dat die Skrifte die hemelse heiligdom as ‘n werklike plek 

voorstel(Heb. 8:2), en nie beeldspraak nie. 
Ø Die hemelse heiligdom is die woning van God. 

v Die Bediening in die Hemelse Heiligdom 
Ø Die boodskap van die heiligdom was ‘n boodskap van verlossing. 
Ø Die Heiligdom het drie fases van Christus se bediening voorgestel: 
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§ Die plaasvervangende offer 
§ Die priesterlike bemiddeling 
§ Laaste oordeel 

Ø Die Plaasbekledende Offer. 
§ Elke offer in die heiligdom het die dood van Jesus vir die vergifnis van sonde 

gesimboliseer. Heb. 9:22 
§ God se oordeel oor sonde 

· God kan nie sonde verdra nie – Rom. 3:23 
§ Christus se plaasbekledende dood 

· Almal het gedwaal, het dus redding nodig. Jes. 53:6; 1Kor. 15:3 
§ God voorsien ‘n soenoffer 

· Jesus het vir ons die ewige dood gesterf. Rom. 3:24,25; Jes. 53:5 
Ø Die Priesterlike Middelaar 
§ Middelaar en versoening 

· Versoening geskied tussen twee partye wat van mekaar vervreem is. 
· Die hemelse heiligdom is die groot beheersentrum waar Christus Sy 

priesterlike bediening vir ons verlossing voortsit. Heb.4:16 
· In aardse heiligdom twee werke: Daaglikse en Jaarlikse offers 

§ Die bediening in die heilige plek 
· Hierdie bediening was vir bemiddeling, vergifnis, versoening en herstel. 
· ‘n Onmiddellike en voortdurende toegang tot God het deur die priesterlike 

bediening van JC as Middelaar. Ef.2:18; Heb.4:14 
· Die slagoffer neem die plek van die menslike sondaar in. 
· Die bloed van sondoffer op een van twee maniere aangewend: 

¨ As dit in die heilige ingeneem is, is dit voor die voorhangsel besprinkel 
en aan die horings van die reukofferaltaar gesmeer. Lev. 4:6,7, 17,18 

¨ As dit nie in die heiligdom ingeneem is nie, is dit aan die horings van 
die brandofferaltaar in die voorhof gesmeer. Lev. 4:25, 30 

· Christus neem die sondaar se sondes en aanspreeklikheid oor. 
· Om Christus onthalwe vergewe God die sondaar. Ef. 4:32 

Ø Die Laaste Oordeel 
§ Versoendag illustreer 3 fases: 

· 1) Ondersoekende oordeel 2) Duisend jaar 3) Voltrekkende oordeel 
§ Die bediening in die Allerheiligste 

· Reiniging van tabernakel kan net deur hoëpriester gedoen word. 
· Twee bokke was hiervoor nodig – bok van Here en die bok van 

Asasel(sondebok) 
· Versoendag illustreer finale oordeelsdag en uitdelging van finale sonde 

§ Asasel, die sondebok 
· Levitikus 16 maak dit duidelik dat dit nie Christus voorstel nie dus moet 

dit Satan wees 
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· Redes aangevoer: 
¨ Die sondebok is nie as ‘n offer geslag nie. Heb.9:22 
¨ Die heiligdom is heeltemal gereinig deur die bloed van die Here se bok 

voordat die sondebok op die toneel gebring is. Lev. 16 
¨ Die sondebok word in teenstelling gestel teenoor bok van Here 

§ Die verskillende fases van die oordeel 
· Die verwydering van sonde uit die heiligdom (ondersoekende) 
· Verbanning van sondebok (1000 jaar) 
· Sondebok sterf in woestyn, skoon laer (hel) Op. 20:11; Mat. 25:31 

v Die Hemelse Heiligdom in die Profesie 
Ø Die Salwing van die Hemelse Heiligdom – Dan. 9:24 (490jaar) 
§ Jesus se bediening begin met Sy salwing(doop) 

Ø Die Reiniging (herstel) van die Hemelse Heiligdom 
§ Sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis. Heb. 9:22, 23 
§ Die reiniging van die Heiligdom gaan gepaard met oordeel (ondersoek). 

Ø Die Tyd van die Oordeel (Dan. 7:13, 14; Heb. 7:25 
§ Sowel Christus as die Vader is by die ondersoekende oordeel betrokke 
§ ‘n Skaduwee oor Christus se priesterlike bediening (Dan. 8: horinkie) 

· Mag van horinkie strek vanaf einde van Griekse ryk tot einde. 
· Rome het hom verset teen die “Vors van die leër,” die “Vors van die 

vorste.” Dan. 8:11, 25 
§ Die Tyd van herstel, reiniging en oordeel 

· God sou nie toelaat dat hierdie verdoeseling van die waarheid van 
Christus se hoëpriesterlike bediening onbepaald voortduur nie. 

· Dan. 8:14 dui aan wanneer die ondersoekende oordeel sal begin. 
· “Aand en more” verteenwoordig een dag – Gen. 1 
· Dus die 2300 aandes en mores verteenwoordig 2300 dae wat profeties 

verwys na 2300jaar. Num. 14:34 
· Daniël 9 die sleutel tot die verklaring van Daniël 8 

¨ God het Gabriël opdrag gegee om Daniël die gesig te laat verstaan, 
maar Gabriël kon dit nie voltooi het nie, want Daniël het siek geword. 
Dan. 8:27 

¨ Gabriël deel dat die 490 jaar van die 2300 afgesny word. D9:25 
¨ Vind plaas in 457 v.C. in 7de jaar van koning Artasasta 
¨ Die 490 jaar eindig in 34 n.C. en 2300 jaar in 1844 n.C. 
¨ ‘n Beweging van Bybelstudente (Baptiste, Presbiteriane, Metodiste, 

Lutherane, Anglikane, Episkopale, Kongresgasionaliste en Disciples of 
Christ) genoem die Milleriete het geglo die profesie verwys na die 
wederkoms. 

¨ Vandag staan hierdie teleurstelling toe Jesus nie in 1844 kom nie, die 
groot teleurstelling. 



Bybelstudie saamgestel deur Lr. Ian Grobler uit die Sewende-dag Adventiste Glo... 27 Fundamentele leerstellings, 23 4 

¨ Baie het opgegee, maar ‘n groepie het voortgegaan met die sekerheid 
dat die insig oor profetiese tyd korrek was, maar die insig oor die 
gebeurtenis foutief dus het verdere studie getoon na die ondersoekende 
oordeel nie wederkoms nie. 

§ Die Volk van God Regverdig Bewys 
· Hierdie oordeel bewys nie net die regverdigheid van God voor die heelal 

nie, maar ook die van Sy volk. Mat. 10:32; Op. 3:5 
§ Die Oordeel en Verlossing; loop hand in hand 1Joh. 2:1 

· Mense behoort aan een van 3 klasse: 
¨ Die goddeloses wat die gesag van God verwerp het. 
¨ Die ware gelowiges wat in geloof gehoorsaam is aan God alleen 
¨ Die wat hulself voordoen as gelowiges, maar leuenaars is. 

· Die Kerk self bevat opregte en valse gelowiges 
· Christus kan nie verlossing bied vir valse gelowiges nie. Mat. 7:21> 

§ Tyd om Gereed te Wees 
· Dit is die doel van God dat hierdie goeie tyding van Christus se laaste 

verlossingsdiens aan die hele wêreld verkondig moet word voordat 
Christus terugkeer. Mat. 24:14; 28:18-20 

· Almal wat wil deel wees van daardie geredde groep moet hul sake met 
beide God en medemens regmaak. Openb. 14:7; 1Joh. 2:4; 4:20 

 
“Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, 
naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie ‘n 
hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle 
opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid 
na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade 
vind om op die regte tyd gehelp te word.” Heb. 4:14-16 
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Die Wederkoms van Christus 
Lesing 24 

 
Die Wederkoms van Christus is die salige hoop van die kerk, die grootste klimaks van die 
evangelie. Die Heiland se kom s sal letterlik wees, persoonlik, sigbaar en w êreldomvattend. 
Met Sy terugkeer sal die regverdige dode opgewek word en sa am met die regverdige 
lewendes verheerlik en na di e hemel geneem word, terwyl die onregverdiges sal sterf. Die 
bykans volkome vervulling van die meeste reekse profesieë, saam met die huidige 
wêreldtoestande, dui daarop dat die koms van Christus op hande i s. Die tyd vir daardie 
gebeurtenis is nie geopenbaar nie, en ons word daarom gewaarsku om te alle tye gereed te 
wees . – “Fundamentele Leerstellings,” 24. 
 
v “Ja, Ek kom gou...” Openb. 22:20 
v Ondanks die chaos waarin die fisieke wêreld gedompel word, skep die kinders van 

God moed as hulle “die tekens van die Seun van die mens” sien. Mat.24:30 
v Ook sal “elke oog” die Vors van die lewe sien. 
v Hy sal Oorwinnaar kom, as Koning van die konings Openb. 19:12, 16 
v Die Gewisheid van Christus se Wederkoms 
Ø Die apostels en die vroeë Christene het die wederkoms van Christus die “salige 

hoop” genoem. Tit. 2:13; Heb. 9:28 
Ø Die Getuienis van die Skrif 
§ Die sekerheid van die Wederkoms berus op die betroubaarheid van die Skrif. 

· Selfs voor die sondvloed het God aan Henog gesê dat die wêreld tot ‘n 
einde sal kom deur die wederkoms. Judas 14,15 

§ Waarborg Wat die Eerste Koms Verskaf 
· Die eerste koms en tweede koms van Christus loop hand-in-hand en kon 

die tweede nie sonder die eerste plaasvind nie. 
· Christus se Hemelse Bediening 

¨ Johannes maak dit duidelik dat die hemelse heiligdom die middelpunt 
van die verlossingsplan is. Op. 1:12,13; 3:12; 4:1-5 

v Die Wyse van Christus se Wederkoms 
Ø Hy het gewaarsku: voor die Wederkoms “sal valse christusse en valse profete 

opstaan, en hulle sal groot tekens en wonder doen...” Mat. 24:24, 25 
Ø ‘n Letterlike en Persoonlike Wederkoms 
§ Net soos Jesus opgegaan het na opstanding, sal Hy terugkom. Hand.1:11 

Ø ‘n Sigbare Wederkoms 
§ Nie ‘n subjektiewe, onsigbare aangeleentheid wees nie. 
§ Almal sal Hom op die wolke sien kom. Mat. 24:27; Openb. 1:7 

Ø ‘n Hoorbare Wederkoms 
§ Jesus kom met ‘n geroep. 1Thes. 4:16; Mat. 24:31 
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Ø ‘n Heerlike Wederkoms 
§ Christus keer as oorwinnaar terug. Mat. 16:27; Openb. 19:11-16 
§ ‘n Skielike, Onverwagte Wederkoms 

· Jesus kom soos ‘n dief in die nag. 1Thes. 5:2,3; Mat. 24:43 
§ ‘n Kataklismiese Gebeurtenis 

· Dan.2 maak dit duidelik dat alle nasies vernietig gaan word, selfs dat die 
rots wat dit doen die aarde sal vul(vernietig) 

· Babilon(605-539v.C.), Mede-Persië(539-331v.C.), Griekeland(331-168 
v.C.), Rome(168 v.C.-476 n.C.), Voete(476 n.C. tot wederkoms) 

v Die Wederkoms en die Menseras 
Ø Die Versameling van die Uitverkorenes 
§ Versameling van verlostes vind plaas. Mat.24:31; 25:32-34; Mark. 13:27 
§ Twee gebeurtenisse maak hierdie universele versameling moontlik 

· Die opstanding van die dode in Christus – 1Thes. 4:16; 1Kor. 15:55 
· Verandering van lewende gelowiges – 1Kor. 15:53; 1Thes.4:17 

Ø Die Dood van die Ongelowiges 
§ Met wederkoms sal lewende goddeloses onmiddellik sterf en ongelowige 

dode sal dood bly tot na 1000 jaar 
§ 2Thes. 2:8-12; Rom.1:28-32; Openb.6:16,17; 19:20,21 

v Tekens van Christus se Spoedige Wederkoms 
Ø Tekens in die Natuur 
§ “aan son, maan en sterre” Luk. 21:25; Mark. 13:24-26; Op.6:12 
§ Die getuienis van die aarde 

· Grootste aardbewing – 1Nov 1755 in Lisbon – het ‘n oppervlakte van 
10,36 miljoen vierkante kilometer gedek. 

§ Die getuienis van die son en die Maan 
· 25jaar later het die volgende tekens hulself afgespeel, 19Mei 1780. 
· Ter vervulling van hierdie profesie het ‘n buitengewone donkerte op die 

noordoostelike deel van die Noord-Amerikaanse vasteland toegesak 
· Om 9uur daardie nag het die volmaan opgekom, maar die duisternis het 

volgehou tot na middernag. Toe die maan sigbaar word, het dit soos bloed 
gelyk. 

§ Die getuienis van die sterre – Openb. 6:13; Mat. 24:29 
· 13 Nov. 1833 kon die grootste vertoon van 60 000 meteore per uur gesien 

word. 
· “so moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is...” Luk. 21:28-

31 
v Tekens in die Godsdienstige Wêreld 
Ø ‘n Groot Godsdienstige Ontwaking – Openb. 14:6, 7 
§ Die boek Openbaring getuig van die opkoms van ‘n groot wêreldomvattende 

godsdienstige beweging voor die Wederkoms 
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Ø Verkondiging van die Evangelie – 2Pet. 3:12 
§ “God het ‘n dag bepaal...waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel.” 

Hand. 17:31 
§ “Hierdie evangelie...sal verkondig word...tot ‘n getuienis...” Mat. 24:14 
§ In 1900 was die Bybel in 537 tale beskikbaar, in 1980 was dit gedeelte of 

volledig in 1811 tale vertaal. 
§ Sewende-dag Adventiste wat uit ongeveer 700 tale en 1000 dialekte 

verteenwoordig, verkondig die evangelie in meer as 190 lande 
§ SDA’s bedryf byna 600 hospitale, verpleeginrigtings, klinieke en apteke, 19 

mediese rivierbote, 27 gesondheidsvoedsel fabrieke, 86 kolleges en 
universiteite, 834 sekondêre skole, 4166 laerskole, 125 
Bybelkorrespondensieskole en 33 taal institute. 

§ Ons 51 uitgewerye lewer leesstof in meer as 190 tale en ons kortgolf-
radiostasies en satelliet uitsendings bereik al meer as 80% van die 
wêreldbevolking. 

Ø Godsdienstige Verval 
§ Die Skrifte voorspel ‘n afname in ware geestelikheid teen die einde van die 

tyd. 
§ Paulus maak dit baie duidelik in 2Tim. 3:1-5 

Ø Herlewing van die pousdom 
§ Volgens Bybelse profesie sal die pousdom aan die einde van die 1260 jaar 

“’n dodelike wond “ ontvang maar nie sterf nie. 
§ Ook leer die Bybel dat die wêreld verwonderd agter hom aangegaan het. 

Openb. 13:3 
§ Die pousdom se neiging is om tradisie bo die Skrif te stel, dus sal dit veral 

hul aanloklik maak. 
§ Daar sal nie net tradisionele druk toegepas word nie, maar ook ekonomiese 

druk. Openb. 13:17 
Ø Toename in Goddeloosheid 
§ Die mens sal meer wetteloos word, veral omdat die onderhoud van God se 

Wet die karaktertrekke van die kinders van God sal wees. Op.14:12 
§ Wêreldwye toename van misdadigheid 
§ Seks revolusie 
§ Oorloë, Rampe en hongersnood – Luk. 21:10,11; Mark.13:7,8; Mat.24:7 

v Wees Altyd Gereed 
Ø Jesus het self gewaarsku: “Van die dag en die uur weet niemand nie...” Mat. 

24:36 
Ø Mat. 25 vertel ons die verhaal van 10 maagde wat skyn reg was, maar later 

opgedeel word in twee verteenwoordigende groepe, die ware en die skyn. 
Ø Ons moet ten alle tye gereed wees omdat Jesus enige tyd kan kom. 
Ø Mat.7:22,23 beklemtoon ook dat om betrokke te wees met “God” se werk, is 
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geen waarborg, as daar nie ‘n hartsverandering ondergaan is nie. 
 
Die Verlosser se wederkoms voer die geskiedenis van die kinders van God tot ‘n 
heerlike klimaks. Dit is die oomblik van hul verlossing, en met vreugde en 
aanbidding roep hulle uit: “Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons 
kan verlos...laat ons juig en bly wees oor Sy hulp” Jes. 25:9 
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Die Dood en die Opstanding 
Lesing 25 

 
Die loon van die sonde is die dood. Maar God, wat alleen onsterflik is, sal die ewige lewe aan 
Sy verlostes skenk. Tot dan i s die dood ‘ n bewustelose toestand vir alle mense. Wanneer 
Christus verskyn, wat ons l ewe is, sal die herrese regverdiges en die lewende regverdiges 
verheerlik word en opgeneem word om hulle Here te ontmoet. Die tweede opstanding, die 
opstanding van die onregverdiges sal duisend jaar later plaasvind. – “Fundamentele 
Leerstellings,” 25. 
 
v ‘n Verhaal wat baie mense deurmekaar maak aangaande die dode, is die verhaal in 

1Sam.28 waar Saul die gees van Samuel laat oproep het. 
v Onsterflikheid en die Dood 
Ø Onsterflikheid is die toestand van nie aan die dood onderworpe wees nie. 
Ø Onsterflikheid 
§ Die Skrif openbaar dat die ewige God onsterflik is – 1Tim. 1:17 
§ God alleen besit onsterflikheid – 1Tim. 6:16 
§ Nêrens in die Bybel en in die 1600 gedeeltes waar siel of gees betrokke is 

kom die woorde onsterflik of onsterflikheid voor nie. 
§ God en die mens verskil baie van mekaar 

· God is oneindig, die mens is begrens 
· God is onsterflik, die mens sterflik 
· God is ewig, die mens verganklik 

Ø Voorwaardelike Onsterflikheid 
§ Met die skepping het die mens “’n lewende siel geword” Gen. 2:7 
§ God het Adam en Eva geskape met die vrye wil om gehoorsaam of 

ongehoorsaam te wees. 
§ Onsterflikheid was gebaseer op gehoorsaamheid dus voorwaardelik 

Ø Dood: Die Loon van die Sonde 
§ Satan lieg: “julle sal gewis nie sterwe nie...” Gen. 3:4 
§ In Gen. 3:19 word onsterflikheid van Adam en Eva weggeneem. 
§ Ook word die toegang tot die boom van die lewe versper. 
§ Dit was alleenlik deur die genade van God dat Adam en Eva nie onmiddelik 

gesterf het nie. 
Ø Hoop vir die Mensdom 
§ Die mens word deur die Bybel gemotiveer om onsterflikheid na te streef. 

Rom. 2:7 
§ Hy het “die dood tot niet gemaak...en die lewe en die onverderflikheid aan 

die lig gebring.” 2Tim. 1:10 
§ Jesus het self gesê dat Hy die grafte gaan oopmaak. Joh. 5:28, 29 

Ø Die Ontvangs van Onsterflikheid 
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§ Paulus sê: “Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal 
ontslaap nie, maar ons sal almal verander word...”1Kor. 15:51-54 

§ Dit stel dit baie duidelik dat God nie gelowige tydens sy dood met 
onsterflikheid beklee nie, maar met die opstanding. 1Joh. 5:11-13 

v Die Aard van die Dood 
Ø Die Dood Is ‘n Slaap 
§ Die dood is nie algehele uitwissing nie, eerder tans ‘n toestand van tydelike 

bewusteloosheid. 
§ In die OT word die konings van Juda as ontslape beskryf wanneer hulle 

gesterf het. 1Kon. 2:10; 11:43; 14:20 
§ Christus self het na die dood verwys as slaap.  Mat. 9:24; Joh. 11:11-14 
§ Die Bybel se voorstelling van die dood as slaap is gepas: 

· Iemand wat slaap is bewusteloos – Pred. 9:5 
· In die slaap hou die denke op – Ps. 146:4 
· Die slaap bring ‘n einde aan al die bedrywighede van die dag – Pred. 9:10 
· Die slaap verwyder ons van diegene wat nog wakker is en van hul 

bedrywighede – Pred. 9:6 
· Die normale slaap maak die emosies onaktief – Pred. 9:6 
· In die slaap prys ‘n mens die Here nie – Ps. 115:17 
· Die slaap veronderstel ‘n ontwaking – Joh. 5:28, 29 

Ø Die Mens Keer Terug tot Stof 
§ Soms word die siel gebruik om na die hele wese te verwys en ander kere 

weer na die gesindhede en emosies. 
§ Liggaam en siel bestaan alleen saam, hulle vorm ‘n onverdeelbare eenheid 
§ Adam het nie ‘n siel as ‘n aparte entiteit ontvang nie; hy het ‘n lewende siel 

geword. Gen. 2:7 
§ Die stof van die aarde minus die asem van die lewe veroorsaak ‘n dooie 

mens of ‘n dooie siel sonder bewussyn Ps. 146:4, Eseg. 18:20 
Ø Die Doderyk 
§ Plek waarheen mense gaan wanneer hulle sterf: OT – sjeol(Hebreeus), NT – 

hades(Grieks) 
§ Hierdie woorde beteken graf en almal regverdig of goddeloos gaan daarheen 

wanneer hulle sterf. Ps. 89:49 
§ Toe Christus gesterf het, het Hy na die graf(hades) neergedaal, maar by die 

opstanding het Sy siel die graf(hades) verlaat. 
§ Die graf is nie ‘n plek van bewussyn nie. 

Ø Die Gees Keer Terug na God – Pred. 12:7 
§ Hierdie woorde beteken asem 
§ Salomo verwys na die lot van die mens en dier as dieselfde – “dat almal 

dieselfde asem het, en alle asem keer terug na God wat dit gegee het. Pred. 
3:19-21 
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Ø Harmonie Deur die Hele Skrif 
§ Spiritisme 

· Die spiritisme het met die Satan se eerste leuen aan Eva ontstaan – “Julle 
sal gewis nie sterwe nie” Gen. 3:4 

· Hierdie dwaalleer het mense gelei na geloof in onsterflikheid. 
· Omdat mense hierdie leuen glo, raak hulle betrokke met spiritisme, self 

mense wat hulself Christene noem. 
· Soms voorspel hulle toekomstige gebeurtenisse wat, as dit juis blyk te 

wees, geloofwaardigheid aan hulle verleen. 
§ Waarskuwing teen spiritisme 

· Die Bybel maak dit duidelik dat spiritisme misleidend is en gevaarlik ook 
dat niemand enigiets met dit te doende moet hê nie. Lev. 19:31; 20:27; 
Deut. 18:10, 11 

· Jesaja praat van hierdie as dwaasheid. Jes. 8:19, 20 
§ Manifestasies van die spiritisme 

· Die Bybel noem ‘n aantal spiritistiese bedrywighede – vanaf die 
towenaars van Farao en die towenaars en sterrewiggelaars van Nineve en 
Babel tot die hekse en mediums van Israel – en verdoem hulle almal. 

· Die Skrif verklaar: “Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom 
nie geantwoord nie...” 1Sam. 28:6, dus het God niks te doende gehad met 
wat by Endor gebeur het. 

§ Die laaste bedrog 
· In die verlede was spiritisme as okkulties beskou, nou as deel van 

christendom. 
· Die invloed is subtiel en misleidend 
· Deur middel hiervan word reg en verkeerd relatief, en elke mens of 

situasie of kultuur word die norm vir wat “waarheid” is. In wese word elke 
mens ‘n god en vervul hy die Satan se belofte: “Julle sal soos God wees” 
Gen. 3:5 

Ø Die Eerste en Tweede Dood 
§ Die eerste dood is die tydelike dood(slaap) wat almal sterwe. 
§ Die tweede dood is ewig, die dood waarna God verwys het in Gen. 2, ook die 

dood wat Jesus namens ons moes sterf. 
§ Met die vernietiging van Satan word hierdie dood ook vernietig. 1Kor. 15:26; 

Openb. 20:14, 21:8 
§ Christus het ook die versekering gegee dat hulle wat oorwin, die tweede dood 

geen mag het nie. Openb. 2:11 
v Die Opstanding 
Ø Die enigste hoop na die eerste dood, is die opstanding, ‘n belofte regdeur die 

Skrif. Job 14:13, 14; 19:25-29; Ps. 49:16; 73:24; Jes. 26:19; 1Kor. 15 
Ø Christus se Opstanding 
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§ Die belangrikheid daarvan 
· Wat sou gebeur het as Jesus nie opgewek is nie? 

¨ Dit sou nutteloos gewees het om die evangelie te verkondig. 1Kor. 
15:14 

¨ Daar sou geen vergifnis van sondes gewees het nie. Vers 17 
¨ Dit sou geen doel gedien het om in Jesus te glo nie. Vers 17 
¨ Dan sou daar geen algemene opstanding van die dode wees nie. Vers 

12 
¨ Daar sou geen hoop oorkant die graf gewees het nie. Vers 17,18 

§ ‘n Liggaamlike opstanding 
· Die Christus wat uit die graf gekom het was dieselfde Jesus wat in vlees 

geleef het – nie ‘n gees nie. Luk. 24:13-27; Joh. 20:14-18 
· Jesus self het ontken dat Hy ‘n spook of gees was. Luk. 24:39 

§ Sy uitwerking 
· Christus se opstanding het bang manne in vreeslose manne verander. 
· “Dit was die gewisheid van Christus se opstanding wat krag en betekenis 

aan die verkondiging van die evangelie verleen het. Fil. 3:10, 11 
Ø Die Twee Opstandings – Joh. 5:28, 29; Hand. 24:15 
§ Opstanding tot die ewige lewe – Openb. 20:6 

· Hierdie opstanding vind met die wederkoms plaas. 1Kor. 15:22, 23; 
1Thes. 4:15-18 

· Ons sal van gedaante verander – sterflike(sondige) tot 
onsterflike(sondeloos). Fil.3:21 

§ Opstanding tot die ewige dood 
· Hierdie opstanding vind plaas na die 1000 jaar 
· Hierdie opstanding lei tot die uiteindelike oordeel en veroordeling Joh. 

5:29 
· Hulle word in die poel van vuur gewerp waarvan niemand ooit weer sal 

wakker word nie. Openb. 20:14, 15 
 
God het geen behae daarin dat enigeen die tweede dood moet sterf nie, daarom dat Hy Sy lewe gegee het 
om daardie dood namens ons te sterf (Eseg. 18:30-32). Christus belowe dat “die wat oorwin...deur die 
tweede dood geen skade sal lei nie” (Openb. 2:11). Diegene wat Jesus en Sy verlossing aanneem., sal ‘n 
onbeskryflike vreugde beleef met Sy klimakteriese terugkeer. In onverwelklike geluk sal hulle die ewigheid in 
gemeenskap met hul Here en Verlosser deurbring. 
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Die Duisend Jaar en die Einde van Sonde 
Lesing 26 

 
Die millennium is die duisendjarige heerskappy van Christus saam met Sy heiliges in die 
hemel tussen die eerste en die tweede opstanding. Gedurende hierdie tyd sal die dooie 
goddeloses geoordeel word; die aarde sal totaal verwoes wees, sonder enige menslike 
inwoners, maar deur die Satan en sy engele bewoon. Na afloop daarvan sal Christus met 
Sy heiliges en di e Heilige Stad van di e hemel na di e aarde neerdaal. Die dooie 
goddeloses sal dan opgewek word en sal die stad saam met die Satan en s y engele 
omring; maar vuur wat van G od neerdaal, verteer hulle en reinig die aarde. So sal die 
heelal vir altyd van sonde en sondaars bevry wees. – “Fundamentele Leerstellings,” 26. 
 
v Daar was nog altyd mense wat mense tot bekering probeer roep het deur hul 

bang te maak vir die hel, dus deur middel van vrees en uit dwang. 
v Watter soort God wil hê dat mense vir die rede Hom aanbid. 
v Gebeurtenisse aan die Begin van die Duisend Jaar – Openb. 20:1-4 
Ø Die Wederkoms 
§ Openbaring 19 en 20 beskryf in eenheid die wederkoms. 
§ Drie magte gaan betrokke wees om die nasies teen God te versamel. 

· Die draak, dier, en valse profeet. Openb. 16:13 
· Die dier en die konings wil oorlog maak teen Christus 
· Gedurende die 1000 jaar word die draak hanteer.  

Ø Die Eerste Opstanding 
§ Ons sal saam met Christus as Konings regeer ‘n 1000 jaar. Openb. 20:6 

Ø Die Regverdiges Gaan Hemel Toe 
§ Jesus sê, Hy gaan om vir ons ‘n plek(Nuwe Jerusalem) te berei, en sal 

weer kom om ons te neem waar Hy is. Joh. 14:2, 3 
§ Die Nuwe Stad Jerusalem is ons blyplek gedurende die 1000 jaar in die 

Hemel, daarom dat ons daarmee terugkom aarde toe na die 1000 jaar. 
Ø Christus se Vyande Gedood 
§ Christus se wederkoms word vergelyk met die vloed en met Sodom en 

Gomorra. Mat. 24:37-39; Luk. 17:28-30 
§ Jesus konstateer twee dinge hierdeur: 

· Hierdie verwoesting kom onverwags 
· Hierdie verwoesting het gevolge – ewige vernietiging. Luk.17:29 

Ø Die Aarde Verwoes 
§ Omdat alle regverdiges op is saam met Jesus en alle goddeloses dood is, 

is daar geen ander lewende wesens op aarde behalwe Satan nie. 
§ Jer. 4:23-25 deel met ons hoe leeg die aarde is met sy vernietiging. 

Ø Die Satan Word Gebind 



Bybelstudie saamgestel deur Lr. Ian Grobler uit die Sewende-dag Adventiste Glo... 27 Fundamentele leerstellings, 26 2 

§ OT verwys na die jaarlikse offer en die sondebok wat die woestyn 
ingestuur word. Lev. 16 

§ Hierdie bok is simbolies van Satan wat gebind word vir 1000 jaar. 
§ Deur sy hande op die bok van Asasel se kop te lê, het die priester die 

sondes van die heiligdom na die bok oorgedra. Lev. 16:21 
§ Omdat hy tot hierdie aarde beperk is, is Satan deur ‘n ketting van 

omstandighede “gebind”. 
§ Hy kan nie meer mense verlei nie. 

v Gebeurtenisse Gedurende die Millennium 
Ø Die Heilige Regeer Saam met Christus – Openb. 2:26; 20:4 
Ø Die Oordeel van die Goddeloses 
§ Johannes sien die heiliges op trone besig om te oordeel. Openb. 20:4 
§ Hierdie oordeel is tweevoudig: 

· Om God te oudit of Hy regverdig was of nie. 
· Om vrae beantwoord te kry waarom sekere mense verlore is. 

Ø Die Satan se Tyd vir Nadenke 
§ In daardie 1000jaar sal Satan geleentheid hê om na te dink oor sy sonde 

teen God, ook om te besef dat God regverdig was in Sy optrede. 
v Gebeurtenisse aan die Einde van die Millennium 
Ø Aan die einde van die 1000jaar sal die ander dode (goddelose) opgewek 

word. Openb. 20:5-7 
Ø Christus, die Heiliges en die stad Daal Neer 
§ Christus kom vir twee redes terug na die aarde na die 1000jaar 

· Om die aarde met sonde en al te vernietig 
· Om ‘n nuwe hemel en aarde weer te skape vir Sy kinders 

Ø Die Opstanding van die Veroordeling 
§ Jesus sê dat almal in die graf sy stem sal hoor ook die goddelose. Joh. 

5:28 
§ Jesus noem dit die opstanding van die veroordeling. Joh. 5:29 

Ø Die Satan se Gevangenskap Eindig 
§ Satan word vir “’n kort tydjie” bevry om die nasies te verlei aan die 

uithoeke van die aarde na die Millennium. Openb. 20:3, 8 
Ø Die Aanval op die Stad 
§ Hy versamel die nasies van die wêreld en voer hulle aan teen die 

geliefde stad. Openb. 20:8, 9 
§ Fil. 2:10 deel dat daar ‘n oomblik is dat almal goddeloos en regverdig 

hul knie sal buig voor Jesus en Hom vir ‘n oomblik erken – dit is 
gedurende hierdie tyd. 

Ø Die Oordeel van die Groot Wit Troon 
§ Dit is in hierdie tyd waar daar ‘n “geween en gekners van tande sal 

wees”. Luk. 13:28 
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§ En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle 
werke. Openb. 20:12 

Ø Die Satan en Sondaars Verdelg 
§ Onmiddellik nadat hulle gevonnis is, ontvang die Satan, sy engele en sy 

menslike volgelinge hul straf. 
§ Vuur van God kom uit die hemel om alles te reinig. Openb. 20:9; Jes. 

34:8; Openb. 20:15 
· Die hel 

¨ Volgens die Bybel is die hel “die plek en toestand van straf en 
vernietiging, deur ‘n ewige vuur in die tweede dood van diegene 
wat God en die aanbod van verlossing in Jesus Christus verwerp 
het.” 

¨ Hel word ook in Hebreeus geskryf as sjeol en in Grieks as hades. 
¨ Hierdie woord verwys na die graf waar die dode is – ‘n 

bewustelose toestand. 
¨ Ook word hierdie woord hel vertaal as ‘n plek van vurige straf vir 

die onboetvaardige – ewige dood! 
· Die lot van die goddelose 

¨ Die loon van die sonde is die dood, nie ‘n ewige lewe in die hel 
nie. Rom. 6:23 

¨ Die goddelose sal uitgeroei word, en omkom. Ps. 37:9, 20, 34 
¨ Hulle sal verbrand word. Mal. 4:1; Mat. 13:30, 40; 2Pet. 3:10 

· Die ewige straf 
¨ Ewig verwys na ‘n finale einde. 
¨ Baie mense dink ewig verwys na iets wat voortduur, soos die 

goddelose wat vir ewig brand. 
¨ Judas 7 maak dit duidelik dat Sodom en Gomorra die straf van die 

“ewige” vuur ondergaan het. Dus is hulle vir ewig vernietig deur 
vuur, om nooit weer tot stand te kom nie. 

¨ Wanneer die Bybel van ewige verlossing (Heb.9:12), en ewige 
oordeel (Heb. 6:2) praat, verwys dit na die ewige gevolge van die 
verlossing en die oordeel. 

· Tot in alle ewigheid gepynig 
¨ Edom is ‘n goeie beskrywing van God se straf vir ewig 
¨ Jesaja verklaar dat God daardie land in brandende pik sal verander 

wat “snags of oordag nie uitgeblus sal word nie”. Jes.34:9, 10 
¨ Edom is vernietig, maar dit brand nie meer nie! 
¨ Die Bybel stel dit baie duidelik dat die straf, die tweede dood, en 

nie die strafproses nie, ewigdurend is. 
¨ Uit hierdie straf is daar geen opstanding nie; die gevolge is 



Bybelstudie saamgestel deur Lr. Ian Grobler uit die Sewende-dag Adventiste Glo... 27 Fundamentele leerstellings, 26 4 

ewigdurend. 
· Die Strafbeginsel 

¨ Ons sal ook gestraf word volgens die mate waarin ons gesondig het 
volgens Jesus se verhaal in Luk. 12:47, 48 

¨ Hoe groter die skuld, hoe groter die lyding 
Ø Die Reiniging van die Aarde 
§ Alle spore van die ongeregtigheid sal uitgewis word vir ewig! 
§ Uit hierdie gereinigde, en herskape aarde – die ewige tuiste van die 

verlostes – sal God droefheid, pyn en die dood vir ewig verban. Open. 
21:4 

§ Uiteindelik sal die vloed van die sonde verwyder wees Openb. 22:3 
 
“Ons verwag volgens Sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, 
geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom 
bevind mag word in vrede. 2 Pet. 3:11, 13, 14 
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Die Nuwe Aarde 
Lesing 27 

 
Op die nuwe aarde, waar geregtigheid woon, sal God ‘n ewige verblyf vir die verlostes en ‘n 
volmaakte omgewing vir ‘n ewige lewe, liefde, geluk en di e opdoen van kennis in Sy 
teenwoordigheid voorsien. Want hier sal God self onder Sy kinders woon, en lyding en die 
dood sal iets van die verlede wees. Die groot stryd sal beëindig wees, en daar sal geen sonde 
meer wees nie. Alle dinge, lewend en leweloos, sal verklaar dat God liefde is; en Hy sal tot in 
ewigheid regeer. Amen. – “Fundamentele Leerstellings,” 27. 
 
v Die Aard van die Nuwe Aarde 
Ø ‘n Tasbare Werklikheid 
§ Die eerste twee hoofstukke van die Bybel vertel ons hoe God ‘n volmaakte 

wêreld geskep het as verblyf 
§ Die Bybel vertel ons oor en oor dat die nuwe aarde ‘n werklike plek vir die 

verlostes gaan wees. 
§ 2Pet. 3 verwys na drie wêrelde 

· Die een voor die sondvloed – “die toenmalige wêreld” wat deur water 
vernietig is. 

· Die een na die sondvloed – “teenswoordige” wat deur vuur vernietig sal 
word. 

· Die laaste een wat verwys na “’n nuwe aarde waarin geregtigheid woon” 
Ø Deurlopendheid en Verskil 
§ 2Pet. 3 en Openb. 21:1 leer vir ons dat die nuwe aarde nie ‘n vreemde plek is 

nie, maar hierdie aarde wat oor geskape sal word 
v Die Nuwe Jerusalem 
Ø Die nuwe Jerusalem is die hoofstad van hierdie nuwe aarde. 
Ø In Hebreeus beteken Jerusalem “stad van vrede”. 
Ø ‘n Skakel 
§ In ‘n sekere opsig is die Nuwe Jerusalem ‘n skakel tussen die Hemel en 

Nuwe Aarde 
§ In die Bybel word daar verwys na drie Hemele 

· Die atmosferiese hemele – Gen. 1:20 
· Die sterrehemel – Gen. 1:14-17 
· Die “derde hemel” wat na die paradys verwys – 2 Kor. 12:2-4 

¨ Die Paradys verwys na waar God se troon en woning is. 
Ø Beskrywing 
§ Sy lig 
· Die Heerlikheid van God verlig die stad en maak die lig van die son en maan 

onnodig. Openb. 21:23, 24 
§ Sy konstruksie 
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· Die muur is van jaspis, “kristalhelder”.  Openb. 21:11, 18 
· Die fondament is met twaalf verskillende edelstene gebou. Openb. 21:19, 

20 
· Die geboue is hoofsaaklik van goud. Openb. 21: 18, 21 
· Twaalf poorte wat elkeen uit ‘n enkele pêrel bestaan. 

§ Sy voedsel- en watervoorraad 
· Die boom van die lewe groei aan “weerskante van die rivier” wat deur die 

middel van die stad vloei en waarna verwys word as die water van die 
lewe. 

· Sy twaalf vrugte bevat die lewenselement waarsonder die mensdom nie 
kan klaarkom nie. Openb. 22:2; Gen. 3:22 

v Ewige Verblyf 
Ø Stadsverblyf 
§ Die Nuwe Jerusalem is die stad waarna Abraham uitgesien het. Heb. 11:10 
§ Binne hierdie ontsaglike stad is Christus besig om vir ons huise voor te berei. 

Joh. 14:2 
Ø Landelike Wonings 
§ Die verlostes sal egter nie binne die muur van die stad ingesluit bly nie. 
§ Hulle sal die platteland binnegaan en plant. Jes. 65: 21 

Ø Tuis by God en Christus 
§ Jesus se belofte wat aan Sy dissipels gemaak is, word vervul, dat Jesus vir 

ewig by ons sal wees. Joh. 14:3 
§ Die doel van Christus se menswording, “God met ons” sal eindelik 

verwesenlik word. 
v Lewe op die Nuwe Aarde 
Ø Sal Saam met God en Christus Regeer 
§ God gaan die verlostes deel maak van Sy regeringskap. Openb. 22:3-5; 5:10 

Ø Bedrywighede op die Nuwe Aarde 
§ Ons sal “huise bou en bewoon” laat ons wonder wat het God vir ons nog in 

gedagte. Jes. 65:21 
Ø Sosiale Lewe op die Nuwe Aarde 
§ Vriende en familie 

· Ons sal ons vriende en familie herken 
· Na Christus se opstanding het Sy dissipels Hom maklik herken. 
· Maria het Sy stem herken. Joh. 20:11-16 
· Thomas het Sy liggaamlike voorkoms herken. Joh. 20:27, 28 
· Die dissipels van Emmaus Sy maniere. Luk. 24:30 

§ Huwelike 
· Daar is geen duidelik rondom hierdie gedagte nie. 
· “In die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee 

nie, maar is soos engele van God in die hemel”. Matt. 22:30 
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· Ons kan daarvan seker wees dat die liefdevolle Skepper wat die huwelik 
ingestel het om vreugde in die huidige wêreld te bring, iets selfs beter in 
die volgende sal hê. 

v Intellektuele Lewe op die Nuwe Aarde 
Ø Geestelike herstel 
§ “Die blare van die boom is tot genesing van die nasies”. Openb. 22:2 
§ Die genesing waarna Openbaring verwys, is meer as “gesond maak”; dit 

beteken “herstel”. Jes. 33:24 
§ Fisieke en geestelike verdwerging wat deur eeue van sonde veroorsaak is, 

word daardeur ontgroei. 
Ø Perkelose potensiaal 
§ Die ewigheid hou vir ons die belofte van perkelose intellektuele einders in. 

Ø Geestelike Ondernemings op die Nuwe Aarde 
§ Sonder Christus sou die ewige lewe sinloos gewees het. 

· Christus se lewe van diens(Mat. 20:28), toon dat ons nog steeds sal dien, 
selfs op die nuwe aarde. 

· Week na week sal die verlostes vir Sabbatsdiens byeenkom: “En elke 
week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, se 
die Here”. Jes. 66:23 

v Daar Sal Nie Meer...Wees Nie 
Ø Alle Kwaad Uitgeroei 
§ “Daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal 

daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan”. Openb. 21:4 
§ Elke spoor van vloek sal uitgewis word. 

Ø Aan die Vorige Dinge Sal Nie Gedink Word Nie 
§ Op die nuwe aarde, sê Jesaja, sal “aan die vorige dinge...nie gedink word en 

hulle sal in die hart nie opkom nie.” Jes. 65:17 
v Waarde van Geloof in ‘n Nuwe Skepping 
Ø Geloof in die leer van die nuwe aarde hou ‘n aantal baie praktiese voordele vir 

die Christen in. 
§ Dit Wek Aansporing tot Lydsaamheid – Heb. 12:2; 2Kor. 4:16, 17 
§ Dit Wek Vreugde en die Versekering van ‘n Beloning – Mat. 5:12; 1Kor. 

3:14 
§ Dit Gee Krag Teen Versoeking – Heb. 11:26 
§ Dit Gee ‘n Voorsmaak vir die Hemel – 2Kor. 1:22; 5:5; Efe. 1:14; Openb. 

3:20 
§ Dit Lei tot Groter Doeltreffendheid 
§ Dit Openbaar die Natuur van God 
§ Dit Trek Ons tot God Aan 

v Vir Altyd Nuut 
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“Die groot stryd is beëindig. Sonde en sondaars bestaan nie meer nie. Die ganse 
heelal is skoon. Een pols van eensgesindheid en blydskap klop deur die groot 
skepping. Van Hom wat almal geskape het, vloei lewe en lig en blydskap deur die 
onbeperkte ruimtes. Van die kleinste atoom tot die grootste wêreld, alle dinge, 
lewendig en leweloos, in hulle volmaakte skoonheid en vreugde, verklaar dat God 
liefde is.” 
 
NOTAS: 
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