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VOORWOORD  

Hemelse wesens, soos God en die engele, kan eenvoudig nie gesien of gehoor deur die normale 

menslike oog of oor (soveel as die kleure vis kan sien of die klanke honde kan hoor wat die mens 

se oë en ore nie kan opspoor). Maar net omdat ons nie kan sien of hoor sulke wesens beteken nie 

dat engele en geestelike magte is nie in die voorkant van ons op enige gegewe oomblik se tyd. 

Daar is baie rekeninge waar God en Jesus Christus het die oë van ‘n persoon om te sien wat in 

die voorkant van hul aangesig al langs-of dit was om hulle te help sien die hemelse leër bekleed 

God se mense te beskerm of om oop te maak die Skrif aan hulle begrip. Soos God het vir die 

outeur van ‘Wie Se Sal Gedoen?’ om te doen, is hierdie boek open die oë van die leser om die 

waarhede oor te sien: die afsonderlike testamente tussen God en Jesus Christus dat Christus 

eintlik ‘n besluit tussen sy eie wil te maak en God se Wil oor of om te gaan na die Kruis; die 

‘Eenheid’ van die doel gedeel deur God en Jesus Christus om uit te reik na die mensdom; en die 

ongelooflike dinge wat God deur Sy opstanding, verheerliking, en nuwe verantwoordelikhede vir 

Christus gedoen het aan die regterhand van die troon van God. Omdat Jesus Christus altyd 

verkies om nie die wil van God Hy het die gemeenskap en die lewe met God moontlik vir jou en 

my, sowel as al die awesome vermoëns en verantwoordelikhede belowe aan elke gelowige 

persoon wat Christus in hulle lewens aanvaar.  

‘Wie Se Sal Gedoen?’ is geskryf vir almal wat wil God en Jesus Christus te ken as verklaar in die 

Bybel met verse wat nie geïgnoreer kan word deur enige ernstige ondersoek van hierdie twee 

mense. Ons verhouding met God en die ewige lewe saam met Christus moet nooit ligtelik 

geneem word nie so veel op die spel is met ‘n skouspelagtige belonings potensieel verbeur deur 

onkunde en verkeerde geloof. God verklaar dat Hy wil hê dat almal gered word en tot kennis van 

die waarheid te kom-om gered te word is slegs ‘n deel voltooiing van wat God wil vir jou en my; 

Ons het ook nodig het om te leer oor God, sy eniggebore Seun, Jesus Christus, en wie ons is as 

kinders van God uit die Bybel.  

‘Wie Se Sal Gedoen?’ begin met die waarheid dat God wil oop dialoog met almal en is van 

mening rekeninge waar mense God bevraagteken en selfs ‘n beroep Sy gedagtes oor ‘n gegewe 

kwessies te verander (wat God soms gedoen het!). Vrae wat ons almal moet lank gelede gevra 

het, is dan gestel wat aangespreek word met Bybelse verse wat ‘n uitdaging (huidige) 

hoofstroom leerstellings oor God en Jesus Christus. Wat sê die Bybel oor self is dan bedek wat 

openbaar die gesag, mag, en die integriteit van die Skrif wat in staat is om te red en te beloon 

diegene wat getrou aan sy beloftes. Dit is ook opgemerk dat God lief te gee en Hy aktief 

geleenthede aan te moedig en te beloon getroue individue vir hul liefde en werke gedoen in 

vennootskap met Hom en Jesus Christus. Ten slotte, ‘Wie Se Sal Gedoen?’ oorweeg die 

opwindende waarheid uit die Woord dat God en Jesus Christus is eintlik in elke persoon wat 

gebore Weereens van die Gees van God met onbeperkte potensiaal in hierdie lewe en die lewe te 

kom.   
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ERKENNINGS  

Die volgende persone word erken vir hul ondersteuning, werk en lewens wat 

grootliks bygedra het tot hierdie werk van die liefde:  

Caleb BG Davis (fotografie en ontwerp)  

Noah SG Konsza (projek administrasie)  

Tiffany L Konsza (redigering en proeflees)  

Catharine M Roberts (redigering en proeflees)  

Tricia C McCormick wat die skrywer geïnspireer God se waarhede in die Skrif om 

te soek na en staan op die integriteit van God se Woord.  

Die skrywer wil ook alle gelowiges-in-Christus te bedank oor hierdie wonderlike 

planeet vir hul liefde en biddend ondersteuning gedurende die jaar en nooi 

kommentaar van lesers op:  

MGDavisESQ@Hotmail.Com; Http://Linkedin.Com/in/MarkGrantDavis  

‘Wie Se Sal Gedoen?’ is geensins ‘n volledige of gesaghebbende teks, maar ‘n instrument 

gedagte te genereer en die daaropvolgende aanbidding van die een ware God en Jesus Christus 

wat verwring en afgewater deur die tradisies van die mense. Die verse uit die Skrif in hierdie 

werk egter nie vashou aan die gesag van God wat Heilige Mense geïnspireerde woorde neer 

namens Sy skryf. Die hoofstukke bevat aparte oomblikke van nadenke oor die Skrif wat is 

gegroepeer en in volgorde vir lesers om te oorweeg en trek hul eie gevolgtrekkings oor die 

kwessies wat oor God en Sy wonderlike Woord. Van kennis, het verskeie veranderinge 

aangebring aan die 2de Uitgawe van die 1st Edition en terugvoer van lesers is hartlik verwelkom.  

Hierdie boek is ‘n vertaling van ‘Wie Se Sal Gedoen?’ 2de Uitgawe (Engels) wat gedoen is met 

behulp van Google vertaal sagteware. Omdat ‘n hoë werkverrigting vertaling sagteware is nie 

gebruik kan daar ‘n paar probleme in hierdie vertaling. Dus, is om die leser gevra vir hul geduld 

met hierdie vertaling en aangemoedig om te kyk wat die oorspronklike Engelse uitgawe het gesê 

as daar blyk ‘n probleem met wat vertaal is om te wees. Die gebruik van Google Translate word 

ook aanbeveel vir enige enkele woorde nie vertaal in die aanvanklike proses. Natuurlik, enige 

voorstelle wat deur die leser sal nederig verwelkom word deur die outeur. 

Diegene wat verskuif word deur God om hierdie werk te ondersteun word hartlik verwelkom en 

word uitgenooi om die outeur oor die geleenthede om hierdie werk in die hande van nie-Engelse 

lesers te lewer te kontak.  

  

mailto:MGDavisESQ@Hotmail.Com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=Http://Linkedin.Com/in/MarkGrantDavis
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TOEWYDING  

Hierdie werk word gewy aan die lewende God wat die eerste keer die 

aarde geskep het en dan die hemel en wat uit die dood opgewek Jesus 

Christus. Dit is toegewy aan die een wat almal geken het voor hulle 

gebore is en nog steeds intens gewenste lief te hê en saam met elke 

individu as ‘n Vader vir ‘n kind; Wat belowe het, beskerm, voorsien, en 

elke siel wat vry is die ewige lewe te kies in Christus gekoop. Dit is 

toegewy aan hom wat Jesus Christus aanbid, ‘n geliefde, bedien, en 

gehoorsaam selfs tot op die punt van marteling en die dood deur 

onkundige mense.  

Dit is ook gewy aan die Eniggebore Seun van God wat dood is omdat 

Hy sit eenkant sy eie wil in die tuin van Getsemane toe Hy geuiter die 

woorde, ‘nie my wil nie, maar u wil geskied.’ Dit is toegewy aan die een 

wat die aarde en die hemel met God, Sy Vader geskep; Wie het altyd die 

wil van sy Vader en nie sy eie; Wie sit nou aan die regterhand van God 

en word deur die Almagtige God bestem om as God aanbid te word.  

‘Wie Se Sal Gedoen?’ ook gewy aan elkeen vir wie die Here Jesus 

Christus sy lewe gegee het op die gru-kruis; aan die Een wat honger en 

is nou gevul; aan die Een vir wie Jesus Christus altyd hul lewe fontein 

van water sal wees; aan die Een wat opgewek sal word of verander in die 

vonkel van ‘n oog vir ewig wees met die Here uit die hoogte; en aan die 

Een wat glo na die Kerk weggeraap na die wolke te wees met die Here 

in alle ewigheid.  

 

 

 

 

 

© Mark Grant Davis 2014 All Rights Reserved  
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En ons het aanskou en ons 

getuig dat die Vader die Seun 

gestuur het om die Verlosser 

van die wêreld te wees. Elkeen 

wat bely dat Jesus die Seun 

van God, God woon in hom, en hy 

in God. En ons weet en glo die 

liefde wat God vir ons. God is 

liefde; en hy wat woon in die 

liefde woon in God,  

en God in hom.  

(1 Johannes 4:14-16 KJV)  
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SLEUTEL  

39 Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, net soos wat die Here 

onse God na Hom sal roep. (Hand 2:39 KJV) Bybelse teks en verwysings in die King James 

Version Bybel onderstreep te maak dit staan uit die skrywer se skryfwerk.  

KJV = King James Version (met woorde soos ‘thou’ verander na ‘jy’)  

HEILIGE GEES = HEILIGE SPOOK soos dikwels uitruilbaar vertaal.  

Hele blokke teks uit die Skrif is ingesluit te stig en die leser aanmoedig om die Bybel self te 

ondersoek. Blokke van Bybelse teks is ook verdeel in subparagrawe lees en dop van die woorde 

om te help. Die oorspronklike konsep beklemtoon Skrif verse in geel om geredelik Bybelse teks 

identifiseer uit die skrywer se skryfwerk, maar omdat nie elke persoon wat hierdie boek afgelaai 

van die internet sal hê kleurdrukkers is besluit om die gebruik van kleur in hierdie aanlyn Boek 

te verminder. Fotokopieë van hierdie boek vir studie word aangemoedig en dit word aanbeveel 

dat die Skrif in hierdie boek in ‘n ligte kleur uitgelig word om die studie en genot van te verbeter 

‘Wie Se Sal Gedoen?’.  

‘Genesis 1:1’ is ‘n formaat wat gebruik word ‘n vers (of verse) in die Bybel te verwys en lees: 

Die boek Genesis, hoofstuk 1, vers 1. Net so, Hand 2: 1-47 sê: die Boek van Handelinge, 

hoofstuk 2 en al die verse vanaf vers 1 tot vers 47.  

[TEKS BINNE HIERDIE HAKIES GEBRUIK WORD DEUR DIE OUTEUR IETS 

BINNE-SKRIF TE BEKLEMTOON]  

‘N voetnoot word gebruik om inligting wat bydra tot die belangrikste teks wat van verdere 

belang vir die leser kan wees om by te voeg. Dit is gepos as ‘n hoofletter getal tussen hakies in 

die hoof teks met verwysing na dieselfde nommer aan die onderkant van die bladsy wat gepaard 

gaan met die Voetnoot. (1)  
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1.1 INLEIDING  

Een van die vele opwinding en voorregte beskikbaar aan God se mense is dat God ons roep 

‘Kinders’-NIE volwassenes, mans, en vroue; Kinders. Deel van die troos in wat bekend as ‘n 

kind van God is dat dit word erken dat van tyd tot tyd sal ons omval, foute maak, leer nuwe 

dinge, en uiteindelik groei in Hom. Wonderlik vir ons, die Skrif sê dat net nadat ons in ons nuwe 

liggame en die lewe in die teenwoordigheid van God, dat ons sal weet en het geen meer vrae Ons 

Here te vra. Tot op daardie tyd, het ons wandel in die genade en doen die beste wat ons kan in 

die wete dat ons baie geliefd by God wat ons Vader is en God se eniggebore Seun, die Here 

Jesus Christus, wat ook ons broer. (2) Tot tyd van bevryding en begrip kom, gaan ons voort om 

vrae oor God en Sy plan vir ons almal-insluitende wie God is en die ongelooflike verhouding Hy 

het met Jesus Christus te hê.  

Erken ons vrae oor sekere aspekte rakende God en Jesus Christus kan hê, is dit die plig van elke 

gelowige om terug te gaan na die Skrif en bereid wees om te herontdek hoe lief God ons het en 

hoe Hy het nie aan ons ‘n boodskap van wanorde nie, maar ‘n roeping dit is verstaanbaar en vry 

van geestelike en verstandelike slawerny. Dit is God se Woord wat mense vrymaak, aangesien 

dit die Will, Heart, en krag van die Lewende God vir die ganse mensdom wat is die rede waarom 

dit is omvattend gekla regdeur ‘Wie Se Sal Gedoen?’. God verklaar Hy is lief vir die mensdom 

en het sy eniggebore Seun, Jesus Christus, aan die wêreld, sodat ons kan leer oor hierdie groot 

liefde en word die mans en vroue Hy aangestel elke persoon te wees-in hierdie wêreld en in die 

eeue wat kom.  

1.2 SKRIF REKORDS BAIE GESPREKKE WAAR GOD 

GERESPEKTEERDE OOP EN EERLIKE VRAE VAN MENSE 

SOOS EK EN JY  

God nie nou of in die toekoms, maar die mense wat Hom in Gees en in Waarheid sal aanbid wil 

robots; mense wat reageer op Sy begeerte vir gemeenskap en oop te intieme gesprekke tussen ‘n 

vader en ‘n kind. Die Skepper van die aarde en die hemel is so liefdevolle genoeg om te luister 

en vrae te beantwoord van ‘n persoon wat Hy is geduldig en lankmoedig teenoor ons ten spyte 

van enige bysiendheid of onkunde van ons kant-soos Hy wil ons baie om Hom te ken en Sy plan 

vir ons lewens.  

Skrif rekords baie situasies waar individue God gevra direk oor situasies en 

selfs beding met God wat op sy beurt, het nooit geweier om te antwoord nie 

kwaad vir hulle vrae in die eerste plek.  
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1.3 ABRAHAM ONDERHANDEL HET GOD OOR SODOM  

Abraham het God aanbid en met hom gepraat het by verskeie geleenthede. Die gesprek Abraham 

het met God, Wie was saam met twee engele op hul pad na Sodom, is ‘n voorbeeld van ‘n 

pasiënt en reageer God bevraagteken deur ‘n man wat God liefgehad het en probeer om die 

bevryding van ‘n familielid, Lot, wat in Sodom gewoon wat binnekort sal veroordeel word tot 

vernietiging vir sy goddeloosheid.  

1 En die HERE het aan hom verskyn [ABRAHAM] in die vlaktes van Mamre terwyl hy by die 

tent in die hitte van die dag sit; 2 En hy het sy oë ophef en gesien, en kyk, staan daar drie manne 

voor hom en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die tent af en buig hom na die aarde 

[DIE HERE EN DIE TWEE ENGELE HET GEKYK SOOS MANS] ... 16 Toe staan die 

manne daarvandaan op, en hulle het gekyk na Sodom en Abraham het saam met hulle om hulle 

op die pad te bring. 17 En die Here het gesê: Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen 

[GOD SOMS OPENBAAR ‘N GELOWIGE WAT HY BEOOG OM TE DOEN IN ‘N 

KWESSIE] ... 20 En die Here het gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en 

hulle sonde is waarlik baie swaar; 21 Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos 

die geroep oor hulle is wat by My gekom het; en indien nie, sal ek weet. 22 En die manne het 

hulle gesigte en daarvandaan na Sodom gegaan, maar Abraham bly staan voor die Here. 23 En 

Abraham het nader gekom en gesê: Sal jy ook die regverdige saam met die goddelose ombring? 

24 Miskien is daar vyftig regverdiges binne-in die stad; sal jy ook vernietig en die plek nie spaar 

vir die vyftig regverdiges wat daarin is nie? 25 Laat dit ver van U te doen na hierdie wyse, die 

regverdige saam met die goddelose om te bring, en dat die regverdige as die goddelose, wat ver 

van jou af: Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie [ABRAHAM OPENLIK? 

ONDERHANDELD EN PRAAT MET GOD; ABRAHAM FAMILIELID, LOT HET WAS 

IN SODOM EN UITGEDAAG VERNIETIGING AS GOD NIE BAIE VAN WAGTEND 

VAN DIE BESLUIT] 26 bespaar en die Here het gesê: As Ek in Sodom vyftig regverdiges vind 

binne-in die stad, dan sal Ek die hele plek spaar om hulle ontwil. 27 En Abraham antwoord en 

sê: Kyk tog, ek het dit gewaag het om te praat met die Here, wat ek stof en as is 28 Miskien sal 

daar aan vyf van die vyftig regverdiges: sal jy die hele stad ter wille van vyf vernietig? En hy het 

gesê: As ek daar vyf en veertig vind, ek sal dit nie verwoes. 29 En hy het nog verder met Hom 

gespreek en gesê: Miskien sal daar veertig gevind word. En hy het gesê: Ek sal dit nie doen nie 

ter wille van die veertig.  

30 En hy het vir hom gesê: Laat die Here tog nie toornig wees nie, en ek sal praat: Miskien sal 

daar dertig gevind word. En hy het gesê: Ek sal dit nie doen as Ek daar dertig vind nie. 31 En hy 

het gesê: Kyk tog, ek het dit gewaag het om te praat met die Here: Miskien sal daar twintig 

gevind word. En hy het gesê: Ek sal dit ter wille van die twintig nie verwoes nie. 32 En hy het 

gesê: Laat die Here tog nie toornig wees nie, en ek sal nog praat, maar hierdie keer Miskien sal 

daar tien gevind word. En hy het gesê: Ek sal dit nie verwoes vir wille van die tien. 33 En die 

Here het sy weg, sodra hy opgehou het om met Abraham en Abraham het na sy woonplek. 

(Genesis 18:1-2, 16-17, 20-33 KJV)  

God en die twee engele het gaan Sodom te besoek en te oordeel oor sy inwoners; Lot en sy gesin 

woon in Sodom en Abraham gesoek verlossing vir Lot uit die hangende oordeel oor die sondige 

Sodom. (3) Op die eerste, Abraham vrae en suksesvol onderhandel verlossing van Sodom van 
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vernietiging moet daar minstens 50 regverdige mense wat in die stad. Na verdere onderhandeling 

met God, Abraham kon God te kry om te pleeg om nie die stad te vernietig indien minstens 10 

regverdige inwoners van Sodom gevind is. Abraham was respek, oop en eerlik met God in sy 

onderhandelinge wat uiteindelik gelei het tot Lot gered kan word deur die twee engele. God 

vrywillig beskou Abraham se ondervraging oor die hangende oordeel van Sodom-Abraham was 

nie berispe of gekritiseer deur God, maar ingedagte beskou en beantwoord deur God wat 

kommunikeer met, en verander dikwels uitkomste vir mense wat Hom liefhet.  

Jy en ek ook, kan openlik praat met God oor alles!  

1.4 MOSES GOD GEVRA AÄRON SY SPREKER WEES  

God verstaan ons swakheid en swakhede; Hy gerespekteer Moses se versoek vir Aaron sy 

woordvoerder, ten spyte van God se aandrang dat Moses die een direk met Farao spreek nie. God 

Moses gevra Sy woordvoerder te wees nie, maar Moses wou nie God se speaker, en in plaas 

daarvan, het daarop aangedring dat hy toegelaat word om God se boodskap op Aäron wat sou op 

sy beurt, lewer dit direk aan Farao te slaag. Ten spyte van al die tekens en vermaning Moses van 

God ontvang, Moses het steeds nie wil hê dat God se woordvoerder te wees en God was kwaad 

Moses (Eksodus 4:14 KJV). Maar, alhoewel Moses het nie doen wat God het aanvanklik van 

hom gevra het, het God steeds liefgehad Moses en toegelaat Aaron Moses se woordvoerder wat 

steeds gelei in God se verlossing van Israel uit Egipte te wees.  

10 Kom dan nou, en ek sal jou na Farao, sodat julle kan my volk, die kinders van Israel uit 

Egipte uit te lei. 11 En Moses het tot God gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek 

die kinders van Israel uit Egipte sou lei? [MOSES BEVRAAGTEKEN GOD OOR SY 

KEUSE WAT MOSES NIE SO ‘N GROOT ONDERNEMING VIR GOD] 12 En hy het 

gesê: Ek sal met jou wees; en dit sal ‘n teken wees vir jou, dat Ek jou gestuur het: As jy het te 

voorskyn gebring die volk uit Egipte, sal jy God dien op hierdie berg [GOD HET VERKLAAR 

HY SOU SAAM MET MOSES] 13 En Moses het tot God. Kyk, as ek by die kinders van Israel, 

en hy moet aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle sal vir my sê: 

Wat is sy naam? wat moet ek hulle antwoord?  

14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS, en hy het gesê: So moet julle sê aan die kinders 

van Israel: Ek is ‘het my na julle gestuur. 15 Toe sê God verder vir Moses: So moet julle sê aan 

die kinders van Israel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van 

Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur, dit is my Naam vir ewig, en dit is my 

gedenknaam van geslag tot geslag. 16 Gaan heen en versamel die oudstes van Israel bymekaar, 

en sê vir hulle: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het 

aan my verskyn en gesê: Ek het terdeë ag gegee op julle en gesien dat wat gedoen word aan u in 

Egipte: 17 En ek het gesê: Ek wil julle uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaäniete 

en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en die Jebusiete, na ‘n land wat oorloop van 

melk en heuning.  

18 En hulle sal na jou stem, en jy moet kom, moet jy met die oudstes van Israel na die koning 

van Egipte, en julle sal vir hom sê: Die Here, die God van die Hebreërs het ons ontmoet; en laat 
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ons nou gaan,ons vra julle, drie dagreise ver die woestyn, dat ons kan offer aan die Here onse 

God. 19 En ek is seker dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur ‘n sterke 

hand nie. 20 En Ek sal my hand uitstrek en Egipte met al my wonders teister wat Ek in die midde 

sal doen; en nadat Hy sal julle laat trek. 21 En Ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van 

die Egiptenaars, en dit sal kom om te slaag, dat, wanneer jy gaan, jy sal nie met leë hande trek. 

22 maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat woonagtig is in haar huis, silwer-- en 

goue goed en klere geëis; en jy moet hulle op jou seuns en op jou dogters; en julle sal dan die 

Egiptenaars berowe.  

4 1 Toe antwoord Moses en sê: Maar kyk, sal hulle nie glo my nie luister nie na my stem. Want 

hulle sal sê: Die HERE het nie aan jou verskyn [MOSES DIT HOOR AL GOD SE 

PROFESIE OOR SY SENDING EN DIE SEËVIERENDE BEVRYDING VAN ISRAEL 

MAAR HY HET NOG GETWYFEL DAT DIE VOLK WOU GLO NIE GOD HOM NA 

HULLE GESTUUR] 2 En die Here het vir hom gesê: Wat is daar in jou hand? En hy antwoord: 

‘n Staf. 3 En Hy sê: Gooi dit op die grond. En hy gooi dit op die grond, en dit het ‘n slang; en 

Moses het daarvoor gevlug. 4 En die HERE het vir Moses gesê: Steek jou hand uit en gryp dit 

aan die stert. En hy het sy hand uitgesteek en dit gegryp, en dit het ‘n staf in sy hand: 5 sodat 

hulle kan glo dat die HERE, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak 

en die God van Jakob, het aan jou verskyn.  

6 En die HERE het verder vir hom gesê: Steek tog jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in 

sy boesem gesteek; en toe hy dit uittrek, was sy hand melaats, soos sneeu. 7 En Hy sê: Steek jou 

hand in jou boesem. En hy het sy hand weer in sy boesem gesteek; en toe hy dit uit sy boesem 

uittrek, en kyk, was dit weer soos sy ander vlees. 8 En dit sal kom om te slaag, as hulle nie glo 

dat jy nie luister na die stem van die eerste teken dat hulle die stem van die laaste teken glo. 9 En 

dit moet gebeur, as hulle nie ook hierdie twee tekens glo, en luister nie na jou stem, dat jy dit sal 

neem uit die water van die rivier, en giet dit op die droë grond en die water wat jy uit te neem 

van die rivier sal bloed op die droë grond geword.  

10 En Moses het aan die HERE, o my Here, ek is nie n man van woorde nie voor nie, omdat jy 

gepraat het aan jou dienaar, maar ek is swaar van mond en swaar van tong. [ONDANKS DIE 

TEKENS EN DIE WONDERWERKE VAN DIE SLANG EN LEPROSE (LAAT STAAN 

DAT HY PRAAT AAN GOD), HET MOSES NOG STEEDS NIE WIL HÊ DAT GOD SE 

SPREKER AAN ISRAEL OF FARAO OMDAT HY GEVOEL HET ONTOEREIKEND 

AS ‘N OPENBARE SPREKER] 11 En die Here het vir hom het wat die mens die mond 

gemaak? of wat maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek die Here? 12 Gaan dan nou 

heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. 13 En hy het gesê: Ag, Here, stuur 

tog deur die hand van hom wat julle sal stuur. [MOSES DAAROP AANGEDRING DAT HY 

NIE GOD SE SPEAKER MET ISRAEL OF FARAO EN GOD HET KWAAD GEWORD 

VIR MOSES] 14 En die toorn van die Here ontvlam teen Moses, en Hy sê: Is dit nie Aaron die 

Leviet jou broer? Ek weet dat hy goed kan praat. En ook, kyk, hy kom uit om jou te ontmoet, en 

as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. 15 En julle sal met hom praat, en die woorde in sy 

mond, en Ek sal met jou mond wees en sy mond wees en julle leer wat julle moet doen. 16 En hy 

sal jou met die volk spreek nie. En hy sal wees, hy sal vir julle ‘n mond, en jy sal vir hom ‘n god 

[ALHOEWEL GOD WAS KWAAD MET MOSES SE ONGEHOORSAAMHEID EN DIE 

GEBREK AAN VERTROUE OM TE PRAAT VIR GOD AAN ISRAEL ÉN FARAO 

NAMENS GOD, GOD IS STEEDS SAAM MET MOSES EN OPLOSSING VIR ‘N 
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OPLOSSING MET AARON OM DIE EEN DIREK AANSPREEK MET FARAO EN 

ISRAEL] 17 Jy moet hierdie staf in jou hand waarmee jy sal doen tekens. (Eksodus 3:10-4:17 

KJV)  

Die loop van die geloof kan soms uitdagend en ons kan nie die vertroue of 

moed het om te doen wat God ons geroep het om te doen soos Moses met God. 

Maar God se liefde is diep en Hy is lankmoedig oor al sy mense en so het reeds 

voorberei vir dit wat ons sal besluit. Dit maak nie saak of ons seëvierende of 

val, Sy oplossing deur Christus sal steeds aan Hom die heerlikheid.  

28 En ons weet dat alles werk ten goede vir hulle wat God liefhet, vir hulle wat geroep is volgens 

sy doel. 29 Want die wat Hy vantevore geken het, die het Hy ook vantevore verordineer om 

gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie 

broeders. 30 en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy 

geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook 

verheerlik. 31 Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? 

32 Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal 

Hy nie saam met Hom uit genade skenk ons alles? 33 Wie sal beskuldiging inbring teen die 

uitverkorenes van God lê? God is dit wat regverdig maak. 34 Wie is dit wat veroordeel? Christus 

is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, 

wat ook maak vir ons intree. 35 Wie sal ons skei van die liefde van Christus? verdrukking of 

benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? ... 37 Maar in al hierdie 

dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. 38 Want ek is versekerd dat 

geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge, 39 of 

hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat in Christus 

Jesus, onse Here. (Romeine 8:28-35, 36-39 KJV)  

1.5 JOB NIE GOD BLAMEER, MAAR HOM GERESPEKTEER 

EN HET ERKEN DAT HY NIE ALLES WEET NIE  

Skrif rekords wat Satan God uitgedaag oor Job se gehoorsaamheid en lojaliteit aan God en is 

toegelaat om Job se getrouheid aan God te toets. Job getrou aan God gebly dwarsdeur sy 

beproewings wat ingesluit goddelose raad van drie godsdienstige beraders wat later berou van 

hulle dwaling by God se straf en Job se gebede vir hulle.  

Dwarsdeur die Skrif rekening van Job en sy lyding Job het God nie twis, maar 

homself voorgelê aan God, en daarna, is meer seëninge gelewer en gegee as wat 

hy aanvanklik gehad het voordat die ondergang begin.  

1 1 Daar was ‘n man in die land Us wie se naam was Job; en dié man was vroom en opreg, en die 

een wat God gevrees het, en die kwaad vermy [JOB GEVREES (HEBREEUS: YARE = 
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GERESPEKTEERDE / BANG / GEVREES) GOD EN DAARVOLGENS GELEEF]. 2 En 

daar sewe seuns en drie dogters gebore. 3 Daarby was sy besitting sewe duisend stuks kleinvee 

en drie duisend kamele en vyf honderd paar beeste en vyf honderd eselinne en ‘n groot menigte 

slawe, sodat dié man ryker was as al die kinders van die Ooste. [JOB MOES GROOT 

RYKDOM EN WAS GESEËN MET SEUNS EN DOGTERS] (4) 4 En sy seuns was 

feesgevier in hul huise, almal op sy dag en hy het gestuur om vir hul drie susters om te eet en te 

drink saam met hulle.  

5 En dit was so, as die dae van die maaltye om was weg, het Job gestuur en hulle geheilig en het 

vroeg in die oggend, en brandoffers volgens die getal van hulle; want Job het gedink: Miskien 

wees het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. [JOB 

LIEFGEHAD EN GEBID VIR SY KINDERS] 6 En daar was ‘n dag toe die seuns van God 

kom om hulle voor die Here, en die Satan ook onder hulle gekom. 7 En die HERE sê aan die 

Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van ‘gaan en weer in die 

aarde, en uit loop op en af in. [SATAN TREË OP EN AF DIE AARDE EN PRAAT MET 

GOD] (5) 8 En die Here het vir Satan Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand 

soos hy op die aarde, ‘n perfekte en ‘n opregte man, een wat God vrees, en wat afwyk van die 

kwaad? [‘N REGOP MENS EEN WAT RESPEKTEER EN VRESE GOD EN HAAT 

BOSE] 9 En die Satan antwoord die HERE en sê: Is Job God vrees? 10 Het jy nie self hom en sy 

huis en alles wat hy het, aan alle kante? julle geseën het om die werk van sy hande, en sy vee het 

sterk vermeerder in die land. [JOB WAS GESEËN MET AARDSE SEËNINGE] 11 Maar sit 

jou hand uit en tas alles aan wat hy het, en hy sal vir julle vervloek op jou gesig. 12 En die Here 

het vir die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself nie uit jou hand. En die 

Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. [SATAN NIE GOD-

VERANTWOORDELIK WAS VIR DIE PYN, VERLIES EN DIE DOOD] (6) 13 En daar 

was ‘n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in hul oudste broer 

se huis: 14 En daar kom ‘n boodskapper na Job en sê: Terwyl die beeste aan ploeë was en die 

esels aan wei langs hulle, 15 En die Sabeërs, en het hulle weg; Ja, hulle het die dienaars met die 

skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om jou te vertel. 16 Terwyl Hy nog 

spreek, kom daar ‘n ander, en gesê: Die vuur van God het van die hemel, en het gebrand onder 

die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer; en net ek alleen het ontvlug om jou te 

vertel. [DIT WAS GESÊ DEUR ‘N PERSOON DAT DIE VUUR HET VAN GOD MAAR 

DIE SKRIF VERKLAAR HET VERWOESTING HET VAN SATAN (BAIE DINGE 

TOEGESKRYF AAN GOD, IN PLAAS DAARVAN, KOM UIT SATAN)] 17 Terwyl hy 

nog spreek, kom daar ‘n ander, en gesê: Die Chaldeërs het drie leërafdelings opgestel en ‘n 

aanval op die kamele gemaak en dit weggedra hulle, ja, en het die dienaars met die skerpte van 

die swaard; en net ek alleen het ontvlug om jou te vertel. [MANS IS DEUR SATAN 

GESTUUR DOOD TE MAAK EN STEEL DIE DIENSKNEGTE EN CAMELS] 18 Terwyl 

Hy nog spreek, kom daar ‘n ander, en het gesê: U seuns en u dogters was besig om te eet en wyn 

in hul oudste broer se huis drink: 19 En kyk, daar kom ‘n groot wind oor die woestyn, en die vier 

hoeke gryp van die huis, en dit het op die jongmense geval, sodat hulle gesterf het; en net ek 

alleen het ontvlug om jou te vertel. [DIE GROOT WIND VAN VERWOESTING HET VAN 

SATAN NIE GOD]  

20 Toe staan Job op en skeur sy mantel, en het sy hoof geskeer en neergeval op die grond, en 

aanbid, 21 en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen 

terugkeer die Here gegee het, en die Here het; Geseënd is die naam van die Here. 22 In dit alles 
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het Job nie gesondig nie, en aan God niks ongerymds. [JOB NIE VIR GOD BLAMEER 

OMDAT GOD HOM STUUR NIE DOOD EN VERWOESTING-SATAN HET NA JOB 

1:12 BOGENOEMDE] 2 1 En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here, en 

Satan het ook onder hulle hom voor die Here.  

2 En die Here het vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: 

Van ‘gaan en weer in die aarde, en uit loop op en af in dit. 3 En die HERE vra vir die Satan: Het 

jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand soos hy op die aarde, ‘n perfekte en ‘n 

opregte man, een wat God vrees, en wat afwyk van die kwaad? en nog steeds hou hy in sy 

vroomheid, alhoewel jy My teen hom verskuif, hom te vernietig sonder oorsaak. (7)  

4 Toe het die Satan die HERE geantwoord en gesê: Huid vir huid, ja, alles wat ‘n mens het, sal 

hy gee vir sy lewe. 5 maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees, en hy sal vir julle 

vervloek op jou gesig. 6 En die Here sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe. 

7 En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere die 

van sy voetsool tot sy skedel. [GOD HET NIE DIE JOB SIEKTE-SATAN HET AS HY 

STEEDS VANDAG DOEN]  

8 En hy het vir hom ‘n potskerf oral skraap; en Hy het gaan sit in die as. 9 Toe sê sy vrou vir 

hom: Het jy nog steeds jou integriteit? vervloek God, en sterf. 10 Maar hy sê vir haar: Jy praat 

soos een van die dwase vroue praat nie. [DWASE VOLK GOD BLAMEER VIR PYN EN 

LYDING (WANT HULLE WEET NIE WAT WERKLIK VERANTWOORDELIK IS VIR 

DIT ALL)] Wat? sal ons kry goeie aan die hand van God, en nie ook die slegte ontvang? (8) In 

alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. 11 En toe Job se drie vriende hoor van al hierdie 

onheile wat hom getref het, het hulle gekom, elkeen van sy eie plek; Élifas, die Temaniet, en 

Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Naämatiet;. Want hulle ‘n afspraak gemaak het om saam te kom 

om te rou en hom te troos [HIERDIE DRIE GODSDIENSTIGE MANNE DAAR WERK TE 

TROOS (NOG NIE HUL GOED BETEKENIS WOORDE LATER BESTRAF DEUR 

GOD)] (9)  

12 En toe verhef hulle hul oë in die verte, en hom nie herken nie, het hulle hul stem verhef en 

geween; en hulle huur elkeen sy mantel, en stof op hul hoofde gestrooi na die hemel. 13 En hulle 

het gaan sit by hom op die grond, sewe dae en sewe nagte lank, sonder dat iemand ‘n woord met 

hom gepraat het; want hulle het gesien dat die smart baie groot was. (Job 1:1-2:13 KJV)  

Ten spyte van die lyding en pyn deel aan Job deur Satan, en die goddelose raad 

van sy drie godsdienstige ‘vriende’, Job verneder homself en vir sy drie vriende 

gebid het. God hom dan verlos van sy lyding met belonings en seëninge wat 

meer is as wat hy gehad het voor sy verdrukkinge was.  

1 Toe het Job die HERE geantwoord en gesê: 2 Ek weet dat jy alles kan doen, en dat geen 

gedagte kan van u weerhou word. 3 Wie is dit wat verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? 

daarom het Ek geuiter dat ek nie verstaan nie;. dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie geken het 

nie [JOB ERKEN DAT HY NIE VERSTAAN NIE VERSTAAN ENIGIETS (EN SO WAS 

OOP VAN GOD LEER)] 4 Hoor, ek bid julle, en ék sal spreek; ek sal van julle en verklaar julle 
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na my. 5 Ek het van julle gehoor deur die aanhoor van die oor, maar nou het my oog U gesien.  

6 Daarom herroep ek en het berou in stof en as ... 10 En die Here het die lot van Job verander toe 

hy vir sy vriende gebid het; die Here het Job dubbel soveel as voorheen ... 12 So het die Here die 

laaste geseën einde van Job meer as sy begin; en hy het veertien duisend stuks kleinvee en ses 

duisend kamele en duisend paar beeste en duisend eselinne gehad. 13 Hy het ook sewe seuns en 

drie dogters ... 16 Na hierdie ‘n honderd en veertig jaar gelewe Job, en sy seuns het, en sy seuns 

gehad, vier geslagte. 17 So Job het gesterwe, oud en afgeleef. (Job 42:1-6, 10, 12-13, 16-17 

KJV)  

Ons het ook nodig om onsself te leegmaak voor God en erken dat Hy weet 

aansienlik veel meer as ons weet en so, met nederige en sagmoedige 

geaardheid, dien al ons aannames en kennis aan Hom en Sy Woord.  

1.6 JONAH GEKLA GOD, OMDAT NINEVE WAS NIE 

VERNIETIG  

Die profeet Jona is deur God aan profesie gestuur teen Ninevé wat gedink het hierdie City sou 

nie berou het en so verwag om die stad te word deur God se oordeel vernietig word. Maar, 

alhoewel hy geweet God was genadig, barmhartig en vriendelik, en ‘n lang lyding, Jona was nog 

kwaad oor die redding van Ninevé en God openlik vertel van sy misnoeë. 

1 1 En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amíttai, en gesê: 2 Maak jou 

klaar, gaan na Ninevé, die groot stad, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor 

my ... 3 1 En die woord van die Here het gekom tot Jona vir die tweede keer, en gesê: 2 Maak jou 

klaar, gaan na Ninevé, die groot stad, en verkondig daar die boodskap wat Ek vir julle sê. 3 Toe 

maak Jona hom klaar en gaan na Ninevé volgens die woord van die Here. En Ninevé was ‘n 

ontsaglike groot stad, drie dagreise te voet. 4 En Jona het begin met een dagreis in die stad in te 

gaan en het gepreek en gesê: Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes. 5 En die manne van 

Ninevé het God geglo, en ‘n vasdag, en trek rouklere, van die grootste van hulle selfs die minste 

van hulle. 6 Want die woord het na die koning van Ninevé bereik, het hy opgestaan van sy troon 

en hy het sy kleed van hom, en hom met ‘n roukleed en sit in die as.  

7 En hy het dit te verkondig en gepubliseer deur Ninevé volgens die bevel van die koning en sy 

maghebbers, en gesê: Laat geen mens of dier, beeste of kleinvee iets proe nie: hulle mag nie wei 

of water drink nie: 8 Maar laat mens en dier gedek word met ‘n roukleed en hulle moet ernstig 

tot God: ja, laat hulle draai elkeen van sy verkeerde weg en van die onreg wat aan sy hande 

kleef. 9 Wie weet of God nie sal omkeer en berou, en afwend van die gloed van sy toorn en ons 

nie vergaan nie? 10 En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde 

weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou doen nie; en hy 

het dit nie. 4 1 Maar dit Jona was hieroor erg, en hy was baie kwaad. [JONA WAS KWAAD 

DAT GOD VERRUIL SY GEDAGTES OOR DIE VERNIETIGING VAN NINEVE 

OMDAT DIE STAD BEROU] 
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2 En hy het gebid tot die HERE en sê: Ek bid u, o Here, was dit nie my woord, toe ek nog in my 

land? Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug; want ek het geweet dat jy is ‘n genadige en 

barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en bekeer julle van die bose.  

3 Daarom nou, Here, neem, ek vermaan julle, my siel van my weg; want dit is vir my beter om te 

sterwe as om te lewe. 4 Toe sê die Here, Het jy rede om vertoornd te wees? [GOD GEKEN 

JONAH WAS KWAAD TOG HET HY NOG STEEDS LIEF EN HET SAAM MET 

JONAH] 5 En Jona het die stad, en sit aan die oostekant van die stad, en daar het hom ‘n skerm, 

en hy gaan daaronder in die skaduwee sit, totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. 6 En die 

Here God ‘n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te kom, dat dit dalk ‘n skaduwee oor 

sy hoof, om hom te verlos van sy hartseer. En Jona was baie bly oor die wonderboom. 7 Maar 

God ‘n wurm môre toe die rose die volgende dag, en dit tref die wonderboom gesteek, sodat dit 

verdor het. 8 En dit het gebeur, wanneer die son het ontstaan, dat God ‘n gloeiende oostewind 

beskik; en toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy 

mag sterwe, en gesê: Dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. 9 En God het aan Jona, het 

jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord: Ek het rede om vertoornd 

te wees tot die dood toe. [JONA WAS NIE SKUGTER MET GOD EN HET OPENLIK 

GEPRAAT OOR SY WOEDE OOR WAT GOD GEDOEN HET NAGEGAAN HET 

NINEVE OMDAT DIT BEROU WAT PLAASGEVIND JONAH VERRAS] 10 Toe sê die 

Here Jy het die wonderboom spaar, vir die wat jy nie aan gewerk het nie, het dit groei; wat 

gekom het in ‘n nag in en kom in ‘n nag: 11 En ek moet nie spaar Ninevé, die groot stad, nie 

spaar nie waarin meer as ses telling duisend mense is wat nie die onderskeid tussen hulle regter-- 

en hulle linkerhand; en ook baie vee? (Jona 1:1-2; 3:1-4:11 KJV)  

God behou die reg openbaring en profesie te verander as Hy het net gegee het om dit een keer en 

dit is waarom sommige uitsprake gegee aan sy profete is nie net verander, maar vervul na die 

dood van die Profete. (10) (11) 

Eerder as om te straf Jona vir sy woede, eerlikheid en afkeur teen God se besluit 

om nie Ninevé te vernietig, God liefgehad Jona en saam met hom gewerk. Ons 

het ook altyd oop en eerlik met God te wees en Hom toelaat om te werk met ons 

maak nie saak hoe ons voel of die doelwitte en  

instruksies wat ons nie verstaan nie. 

1.7 PAULUS VIR GOD DIE DORING IN SY VLEES TE 

VERWYDER  

Daar sal tye in ons lewens te wees wanneer situasies, mense en dinge in ons pad waarop 

verswarende en selfs pynlike kan wees; die uitdagings aan die apostel Paulus was mense wat nie 

wil hê hy God se Woord te praat en ‘n soort van swakheid in sy oog of oë. 
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Tydens sy bediening, Paul gevra God hierdie probleem met ongelowiges en sy 

gesondheid te verwyder, maar God het omgedraai om die pyn en lyding Paul 

Paulus se uiteindelike heerlikheid ontvang van Satan se boodskapper.  

7 En dat ek my nie sou verhef word deur die voortreflikheid van die openbaringe, is my ‘n 

doring in die vlees, die boodskapper van Satan om my te kasty nie, sodat ek nie sou verhef word. 

[PAULUS SE DORING IN DIE VLEES DIE BOODSKAPPER VAN SATAN WAT HOM 

GEKNIEHALTER; PAULUS SE THORN VERHINDER HET DAT HY VERHEWE BO 

DIE MAAT] (12) 8 Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk. 9 En hy 

het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie 

liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. [GOD SE 

STERKPUNT IS VOLMAAK IN ‘N PERSOON SE LEWE WANNEER HULLE SWAK 

EN STEUN OP SY GENADE] 10 Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge,in 

node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus se ontwil, want as ek swak is, dan is ek sterk. 

(2 Kor 12:7-10 KJV)  

Paulus en die Evangelie bedien ten spyte van sy baie vervolginge en swakhede wat teen Paulus 

gedoen is deur die boodskapper van Satan. Een van hierdie siektes ingesluit probleme met Paulus 

se oë (wat tydens die fisiese mishandeling deur sy pynigers veroorsaak kon gewees het.) (13) 

12 Broeders, ek bid julle, word soos ek is; want ek is ook soos julle: julle het my geen onreg.  

13 Jy weet hoe gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan julle 

verkondig. 14 En julle het my beproewing in my vlees verag nie, of verwerp; maar julle het my 

ontvang as ‘n engel van God, ja, as Christus Jesus. [ONDANKS DIE FEIT DAT SY SIEKTE 

GELY PAUL EN DIE EVANGELIE WAT HY VERKONDIG IS ONTVANG DEUR 

GELOWIGES] 15 Waar is dan die salig jy het gepraat van? Want ek getuig van julle dat julle, 

as dit moontlik was, sou jy gepluk het uit jou eie oë, en Ek gee dit vir my. (Galasiërs 4:12-15 

KJV)  

Wat Paulus aan die gang gehou in sy lewe en missie vir Jesus Christus is die 

genade van God, die krag van Christus en sy liefde vir medegelowiges-maak 

nie saak wat die boodskapper van Satan het aan hom gedoen.  

3 Maar ek vrees dat op enige manier, net soos die slang Eva verlei deur sy subtiliteit, julle sinne 

so miskien bedorwe kan raak van die opregtheid teenoor Christus. 4 Want as iemand kom n 

ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees, wat jy nie ontvang het 

nie, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het ontvang, kan jy goed geval ... 13 Want 

sulke mense is. valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van 

Christus [NAGEMAAKTE APOSTELS, PREDIKERS, EN WERKERS WAT GEBRUIK 

DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS EN PREEK ‘N EVANGELIE WAT IS ANDERS 

WAT SKRIF VERKLAAR] 14 En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n 

engel van die lig. 15 Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as 

dienaars van geregtigheid; Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke ... [KERKLIKE 
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LEIERS WAT VERKONDIG CHRISTUS (VERKEERDELIK) MAAR WERK VIR 

SATAN AAN WIE HULLE BEHOORT (NIE GOD)] 20 Want jy ly, as ‘n man wat jy in 

slawerny bring, as ‘n man verteer jy, as ‘n man van jou, as ‘n man homself verhef, as iemand 

julle in die gesig ... 23 Is hulle dienaars van Christus? (Ek praat soos ‘n dwaas) Ek is meer; in 

arbeid oorvloediger, in slae bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 

24 van die Jode vyf keer ontvang ek veertig houe op een na. 25 Drie maal is ek met stokke 

geslaan, een maal is ek gestenig, drie maal het ek skipbreuk gely, ‘n nag en ‘n dag het ek op die 

diepwater deurgebring 26 dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare 

van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare 

op see, in gevare onder valse broeders; 27 in arbeid en moeite, in kyk dikwels, in honger en dors, 

in vas dikwels, in koue en naaktheid.  

28 Behalwe dit alles wat buite is, wat vir elke dag kom oor my, die sorg vir al die gemeentes. 29 

Wie is swak en ek is nie swak nie? wat struikel, en ek brand nie? Heerlikheid 30 As ek moet 

noodsaaklik, sal ek ook roem van die dinge wat my swakhede roem. 31 Die God en Vader van 

onse Here Jesus Christus, geseënd tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. 32 In Damaskus het 

die goewerneur onder Aretas die koning het die stad van die Damaskéners, ners om my te vang; 

33 En deur ‘n venster in ‘n mandjie was ek die steek gelaat deur die muur, en sy hande ontkom. 

(2 Kor 11:3-4, 13-15, 20, 23-33 KJV)  

Baie van hulle is die beproewings dat Paulus in die hande van die goddelose 

mense wat deur die engel van die Satan nie God teen hom gestuur was. 

Gelowiges word aangemoedig en vermaan deur die Skrif soos Paulus wat krag 

gevind deur God se genade en in die gemeenskap te leef  

, sowel as sy bediening aan ander. (14) 

1.8 VRAE OOR GOD EN SY WOORD VEREIS DAT ‘N HART 

HET VIR DIE WAARHEID EN MOED OM TE VERANDER  

Ten einde vir die Skrif te verstaan, is dit belangrik dat ‘n persoon vra vrae oor enigiets wat hulle 

nie verstaan nie, of ken en voorbereid te wees vir God se antwoorde uit die Skrif en openbaring 

van die Heilige Gees in elke en elke gelowige. God wil hê dat ek en jy gered word en tot die 

kennis van die waarheid en, so, vrae uit die hart en gedagtes oor God en Sy plan vir jou en my is 

baie welkom by God. Baie vrae is reeds gevra deur mense soos Abraham, Jonah, Job, Paulus, en 

ander van God se liefde, plan, doel, en dit sal vir individue, groepe en nasies, die wêreld, die 

heelal, en die tyd self. Baie antwoorde van God is aanvaar deur navraers; baie ander het nie. 

Die antwoorde op God se antwoorde op vrae wat aan hom deur mense in die Skrif het gewissel 

van sagmoedige indiening (wanneer ‘n persoon verstaan wat gesê is deur God) te verwerp en 

hardheid van hart omdat ‘n persoon nie aanvaar het nie wat gesê is deur God. By tye, God is 

geduldig met mense wat nie Sy antwoord aanvaar het om hulle vrae en ander kere het God 

toegelaat dat hulle die gevolge van hulle ongeloof te sien en twyfel in God se boodskap. Maak 

nie saak ons vrae en lewe voor die lewende God, die Skrif vermaan elke persoon is om nederig 
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en gedwee wandel met God, want Hy het ons beste belange op die hart en wil hê dat ons die 

ewige lewe saam met Hom te geniet. Sodra ons ‘n antwoord van God neem dit soms 

sagmoedigheid Sy reaksie en moed om te aanvaar enige wanopvattings kan ons voorheen gehou 

het om te verander. 

Die Bybel sê dat sagmoedige Gelowiges sal geseën word met belonings vir die 

moed om te verander wanneer God openbaar Sy Waarheid in die Bybel en 

onthullings-selfs wanneer ‘n persoon vereis word aannames te bevraagteken  

voorheen oor God, Jesus Christus, en God se Wil gehou vir hul lewens . 

Daar is ‘n aantal belangrike vrae wat ‘n mens nodig het om te vra van die Skrif; sommige van 

hierdie vrae (en antwoorde uit die Skrif) is geraam in ‘Wie Se Sal Gedoen?’ soos as hetsy of nie 

God en Jesus Christus is dieselfde persoon (sommige leer dat hulle dieselfde persoon is in ‘n 

soort van ‘n drie-in- een-godheid ‘, wat een in die stof, sal en gesag) nog ignoreer die basiese feit 

dat God en Jesus Christus het ‘n aparte testamente, sowel as ander aspekte duidelik in die Skrif 

wat die volgende insluit: 

 Jesus Christus het God gevra of dit moontlik was dat die grusame marteling en die dood 

vermy word wat Christus se Will maar Hy Homself aan die Wil van God wat in die tuin 

van Getsemane, omdat Christus het altyd God se Wil;  

 Jesus Christus is ‘n bietjie minder as die engele, sodat hy kon sterf aan die kruis, en sodra 

Hy die prys vir ons sondes betaal het, het God Christus opgewek uit die dood op die 

derde dag. Ja, Jesus Christus gesterf het; God kan nie sterf, maar Jesus Christus gesterf 

het; 

 Sodra die wet is vervul met Sy dood en begrafnis, was Jesus Christus in ‘n onsterflike 

liggaam word opgewek en in die hemel opgeneem nadat Hy verskyn aan baie getuies op 

die aarde. Na Christus opgewek en in die hemel opgeneem God sit om Christus af op die 

regterkant van God se eie troon en bepaal dat Jesus Christus as God aanbid te word. Jesus 

Christus het tans al die mag en gesag van God nie, behalwe oor God self en intree 

namens ons voor die troon van God is; (15) 

 Sodra al die vyande van Jesus Christus is gedemp aan Christus (gemaak Sy ‘n voetbank 

‘), en die dood finaal vernietig, Jesus Christus sal stap af van die regterkant posisie wat 

God aangestel is om hom toe Christus in die hemel gebring;  

 Jesus Christus moet stap af van Sy huidige posisie aan die regterkant van die troon van 

God, sodat God sal wees ‘alles in almal’, wat ons sal alles beter verstaan wanneer God 

openbaar dit aan ons in die toekoms; en  

 Jesus Christus, ook bekend as ‘Die Lam van God’, sal uiteindelik sit op Sy eie Troon 

langs God se troon in die Boek van Openbaring waar Christus sal nie langer tree namens 

ons, want ons sal wees ‘soos Hy is. (16) 
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Totdat die tyd wanneer ons sal Hom van aangesig tot aangesig, en weet soos 

ons bekend is, het God ons geroep om die Skrif, toets wat mense gesê het oor 

God en Christus te soek, en leef eerlik in genade voor die lewende God. (17) 

Om eerlik in genade leef voor God ‘n persoon om te oorweeg en die woorde en opdragte van 

God wat Hy gegee het aan die heilige mense oor die leerstellings en tradisies van mense 

prioritiseer vereis. Dit is geen geheim dat elkeen van ons is feilbaar en kan nie oortuig word deur 

die meerderheid denke wat op sy beurt, lei dikwels tot ‘n ramp soos getuig deur die menslike 

geskiedenis. Want ons het verkeerd was in die verlede het ons nodig het om ons oortuigings te 

herevalueer en verander ons denke te voldoen aan wat die Bybel verklaar, eerder as om die 

menings van mense maak nie saak hulle gehoor, onderwys, kantoor, of charisma. Dit re-

evaluering en verandering in ons denke en praktyk is veral nodig wanneer dit ontdek word dat 

sodanige voorheen gehou posisies getoon deur die Skrif te weerspreek wat God in die Bybel 

verklaar het. 

Die voorheen gehou posisies wat verandering vereis om te ontdek, moet ons vrae oor wat ons 

dink oor God, Jesus Christus, lewe, dood, die ewigheid-in werklikheid alles te doen met waar 

ons vandaan kom, wie ons is, en waar ons vra wil wees vir die ewigheid. Soos die kriminele en 

siviele wette in die menslike samelewing, onkunde van wat God wil hê ons moet weet, is geen 

verweer of verskoning-ongeag of ons dit weet of nie, verklaar God dat almal sal geoordeel word 

op ons reaksie op God se waarhede en Sy uitnodiging aan die ewige lewe deur Jesus Christus. So 

‘n terugkeer na die Skrif weg van dwaling kan begin met die volgende vrae en antwoorde uit die 

Bybel in die volgende hoofstuk. 
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2.1 SOEK EN JY ANTWOORDE VAN GOD SAL VIND  

Baie mense het God gesoek nog net ‘n paar het hom gevind; die pad is werklik smal omdat slegs 

die geloof in Jesus Christus bring ‘n persoon aan God. Die tradisies van mense beliggaam in 

godsdiens nie ‘n persoon aan God bring nie en is bestraf, vermaan het, en uitgedaag tyd en weer 

deur God en Jesus Christus in die hele Skrif. Maar is die hart-gevoel en oop vrae van opregte 

mense wat waarlik God gesoek gerespekteer deur God, en maak nie saak die woorde wat gebruik 

word, of die emosies voel, ‘n sagmoedige en nederige persoon sal gehoor word en erken word 

deur God. Vrae is direk beantwoord deur God, Jesus Christus, of die geskrewe Woord van God, 

sowel as indirek deur (bewys) heilige manne en vroue van God. Dit is nie verbasend gegee dat 

God verklaar dat elkeen wat honger en dors na die geregtigheid sal gevul word en almal wat die 

Here soek, terwyl Hy nog te vinde is, sal nie teleurgesteld wees nie. 

6 Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. (Mattheus 5: 

6); 35 En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger 

kry nie; en hy wat in My glo, sal nooit dors. (Johannes 6:35 KJV); 5 En hy het vir hulle gesê: 

Wie van julle sal ‘n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê: Vriend, leen my drie 

brode, 6 want ‘n vriend van my het van ‘n reis by my, en ek het niks om voor hom? 7 en dié van 

binnekant sal antwoord en sê: Moenie my lastig val nie; die deur is al gesluit, en my kinders is 

saam met my al in die bed; Ek kan nie opstaan en vir jou. 8 Ek sê vir julle, al het hy ook nie 

opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, maar as gevolg van sy volharding hy sal 

opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. 9 En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; 

soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 10 Want elkeen wat vra, ontvang; 

en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 11 As ‘n seun brood van enige 

van julle wat vra, is ‘n pa, sal hy ‘n klip sal gee; of as hy ‘n vis vra, sal hy ‘n vis gee hom ‘n 

slang? 12 Of as hy ‘n eier vra, sal hy vir hom ‘n skerpioen gee? 13 As julle dan wat sleg is, weet 

om goeie gawes te gee aan jou kinders, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees 

gee aan die wat Hom bid? (Lukas 11:5-13 KJV)  

37 Alles wat die Vader vir My gee aan my sal kom; en hom wat na My toe kom sal ek nooit 

uitwerp nie. [NIEMAND WAT GOD GEGEE HET JESUS CHRISTUS GEDRYF WORD] 

38 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat 

My gestuur het. [JESUS CHRISTUS GEKOM HET UIT DIE HEMEL OP AARDE OM 

NIE TE DOEN SY EIE WIL, MAAR GOD SE WIL] 39 En dit is die Vader se wil wat My 

gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek weer in 

die laaste dag. [ALMAL WAT GOD GEGEE HET JESUS CHRISTUS OPGEWEK WORD 

TOT LEWE OP DIE ‘LAASTE DAG VAN JESUS CHRISTUS IS] 40 En dit is die wil van 

Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou, en in Hom glo, die ewige lewe mag 

hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag ... 44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat 

my gestuur het om hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. [GELOWIGES 

SAL OPGEWEK WORD UIT DIE DOOD OP DIE ‘LAASTE DAG VAN JESUS 
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CHRISTUS IS] 45 Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. 

Elkeen dan wat dit gehoor het, en het geleer van die Vader, kom na my toe. [GELOWIGES IS 

HULLE WAT GEHOOR HET EN DEUR GOD GELEER EN KOM OM JESUS 

CHRISTUS] (Johannes 6:37-40, 44-45 KJV)  

1 o Almal wat dors het, kom na die waters; en wie dit nie het nie geld; kom jy, koop en eet; ja, 

kom, wyn en melk koop sonder geld en sonder prys. 2 Waarom weeg julle geld af vir wat geen 

brood is nie? en julle arbeid vir wat nie kan bevredig nie? luister na my, en eet wat goed is, en 

laat julle siel hom in vettigheid verlustig. 3 Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel 

sal lewe; en Ek sal ‘n ewige verbond met julle, selfs die heilige weldade van Dawid ... 6 Soek jy 

die maak HERE terwyl Hy nog te vinde is; roep jy op hom aan terwyl Hy naby is: [DAAR SAL 

‘N TYD TOE VERLOSSING SAL NIE MEER BESKIKBAAR AAN DIE INWONERS 

VAN DIE AARDE (EN DIT IS WAAROM NOU IS DIE TYD OM NA GOD TE DRAAI 

DEUR JESUS CHRISTUS)] 7 Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy 

gedagtes; en laat hy hom tot die HERE,en hy sal genade op hom; en tot onse God, want Hy 

vergeef menigvuldiglik. (Jesaja 55:1-3, 6-7 KJV)  

Kos om te eet en water kan drink ‘n persoon vereis ten minste ‘n liggaam met die kapasiteit om 

kos en water te ontvang; om te eet en te drink geestelike voedsel van God vereis ‘n opregte en 

ware hart en ‘n gedagte wat wil kommunikasie van God te ontvang op God se terme. Beide God 

en Jesus Christus belowe om te antwoord en vul die leegheid en honger van elke persoon wat ‘n 

beroep op hulle volgens wat God uiteengesit in die Skrif wat reeds verskaf baie van die 

noodsaaklike waarhede n gelowige moet weet om te vervul en geseënde in hierdie wêreld en die 

eeue wat kom. Die fondament van elke vraag ooit gevra van God deur ‘n honger hart is die 

antwoorde God geskryf het in die Skrif oor wie hy is en wat God wil hê vir elke persoon wat 

opgestel kan word in VRAAG 2.2 tot 2.20 getoon. 

2.2 HET JY GEWEET DAT GOD WIL HÊ ALMAL GERED 

WORD EN KOM AAN DIE KENNIS VAN DIE WAARHEID? 

God wil dat niemand verlore moet word vir die ewigheid of onkundig oor die waarheid dat daar 

net Een God is en dat Jesus Christus is die Middelaar tussen God en die mense.  

3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser; 4 Wie sal hê dat alle mense gered 

word en tot kennis van die waarheid kan kom nie. 5 Want daar is een God en een Middelaar 

tussen God en die mense, die mens Christus Jesus; 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir 

almal, as die getuienis op die regte tyd. (1 Timoteus 2:3-6 KJV)  

2.3 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS BESLUIT OM 

GOD SE OM TE WIL DOEN, EERDER AS SY EIE WIL IN DIE 

TUIN VAN GETSEMANE?  

41 En hy het onttrek uit hulle oor ‘n klip kan gooi, en sy knieë af,en gebid,42 en gesê,Vader, as 

jy bereid is om,verwyder hierdie beker van My nogtans nie my wil nie, maar joune,word gedoen. 
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[NIE JESUS SE WIL NIE, MAAR GOD SE WILL] 43 And there appeared an angel to him 

from heaven, strengthening him. 44 And being in an agony he prayed more earnestly: en sy 

sweet was soos dit was ‘n groot druppels van bloed val af te die grond. (Lukas 22:41-44 KJV)  

Jesus Christus besluit om God se wil en nie sy eie wil (wat was om nie te gaan 

na die Kruis) te doen. Te gewees het om te sê, ‘Nie my wil nie, maar U wil 

geskied’, kan dit gesê word dat Jesus Christus kon besluit het (en in staat was 

om) te NIE God gehoorsaam. Maar omdat Jesus Christus sodat God liefgehad 

het nie, Hy het altyd God se Wil. Daar is twee ‘wil ‘aangeteken in die Skrif:  

(1) die Wil van God en (2) die Wil van Jesus Christus.  

2.4 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS GEWORD HET 

GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN NA ‘N BEPAALDE PUNT 

IN DIE TYD?  

5 So het Christus ook Homself nie verheerlik om gemaak word om ‘n hoë priester;. maar hy wat 

aan hom gesê: Jy is my Seun, vandag het Ek verwek jou [OP DAARDIE DAG WAS JESUS 

CHRISTUS UIT GOD GEBORE] (Hebreërs 5:5 KJV)  

Daar was ‘n dag wanneer Jesus Christus was ‘gebore’ is deur God. Dit kan dus gesê word dat 

voor hierdie dag Jesus Christus was nie ‘gebore’ van God.  

2.5 HET JY GEWEET DAT GOD EN JESUS CHRISTUS WAS 

ALBEI AAN DIE BEGIN EN HET DIE AARDE EN DIE 

HEELAL?  

1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in 

die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan 

wat ontstaan het nie. 4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. 5 En die lig 

skyn in die duisternis; en die duisternis het dit nie ... 9 Dit was die ware lig wat elke mens wat 

kom in die wêreld aansteek. 10 Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en 

die wêreld het hom geken nie. [JESUS CHRISTUS HET DIE WÊRELD; JESUS 

CHRISTUS WAS IN DIE WÊRELD, DIE WÊRELD HET NIE GEWEET JESUS 

CHRISTUS] 11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie. 12 Maar almal wat 

Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in 

sy Naam glo; [ELKEEN WAT JESUS CHRISTUS GEGEE IS POWER ‘N SEUN VAN 

GOD TE WORD; ELKEEN WAT GLO IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS GEGEE 

IS POWER ‘N SEUN VAN GOD TE WORD]  
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13 Watter gebore is, nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die mens nie, 

maar van God. 14 En die Woord het vlees geword en woon onder ons (en ons het sy heerlikheid 

aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader,) vol van genade en 

waarheid. [GOD SE WOORD HET IN LEWENDE VLEES IS JESUS CHRISTUS WIE 

HET DIE HEERLIKHEID VAN DIE ENIGGEBORENE WAT VAN GOD] 15 Johannes 

getuig van Hom en roep en sê: Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat ná my kom, is voor my, 

want Hy was voor my. 16 En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.  

17 Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus.  

18 Niemand het God ooit gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, 

dié het Hom verklaar. [JESUS CHRISTUS VERKLAAR GOD AAN DIE WÊRELD, JESUS 

CHRISTUS IS IN DIE BOESEM VAN GOD] (Johannes 1:1-5, 9-18 KJV)  

Jesus Christus was in die begin en word genoem ‘Die Woord van God’ en 

‘God’. Hy het ook gewoon onder mans en vroue en genade en die waarheid aan 

die wêreld gegee het. Jesus Christus is die eniggebore Seun van God wat in die 

boesem van die Vader, God, van wie Jesus Christus verkondig het aan die 

wêreld. Jesus Christus genoem word, ‘Die Lewende Woord’ en ‘Die Woord van 

God’. Dus, is dit gesê kan word dat omdat Jesus Christus so verklaar (en 

verklaar) God se Hart en liefde wat Hy nie geskei kan word uit die Woord van 

God as gevolg van Sy liefde en gehoorsaamheid aan God;  

Christus is ‘Die Lewende Woord’. 

Christus se bestaan en die lewe met God voor, tydens en na die skepping bied geen uitdagings 

logiese denke wanneer die Boek van Genesis verstaan en geglo. Wat perplexes die gedagte, maar 

is die omvang van so ‘n wese koms na die aarde in die vorm van ‘n baba wat nie net uit ‘n maagd 

gebore is, maar eintlik self voorgelê aan die Kruis te sterf vir die mensdom Hy geskep met God 

in die Begin. 

1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in 

die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan 

wat ontstaan het nie. 4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. 5 En die lig 

skyn in die duisternis; en die duisternis het dit nie. 6 Daar was ‘n man van God, wie se naam 

Johannes was. 7 Hy het vir ‘n getuienis van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. 8 Hy 

was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. 9 Dit was die ware lig wat elke mens wat 

kom in die wêreld aansteek. 10 Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en 

die wêreld het hom geken nie. 11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie.  

12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te 

word, aan hulle wat in sy Naam glo; 13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die 

wil van die mens nie, maar van God. 14 En die Woord het vlees geword en het onder ons 

gewoon (en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van 

die Vader,) vol van genade en waarheid. 15 Johannes getuig van Hom en roep en sê: Dit was Hy 

van wie ek gesê het: Hy wat ná my kom, is voor my, want Hy was voor my. 16 En uit sy volheid 

het ons almal ontvang, ja, genade op genade. 17 Want die wet is deur Moses gegee; die genade 
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en die waarheid het deur Jesus Christus. 18 Niemand het God ooit gesien nie; die eniggebore 

Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar. (Johannes 1:1-18 KJV)  

2.6 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS WAS VOORUIT 

GEKEN IS VOOR DIE GRONDLEGGING VAN DIE WÊRELD?  

19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,  

20 wat wel voor die grondlegging van die wêreld vooruit geken nie, maar is geopenbaar in 

hierdie laaste tye vir jou, [JESUS CHRISTUS WAS VOORUIT GEKEN IS VOOR DIE 

GRONDLEGGING VAN DIE WÊRELD, JESUS CHRISTUS WAS GEMANIFESTEER 

VIR ONS IN HIERDIE LAASTE TYE] (1 Petrus 1:19-20 KJV)  

2.7 HET JY GEWEET DAT GOD JESUS AS HERE EN 

CHRISTUS?  

36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God gemaak het, hierdie Jesus wat julle 

gekruisig het, Here en Christus. [GOD HET JESUS AS HERE EN CHRISTUS] (Hand 2:36 

KJV)  

2.8 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS, GELEER WAT 

GEHOORSAAMHEID DEUR LYDING, GEMAAK VOLMAAK 

NIE, EN IS DIE BEWERKER VAN EWIGE SALIGHEID?  

5 So het Christus ook Homself nie verheerlik om gemaak word om ‘n hoë priester; maar hy wat 

aan hom gesê: Jy is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer. [OP ‘N SPESIFIEKE DAG 

GOD HET VIR JESUS CHRISTUS WAT GOD HOM VERWEK JESUS CHRISTUS]  

6 Soos Hy het ook in ‘n ander plek: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek. 

[GOD JESUS CHRISTUS GENOEM ‘N HOËPRIESTER VOLGENS DIE ORDE VAN 

MELGISÉDEK] 7 Wie in die dae van sy vlees, toe hy gebede en smekinge met sterk geroep en 

trane aan Hom wat mag het om te red van die dood, en ook verhoor is uit die angs; [JESUS 

HET UITGEROEP GEBEDE EN SMEKINGE AAN GOD WAT IN STAAT OM HOM 

TE RED VAN DIE DOOD] 

8 Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; 9 en nadat Hy 

volmaak is, het Hy bewerker van ewige saligheid geword vir almal wat Hom gehoorsaam is, 

[JESUS CHRISTUS GELEER WAT GEHOORSAAMHEID IS DEUR SY LYDING; 

JESUS CHRISTUS WAS DIE VOLMAAKTE; JESUS CHRISTUS GEWORD HET DIE 

SKRYWER VAN DIE EWIGE SALIGHEID VIR ALMAL WAT HOM GEHOORSAAM 

IS]. 10 God genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek [GOD JESUS CHRISTUS 

GENOEM ‘N HOËPRIESTER VOLGENS DIE ORDE VAN MELGISÉDEK] (Hebreërs 

5:5-10 KJV)  
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2.9 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS WAS 

BEVORDER TOE HY SY LEWE AAN DIE KRUIS EN 

OPGEWEK IS DEUR GOD AAN LIFE EWIG?  

3 Hy, wat die glans van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die 

woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die versoen ons sondes, het gaan sit aan die 

regterhand van die Majesteit in die hoogte. [NADAT CHRISTUS VERSOEN ONS SONDES 

SIT OP GOD SE REGTERHAND] (Hebreërs 1:3 KJV)  

2.10 HET JY GEWEET DAT GOD HET EER AAN JESUS 

CHRISTUS NA GOD HET HOM UIT DIE DODE?  

21 julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode, en Hom heerlikheid gegee het; sodat 

julle geloof en hoop op God kan wees. [GOD CHRISTUS OPGEWEK HET, WAT 

GESTERF EN GOD HET JESUS CHRISTUS GLORY] (1 Petrus 1:21 KJV)  

Dit kan dus gesê word dat voor God opgewek Jesus Christus uit die dood, 

Christus het nie die heerlikheid Hy nou geniet.  

2.11 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS WAS ‘N 

BIETJIE LAER AS DIE ENGELE, SODAT HY KON STERF?  

9 Maar ons Jesus, wat gemaak is ‘n bietjie minder as die engele vir die lyding van die dood met 

heerlikheid en eer gekroon sien; dat hy deur die genade van God die dood sou smaak vir elke 

man. [JESUS CHRISTUS WAS ‘N BIETJIE LAER SODAT HY KON STERF VIR JOU 

EN MY] 10 Want dit het hom vir wie alle dinge en deur wie alle dinge is,as Hy baie kinders na 

die heerlikheid, te maak om die bewerker van hulle saligheid deur lyde volmaak.  

11 Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; [JESUS 

CHRISTUS EN GELOWIGES IS ALMAL UIT EEN] waarvoor want hy is nie skaam om 

hulle broeders te noem nie. (Hebreërs 2:9-11 KJV)  

Nie net was Jesus Christus ‘gemaak ‘n bietjie laer vir ons nie, maar Jesus Christus en gelowiges 

om te sterf is almal van die een. Is dit soortgelyk aan die ander verse oor God en Jesus Christus 

wat ‘een’ en God in Christus in jou waar dit gestel: 27 God, aan wie weet wat die rykdom van 

die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene sou maak; dit is Christus onder 

julle, die hoop van die heerlikheid (Kol 1:27 KJV) ?  
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2.12 HET JY GEWEET DAT GOD KAN NIE STERF?  

8 En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad; en hulle was van binne 

vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die 

Almagtige, wat was en wat is en wat kom. 9 En as die lewende wesens heerlikheid en eer en 

danksegging gee aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, [GOD LEEF VIR 

EWIG EN ALTYD] 10 Die vier en twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en 

aanbid hom wat in alle ewigheid lewe, [GOD LEEF VIR EWIG EN ALTYD] en werp hulle 

krone voor die troon en sê: 11 U is waardig, o Here, die heerlikheid en die eer en die mag te 

ontvang, want U het alles geskape en vir jou wil bestaan hulle en is hulle geskape. (Openbaring 

4:8-11 KJV)  

2.13 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS GESTERF 

HET?  

5 en die hoop maak nie beskaam nie; omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die 

Heilige Gees wat aan ons gegee is. 6 Want toe ons nog swak was, op die regte tyd vir die 

goddelose Christus ... 8 gesterf Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat terwyl ons nog 

sondaars was, het Christus vir ons gesterf het. 9 Veel meer dan, nou dat ons geregverdig is in sy 

bloed, sal ons van die toorn gered word deur hom. (Romeine 5:5-6, 8-9 KJV); 4 Ons is dus saam 

met Hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus is opgewek uit die dood 

deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel [JESUS 

CHRISTUS WAS UIT DIE DOOD OPGEWEK DEUR GOD]  

5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons ook in 

die gelykvormigheid aan sy opstanding; 6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam 

gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde 

dien. 7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. 8 As ons dan saam met Christus 

gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, 9 omdat ons weet dat Christus, nadat Hy 

opgewek is uit die dood nie meer sterf nie; dood het nie meer mag oor hom. [JESUS 

CHRISTUS ALLEENLIK DIE EEN KEER; DIE DOOD HET GEHEERS OOR 

CHRISTUS NIE, MAAR NOU NIE MEER] 10 Want in dat hy gesterf het, het hy gesterf vir 

die sonde eens, maar in wat Hy leef, leef Hy vir God. [JESUS CHRISTUS WAS DOOD, 

JESUS CHRISTUS IS NOU WEER LEWENDIG] (Romeine 6:4-10 KJV) 33 Wie sal 

beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God lê? God is dit wat regverdig maak. 34 Wie 

is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook 

aan die regterhand van God is, wat ook pleit vir ons. [JESUS CHRISTUS GESTERF; JESUS 

CHRISTUS UIT DIE DOOD OPGESTAAN; JESUS CHRISTUS IS OP DIE REGTE 

HAND VAN GOD; JESUS CHRISTUS TREE VIR ONS] (Romeine 8:33-34 KJV)  

8 Want as ons lewe, leef ons tot die Here; en of ons sterwe, sterf ons tot die Here; of ons dan 

lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. 9 Want hiervoor het Christus ook gesterwe en 

opgestaan en weer lewend geword, dat hy kan wees Here beide van die dood en die lewe. 

[JESUS CHRISTUS GESTERF HET, OPGESTAAN, HERLEEF SODAT HY HEER VAN 

DIE DOOD EN LEWENDE] 10 Maar hoekom oordeel jy jou broeder nie? of waarom stel jy 
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nie vir niks jou broer? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus. [ELKEEN SAL 

STAAN VOOR DIE REGTERSTOEL VAN JESUS CHRISTUS] 11 Want daar is geskrywe: 

So waar as Ek leef, sê die Here, sal elke knie buig na my, en elke tong sal bely. God [SAL 

ELKE KNIE BUIG VOOR DIE HERE; ELKEEN SAL BELY AAN GOD REKENSKAP 

MOET] 12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. (Romeine 14:8-12 

KJV)  

1 Verder, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle 

ook aangeneem het, waarin julle staan; 2 Deur wat julle ook gered word as julle daaraan vashou 

op wat ek aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het. 3 Want in die eerste van 

alles wat ek ook ontvang het, aan jou gelewer dat Christus vir ons sondes volgens die Skrifte, 

gesterf het, [JESUS CHRISTUS VIR ONS SONDES GESTERF] 4 en dat Hy begrawe is, en 

dat Hy op die derde dag weer volgens die Skrifte. (1 Kor 15:1-4 KJV); 9 Want God het ons nie 

bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus, 10 wat vir 

ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. [JESUS 

CHRISTUS HET GESTERF VIR ONS SODAT ONS MOET SAAM MET HOM] (1 

Tessalonisense 5:9-10 KJV)  

2.14 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS SIT AAN DIE 

REGTERHAND VAN GOD SE TROON, MAAR NIE OP GOD 

SE TROON NADAT HY OPGESTAAN EN OPGEVAAR NA DIE 

HEMEL?  

1 Die Here het tot my Here: Sit jy aan my regterhand, totdat Ek u vyande jou voete. [JESUS 

CHRISTUS SIT AAN DIE REGTERHAND VAN GOD TOT CHRISTUS SE VYANDE 

GEMAAK VOETBANK VAN SY VOETE] 2 Die Here sal die stok van stuur jou krag uit Sion 

en sê: Heers jy in die midde van jou vyande. (Psalm 110:1-2 KJV)  

Na Christus se vyande gemaak voetbank van sy voete (heeltemal blootgestel aan Jesus Christus) 

Christus sal nie sit aan die Regterhand van God. In die Skrif en menslike praktyk, die persoon 

wat die regterkant van ‘n troon beklee is die tweede in bevel van watter die troon regeer. Dit kan 

gesê word dat die vise-president van ‘n land of ‘n maatskappy het die gesag om te maak en uit te 

voer besluite in die afwesigheid van die Een wat die President; dieselfde is waar oor koninklikes 

en militêre protokolle. Die regterkant is ook ‘n aanduiding van guns en seën in teenstelling met 

die linkerkant wat nie so gesogte as die regterkant. 

44 Die Here het tot my Here: Sit jy aan my regterhand, totdat Ek u vyande gemaak het ‘n 

voetbank van jou? [JESUS CHRISTUS SIT AAN DIE REGTERHAND VAN GOD TOT 

CHRISTUS SE VYANDE GEMAAK VOETBANK VAN SY VOETE] (Matthew 22:44 

KJV); 36 Want Dawid self het deur die Heilige GEES: DIE HERE HET TOT MY HERE: SIT 

JY AAN MY REGTERHAND, TOTDAT EK U VYANDE JOU VOETE. [JESUS CHRISTUS 

SIT AAN DIE REGTERHAND VAN GOD TOT CHRISTUS SE VYANDE GEMAAK 

VOETBANK VAN SY VOETE] (Mark 12:36 KJV); 42 En Dawid self sê in die boek van die 

Psalms: Die Here het tot my Here: Sit jy aan my regterhand, 43 totdat Ek u vyande jou voetbank 
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[JESUS CHRISTUS SIT AAN DIE REGTERHAND VAN GOD TOT CHRISTUS SE 

VYANDE GEMAAK VOETBANK VAN SY VOETE] (Lukas 20:42-43 KJV); 34 Want 

Dawid het nie in die hemele opgevaar. Maar hy het gesê hy: Die Here het tot my Here: Sit jy aan 

my regterhand, 35 totdat Ek u vyande jou voetbank [JESUS CHRISTUS SIT AAN DIE 

REGTERHAND VAN GOD TOT CHRISTUS SE VYANDE GEMAAK VOETBANK 

VAN SY VOETE] (Hand 2:34-35 KJV); 13 En aan watter een van die engele het gesê hy op 

enige tyd, Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande jou voetbank? [JESUS CHRISTUS SIT 

OP DIE REGTE HAND VAN GOD TOT CHRISTUS SE VYANDE GEMAAK 

VOETBANK VAN SY VOETE] (Hebreërs 1:13).  

Dit is interessant om daarop te let, terwyl die meerderheid van die verse in die Skrif verklaar dat 

Jesus Christus sit aan die regterhand van God se troon, is daar verskeie rekeninge wat wys 

Christus wat aan die regterhand van die troon van God. Sulke veranderinge in Christus se 

standpunt met betrekking tot die troon van God kan dui verskillende funksies van Christus in 

verhouding tot wat gebeur, of moet word gebeur met mense en gebeure op ‘n bepaalde oomblik 

se tyd. Maak nie saak die rede waarom sien ons Christus sit of staan aan die regterhand van God 

se troon, is dit voldoende om te weet dat die Skrif herhaaldelik verklaar dat Jesus Christus steeds 

aktief betrokke wees in God se Plan en is hoogs luister na wat gebeur in elk van ons lewens. 

23 Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God, het julle weggeneem en deur die 

hande van goddelose gekruisig en omgebring; 24 Hom het God opgewek, nadat die smarte van 

die dood verwyder omdat dit onmoontlik was dat hy moet wees gehou van dit ... 30 Omdat hy 

dan ‘n profeet was en geweet het dat God gesweer het met ‘n eed aan hom, dat hy uit die vrug 

van sy lendene, wat die vlees betref, sou verwek om Christus op sy troon te sit [JESUS 

CHRISTUS GAAN WEES OPGEWEK OP SY TROON SIT]; (18) 31 omdat hy dit vooruit 

gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat [GRIEKS: DIE 

GRAF],sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 32 Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan 

ons almal getuies is. 33 Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader 

die belofte van die Heilige Gees, het hy uitgegaan werp dit, wat julle nou sien en hoor. 34 Want 

Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy het gesê hy: Die Here het tot my Here: Sit jy 

aan my regterhand, 35 totdat Ek u vyande jou voete. (Hand 2:23-24, 30-35 KJV)  

2.15 HET JY GEWEET JESUS CHRISTUS IS DIE EERSTE 

PERSOON UIT DIE DOOD OPGEWEK WORD EN DAT DIE 

DOOD DIE LAASTE VYAND WAT VERNIETIG WORD 

VOORDAT CHRISTUS HANDE TERUG NA GOD AL DIE 

KRAG EN GESAG WAT GOD GEGEE HET AAN DIE 

CHRISTUS?  

20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, en die eerste vrugte van die wat ontslaap het. 

[JESUS CHRISTUS IS DIE EERSTE PERSOON UIT DIE DOOD OPGEWEK WORD] 

21 Want aangesien die man die dood deur ‘n mens gekom het ook die opstanding van die dood. 
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22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so almal in Christus lewend gemaak word. 23 maar 

elkeen in sy eie orde: Christus, die eerste vrugte; daarna die wat aan Christus behoort by sy 

koms. [JESUS CHRISTUS IS DIE EERSTE PERSOON UIT DIE DOOD OPGEWEK 

WORD; GELOWIGES UIT DIE DOOD OPGEWEK WANNEER CHRISTUS KOM 

TERUG] 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy 

alle heerskappy en alle gesag en mag. [JESUS CHRISTUS DIE KONINKRYK AAN GOD]  

25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete. 26 Die laaste vyand 

wat vernietig word, is die dood. [JESUS CHRISTUS HEERS TOTDAT DIE DOOD 

VERNIETIG] 27 Want hy het alle dinge onder sy voete. Maar toe hy gesê het dat alles 

onderwerp is onder hom, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 

[ALLES EN ALMAL IS ONDERHEWIG AAN JESUS CHRISTUS, BEHALWE GOD 

WIE HET CHRISTUS HIERDIE GESAG] 28 En wanneer alles word onderwerp aan Hom, 

dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan Hom wat alles onder hom, sodat God alles in 

almal kan wees. [JESUS CHRISTUS SAL ONDERHEWIG WEES AAN GOD AS ALLES 

EN ALMAL IS GEDEMP AAN HOM] (1 Kor 15:20-28 KJV)  

Almal en alles is onderworpe aan Jesus Christus, behalwe God,  

Christus sal Homself weer onderwerp aan God een maal almal en  

alles onderwerp is aan Jesus Christus. 

2.16 HET U GEWEET DAT SAL DAAR ‘N POINT 

METTERTYD KOM WANNEER JESUS CHRISTUS HANDE 

TERUG NA GOD AL DIE KRAG EN GESAG WAT GOD GEGEE 

HET AAN DIE CHRISTUS?  

Sien 2.15 Bo.  

2.17 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS KEN NIE DIE 

DAG OF UUR WANNEER HY TERUG DEUR GOD GESTUUR 

WORD NA DIE AARDE?  

25 en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word. 26 En 

dan sal hulle die Seun van die mens sien kom op die wolke met groot krag en heerlikheid. 27 En 

dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van 

die verste deel van die aarde om die verste deel van die hemel. 28 En leer ‘n gelykenis van die 

vyeboom; Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is 29 So 

jy op dieselfde manier as jy hierdie dinge sien gebeur, weet dat dit naby is, voor die deur.  

30 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge 

gebeur het nie. 31 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan 
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nie. 32 Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die 

Seun nie, maar net die Vader. [JESUS CHRISTUS NIE WEET WATTER DAG OF UUR 

VAN HIERDIE GEBEURTENIS-NET GOD WEET WANNEER HY LAAT SY SEUN NA 

DIE AARDE WEER] 33 Neem jou in ag, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar 

is. 34 Want die Seun van die mens is soos ‘n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en gesag 

aan sy dienaars, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel te kyk. 35 Watch jy dan, 

want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom, teen die aand of middernag of met die 

haan gekraai, of in die oggend: 36 nie miskien skielik kom hy vind jy slaap. 37 En wat Ek vir 

julle sê Ek sê vir almal: Waak. (Mark 13:25-37 KJV)  

2.18 HET U GEWEET JESUS CHRISTUS IS OOK GEROEP 

DIE LAASTE ADAM ‘EN DIE TWEEDE MAN WAT’ DIE 

HERE UIT DIE HEMEL EN DAT HY ‘N LEWENDMAKENDE 

GEES?  

42 So is ook die opstanding van die dooies. Daar word gesaai in verganklikheid; daar word 

opgewek in onverganklikheid; 43 Dit word gesaai in oneer; daar word opgewek in heerlikheid; 

dit word gesaai in swakheid; daar word opgewek in krag: 44 Dit is ‘n natuurlike liggaam word 

gesaai; daar word opgewek ‘n geestelike liggaam. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n 

geestelike liggaam. 45 En so is dit geskryf, was die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel 

geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. [JESUS CHRISTUS IS HET DIE 

LAASTE ADAM EN IS ‘N LEWENDMAKENDE GEES] 46 Maar dit was nie die eerste wat 

geestelik is, maar dat die natuurlike; en daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die 

aarde aards,. die tweede mens is die Here uit die hemel [JESUS CHRISTUS IS DIE TWEEDE 

MAN WAT DIE HERE UIT DIE HEMEL] 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse 

mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse.. 49 En soos ons die beeld van die 

aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra [GELOWIGES SAL OOK DIE 

BEELD VAN DIE HEMELSE] (1 Kor 15:42-49 KJV)  

2.19 HET JY GEWEET JESUS CHRISTUS IS DIE MAN WAT 
BEMIDDEL TUSSEN GOD EN DIE MENS NIE?  

4 Wie sal hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kan kom nie. 5 Want daar 

is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, [JESUS 

CHRISTUS IS DIE MAN WAT BEMIDDEL TUSSEN GOD EN MEN] 6 wat Homself 

gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. (1 Timoteus 2:4-6 KJV)  

Een van Christus se belangrikste funksies is om as bemiddelaar tussen God en 

die mens wat nie kan bymekaar gebring word sonder die werk en vervulling van 

Jesus Christus deur sy dood en opstanding.  
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2.20 HET U GEWEET JESUS CHRISTUS IS OOK GENOEM, 

‘DIE LAM VAN GOD ‘EN DAAR SAL ‘N TROON VIR GOD EN 

DIE LAM IN DIE TOEKOMS?  

1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat 

uitstroom uit die troon van God en van die Lam ... 3 En daar sal geen enkele vervloeking meer 

wees nie, maar die troon van God en van die Lam sal daarin wees dit; en sy diensknegte sal Hom 

dien. (Openbaring 22:1, 3 KJV)  

Jesus Christus moet stap af van Sy huidige posisie aan die regterkant van die troon van God, 

sodat God sal wees ‘alles in almal ‘, wat ons almal sal verstaan wanneer God openbaar dit aan 

ons in die toekoms. Jesus Christus se huidige posisie op die regterkant van God sluit voorbidding 

namens ons voor die troon van God. Maar in die toekoms die rol van Jesus Christus, ook bekend 

as ‘Die Lam van God, sal nie langer vereis voorbidding namens ons, want ons sal wees ‘soos Hy 

is’, en daar sal twee trone: die troon van God en die troon van die Lam. 
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3.1 WAT DIE SKRIF VERTEL ONS OOR HOMSELF  

Die Bybel verklaar sy eie gesag en egtheid wat bevestig word deur die baie profesieë vervul het 

deur Jesus Christus, asook die tekens en wonderwerke steeds voorkom, deur die geloof in die 

beloftes wat deur God op sy bladsye. Baie mense dwarsdeur die geskiedenis en vandag ook 

getuig sy krag en voordele deur die geloof in die Naam van Jesus Christus (soos verstaan uit die 

Bybel) en die duiwels is nog onderhewig aan sy gesag. Daar is baie verse wat die egtheid van die 

Bybel verkondig en die leser word uitgenooi om die beloftes van God aangeteken regdeur die 

bladsye te bewys. Die volgende is ‘n paar eise maak die Bybel oor homself: 

12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en 

dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar 

van die oorlegginge en gedagtes van die hart. (Hebreërs 4:12 KJV)  

6 Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, 

gesuiwer sewe maal. (Psalm 12:6); 105 U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. 

(Psalm 119:105 KJV)  

Daar is niks hoër as God se Woord wat Hy bo (geprioritiseer / gemaak meer belangrik as) sy eie 

Naam geplaas: 2 Ek sal my neerbuig na u heilige tempel, en ons prys u naam vir u 

goedertierenheid en om u trou ontwil; want jy het vergroot jou woord bo alles jou naam. (Psalm 

138:2 KJV)  

Skrif kan nie maak nie saak wat probeer om dit te breek gebreek word: 35 As dit húlle gode 

noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word. (Johannes 10:35 

KJV)  

Gelowiges is geheilig deur God se Woord: 17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die 

waarheid. (Johannes 17:17 KJV)  

God se Woord in die hart van ‘n gelowige is nodig om sonde te veg: 11 Ek het u Woord in my 

hart gebêre, dat ek nie teen u kan sondig. (Psalm 119:11 KJV)  

Skrif opgewonde en raak die hart van ‘n gelowige in ‘n goeie manier: 32 En hulle het vir mekaar 

gesê: Het ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons op die pad gepraat, en terwyl hy vir ons 

die Skrifte? (Lukas 24:32 KJV)  

Om edele voor God ‘n gelowige moet oop te Skrif en soek dit daagliks om te 

bepaal of dit wat geleer is in leerstellings is Bybels nie.  
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11 Hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle 

welwillendheid, en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. (Hand 17:11 KJV) ‘of 

hierdie dinge so’-selfs al is die spreker was Paulus wat baie wonderwerke in die Boek van 

Handelinge uitgevoer: 3 geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here, 

wat aan die getuienis van die woord van sy genade, en dat tekens en wonders gedoen word deur 

hulle hande. (Hand 14:3 KJV)  

Gelowiges is die Skrif te soek: 39 Julle ondersoek die Skrifte; want in hulle jy dink jy het die 

ewige lewe, en dit is dié wat van My getuig. (Johannes 5:39 KJV)  

Dus, dit is die Skrif wat onderstreep word regdeur die boek so as om die waarheid te beklemtoon 

dat onkundige mense nie God gebruik soos: ‘Jy moet dit [ongegronde leerstellings oor God en 

Jesus Christus] deur die geloof te neem’ of ‘ons‘ll vind uit wanneer ons by die hemel’, wat almal 

welmenende maar dood is verkeerd wanneer dit kom by die verstaan dat Jesus Christus is God se 

eniggebore Seun wat aan die kruis gesterf het en sit nou aan die regterhand van God. Te verstaan 

nie sulke fundamentele waarhede wat God en Jesus Christus is nie dieselfde persoon kan ons 

ewige verhouding met God in die gedrang-risiko dat is net nie die moeite werd om die waagstuk 

plaas. 

Ver van onsekerheid en verwarring, het God ons gegee sekerheid deur Christus 

en die studie van Sy Woord, en Hy soek aktief uit individue wat Hom in Gees 

en in waarheid sal aanbid.  

3.2 BYBELVERSIE BY VAN GOD DEUR DIE HEILIGE 

MENSE—NIE DEUR DIE VERBEELDING VAN DIE MENSE 

Dit is belangrik om te verstaan wat ‘n dokument geskryf het voor die eise van die dokument kan 

bekragtig word nie, laat staan geglo en toegepas word. Dikwels is dit die naam en 

geloofwaardigheid van die skrywer dat ‘n leser nodig om te weet, sowel as die bronne van waar 

die skrywer hul eise het en getrek om hul gevolgtrekkings. Die Bybel sê van homself dat God sy 

woorde aan die heilige mense wat dan geskryf hulle neer vir ander om te lees, verstaan en toepas 

in hulle lewens. 

Heilige mense geraak deur die Heilige Gees (Heilige Gees)  

21 Want geen profesie is ooit deur die wil van die mens nie, maar die heilige mense van God 

gespreek is deur die Heilige Gees. (2 Petrus 1:21 KJV)  

Deur die inspirasie van God  

16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot 

onderwysing in die geregtigheid. (2 Timoteus 3:16 KJV)  
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Ontvang deur ‘n openbaring van Jesus Christus  

12 Want ek nie ontvang het van ‘n man nie, was ek geleer nie, maar deur ‘n openbaring van 

Jesus Christus. (Gal 1:12 KJV)  

3.3 VAN WIE HET JESUS CHRISTUS ONTVANG DIE 
OPENBARING IN DIE BOEK VAN OPENBARING? GOD. 

Van Openbaring 1 en baie ander verse in die Skrif, blyk daar ‘n hiërargie met 

die hantering van openbaring van God te wees aan die mens, net soos Jesus 

Christus is die Middelaar tussen God en die mens so ook is kommunikasie 

uitgestuur uit God deur Christus te mense. (19) 

1. God het die openbaring aan Jesus Christus  

2. Jesus Christus gee dan die Openbaring aan Sy Angel  

3. Sy Angel dan het die Openbaring aan Johannes  

4. Johannes dan het die boek van Openbaring vir ons vandag om te lees.  

1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het [(1) GOD HET HIERDIE BOEK 

VAN OPENBARING JESUS CHRISTUS] om te wys vir sy diensknegte te toon wat gou moet 

gebeur; en hy het gestuur en te kenne gegee dit deur sy engel [(2) JESUS CHRISTUS HET 

DIT AAN SY ENGEL] aan sy dienskneg Johannes [(3) JESUS SE ANGEL HET DIT AAN 

JOHN] 2 wat getuig het van die woord van God, en van die getuienis van Jesus Christus, en van 

al die dinge wat hy gesien het. 3 Salig is hy wat lees, en die wat luister na die woorde van hierdie 

profesie, en bewaar wat daarin geskrywe is:. Want die tyd is op hande 4 Johannes aan die sewe 

gemeentes wat in Asië is: [(4) JOHANNES SKRYF DIT AF EN GEE DIT AAN DIE SEWE 

GEMEENTES] Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom; en van die 

sewe Geeste wat voor sy troon is, 5 en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene 

uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons liefgehad het en ons 

van ons sondes gewas het in sy bloed, 6 En het ons konings en priesters vir sy God en Vader, aan 

Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. 7 Kyk, Hy kom met die wolke, en 

elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor 

Hom rou bedryf. Ja, amen. 8 Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, 

wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. 9 Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die 

verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat 

Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. 

10 Ek was in die Gees op die Here se dag, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n 

basuin, 11 en gesê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en Wat jy sien, skryf in 

‘n boek, en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna te, en na 

Pérgamus en Thiatíre te, en Sardis en te Philadelphia, en aan Laodicea. (Openbaring 1:1-11 KJV)  
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Nou kyk nader om te sien wie die begroetinge stuur aan die gemeentes in Openbaring 1:4-5 

(KJV).  

‘Genade en vrede vir die sewe kerke:  

1. Van Johannes aan die sewe gemeentes in Asië  

2. Van Hom wat is en wat was en wat kom,  

3. Van die sewe Geeste wat voor sy troon is, EN  

4. Van Jesus Christus, wat die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste 

oor die konings van die aarde  

Hierdie is ‘n regstreekse groete van VIER bronne: God, die Sewe Geeste, Jesus Christus, en 

Johannes. Dit is nie uniek in die Skrif as verse dikwels teken woorde van engele en mense as 

deel van wat God wou afgeskryf in die Bybel wat dialoog tussen Johannes en engele, sowel as 

lof en aanbidding van God en Jesus Christus deur die gelowiges in die toekoms,word ook in die 

boek van Openbaring. Dit moet ook op gelet word dat, terwyl die hele Skrif is deur God 

geïnspireer, nie al die woorde opgeteken in die Bybel gepraat word deur God as God wil die 

leser om te verstaan wat aan die gang is in die vertelling. Byvoorbeeld, daar is baie rekeninge 

van wat mense sê vir engele, ander mense, diere, en die duiwels nie. Ongelukkig is daar ‘n paar 

verse in Openbaring 1 wat misverstaan soos sommige het gedink dat al die woorde gespreek het, 

was van Jesus Christus as gevolg van die mislukking van verskeie bydraers te identifiseer en die 

gebruik van die titel ‘Here’, wat afwisselend gebruik word vir God,Jesus Christus, engele, 

Abraham, en ander mense. Die gebruik van die titel ‘Here’ vir God en Jesus Christus is goed 

gedokumenteer in die hele Skrif, maar wat dikwels oor die hoof gesien is dat hierdie titel word 

ook gebruik in die Bybel vir mense en engele wat beteken dat wanneer ‘Here’ is dit gebruik nie 

noodwendig verwys na God of Christus; in plaas van die woorde wat gebruik word in die sin en 

die omliggende konteks moet die leser aan wie lei, verwys ‘Here’. Hierdie vak titels word verder 

hanteer in Hoofstuk 7 van hierdie boek en in Bylaag 98 Goddelike Name en Titels et al van ‘The 

Companion Bible’ deur EW Bullinger. 

Openbaring 22 is ‘n ander rekening wat bepaal dat Jesus Christus die boodskap aan Sy engel aan 

aan die gelowige Kerke gee: 16 Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge in die kerke 

aan jou getuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. (Openbaring 22:16 

KJV) Skrif rekords is dikwels engele van God gestuur getuig en werk met mense op aarde (asook 

direk van God na Sy volk deur die Skrif, wonderwerke, tekens en wonders, visioene, ‘n harde of 

‘n klein stil ‘n stem,Gelowiges, diere, en selfs die goddelose). Hier, in die Boek van Openbaring, 

Johannes was in die Gees toe hy ‘n harde stem en ‘n gesig gesien van dieselfde God wat Jesus 

Christus en baie ander het aanbid en dieselfde God Wie wil gemeenskap met jou en my vandag 

te hê. 
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3.4 JESUS CHRISTUS IS DIE ‘ALFA EN DIE OMEGA’ SOOS 

HY IS DIE LEIDSMAN EN VOLEINDER VAN ONS HEIL  

Skrif verklaar dat God geen begin of eindig, maar nie dieselfde oor Jesus 

Christus sê. Daarom is die ‘Alpha en Omega’ genoem in Openbaring Hoofstuk 

1 kan nie verwys na God nie, maar aan Jesus Christus. Maar hierdie ‘Alpha’ en 

‘Omega’ in hoofstuk is nie verduidelik wat die betekenis van hierdie titel oop 

vir verdere ondersoek van ander verse in die Skrif wat beskryf blare  

Wie en Wat Jesus Christus is en gedoen het. 

5 en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die 

konings van die aarde. Aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy 

bloed 6 en het ons konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag 

tot in alle ewigheid. Amen ... 8 Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, 

wat is en wat was en wat kom, die Almagtige ... 17 En toe ek hom, ek het voor sy voete soos 

dood. En Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en 

die laaste 18 Ek is wat leef, en die lewende; en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid, Amen; en Ek het 

die sleutels van die doderyk en van die dood (Openbaring 1:5-6, 8, 17-18 KJV).  

Hier is dit bevestig dat ‘die Alfa en die Omega ‘verwys na Jesus Christus as Hy het gesterf en is 

lewend gemaak-iets wat nie kan gebeur nie aan God. Hierdie ondersoek kan verminder word 

verder na die boek Hebreërs waar Jesus Christus genoem word, ‘het die Leidsman en Voleinder 

van ons geloof’, want ‘Alfa en Omega’ is sinoniem met ‘Leidsman en Voleinder. 

1 Daarom, terwyl ons omring met so ‘n groot wolk van getuies, laat ons ook elke las aflê en die 

sonde wat nie vir ons so maklik omring, en laat ons hardloop met volharding die wedloop loop 

wat voor ons lê, 2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof; wat vir 

die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en is neergesit en 

aan die regterhand van die troon van God. 3 Want julle moet ag op Hom wat so ‘n teëspraak van 

die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle nie vermoeid word en verslap nie in jou gedagtes. 

(Hebreërs 12:1-3 KJV)  

3.5 REDDING IS GEBASEER OP ‘TEREG VERDEEL’ 

ONDERRIG  

Skrif vereis dat verlossing gesoek moet word deur almal wat die ewige lewe 

saam met God wil en kan slegs gevind word deur die geloof in Jesus Christus.  
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Ons geloof in Jesus Christus kom van geloof wat God se Woord verklaar oor Jesus Christus en 

God se plan vir verlossing. Hierdie begrip en glo van God se plan van verlossing en wat Jesus 

Christus vir jou gedoen het en my te kom van die ‘reg verdeel’ Woord van Waarheid. 

15 studie te wys jou beproef voor God, ‘n werker wat nodig nie skaam te wees, het die woord 

van die waarheid reg sny [TEENOOR VERKEERDELIK SKEIDSLYN SKRIF].  

(2 Timoteus 2:15 KJV)  

Die Bybel is duidelik dat dit nie net die Skrif te word ‘tereg verdeel’ verstaan moet word, maar 

dit kan ook verkeerdelik verdeel word (geïnterpreteer) met gevolglike fout wat moontlik kan lei 

tot mense weggewys deur God wat nie net gedink hulle is gered, maar het ook verkondig het, 

voorspel, en selfs wonderwerke in God se naam!  

15 Pasop vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. 

16 U sal hulle weet hulle vrugte. Moenie mense nie druiwe van dorings of vye van distels 

versamel? 17 So dra elke goeie boom bring goeie vrugte; maar ‘n slegte boom bring slegte 

vrugte. 18 ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie 

vrugte nie. 19 Elke boom wat nie goeie vrugte nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. 20 

Daarom word deur hulle vrugte sal julle hulle ken. 21 Nie elkeen wat vir my gesê het: Here, 

Here! Sal ingaan in die koninkryk van die hemel ingaan nie; maar hy wat die wil doen van my 

Vader wat in die hemel is. 22 Baie sal in daardie dag, Here, Here sê vir my, het ons nie in u 

Naam geprofeteer? en in jou naam duiwels uitgedrywe? en in u naam baie wonders gedoen nie? 

23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken weg van My, julle wat die ongeregtigheid 

werk. (Mattheus 7:15-23 KJV)  

Skrif en die geskiedenis rekords baie struikelblokke en vervolgings teen individue en 

gemeenskappe wat objektiewe gesoek, ingelig, en eerlike aanbidding van die een ware God van 

wat hulle verstaan van die reg verdeel Woord van Waarheid. Die teregstellings van die meeste 

van die Apostels in die vroeë kerk en die marteling van duisende onder die Inkwisisie, 

byvoorbeeld, laat geen twyfel oor die opposisie God se vyande sal teen diegene wat tereg verdeel 

Skrif soos deur God beveel. 

In teenstelling met die verkeerdelik verdeel begrip van wie God en Jesus 

Christus is in die leringe van mense, ware aanbidding en objektiewe 

kwalitatiewe studie vereis dat die oop strewe van alle waarhede en gesê feite.  

Enige daaropvolgende ingelig praktyk moet inkorporeer dan en ALLE ontdek inligting van die 

Bybel toe te pas voordat enige eis van geldigheid kan in enige onderrig gehandhaaf word. God 

wil hê dat ons om te ontdek, te leer, en die toepassing van die fundamentele waarhede reeds 

verklaar in sy Woord en die Lewende Woord wat Hy gestuur het in die wêreld, Die Here Jesus 

Christus, wat altyd gehoorsaam God se Wil oor dié van sy eie wil-in die hemel en op aarde en 

veral deur sy dood aan die kruis. 
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3.6 BELY DIE HERE JESUS EN GLO GOD HET CHRISTUS 

UIT DIE DOOD  

Van God se Woord reg sny dit verstaan dat God ‘n persoon gered kan word 

ooreenkomstig God se Plan deur Christus, soos uiteengesit in die Skrif vereis.  

9 Dit as jy sal bely met jou mond die Here Jesus, en sal glo in jou hart dat God het opgewek hom 

uit die dood, sal jy word gered. 10 Want met die hart man glo aan geregtigheid, en met die mond 

bely ons gemaak om verlossing. (Romeine 10:9-10 KJV)  

Om te dink dat Jesus Christus is God op die troon omdat verkeerdelik verdeel God se Woord is 

Christus se dood en opstanding te ontken, want die Skrif verklaar duidelik dat God nie kan sterf; 

dat Jesus Christus gesterf het; en dat God opgewek Jesus Christus uit die dood-nie homself nie. 

3.7 BELY DAT JESUS CHRISTUS DIE SEUN VAN GOD  

God woon in die persoon wat bely  

Jesus is die Seun van God (God nie) en hulle in God woon. 

15 Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God, God in Hom woon, en hy in God. (1 Johannes 

4:15 KJV); 31 maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van 

die God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam. (Johannes 20:31 KJV); 37 Toe sê 

Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus 

Christus die Seun van God. (Handelinge 8:37 KJV)  

9 God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse 

Here. (1 Kor 1: 9 KJV); 19 Want die Seun van God, Jesus Christus, wat onder julle verkondig is 

deur ons, deur my en Silvánus en Timótheüs, was nie ja en nee nie, maar in Hom was ja. (2 Kor 

1:19 KJV)  

20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het, dat ons hom kan 

weet dat dit waar is, en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Dit is die ware God 

en die ewige lewe. (1 Johannes 5:20 KJV); 3 Die genade sy met julle, barmhartigheid, vrede van 

God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde.  

(2 Johannes 1:3 KJV)  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJohn%2B20:31%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DActs%2B8:37%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520Corinthians%2B1:9%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D2%2520Corinthians%2B1:19%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D2%2520Corinthians%2B1:19%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520John%2B5:20%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D2%2520John%2B1:3%26version%3DKJV
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3.8 ‘N GEBED VIR DIE EWIGE LEWE  

 

Liewe God  

Ek sien uit die Skrif wat jy gemaak het die aarde en die 

hemel uitspan, u Woord en wat julle gestuur het u woord om 

die aarde te roep en om gemeenskap met mekaar en elke 

persoon. Dit is deur U woord om die skeiding tussen die lig en 

die duisternis EN WAT JY RAISED Jesus Christus uit die dood. In 

antwoord op jou beloftes en U groot liefde aan my gegee 

deur Christus, ek gebruik nou my woorde oor jou te bel en 

vra dat U MY Vader te kan word.  

ALMAGTIGE GOD Ek vermaan julle en bely dat Jesus die Here 

is met my mond. Ek glo in my hart dat jy RAISED Jesus Christus 

uit die dood en bely dat Jesus Christus die Seun van God, U 

eniggebore Seun, wie is Koning van konings en Here van die 

here.  

Ek dank U vir U my vergewe en vra dat U want die Heilige 

Gees in my lewe dat ek kan jy ken en leef die lewe wat U 

geroep om my te as ‘n kind van God te KOM.  

IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS MY Here, ek dank en loof U, 

AMEN.  
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4.1 GOD WIL SO GRAAG TE GEE AAN JOU EN MY  

God is vir ons ‘n toevlug en die Gewer van die ewige lewe: 27 Die ewige God is ‘n woning, en 

onder die ewige arms; en hy sal het die vyand voor jou uit; en gesê: Verdelg hulle. 

(Deuteronomium 33:27 KJV); ewige lewe is om te weet (1) Die enigste ware God is en (2) Jesus 

Christus is wat deur God gestuur is: 3 En dit is die ewige lewe, dat hulle kan weet dat jy die 

enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. (Johannes 17:3 KJV); ewige lewe is 

die gawe van God deur Jesus Christus, die Here: 23 Want die loon van die sonde is die dood; 

maar die genadegawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here. (Romeine 6:23 

KJV;) God die ewige lewe gered wat is in sy Seun gegee het: 11 En dit is die getuienis: dat God 

ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. (1 Johannes 5:11 KJV)  

Diegene wat gered word gegee om ‘n begrip te  

(1) God weet, (2) in God, en (3) in Christus. 

20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het, dat ons hom kan 

weet dat dit waar is, en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Dit is die ware God 

en die ewige lewe. (1 Johannes 5:20 KJV)  

Van die verse hierbo, is dit duidelik dat God wil hê dat ons Hom en Sy Seun, Jesus Christus, wat 

is die ewige lewe te hê om te weet. Ons moet ook weet dat ons, die wat gered word, is in God en 

in sy Seun, Jesus Christus, en dat God beloon elke persoon wat Hom soek. 

4.2 GOD BELOON DIEGENE WAT HOM SOEK  

Uit ‘n versigtige lees van die Skrif, word dit pynlik duidelik dat baie mense mislei en mislei deur 

die tradisies van mense en het gegaan na die graf dalk nooit weet God se Woord alleen laat wat 

Hy wou deur Jesus Christus aan hulle te gee. Nie net is ‘n volledige en vrugbare lewe met God 

en Jesus Christus vir almal beskikbaar vandag nie, maar daar is ook krone en ander belonings 

God wil hê ons moet weet oor en soek vir ons toekoms in die ewigheid saam met Hom en Jesus 

Christus. 

God is ‘n beloner is van die wat Hom soek.  

6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat 

Hy is, en dat hy ‘n beloner is van die wat Hom soek. (Hebreërs 11:6)  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblestudytools.com/kjv/deuteronomy/33-27.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblestudytools.com/kjv/john/17-3.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblestudytools.com/kjv/romans/6-23.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblestudytools.com/kjv/romans/6-23.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblestudytools.com/kjv/1-john/5-11.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblestudytools.com/kjv/1-john/5-20.html
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God wil om te werk met jou en jou beloon vir jou werk met hom.  

4 Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos; jy is nie vleeslik nie?  

5 Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword net soos 

die Here aan elkeen gegee het? 6 Ek het geplant, Apollos het natgegooi; maar God het die 

toename. [GOD GEE DIE TOENAME] 7 So is dan hy wat niks plant nie, en hy wat die waters; 

maar God wat laat groei. 8 Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie 

loon volgens sy eie arbeid ontvang. [ELKE PERSOON SAL BELOON WORD VIR HUL 

EIE ARBEID MET GOD] 9 Want ons is medewerkers van God: julle is God se akker, U is 

God, die gebou. [GOD WERK SAAM MET AMERIKAANSE] 10 Volgens die genade van 

God wat aan my gegee is, as ‘n bekwame boumeester, het ek die fondament gelê, en ‘n ander 

bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. 11 Vir ‘n ander fondament kan niemand 

lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. (1 Kor 3:4-11 KJV)  

God wil hê dat elke gelowige te beloon vir die werk wat hulle doen met Hom tydens hul lewe in 

hierdie wêreld en Hy bemagtig en voorsien ons met alles wat ons nodig groot dade te produseer, 

want Jesus Christus het die grondslag vir hierdie werk ooreenkoms tussen God en ‘n gelowige 

wat gebaseer is op die totale genade en toegang tot God se eie hart.  

Nie alle dade gedoen met God nie, maar al dade sal oorweeg word en deur God 

geoordeel; bose dade sal bestraf mag word nie en goeie dade getoon moet 

gedoen word deur God. 

19 En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis 

liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. 20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig 

nie, kom na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. [BOSE DADE VERRIG DEUR 

‘N PERSOON WIE HAAT GOD SAL BESTRAF MAG WORD NIE] 21 Maar hy wat die 

waarheid kom na die lig, sodat sy dade openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. [DADE 

DEUR ‘N GELOWIGE WOON EN WERK GOD SE WAARHEID SAL VERTOON 

WORD WAT DEUR GEDOEN WORD EN DAT GOD] (Johannes 3:13-21 KJV)  

Bose werk word gedoen deur mense wat God doen en hulle dade verwerp sal bestraf mag word 

nie deur God; inderdaad, alles sal geopenbaar word, en almal sal hul eie werk beoordeel en 

beloon. 

26 Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek, wat nie geopenbaar sal word nie; en verborge 

wat nie bekend sal word nie. (Matthew 10:26 KJV); 35 (Ja, ‘n swaard sal deur jou eie siel gaan) 

dat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. (Lukas 2:35 KJV); 2 En daar is niks bedek 

wat nie geopenbaar sal word nie; nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. 3 Daarom, alles 

wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle in die oor gepraat het in 

die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. (Lukas 12:2-3 KJV); 13 elkeen se werk sal 

aan die lig gemaak word nie, want die dag sal dit aanwys, omdat dit sal geopenbaar word deur ‘n 

brand; en die vuur sal elkeen se werk van watter soort dit is. (1 Kor 3:13); 13 Want daar is geen 

skepsel wat nie openbaar is in sy oë, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons 
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te doen het. (Hebreërs 4:13 KJV); 11 Vir ‘n ander fondament kan niemand lê as wat daar gelê is 

nie, dit is Jesus Christus. 12 En as ‘n man op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, 

hout, hooi, stoppels; 13 elkeen se werk sal aan die lig gemaak word nie, want die dag sal dit 

aanwys, omdat dit sal geopenbaar word deur ‘n brand; en die vuur sal elkeen se werk van watter 

soort dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. 15 As 

iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur 

vuur. (1 Kor 3:11-15 KJV)  

Redding is so amazing en heeltemal deur genade dat selfs waar ‘n gelowige nie saam met God 

op die fondament wat deur Jesus Christus, sal hulle nog steeds die ewige lewe maar met geen 

beloning vir enige werk gedoen sonder God. Sulke belonings sal identifiseerbare en gesien word 

deur almal in die eeu wat kom wees; soos belonings God roep, ‘Krone ‘in die Bybel. 

4.3 KRONE VAN GESKENKE AAN GELOWIGES WAT 

GETROU  

Al ooit gewonder wat die ‘Krone’ verteenwoordig wat in Openbaring 4 gegooi word voor die 

troon van God is? Of hulle is posisies van gesag, rang, of voorreg simbolies van bykomende 

bevoegdhede, vermoëns en pligte wat deur ‘n gelowige in hul nuwe liggaam dit word nie 

genoem in Openbaring of enige ander deel van die Skrif. Maar Krone en ander ewige belonings 

vir diegene wat die ewige lewe het, is waardig om daarop te let. 

4.4 DIE 24 OUDERLINGE MET GOUE KROON OP HULLE 

HOOFDE WIE GOOI DIT VOOR DIE TROON VAN GOD (EN 

GEREDDES SAL REGEER OP DIE AARDE AS KONINGS EN 

PRIESTERS)  

4 1 Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, ‘n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat 

ek gehoor het, was soos ‘n basuin met my; wat sê: Kom op hierheen, en Ek sal julle dinge moet 

wees wys. 2 En dadelik was ek in die Gees, en kyk, staan ’n troon in die hemel en Een sit op die 

troon. 3 En Hy wat daarop sit, het sy voorkoms gelyk soos ‘n jaspis en sardius; en daar was ‘n 

reënboog rondom die troon, in die gesig, soos ‘n smarag. 4 En rondom die troon was daar vier en 

twintig trone, en op die trone het ek die vier en twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; 

en hulle het op hul koppe krone van goud. [GOUE KRONE OP HULLE KOPPE] ... 10 die 

vier en twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle 

ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en gesê: [WERP HULLE KRONE VOOR 

DIE TROON VAN GOD] 11 Jy is waardig, o Here, die heerlikheid en die eer en die mag te 

ontvang, want U het alles geskape en vir jou plesier hulle en is hulle geskape ... 5 9 Toe sing hulle 

‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en die seëls oop te maak, want U is geslag 

en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie; 10 En het ons tot 

ons God konings en priesters, en ons sal as konings op die aarde. [EEN VAN DIE 

TOEKOMSTIGE BELONING VIR GERED WORD OM TE HEERS AS KONINGS EN 

PRIESTERS OP DIE AARDE] 11 En ek het gesien, en ek het die stem van baie engele rondom 
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die troon en die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien 

duisende en duisende van duisende; 12 En hy het met ‘n groot stem: Die Lam wat geslag is, te 

ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. 13 En elke 

skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en soos in die see en alles wat in 

hulle is, het ek hoor sê lof en die eer en die heerlikheid en die krag aan Hom wat op die troon sit, 

en aan die Lam vir ewig en altyd. [AANBIDDING (1) GOD EN (2) DIE LAM VAN GOD]. 

(Openbaring 4:1-4, 10-11; 5:9-13 KJV)  

4.5 JESUS CHRISTUS HET BAIE KRONE OP SY HOOF  

11 En ek sien die hemel geopen en daar was ‘n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en in geregtigheid Hy oordeel en voer oorlog. 12 En sy oë was soos ‘n 

vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en hy het ‘n naam geskrywe wat niemand ken nie, 

behalwe Hy self. [JESUS CHRISTUS BAIE KRONE OP SY HOOF HÊ WANNEER HY 

TERUGKEER TE OORDEEL EN DIE WÊRELD REGEER] 13 En Hy was bekleed met ‘n 

kleed wat in bloed gedoop en sy Naam is: Die Woord van God. 14 En die leërs in die hemel het 

Hom gevolg op wit perde, bekleed was met fyn linne, wit en skoon. 15 En uit sy mond gaan daar 

‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; en Hy 

trap die parskuip van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. 16 En hy het op 

sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is, die Koning van die konings en die Here van 

die Here. (Openbaring 19:11-16 KJV)  

4.6 JESUS CHRISTUS DIE KRUIS VERDRA HET VIR DIE 

VREUGDE WAT HOM VOORGEHOU  

1 Daarom, terwyl ons omring met so ‘n groot wolk van getuies, laat ons ook elke las aflê en die 

sonde wat nie vir ons so maklik omring, en laat ons hardloop met volharding die wedloop loop 

wat voor ons lê, 2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof; wat vir 

die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en is neergesit en 

aan die regterhand van die troon van God. (Hebreërs 12:1-2 KJV)  

Wat was hierdie ‘vreugde wat voor Jesus Christus gestig is? Dit was die wil van God te doen, te 

red en seën mense, God se belofte te vervul Abraham, en te oordeel en die wêreld regeer in 

geregtigheid. As gevolg van wat Christus aan die kruis volbring het, is Jesus Christus opgewek 

aan die Regterhand van God se troon, gegewe mag en gesag oor almal en alles behalwe oor God, 

en die naam gegee, ‘Koning van die konings en Here van die Here ‘met baie krone op sy hoof. 

Krone, of hulle is eintlik goud of simbolies van prestasie, mag of gesag, word genoem die draer 

te maak en hul aksies staan uit op die bladsye van die Bybel en die hele skepping dat die gekroon 

word beloon en verhewe vir wat die wil van God. Verskillende krone is ook beskikbaar aan 

almal wat gehoorsaam en getrou werk met en vir God. 
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4.7 ‘N ONVERGANKLIKE CROWN  

‘N gelowige wat die bemeestering het oor hul eie liggaam en gees,  

en verkondig God se Woord vrylik, onthou hom in alles en sal kry ‘n ‘n 

onverganklike kroon.  

16 Want al is ek die evangelie verkondig, ek het niks om op te roem; want die dwang is my 

opgelê; Ja, wee my as ek preek nie die evangelie! 17 Want as ek dit doen vrywillig doen, het ek 

loon; maar as ek wil, is ‘n bedeling van die evangelie aan my toevertrou. 18 Wat is my loon het 

ek dan? (20) [GELOWIGES EN SAL BELOON WORD VIR HUL WERK MET GOD] 

Voorwaar, toe ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, dat ek 

misbruik nie van my reg in die evangelie. 19 Want al is ek vry wees van alle mense, maar nooit 

het ek het myself ‘n slaaf van almal, sodat ek my nog meer kan wen. 20 En die Jode het ek soos 

‘n Jood om die Jode te win; aan hulle wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die 

wat onder die wet is, te win; 21 Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder wet (wat nie 

sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus) om die wat sonder die wet is, te 

win.  

22 Vir die swakkes het ek soos ‘n swakke dat ek die swakke te win; ek het al dinge vir alle 

mense, dat ek met alle middele sommige te red. 23 En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat 

ek kan deelgenoot daarvan met jou. 24 Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop hardloop 

nie, maar dat een die prys ontvang nie? So hardloop, dat jy kan kry. 25 En elkeen wat daarna 

streef om vir die bemeestering, onthou hom in alles. Nou doen hulle dit om ‘n verwelklike krans 

te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike. [‘N ONVERGANKLIKE KROON 

SELFBEHEERSING] 26 Ek hardloop dan nie met onsekerheid; so veg ek, soos een wat nie 

klop die lug: 27 Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek 

vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. (1 Kor 9:16-27 KJV)  

‘N onverganklike kroon vir self-beheer en God se Woord bekwaam vrylik verkondig aan almal 

by hul onderskeie vlakke van begrip en posisies in die lewe (byvoorbeeld, die vrye, die Jode, wat 

onder die wet, en wat sonder die wet).  

4.8 ‘N KROON VAN ROEM  

Die kroon van roem sal aan ‘n persoon wat gewerk het met God op te wek 

getroue gelowiges deur die woord van God geleer toegeken word  

en het in hulle eie lewe. 

10 Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons ons gedra het teenoor 

julle wat glo, 11 As jy weet hoe ons vermaan en bemoedig elkeen van julle, soos ‘n vader sy 

kinders, 12 Dat jy waardig voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep het sou loop. 

13 Om hierdie rede bedank ook ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God wat 
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jy al gehoor van ons ontvang het nie, moet jy dit ontvang het nie as die woord van mense nie, 

maar, soos dit waarlik is, as die woord van God, wat effektief ook werk in julle wat glo. 14 Want 

julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Judéa is in Christus 

Jesus, want jy ook graag dinge van julle eie stamgenote gely het, net soos hulle van die Jode ...  

17 Maar ons, broeders, wat van julle weggeneem vir ‘n kort tyd in persoon, nie met die hart nie, 

des te meer beywer om julle aangesig met groot begeerte om te sien. 18 Daarom wil ons aan u 

toe kom, ek Paulus, meer as een maal; maar die Satan het ons verhinder. 19 Want wat is ons 

hoop of blydskap of kroon van roem? Is nie, selfs wat jy in die teenwoordigheid van onse Here 

Jesus Christus by sy wederkoms? [KROON VAN ROEM TOEGEKEN AAN DIE 

GELOWIGE GEVOLG VAN DIE MENSE WAT GETROU GEWORD GOD DEUR DIE 

WOORDE EN DADE VAN DIE GELOWIGE] 20 Want julle is ons eer en blydskap.  

(1 Tessalonisense 2:10-14, 17-20 KJV)  

4.9 ‘N KROON VAN GEREGTIGHEID  

Kroon van die geregtigheid sal gegee word aan ‘n persoon wat lief is en verwag 

Christus se verskyning en vermaan ander met God se Woord.  

1 Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode by sy 

verskyning en sy koninkryk sal oordeel; 2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; 

weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. 3 Want die tyd sal kom wanneer hulle 

die gesonde leer nie sal verdra nie, maar volgens hulle eie begeerlikhede sal hulle hoop vir 

hulself onderwysers, met jeukende ore; 4 En hulle sal afkeer van die waarheid, en sal verander 

word tot fabels.  

5 Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking, doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou 

bediening. 6 Want ek word alreeds as ‘n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is 

naby. 7 Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou:  

8 Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, 

my gee op daardie dag en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal en ook die wat sy 

verskyning liefgehad het. [KROON VAN DIE GEREGTIGHEID WORD GEGEE OP ‘N 

SEKERE DAG AAN ALMAL WAT LIEF VIR DIE OPENBARING VAN JESUS 

CHRISTUS] (2 Timoteus 4:1-8 KJV)  

Wat van die wat gered word, maar weet nie van Christus se verskyning by die 

versameling in die wolke wat ander ook noem, ‘Die Opraping’? Heel 

waarskynlik sal hulle nie weet wat net met hulle gebeur het toe hulle skielik 

verskyn in die wolke met die Here-veral as hulle nie geleer het oor hierdie 

komende groot gebeurtenis wat die Getroue sou geleer het deur eenvoudig lees 

1 Kor 15:51-58 en 1 Tessalonisense 4:13-5:11. 
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51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal 

almal verander word, 52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal 

weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. [IN DIE 

TYD WAT DIT NEEM OM ‘N EYE DIE WAT GERED WAT DOOD SAL UIT DIE 

GRAF, EN GEREDDES WAT IN DIE LEWE OP DIE OOMBLIK DIE BASUIN BLAAS 

SAL VERANDER WORD OPGEWEK WORD VONKEL] 53 Want hierdie verganklike 

moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet onsterflikheid beklee. 54 En 

wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met 

onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, dood is verslind in die 

oorwinning. 55 O dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? 56 Die angel van 

die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. 57 Maar God sy dank, wat gee ons 

die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus. 58 Daarom, my geliefde broeders, wees jy 

standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle 

arbeid nie tevergeefs is nie in die Here. (1 Kor 15:51-58 KJV)  

4 13 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees, broeders, met betrekking tot die 

ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. 14 Want as ons glo 

dat Jesus gesterwe en opgestaan het, ook so die wat in Jesus ontslaap sal God met Hom bring.  

15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by 

die wederkoms van die Here sal nie verhoed dat [‘VOORKOM’ = VOORAFGAAN IN 

GRIEKS] hulle wat aan die slaap. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n 

geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in 

Christus gesterf het, sal eerste opstaan [DIEGENE WAT GERED VOORDAT HULLE 

GESTERF HET, SAL UIT DIE GENEEM WORD GRAF EN LEWEND GEMAAK 

GENEEM IN DIE WOLKE CHRISTUS TE ONTMOET DIE LEWENDES CHRISTENE 

GENEEM HET VAN DIE AARDE] 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, sal gevang 

word, saam met hulle in die wolke, die Here in die lug te ontmoet: en so sal ons altyd by die 

Here wees. [GELOWIGES VAN DIE AARDE GERUK WORD GENEEM IN DIE 

WOLKE WAAR CHRISTUS SAL WEES VIR DIE DAARDIE TYD] 18 Bemoedig mekaar 

dan met hierdie woorde. [GELOWIGES MEKAAR TE TROOS DIE KENNIS VAN 

HIERDIE HANGENDE VERSKYNING VAN JESUS CHRISTUS EN DIE WEGRAPING 

VAN AL DIEGENE WAT GERED IN SY TEENWOORDIGHEID OP DIE WOLKE BO 

DIE AARDE] 

5 1 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word.  

2 Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag. 3 Want 

wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid; dan skielike verwoesting kom oor hulle soos die 

barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal nie ontsnap nie. 4 Maar julle, broeders, is nie in 

duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie. 5 Julle is almal kinders van die lig, en die 

kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. 6 Laat ons dan nie slaap soos die 

ander nie; maar laat ons waak en nugter wees. [GELOWIGES MOET UITKYK VIR DIE 

KOMS VAN JESUS CHRISTUS OP DIE WOLKE] 7 Want die wat slaap, slaap in die nag; 

en die wat dronk word, is in die nag dronk.  

8 Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde; en as 

helm die hoop op die saligheid. 9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die 

saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus, 10 wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons 



WIE SE SAL GEDOEN? 

53 

 

 

waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 11 Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die 

ander op, soos julle ook doen. [DIE OPENBARING VAN JESUS CHRISTUS, DIE DOOD 

EN LEWENDE GELOWIGES IN ‘N OOMBLIK VAN TYD IN DIE WOLKE MET HOM 

TE VERSAMEL, IS GERUSSTELLEND EN GELOWIGES TE BEMOEDIG EN TE 

STIG ELKE ANDER MET HIERDIE KENNIS] (1 Tessalonisense 4:13-5:11 KJV)  

Elke gelowige is vermaan om te kyk vir die koms van Jesus Christus in die wolke sodat hulle nie 

verbaas sal wees wanneer hulle vinnig uit die aarde in die wolke met Jesus Christus. (21) As 

hulle nie kyk en kyk uit vir Sy verskyn in die wolke sal hulle waarskynlik nie ‘liefde’ sy 

verskyning, want om sy verskyning liefgehad het sou beteken dat die geredde persoon 

voortdurend sou dink en verwag Christus se verskyning en so optree goddelike en entoesiasties 

in hul dag-tot-dag wandel met God op hierdie aarde. 

Diegene wat sy verskyning liefgehad het belowe ‘n kroon van die geregtigheid 

wat God wil hê ons moet ontvang; maar sy verskyning beteken om lief vir ‘n 

persoon sal moet weet oor hierdie wonderlike EEN eenmalige gebeurtenis. 

Ongelukkig al te dikwels, die verskyning is nie bekend deur diegene wat 

vasgevang is in die tradisies van mense, laat staan die baie mense wat nie eens 

die Bybel ten minste een keer te lees in hul lewens. 

4.10 DIE KROON VAN DIE LEWE  

Diegene wat die Here liefhet sal hul bes doen om vir God te lewe. ‘N goddelike lewe Skrif 

vermaan ons om nie dien of te gee aan die versoeking wat enigiets wat lei ons weg van God se 

wil deur middel van wellus en versoeking kan wees om te leef. 

Diegene wat versoekings verduur en nie toe te gee aan hulle  

sal die kroon van die lewe. 

12 Gelukkig is die mens wat nie vergaan versoeking. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy 

die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet [DIE 

GELOWIGE WAT BEPROEF EN VOLHARD VERSOEKING SAL JOU DIE KROON 

VAN DIE LEWE ONTVANG] 13 Laat niemand, as hy in versoeking kom, ek is in die 

versoeking van God, want God kan nie verlei word deur die kwaad nie verlei Hy niemand nie  

14 Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. 15 En 

toe die begeerlikheid ontvang het swanger geword, dit bring die sonde voortbring; en as die 

sonde tot dit klaar is, bring dit die dood voort. (Jakobus 1:12-15 KJV)  

Dit is die woord van God in ‘n persoon se hart wat sal  

‘n mens help om die versoeking te konfronteer. 
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9 Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. 10 Met my hele 

hart ek probeer om jou: laat my nie afdwaal van u gebooie nie. 11 Ek het u Woord weggesteek in 

my hart, dat ek nie meer die sonde teen jou. [‘N GELOWIGE GOD SE WOORD TE SIT IN 

HULLE HART OM HULLE TE HELP MET SONDE (EN VERSOEKING)] 12: Salig is jy, 

o Here, leer my jou insettinge. 13 het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. 14 Ek 

is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom. 15 Ek sal mediteer in u bevele 

en respek aan jou weë. 16 Ek sal my verlustig in u insettinge, ek sal nie jou woord vergeet. 

(Psalm 119:9-16 KJV)  

10 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. 11 Trek die 

volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.  

12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, 

teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.  

13 Daarom, neem vir jou die volle wapenrusting van God aan, sodat jy dalk te weerstaan in die 

dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. 14 Staan dan vas, julle lendene 

met die waarheid omgord, en met die borswapen van die geregtigheid; 15 En skoene aan julle 

voete die bereidheid vir die evangelie van vrede; 16 Behalwe dit alles neem die skild van die 

geloof op waarmee julle in staat wees om al die vurige pyle van die Bose te blus. 17 En neem 

aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God: [DIE 

WOORD VAN GOD IS DIE SWAARD VAN DIE GEES WAT GEBRUIK MOET WORD 

VAN ELKE GELOWIGE IN LIFE] 18 terwyl julle met alle gebed en smeking in die Gees, en 

kyk daartoe met alle volharding en smeking vir al die heiliges; (Efesiërs 6:10-18 KJV)  

Die Woord van God is lewend en het ‘n lewe en die krag van sy eie wat God 

gegee het ‘n persoon te bemagtig om versoeking te verslaan.  

12 Want die woord van God is lewend [GRIEKS: LEWE EN ENERGIE VAN SY EIE], en 

kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur selfs tot die skeiding van siel en 

gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. 

13 Want daar is geen skepsel wat nie openbaar is in sy oë, maar alles is oop en bloot voor die oë 

van Hom met wie ons te doen het. 14 Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die 

hemele deurgegaan, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan ons beroep. 15 Want ons het 

nie ‘n hoëpriester wat nie kan geraak word met die gevoel van ons swakhede; maar een wat in 

alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. [JESUS CHRISTUS WAS IN DIE 

VERSOEKING IN ALLE WEË SOOS ONS IS, MAAR HY HET NIE AAN DIE 

VERSOEKING OM] 16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, 

sodat ons kan kry genade, en genade om te help in tye van nood vind. (Hebreërs 4:12-16 KJV)  

Jesus Christus verslaan en oorwin die versoeking  

deur die lewe en die gebruik van God se Woord die duiwel te verslaan. 

10 En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die hemele skeur en die Gees soos ‘n duif op 

Hom neerdaal 11 En daar het ‘n stem uit die hemel hoor sê: Jy is my geliefde Seun in wie Ek ‘n 

welbehae. 12 En dadelik het die Gees Hom in die woestyn. 13 En Hy was daar in die woestyn 
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veertig dae lank deur die Satan; en was saam met die wilde diere; en die engele het Hom gedien. 

(Mark 1:10-13 KJV)  

1 Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. 2 En 

nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword. 3 En die 

versoeker het na Hom gekom, het hy gesê, As jy die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode 

word. 4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 

maar van elke woord wat uit die mond van God. [JESUS CHRISTUS WAT DIE SKRIF DIE 

VERSOEKING VAN DIE DUIWEL TE WERK] 5 Toe neem die duiwel hom saam na die 

heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel, 6 en hy sê vir hom: As jy die Seun van God 

is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en in hul 

hande sal hulle jou dra, sodat enige tyd wat jy stamp jou voet teen ‘n klip. [DIE DUIWEL 

DOELBEWUS MISBRUIK SKRIF IN SY VERSOEKING] 7 Jesus sê vir hom: Daar is óók 

geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. [JESUS CHRISTUS WAT DIE SKRIF 

DIE VERSOEKING VAN DIE DUIWEL TE WERK] 8 Weer neem die duiwel Hom saam na 

‘n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld, en die heerlikheid van hulle;  

9 En hy het aan Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. 10 Toe sê 

Jesus vir hom: Gaan weg, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God aanbid en Hom alleen 

sal jy dien. [JESUS CHRISTUS WAT DIE SKRIF DIE VERSOEKING VAN DIE 

DUIWEL TE WERK] 11 Daarna het die duiwel Hom verlaat en daar het engele gekom en Hom 

gedien. (Matteus 4:1-11 KJV)  

1 En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die 

woestyn, 2 waar Hy veertig dae lank deur die duiwel. En in daardie dae het hy het niks geëet en 

toe hulle verby was, het Hy naderhand honger was. 3 Toe sê die duiwel vir Hom: As jy die Seun 

van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. 4 En Jesus antwoord hom en sê: Daar is 

geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. [JESUS 

CHRISTUS WAT DIE SKRIF DIE VERSOEKING VAN DIE DUIWEL TE WERK] 5 Toe 

bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n 

oomblik se tyd. 6 En die duiwel sê vir Hom: Al hierdie krag sal Ek julle gee, en hulle 

heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en elkeen wat ek sal Ek dit gee. 7 As jy my dan aanbid, 

sal alles joune wees. 8 En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan jy agter My, Satan. Want daar is 

geskrywe: Julle sal die Here jou God aanbid en Hom alleen sal jy dien [JESUS CHRISTUS 

WAT DIE SKRIF DIE VERSOEKING VAN DIE DUIWEL TE WERK] 

9 En hy het hom na Jerusalem en stel Hom op die dak van die tempel en sê vir hom: As jy die 

Seun van God is, werp Uself af van hier: 10 Want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee 

aangaande gee jy, tot jy hou: [DIE DUIWEL DOELBEWUS MISBRUIK SKRIF IN SY 

VERSOEKING] 11 En in hulle hande sal hulle jou dra, sodat enige tyd wat jy stamp jou voet 

teen ‘n klip. 12 En Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is gesê: Jy mag die Here jou God. Verlei 

[JESUS CHRISTUS WAT DIE SKRIF DIE VERSOEKING VAN DIE DUIWEL TE 

WERK] 13 En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy vir wyk van hom ‘n seisoen. 

14 En Jesus het in die krag van die Gees na Galiléa teruggekeer, en daar het ‘n gerug aangaande 

Hom deur die hele omtrek. 15 En Hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. 

(Lukas 4:1-15 KJV)  
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4.11 DIE KROON VAN HEERLIKHEID  

Ware ouderlinge wat vrylik kyk na die Gelowiges met ‘n welwillendheid sal ‘n 

kroon van heerlikheid wanneer Jesus Christus verskyn.  

1 Die ouderlinge onder julle vermaan ek wat is ook ‘n mede-ouderling en getuie van die lyde van 

Christus, en ook ‘n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word: 2 Voer die kudde 

van God wat onder julle is, met die toesig daarvan, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om 

vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; 3 ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as 

voorbeelde vir die kudde. 4 En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike 

kroon van heerlikheid wat vervaag nie weg te ontvang. (1 Petrus 5:1-4 KJV)  

4.12 GOD SAL SY UITNEMENDE RYKDOM SHOW TE SY 

KINDERS  

So ryk is God se liefde, genade en liefde wat gelowiges in hemelse plekke sit in 

Christus Jesus en geniet die uitnemende rykdom van sy genade in  

die eeue wat kom. 

4 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad 

het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, het ons lewend gemaak saam met Christus, (uit 

genade is julle gered,) 6 En ons opgewek saam, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus: 

7 sodat Hy in die eeue wat kom, die uitnemende rykdom van sy genade kan toon in sy 

goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. (Efesiërs 2:4-7 KJV)  

Dit is uiters belangrik dat ek en jy verstaan en kom tot God deur Jesus Christus sodat ons die 

‘meer as oorvloedige lewe ‘, wat die Eniggebore Seun van God gekom het om te bied kan leef.  

7 Toe sê Jesus vir hulle weer: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape.  

8 Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister.  

9 Ek is die deur; deur my as iemand ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en 

weiding vind. 10 Die dief kom net om te steel en te slag en te vernietig: Ek het gekom sodat 

hulle die lewe kan hê, en dat hulle dit kan hê in oorvloed. [EK HET GEKOM SODAT HULLE 

IETS KON HÊ LEWE EN OM DIT MEER OORVLOED] 11 Ek is die goeie herder die 

goeie herder lê sy lewe af vir die skape. (Johannes 10:7-11 KJV)  

Bely dat Jesus Christus as Here en glo dat God Hom opgewek het, Jesus 

Christus, uit die dood (Hy het nie self opwek).  
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8 Maar wat sê dit? Die woord is naby jou, selfs in jou mond en in jou hart: dit is die woord van 

die geloof wat ons verkondig: 9 As jy bely met jou mond die Here Jesus, en in jou hart glo dat 

God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. [BELY JY MOND DIE HERE JESUS 

EN GLO IN JOU HART DAT GOD HET JESUS CHRISTUS UIT DIE DOOD, SAL 

GERED WORD] 10 Want met die hart glo ons tot geregtigheid; en met die mond bely ons tot 

redding. 11 Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie. [ELKEEN 

HOM GLO, SAL NIE BESKAAMD] 12 Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek 

nie; dieselfde Here oor alles is ryk oor almal wat oproep op hom. 13 Want elkeen wat ‘n beroep 

op die naam van die Here, sal gered word. [OOKAL ROEP OP DIE NAAM VAN DIE 

HERE, SAL GERED WORD] 14 Hoe dan sal hulle ‘n beroep op hom in wie hulle nie geglo 

het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor 

sonder een wat preek? 15 En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? soos geskrywe 

is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, die evangelie van die 

goeie verkondig! 16 Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie. Want Jesaja het 

gesê: Here, wie het ons prediking geglo? 17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is 

deur die woord van God. [GELOOF KOM HOOR GOD SE WOORD] (Romeine 10:8-17 

KJV)  

Dit is deur die genade-nie deur ons eie werke-wat ons gered deur die geloof ‘n gawe van God:  

8 Want uit genade is julle deur die geloof gered; en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van 

God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. (Efesiërs 2:8-9 KJV)  

God wil hê dat almal om  

(1) gered word en (2) kom tot die kennis van die waarheid. 

3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser; 4 Wie sal hê dat alle mense gered 

word en tot kennis van die waarheid kan kom nie. 5 Want daar is een God en een Middelaar 

tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, [GOD WIL ALMAL OM TE WEET DAT 

DAAR IS EEN GOD (NIE DRIE OF ‘DRIE-IN-EEN ‘) EN DAT JESUS CHRISTUS IS 

DIE MIDDELAAR TUSSEN GOD EN MENS] 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir 

almal, as die getuienis op die regte tyd. (1 Timoteus 2:3-6 KJV)  

Wetende dat die Skrif kan ‘n persoon wys om verlossing wat in maak  

Christus Jesus en is nuttig vir die regte lewe en groei in Christus. 

10 Maar jy het my leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid,  

11 vervolginge, lyding, wat in Antiochíë gekom tot my volle geken, in Ikónium, in Listre Watter 

vervolginge het ek nie al verdra nie, maar ons het hulle almal die Here het my. 12 Ja, en almal 

wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. 13 Maar goddelose mense en 

bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. 14 Maar bly jy in 

wat jy geleer het en verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het; 15 En wat van ‘n kind 

wat jy het die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus 

Jesus. Bekend [DIE SKRIF JOU WYS KAN MAAK TOT SALIGHEID DEUR DIE 

GELOOF IN CHRISTUS] 16 Die hele Skrif gegee word deur God ingegee en is nuttig tot 
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lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens 

van God volkome kan wees, deeglik toegerus om al die goeie werke. [WETENDE EN 

TOEPASSING SKRIF RUS ‘N GELOWIGE VERVAARDIG ALLE GOEIE WERKE]  

(2 Timoteus 3:10-17 KJV)  

Redding is onverganklike saad wat nie kan vervaag of beskadig as dit wat deur 

die Woord van God wat tot in ewigheid bly; redding kan nie verwyder of 

verander word deur enigiemand sodra dit uit God-geen ontvang saak hoe 

sondige ‘n persoon nie kan of sal in die toekoms wees. 

23 want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die 

lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. 24 Want alle vlees is soos gras, en al die 

heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af, 25 maar 

die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat deur die evangelie aan julle 

verkondig het. (1 Petrus 1:23-25 KJV)  

Natuurlik, die potensiaal vir toekomstige sonde is altyd teenwoordig totdat ons verander en 

gegewe ons nuwe liggame by die openbaring van die Here Jesus Christus. Tog, terwyl ‘n 

gelowige sal die ewige lewe deur Christus, die Skrif sê dat sommige gelowiges nie getrou sal 

wees en genade gebruik as ‘n verskoning om sonde te doen. Sulke mense sal potensieel misloop 

die belonings gereserveer vir diegene wat getrou aan God en Sy Seun Jesus Christus wat 5 ... die 

goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, (Hebreërs 6:5 KJV)  
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5.1 ‘HEMEL’ TROON VAN GOD IS  

Volgens die Skrif is, kan die volgende stellings gemaak word oor ‘hemel’:  

 die hele skepping (ruimte, planete, sterre, mense, diere, voëls, visse, insekte) is gemaak 

van die molekules en elemente wat in water  

 diep water is by die buitenste rand van die uitspansel God roep die hemel  

 God se troon is die hemel wat nie in ‘n ander dimensie ‘, maar in werklikheid, dieselfde 

heelal waarin ons almal lewe (22) 

 hemel is die ruimte tussen die grond van die planeet Aarde en die water wat in en buite 

die ‘rand van die ruimte’ lê  

 God sit op die troon van die Hemel  

 Water is in die beeld van die Hemel (die glas meer?)  

 Die ‘Derde Hemel en Aarde ‘sal nie enige see, maar ‘n rivier genoem,’ Die Rivier van die 

Lewe’  

 Waar voëls vlieg is die hemel geroep  

 Jesus Christus het deur die hemel te kry om die regterhand van die troon van God nadat 

Hy opgeneem is in ‘n wolk  

Na Jesus Christus getuig en Homself vir baie mense vir veertig dae na Sy 

opstanding, is Hy opgeneem in die aarde in die lug dan het deur die hemel. 

1 Die voormalige verhandeling het ek gemaak het, Theofilus, van alles wat Jesus begin doen en 

leer het 2 tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy deur die Heilige Gees bevele aan die 

apostels wat Hy uitverkies het, gegee: [JESUS CHRISTUS WAS OPGETREK VAN DIE 

GROND EN IN DIE LUG] 3 aan wie Hy ook het homself in die lewe ná sy passie het deur baie 

kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die 

koninkryk van God: 4 En toe Hy nog met hulle vergader, gesê dat hulle nie van Jerusalem weg 

te, maar wag op die belofte van die Vader, wat het hy gesê, jy van my gehoor het. 5 Want 

Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná 

hierdie dae nie. 6 Toe hulle bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd 

die herstel van die koninkryk vir Israel? 7 En hy het vir hulle gesê: Dit is nie toe om die tye of 
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geleenthede, wat die Vader in sy eie mag om te weet. 8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die 

Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies albei in Jerusalem en in die hele Judéa en in 

Samaria en tot in die verste deel van die aarde. 9 En toe hy dit gesê het, terwyl hulle dit sien, het 

hy opgetrek; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. [JESUS CHRISTUS WAS 

OPGETREK VAN DIE AARDE EN HET IN ‘N WOLK] (23) 10 En terwyl hulle nog stip na 

die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne by hulle in wit klere; 11 wat sê: 

Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? [hulle besig was na die hemel wat 

ook genoem ‘Hemel’],hierdie Jesus wat geneem is van julle af na die hemel, sal net so kom op 

dieselfde manier as wat jy hom gesien het na die hemel. (Hand 1:1-11 KJV)  

14 Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan, Jesus die Seun van 

God, laat ons vashou aan ons beroep. [JESUS CHRISTUS deur die hemele deurgegaan 

(meervoud = MEER AS EEN HEMEL)] (Hebreërs 4:14 KJV)  

Hemel is God se troon.  

1 So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete waar is die 

huis wat jy bou vir my? en waar is die plek van my rus? (Jesaja 66:1 KJV)  

5.2 DAAR IS TANS TWEE ‘HEMELE’  

Daar is tans twee ‘hemel’ (1) ‘n ongespesifiseerde ruimte gevul met water by 

die buitenste rand van ‘ruimte’ buite die sterre; en (2) ‘n plek wat bo die aarde 

(insluitend waar daar sterre, wolke en vlieënde voëls). 

1 In die begin het God die hemel en die aarde. [GOD DIE HEMEL] 2 En die aarde was woes en 

leeg; en duisternis was op die oppervlakte van die watervloed. En die Gees van God het gesweef 

op die waters. 3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. 4 Toe sien God dat die lig 

goed was en God die lig verdeel uit die duisternis. 5 en God het die lig dag genoem, en die 

duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. 6 En God het 

gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en 

waters. [GOD HET ‘N UITSPANSEL (RUIMTE) IN DIE MIDDEL VAN DIEP WATER 

TWEE AFSONDERLIKE LIGGAME VAN WATER TE MAAK] 7 En God het die 

uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel van die waters wat bo die uitspansel is, 

en dit was so. 8 En God het die uitspansel hemel genoem. [DIE RUIMTE TUSSEN DIE 

TWEE AFSONDERLIKE LIGGAME VAN DIE WATER IS BEKEND AS DIE 

UITSPANSEL WAT GOD WAT DIE HEMEL GENOEM] En dit was aand en dit was môre, 

die tweede dag.  

9 En God het gesê: Laat die waters onder die hemel saam op een plek versamel, sodat die droë 

grond sigbaar word. En dit was so [IN DIE LIGGAAM VAN WATER ONDER DIE HEMEL 

HET GOD DIE AARDE WAT WAS VERDEEL IN SEAS EN DROËLAND] 10 En God het 

die droë grond aarde; en die versameling van die waters het Hy see genoem: Toe sien God dat dit 

goed was. (Genesis 1:1-10 KJV)  
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Die aarde is gegrond op die see en die wêreld is gestig op die strome van water. 

1 Die aarde is die HERE se, en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. 2 want 

Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome. (Psalm 24:1-2 KJV)  

In die ruimte tussen die diep water op die rand van die heelal en die grond van 

die aarde wat God roep, ‘Hemel’, het God die son, maan, planete en sterre. 

14 En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel om die dag en die nag 

te verdeel; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare 15 en laat 

hulle dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde, en dit was so. 16 

En God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig 

om die nag te heers: hy het ook die sterre. [DIE SON, MAAN EN STERRE HET GOD AAN 

DIE UITSPANSEL VAN DIE HEMEL] 17 En God het hulle aan die uitspansel van die hemel 

om lig te gee op die aarde, 18 En oor die dag en oor die nag te heers en om die lig te verdeel die 

duisternis en sien God dat dit goed was. (Genesis 1:14-18 KJV)  

Waar voëls oor die aarde vlieg genoem word, ‘het die uitspansel van die 

hemel.’  

20 En God het gesê: Laat die waters wemel met ‘n bewegende wesens wat lewe, en die voëls oor 

die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. 21 En God het die groot seediere geskape en 

al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte en al die 

gevleuelde voëls volgens hulle soorte: Toe sien God dat dit goed was. (Genesis 1:20-21 KJV)  

Waar sneeu van genoem word, ‘Hemel’ val.  

9 Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as 

julle gedagtes. 10 Want soos die reën kom af, en die sneeu van die hemel en terug nie daarheen 

nie, maar laat die aarde, en maak dat dit voortbring en uitspruit bring, dat dit saad verskaf aan die 

saaier en brood aan die eter kan gee. (Jesaja 55:9-10 KJV)  

5.3 DIE SKRIF VERKLAAR SAL DAAR ‘N TOTAAL VAN 

DRIE HEMELE EN AARDES DRIE WEES  

Die Skrif verklaar dat daar drie hemele en drie aardes; die wêreld waarin Jesus 

Christus afgekom en opgewek is die ‘tweede hemel en aarde. 



WIE SE SAL GEDOEN? 

63 

 

 

1 Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem. Ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die 

Here. 2 Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede, (hetsy in die liggaam, weet ek nie, 

of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet;) so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. 

[PAULUS WAS GEGEWE ‘N VISIE IN DIE DERDE HEMEL WAT PARADISE] 3 En ek 

weet van so ‘n man, (hetsy in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet;)  

4 dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat dit is nie ‘n man 

geoorloof om uit te spreek. (2 Kor 12:1-4 KJV)  

1 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het 

verbygegaan; en daar was nie meer see. [DIE EERSTE HEMEL EN DIE AARDE SAL NIE 

MEER BESTAAN NIE; VAN DIE NUWE HEMEL EN DIE NUWE AARDE SAL NIE ‘N 

SEE] 2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die 

hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel 

hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy 

volk wees; en God self sal by hulle wees, en hulle God wees. 4 En God sal afvee al die trane van 

hulle oë; en daar sal geen dood meer nie, hartseer en geween wees nie, sodat daar nie meer wees 

nie, want die eerste dinge het verbygegaan. 5 En Hy wat op die troon sit gesê: Kyk, Ek maak 

alles nuut. En hy het vir my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. 

(Openbaring 21:1-5 KJV)  

3 omdat julle weet, dat daar aan kom in die laaste dae spotters loop volgens hulle eie 

begeerlikhede, 4 en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap 

het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping. 5 Want moedswillig vergeet dat deur 

die woord van God die hemel was, van ouds, en die aarde wat uit water en deur water [DIE 

AARDE IS GEMAAK VAN DIE WATERS VAN DIE DIEP EN WAS GESKEI VAN DIE 

WATERS VAN DIE DIEP (DEUR DIE UITSPANSEL / HEMEL WAT GOD GEPLAAS 

TUSSEN DIE WATERS VAN DIE DIEP EN AARDE)] 6 waardeur die toenmalige wêreld, 

met water oorstroom is en vergaan het [DIE VLOED VAN NOAG SE TYD ONDER DIE 

HELE PLANEET AARDE EN VERNIETIG DIE WÊRELD WAT BESTAAN HET 

VOOR DIE VLOED (WAT KAN DIE EINDE VAN DIE DINOSOURUSSE KAN 

INSLUIT)] 7 Maar die hemel en die aarde, wat nou, deur dieselfde woord as ‘n skat bewaar, 

voorbehou aan die brand teen die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. 

[HEMEL EN AARDE WAT NOU BESTAAN, SAL VERBRAND OP DIE DAG VAN 

OORDEEL OOK GENOEM DIE DAG VAN DIE HERE EN DIE DAG VAN GOD] ... 

9 Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar is lankmoedig oor 

ons en wyk, wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  

10 Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag; waarin die hemele sal verbygaan 

met ‘n groot geraas, en die elemente sal brand en vergaan, ook die aarde en die werke wat daarop 

is, sal verbrand. 11 Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige 

wandel en godsvrug nie? 12 verwag en verhaas die koms van die dag van God, waardeur die 

hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt? 13 Maar ons verwag 

volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. [NA DIE 

HUIDIGE WÊRELD VERBRAND EN VERNIETIG GOD SAL ‘N NUWE AARDE EN 

DIE HEMEL SKEP (WAT IS DIE DERDE HEMEL EN AARDE VERMELD IN 

OPENBARING 21)] 
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14 Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle kan gevind word 

van hom in vrede, sonder gebrek en onberispelik. 15 En ag die lankmoedigheid van onse Here as 

saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee aan julle 

geskryf het; 16 net soos in al die briewe daarin oor hierdie dinge; waarvan sommige swaar is om 

te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos hulle ook die ander Skrifte, 

tot hul eie verderf. 17 Jy dan, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge vooruit weet, pasop dat jy ook 

nie meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie. 

18 Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus 

Christus. Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou en vir ewig. Amen. (2 Petrus 3:3-7, 9-18 KJV)  

Voor die Groot Vloed van Noag nog nooit gesien het reën as  

God die aarde het natgemaak met ‘n mis. 

5 En elke plant van die veld voordat dit in die aarde, en al die plante van die veld het nog 

uitgespruit nie; want die HERE God het nog nie laat reën op die aarde, en daar was geen mens 

om die grond te bewerk nie. 6 Maar daar n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem 

bevogtig. (Genesis 2:5-6 KJV)  

Noag het nie gesien reën voor en nie het hy ‘n globale vloed gesien voor die 

Groot Vloed beskryf in Genesis maar hy het God geglo.  

6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat 

Hy is, en dat hy ‘n beloner is van die wat Hom soek. 7 Deur die geloof het Noag, toe hy 

gewaarsku van God van die dinge wat nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed 

gemaak tot redding van sy huis; waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword 

het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. (Hebreërs 11:6-7 KJV)  

So groot was Noag se geloof dat hy nie net voorberei vir ‘n gebeurtenis wat hy 

nog nooit gesien het, maar hy was getrou te bou en voor te berei om die (groot) 

Ark vir (ten minste) 100 jaar van die tyd was hy vertel deur God die Ark te 

begin konstruksie aan die tyd van Noag, sy familie, en die diere was op die Ark. 

32 En Noag was vyf honderd jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. 

(Genesis 5:32 KJV); 5 En Noag het gedoen volgens alles wat die Here hom beveel het. 6 En 

Noag was ses honderd jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom. 7 En Noag en sy seuns 

en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van 

die vloed. (Genesis 7:5-7 KJV)  

Noag was 500 jaar oud toe God vir hom gesê het die Ark en 600 jaar oud te bou wanneer die 

Groot Vloed.  
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Die water wat gebruik word om die aarde te oorstroom het uit die hemel  

wat ‘die groot diep ‘genoem word in Genesis 7. 

10 En dit het gebeur nadat sewe dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. 11 In die ses 

honderdste jaar van Noag se lewe, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, 

op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die 

hemel is geopen. 12 En die stortreën was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank. (Genesis 

7:10-12 KJV)  

Die volgende hemel en aarde skep God wil nie hê dat enige see.  

1 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het 

verbygegaan; en daar was nie meer see. (Openbaring 21:1 KJV)  

5.4 GOD SAL NEERDAAL UIT DIE HEMEL EN WOON MET 

JESUS CHRISTUS EN DIE WAT GERED OP ‘N DERDE 

EARTH  

God en Jesus Christus sal kom neer op hierdie nuwe aarde en  

woon vir ewig met gelowiges en God se skepsels. 

2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, 

toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor 

sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk 

wees; en God self sal by hulle wees, en hulle God wees. 4 En God sal afvee al die trane van hulle 

oë; en daar sal geen dood meer nie, hartseer en geween wees nie, sodat daar nie meer wees nie, 

want die eerste dinge het verbygegaan. 5 En Hy wat op die troon sit gesê: Kyk, Ek maak alles 

nuut. En hy het vir my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. 6 En hy het 

vir my gesê: Dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek sal hom gee 

wat dors uit die fontein van die water van die lewe, verniet. 7 Hy wat oorwin, sal alles beërwe; 

en Ek sal sy God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees ... 10 En hy het my in die gees weggevoer 

op ‘n groot en hoë berg en wys my die groot stad, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van 

God, 11 dalende Na die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ‘n klip mees kosbare, 

selfs soos die steen jaspis, helder soos kristal; (Openbaring 21:2-7, 10-11 KJV)  

1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat 

uitstroom uit die troon van God en van die Lam. 2 In die middel van sy straat en weerskante van 

die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en 

die blare van die boom is tot genesing van die nasies. 3 En daar sal geen enkele vervloeking 

meer wees nie, maar die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal 

Hom dien: 4 En hulle sal sy aangesig sien; en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees. 5 En daar 
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sal geen nag nie; en wat hulle nodig het nie kers, nie die lig van die son; want die Here God hulle 

verlig; en hulle sal in alle ewigheid regeer. 6 En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is 

betroubaar en waaragtig; en die Here God van die heilige profete, het sy engel gestuur om te wys 

aan sy dienaars wat gou moet gebeur. 7 Kyk, Ek kom gou geseënd is hy wat die woorde van die 

profesie van hierdie boek. (Openbaring 22:1-7 KJV)  

5.5 WAT KOM NEER EN VERTOEF MET DIE MENSDOM OP 

DIE NUWE AARDE?  

God en Jesus Christus (die Lam van God) sal albei woon met die verloste mans 

(en vroue) by die Nuwe (Derde) Aarde in die Boek van Openbaring.  

3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en 

Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees, en hulle ‘n God 

... 22 En ek het nie ‘n tempel daarin! want die Here God, die Almagtige, en die Lam is die 

tempel. 23 En die stad het geen behoefte van die son of die maan, in hom te skyn nie, want die 

heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp ... (Openbaring 21:3, 22-23 KJV)  

1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat 

uitstroom uit die troon van God en van die Lam ... 3 En daar sal geen enkele vervloeking meer 

wees nie, maar die troon van God en van die Lam sal daarin wees dit; en sy diensknegte sal Hom 

... 17 En die Gees dien en die bruid sê: Kom. En laat hom wat hoor, sê: Kom. En laat hom wat 

dors het, kom. En elkeen sal, laat hom die water van die lewe neem, verniet. (Openbaring 22:1, 

3, 17 KJV)  

Tyd en weer God en Jesus Christus word verklaar om die mense wat vir te wees en seën diegene 

wat die ewige lewe het; twee wesens-nie drie nie. Ja, die gawe van die Heilige Gees gestuur het 

op Pinkster is gelowiges te lei en soek uit hulle wat sal glo, maar die gawe van die Heilige Gees 

moet nie met die Heilige Gees is wat God is, verwar word: Die Almagtige Gees wat heilig. 

Verkeerdelik, sommige het misverstaan Openbaring 22:17 die sogenaamde derde deel van ‘n 

trinitariese godheid te ondersteun, want dit bepaal, ‘Gees’. Maar hierdie vers sluit duidelik 

iemand se dat hears’-soos ek en jy. Beteken dit dat ek en jy is ook deel van die drie-eenheid? Die 

antwoord is natuurlik ‘n reuse, ‘Nee!’ As ons gaan persone in ‘n godheid uit hierdie vers te tel 

dan sou dit veel meer as drie mense (!); dit sal al die mense wat gehoor het en het gesê: ‘Kom 

‘sluit. Te veel keer die leringe van mense het geredelik aanvaar as akkurate weergawes van die 

Skrif as hulle moet gestel het af by die eerste geval, omdat die Bybel sê dat God beveel so baie 

keer dat Hy alleen God is. 
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5.6 DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS EN DIE BRUID VAN 

CHRISTUS IS TWEE VERSKILLENDE GROEPE MENSE MET 

VERSKILLENDE BELOFTES TE EIS  

Nog ‘n gebied van verwarring is die misbruik van die kategorieë van mense geïdentifiseer deur 

die Skrif, soos die ‘bruid van Christus’, die ‘Liggaam van Christus, en die’ Kinders van die bruid 

‘, wat verskil van mekaar met hul eie unieke eienskappe en beloftes van God. Want daar is 

beloftes gemaak deur God die Heilige Israel (bruid van Christus) wat verskil van dié wat aan die 

Kerk (Liggaam van Christus), is dit noodsaaklik om te verstaan wat elke kategorie in die Skrif en 

hoe om meer effektief wanneer ons bid weet daardie beloftes wat God gemaak het aan die groep 

behoort ons aan in teenstelling met probeer verskillende beloftes gemaak aan ‘n ander kategorie 

wat in die Bybel te eis. Die ‘Bruidegom’ is Jesus Christus; die ‘Liggaam van Christus’ is van die 

gemeente; die ‘bruid’ is die Heilige Jerusalem van Openbaring 21; en die ‘Kinders van die bruid 

kamer ‘is Israel soos in die volgende verse geïdentifiseer. 

5.7 DIE BRUIDEGOM  

DIE BRUIDEGOM  

=  

DIE LAM VAN GOD  

=  

HERE JESUS CHRISTUS  

Jesus Christus is ‘n hele paar verskillende name en titels in die Skrif soos genoem: Koning van 

die konings en Here van die Here, die eniggebore Seun van God, die Seun van God, die Messias, 

Meester, Meester, Die Shepard King, en so meer. Christus is ook die Lam van God wat gebruik 

kan word om sy verhouding tot God en die troon van God te identifiseer sit op, asook sy rol in 

synde die offerlam vir al ons sondes. 

Jesus Christus is die eerste keer in die Skrif geïdentifiseer as die Lam van God  

deur Johannes die Doper 

29 Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en sê: Dáár is die Lam van God, wat 

neem die sonde van die wêreld. [JESUS CHRISTUS IS DIE LAM VAN GOD] 30 Dit is Hy 

van wie ek gesê het: Ná my kom ‘n man wat voor my geword het, want Hy was voor my. 31 En 

ek het hom geken nie; maar dat Hy openbaar sou word na Israel, daarom het ek gekom en met 

water gedoop. [JOHN IS AAN DOOP MET WATER] 32 En Johannes het getuig en gesê: Ek 

het die Gees sien neerdaal uit die hemel, soos. ‘n duif, en dit het op Hom gebly [DIE GEES UIT 

DIE HEMEL GEKOM EN GEBLY HET OP JESUS CHRISTUS] 33 En ek het hom geken 

nie; maar Hy wat my gestuur om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie sal jy sien die. 
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Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat doop met die Heilige Gees [DIE GEES UIT 

DIE HEMEL GEKOM EN GEBLY HET OP JESUS CHRISTUS, CHRISTUS DOOP 

MET DIE HEILIGE GEES (GEES) (JOHN IS AAN DOOP MET WATER)] 34 En ek het 

gesien en getuig dat Hy die Seun van God. 35 Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan 

en twee van sy dissipels; 36 En kyk toe hy Jesus sien wandel, sê hy: Dáár is die Lam van God! 

[JESUS CHRISTUS IS DIE LAM VAN GOD] (24) 37 En die twee dissipels het hom dit hoor 

sê en Jesus gevolg. 38 Toe Jesus het omgedraai en hulle sien volg, en aan hulle gesê: Wat soek 

jy? Hulle het vir hom gesê: Rabbi, (wat is om te sê, as dit vertaal word, Meester,) waar woon jy? 

(Johannes 1:29-38 KJV); 6 En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier 

lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met 

sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God uitgestuur is oor die hele aarde [JESUS 

CHRISTUS STAAN IN DIE MIDDEL VAN DIE TROON, DIE VIER LEWENDE 

WESENS EN DIE OUDERLINGE)]. (Openbaring 5:6 KJV)  

God en Jesus Christus is albei om aanbid te word.  

13 En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en soos in die see en 

alles wat in hulle is, het ek hoor sê lof en die eer en die heerlikheid en die krag aan Hom wat op 

die troon sit, en aan die Lam vir ewig en altyd. [AAN HOM WAT OP DIE TROON SIT EN 

AAN DIE LAM (NIE OP DIE TROON OP HIERDIE SPESIFIEKE TYD)] (Openbaring 

5:13 KJV)  

Tydens die sewe jaar lange verdrukking, selfs ongelowiges sal erken en roep Jesus Christus, die 

Lam: 16 En Hy sê vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van 

Hom wat op die troon sit, en van die toorn van die Lam: (Openbaring 6:16 KJV)  

9 Daarna het ek gesien, en kyk, ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en 

stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere 

en met palmtakke in hulle hande; 10 en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse 

God wat op die troon sit, en aan die Lam ... [(1) EN AAN ONS GOD (2) AAN DIE LAM]  

17 want die Lam wat in die middel van die die troon is, sal hulle laat wei, en hy sal hulle lei tot 

lewende waterfonteine, en God sal afvee al die trane van hulle oë. (Openbaring 7:9-10, 17 KJV); 

1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat 

uitstroom uit die troon van God en van die Lam ... 3 En daar sal geen enkele vervloeking meer 

wees nie, maar die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom 

dien (Openbaring 22:1, 3 KJV)  

5.8 DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS (DIE KERK)  

4 Want as ons het baie lede in een liggaam, en al die lede het nie almal dieselfde: 5 so is ons 

almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar [DIE BOEK 

ROMEINE IS AANGESPREEK (IN HOOFSTUK 1) AAN CHRISTENE WAT 

VERKLAAR DAT DIE CHRISTELIKE KERK IS ‘EEN LIGGAAM IN CHRISTUS’]  

6 En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is, of profesie, 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DRevelation%2B5:6%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DRevelation%2B5:13%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DRevelation%2B5:13%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DRevelation%2B6:16%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DRevelation%2B7:17%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DRevelation%2B22:3%26version%3DKJV
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laat ons profeteer volgens die maat van die geloof; 7 Of bediening, laat ons wag op ons 

bediening: of wie leer, in die lering; (Romeine 12:4-7 KJV)  

12 Want soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle 

baie, een liggaam is, so ook Christus. 13 Want deur een Gees is ons almal gedoop tot een 

liggaam, of ons Jode of Grieke is, of ons slawe of vrymanne; en ons is almal van te drink in een 

Gees. 14 Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie ... 18 Maar nou het God die lede, 

elkeen van hulle in die liggaam, soos Hy gewil het ... 20 Maar nou is daar wel baie lede, maar net 

een liggaam ... 26 En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede 

saam bly. 27 Maar julle is die liggaam van Christus en lede in die besonder.. 28 En God het 

sommige in die kerk, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna 

kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.  

(1 Kor 12:12-14, 18, 20, 26 -28 KJV)  

2 As julle van die bediening van die genade van God wat by julle aan my gegee is gehoor het:  

3 Hoe dit deur ‘n openbaring wat hy vir my die geheim bekend gemaak; (Soos ek geskryf het 

tevore kortliks woorde, 4 waardeur, wanneer julle lees, julle kan my insig in die verborgenheid 

van Christus kan verstaan) 5 wat in ander tye was nie op die mensekinders bekend gemaak is nie 

soos dit nou aan sy heilige apostels en profete deur die Gees; 6 dat die heidene moet wees mede-

erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die 

evangelie: [WANNEER DIE BEDELING VAN GENADE ARRIVED DIE LIGGAAM 

VAN CHRISTUS INGESLUIT SAVED HEIDENE (EN JODE)] (Efesiërs 3:2 -6 KJV)  

4 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook in een hoop van julle roeping genoem; 5 een 

Here, een geloof, een doop, 6 één God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in 

julle almal is. 7 Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van 

Christus. 8 Daarom het hy gesê, Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes 

gevange geneem en gawes aan die mense gegee het ... 11 En Hy het gegee sommige as apostels, 

en ‘n paar profete, en ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12 Vir die volmaking van 

die heiliges, vir die werk van die bediening, vir die opbouing van die liggaam van Christus: [DIE 

LIGGAAM VAN CHRISTUS IS ALLES DIEGENE WAT DIE GEREDDE SEDERT DIE 

GESKENKE GEGEE DEUR CHRISTUS TOE HY OPGEVAAR HET NA DIE HEMEL 

IN SY OPGESTANE LIGGAAM] 13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en 

van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die statuur van die 

volle grootte van Christus (Efesiërs 4:4-8, 11-13 KJV)  

Jesus Christus is die Hoof van die liggaam, wat is Sy Kerk.  

23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk, en Hy is die 

Verlosser van die liggaam. [CHRISTUS IS DIE HOOF EN VERLOSSER VAN DIE KERK, 

WAT SY LIGGAAM WAT BESTAAN UIT GELOWIGES IN CHRISTUS] (Efesiërs 5:23 

KJV); 24 Nou verbly my in my lyding vir julle en vul dan wat oorblyfsels van die verdrukking 

van Christus in my vlees vir sy liggaam se onthalwe, wat die gemeente is: (Kol 1:24 KJV)  
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5.9 DIE BRUID (HEILIGE JERUSALEM VAN BO)  

DIE BRUID  

=  

LAMB SE VROU  

=  

HEILIGE JERUSALEM UIT DIE HEMEL NEERGEDAAL UIT GOD  

9 En daar het tot my gekom een van die sewe engele wat die sewe skale vol van die sewe laaste 

plae, het, en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die 

Lam. 10 En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en wys my die groot stad, 

die heilige Jerusalem, wat neerdaal uit die hemel van God. (Openbaring 21:9-10 KJV)  

Dit is interessant om te lees dat slegs Jesus Christus en God (God ‘n Gees wat heilig = Heilige 

Gees) wat in hierdie verse, maar nooit enige sogenaamde ‘drie-eenheid’. (25) 

5.10 KINDERS VAN DIE BRUID  

Die Bruidegom en die kinders van die bruid kamer.  

15 En Jesus sê vir hulle: Kan die kinders van die bruid kamer treur so lank as die bruidegom by 

hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal 

hulle vas. (Matthew 9:15 KJV)  

19 En Jesus sê vir hulle: Kan die kinders van die bruid kamer vas terwyl die bruidegom by hulle 

is? so lank as hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. 20 Maar daar sal dae kom 

wanneer die bruidegom van hulle af weg geneem word, en dan sal hulle vas, in daardie dae. 

(Markus 2:19-20 KJV)  

DIE KINDERS VAN DIE BRUID  

=  

DIE KINDERS VAN HEILIGE JERUSALEM  

34 En Hy sê vir hulle: Kan julle die kinders van die bruid kamer vinnig maak, terwyl die 

bruidegom by hulle is? 35 Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle af weg 

geneem word, en dan sal hulle vas, in daardie dae. (Lukas 5:34-35 KJV)  

Johannes die Doper praat oor Christus in Johannes 3: 28 Julle is self my getuies dat ek gesê het: 

Ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor Hom uitgestuur is. 29 Hy wat die bruid het, is die 

bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat hom staan en luister, verbly hom baie oor die 

stem van die bruidegom is dan hierdie blydskap van my volkome. 30 Hy moet meer word, maar 
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ek minder. 31 Hy wat van bo kom, is bo almal; hy wat uit die aarde is aards, en praat van die 

aarde; Hy wat uit die hemel kom, is bo almal ... 34 Want Hy wat God gestuur het, spreek die 

woorde van God, want God gee die Gees nie met mate nie aan hom. 35 Die Vader het die Seun 

lief en het alles in sy hand gegee. (Johannes 3:28-31, 34-35 KJV)  

God het die Gees van Christus sonder maat, en God het ook alles in die hande van Jesus 

Christus. Christus is bo alles omdat God het alle dinge aan sy eniggebore Seun, Jesus Christus, 

wat gebruik word alles wat hy het om te behaag en te gehoorsaam die wil van God. 
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6.1 WIE GEDOEN-DIE WORD, SAL VAN GOD OF CHRISTUS 

IS?  

Wie Will het Jesus nie gehoorsaam toe hy besluit het om te gaan na die Kruis 

tydens sy gesprek met God in die tuin van Getsemane?  

nie sy eie wil nie, maar die wil van God. 

36 Toe kom Jesus met hulle in ‘n plek met die naam van Getsémané, en Hy het aan die dissipels: 

Sit jy hier onderwyl Ek daar gaan bid. 37 En hy het met Petrus en die twee seuns van Sebedéüs 

saam en begin bedroef en benoud word. 38 Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die 

dood toe; bly jy hier, en waak saam met My. 39 En hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy 

aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My 

verbygaan. Nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil [NIE AS JESUS CHRISTUS WILLS 

MAAR SOOS GOD WIL HÊ] 40 En hy het na die dissipels en vind hulle aan die slaap en sê 

vir Petrus: So was julle dan nie met My te waak een uur? 41 Waak en bid, dat julle nie in 

versoeking Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. 42 Hy het weer vir die tweede keer, 

en gebid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink 

nie, laat u wil geskied. [AS CHRISTUS OM TE DRINK ‘HIERDIE BEKER’ DAN DIE 

WIL VAN GOD GEDOEN WORD] 

43 En hy kom en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. 44 En Hy het hulle 

verlaat en weer weg en bid vir die derde keer en dieselfde woorde gesê. [JESUS CHRISTUS 

GEBID EN DIESELFDE WOORDE-DAT HY NIE SOU DOEN WAT HY WIL DOEN, 

MAAR NIE GOD SE WIL (DEUR TE GAAN NA DIE KRUIS)] 45 Daarop kom Hy by sy 

dissipels en sê vir hulle: Slaap maar voort en rus Kyk, die uur is naby, en die Seun van die mens 

word oorgelewer in die hande van die sondaars. (Matthew 26:36-45 KJV)  

32 En hulle het na ‘n plek waarvan die naam Getsémané was en hy sê vir sy dissipels: Sit hier 

onderwyl Ek gaan bid. 33 En hy het met Petrus en Jakobus en Johannes, en begin seer verbaas 

wees, en om baie swaar; 34 En Hy sê vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly jy 

hier, en kyk. 35 En hy het ‘n bietjie verder gegaan en op die grond en bid dat, as dit moontlik 

was, die uur by Hom sou verbygaan. 36 En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik; 

weg te neem hierdie beker van My weg; nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil. [JESUS 

CHRISTUS HET GEVRA HY NIE GEKRUISIG, MAAR INGEDIEN SY EIE WIL DIE 

WIL VAN GOD WAT NODIG CHRISTUS GEKRUISIG WORD] 

37 En hy gekom het, en bevind dat hulle aan die slaap, en sê vir Petrus: Simon, slaap jy? jy kan 

nie een uur te waak? 38 Watch jou en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel 
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gewillig, maar die vlees is swak. 39 Hy gaan toe weer weg en bid, en dieselfde woorde. [JESUS 

CHRISTUS HET WEER GEBID SY KRUISIGING TE VERMY, MAAR INGEDIEN 

AAN GOD SE WIL IN PLAAS VAN OM WAT HY CHRISTUS, WOU DOEN] 40 En toe 

Hy terugkom, vind Hy hulle weer aan die slaap, (want hulle oë was swaar;) hulle het nie geweet 

wat om Hom te antwoord nie. 41 En Hy kom vir die derde keer en sê aan hulle: Slaap maar voort 

en rus dit is genoeg, die uur het gekom; Kyk, die Seun van die mens word oorgelewer in die 

hande van die sondaars. (Mark 14:32-41 KJV);  

40 En toe Hy op die plek kom, sê Hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom. 41 En Hy het 

Hom van hulle afgesonder omtrent ‘n klip kan gooi, en neergekniel en gebid 42 en gesê: Vader, 

as jy bereid is om te wees, verwyder hierdie beker van My. Nogtans nie my wil nie, maar u wil 

geskied [NIE DIE WIL VAN JESUS CHRISTUS MAAR DIE WIL VAN DIE HERE 

GESKIED!] 43 En daar verskyn ‘n engel aan hom uit die hemel, en Hom versterk. 44 En toe Hy 

in ‘n sware stryd Hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels 

wat op die grond. 45 En toe hy opgestaan van die gebed, en by sy dissipels kom, het hy bevind 

dat hulle aan die slaap van droefheid, 46 en sê vir hulle: Waarom slaap julle? Staan op en bid, dat 

julle nie in versoeking kom nie. (Lukas 22:40-46 KJV)  

Ten spyte van alles geweet het wat met Hom sou gebeur, dat God wou Christus 

gewillig ly en sterf aan die kruis, Jesus Christus steeds verkies om nie sy eie 

wil, maar die wil van God Wie is Sy Vader te doen.  

1 Toe Jesus dit gesê het, het Hy met sy dissipels oor die spruit Kedron gegaan waar daar ‘n tuin 

was, waarin Hy self gegaan het en sy dissipels. 2 En Judas, wat Hom sou verraai, het ook die 

plek vir Jesus dikwels daar bymekaargekom het met sy dissipels. 3 En Judas het die afdeling 

soldate en die dienaars van die owerpriesters en die Fariseërs het daar gekom met fakkels en 

lampe en wapens. 4 En omdat Jesus alles geweet het wat oor Hom sou kom, het uitgegaan en aan 

hulle gesê: Wie soek julle? [JESUS CHRISTUS HET STEEDS GOD SE WIL HOEWEL 

HY GEWEET HET DAT HY OOR TE GEMARTEL EN UITGEVOER AAN DIE 

KRUIS] (Johannes 18:1-4 KJV)  

Jesus Christus het nie sy eie wil doen nie; Hy het die wil van God Wie is sy pa. 

6.2 HET DIE WIL VAN JESUS CHRISTUS VERSKIL VAN 

GOD?  

Vir Jesus Christus om te sê dat God se wil te doen en wat om nie Sy eie wil-beteken dat twee 

afsonderlike testamente bestaan het ten tyde Christus het hierdie state. Maar God so sy 

eniggebore Seun liefgehad dat Jesus Christus het geweet sy pa het die wil wat hierbo 

gehoorsaam word enige ander wil-insluitende sy eie wil. Skrif toon dat Christus het geweet dat 

God hom liefgehad, en dat die wil van God sou die beste wil vir God se totale plan van 

verlossing wat ingesluit Christus se welstand, opstanding en verheffing tot heerlikheid by die 

regterhand van God. 
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6.3 ‘U WIL GESKIED’  

In die dikwels opgesê gebed van ons Here, ‘Die Here se Gebed’ en Jesus Christus se betraand 

bevestiging aan God dat God se wil in die tuin van Gethsemene gedoen word voor sy 

inhegtenisneming deur die tempel wagte, twee testamente word geïdentifiseer:  

(1) die wil van God.  

9 Hierna wyse dus bid jy: Ons Vader wat kuns in die hemel, geheilig wees om jou naam. 10 Jou 

koninkryk kom. (Mattheus 6:9-13 KJV)  

en  

(2) die wil van Jesus Christus.  

41 En hy het onttrek uit hulle oor ‘n klip kan gooi, en sy knieë af,en gebid,42 en gesê,Vader, as 

jy be willing,remove this cup from me: nevertheless not my will, but yours,be done. 43 And 

there appeared an angel to him from heaven, strengthening him. 44 And being in an agony he 

prayed more earnestly: en sy sweet was soos dit was ‘n groot druppels van bloed val af te die 

grond. (Lukas 22:41-44 KJV)  

Die Skrif verklaar dat: Jesus Christus het God aanbid; erken dat Sy Vader was en is God; 

verklaar dat Hy na die aarde deur God gestuur is; God het aan ander; en geluister na die wil van 

God. Die Bybel sê ook dat Jesus Christus te lewe uit die dood opgewek is deur God, bevorder 

om te sit aan die regterhand van God se troon en gesag gegee oor alles (behalwe die troon van 

God). 

1 God, wat op diverse keer en op baie [BAIE] maniere gepraat in die tyd verby aan die vaders 

deur die profete, 2 Het in hierdie laaste dae gepraat om ons deur sy Seun, wie hy aangestel 

erfgenaam van alle dinge, deur wie ook Hy het die wêreld; 3 Wie om die helderheid van sy 

heerlikheid, en die uitdruklike beeld van sy persoon, en die handhawing van al die dinge wat 

deur die woord van sy krag, toe hy moes deur homself versoen ons sondes, sit af op die regte 

hand van die Majesteit op hoë, 4 Om gemaak so veel beter as die engele, [JESUS CHRISTUS 

WAS SO GEMAAK BAIE BETER AS DIE ENGELE] as hy deur die erfenis verkry ‘n meer 

‘n uitstekende naam as hulle. 5 Want aan wat van die engele sê Hy op enige tyd, Jy is my Seun, 

hierdie dag het ek verwek jy? En weer, ek sal wees om hom ‘n Vader, en Hy sal wees om my ‘n 

Seun wees? 6 En weer, wanneer hy bring in die eersgeborene in die wêreld, het hy gesê,en laat al 

die engele van God aanbid hom. [GOD BEVEEL HET OM AL SY ENGELE TE AANBID 

JESUS CHRISTUS] 7 En van die engele het hy gesê: Wie maak sy engele geeste, en sy 

ministers ‘n vlam van die vuur. 8 Maar aan die Seun het hy gesê, U troon, o God, is vir ewig en 

altyd; n septer van geregtigheid is die septer van u koninkryk. [GOD JESUS CHRISTUS 

GENOEM ‘O GOD’ EN HET VERKLAAR DAT CHRISTUS SE TROON IS FOREVER] 

9 Jy het lief geregtigheid, en gehaat ongeregtigheid; dus God, selfs jou God, het die gesalfde jy 

met die olie van blydskap bo jou vriendinne. [GOD GESALF JESUS CHRISTUS BO 
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CHRISTUS SE FELLOWS] 10 En U,Here,in die begin het die gelê fondament van die aarde; 

en die hemele is die werk van u hande: [JESUS CHRISTUS DIE FONDAMENT VAN DIE 

AARDE EN DIE HEMELE IS WERKE VAN SY HANDE]  

11 Hulle sal vergaan; maar jy bly; en hulle almal sal voortgaan ou as nie ‘n kleed; 12 En as ‘n 

gewaad sal jy vou hulle op,en hulle sal word verander: maar jy is die dieselfde, en u jare sal nie 

misluk. 13 Maar aan wat van die engele sê Hy op enige tyd, Sit op my reg hand, totdat ek maak 

jou vyande jou voetbank? [GOD HET JESUS CHRISTUS GOD SE REGTERHAND SIT 

TOT ALLE CHRISTUS SE VYANDE GEMAAK VOETBANK VAN SY VOETE] 14 Is 

hulle nie al dienende geeste, gestuur uit te minister vir hulle wat sal wees erfgename van 

redding? [ALL ENGELE IS DIENENDE GEESTE WAT UITGESTUUR MENSE TE 

BEDIEN WIE WORD VERLOSSING]. (Hebreërs 1:1-14 KJV)  

1 Daarom het ons behoort die meer te gee erns ag te gee op wat ons gehoor het,dat enige tyd wat 

ons moet laat glip. 2 Vir As die woord gespreek deur engele was standvastig, en elke oortreding 

en ongehoorsaamheid ontvang ‘n net betaling van vergoeding; 3 Hoe sal ons ontvlug as ons 

nalaat so groot heil; wat by die eerste begin te word gepraat deur die Here,en is bevestig te ons 

deur die wat gehoor het, 4 God ook saam getuig,beide met tekens en wonders, en met allerhande 

[BAIE] wonderwerke, en geskenke van die Heilige Gees, volgens te sy eie wil? 5 Want aan die 

engele het Hy nie in onderdanigheid die wêreld te kom,waarvan ons praat. [DIE VOLGENDE 

WÊRELD SAL ONDERHEWIG OM GOD SE ANGELS-NIE ‘N MENS] 6 Maar een in ‘n 

sekere plek getuig,sê,Wat is die mens, dat jy are mindful of him? or the son of man, that you visit 

him? 7 You made him a little lower than the angels; you crowned him with glory en eer, en het 

stel hom oor die werke van u hande: 8 U het sit al die dinge in onderdanigheid onder sy. voete 

Vir in dat hy sit al in onderdanigheid onder hom het hy links niks wat nie sit onder hom. Maar 

nou is ons sien nie nog alles dinge sit onder hom.  

9 Maar ons sien Jesus, wat is gemaak ‘n bietjie laer as die engele vir die lyding van die dood, 

gekroon met eer en eer; dat hy deur die genade van God moet smaak dood vir elke. man 10 Want 

dit het Hom vir wie is almal dinge, en deur wie is almal dinge in die totstandkoming van baie 

seuns te eer, te maak die kaptein van hul redding perfekte deur lyding. [JESUS CHRISTUS IS 

DIE KAPTEIN VAN VERLOSSING WAT VOLKOME DEUR SY LYDING TYDENS SY 

EERSTE KOMS NA DIE AARDE] 11 Want beide hy wat heilig en hulle wat geheilig is al van 

een: vir wat oorsaak hy is nie skaam om te noem hulle broers, [DIE WAT GERED IS EEN 

MET CHRISTUS EN WORD GENOEM ‘BROERS’ IS DEUR CHRISTUS] 12 en gesê: Ek 

sal verklaar jou naam te my broeders, in die midde van die gemeente sal Ek U prys te jy. 13 En 

weer, ek sal my sit trust in hom. En weer, Kyk ek en die kinders wat God het gegee my. [DIE 

WAT GERED IS GEROEP ‘KINDERS’ WAT GOD GEGEE HET JESUS CHRISTUS] 14 

Omdat dan as die kinders is deelgenote van vlees en bloed, hy het ook self ook het deel van die 

dieselfde, wat deur die dood hy dalk vernietig hom wat het die krag van die dood, wat is,the 

devil; 15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. 

16 For verily he took not op hom die aard van engele; maar hy het op hom die saad van. 

Abraham 17 Daarom in al die dinge dit uitgelê hom gemaak word soos sy broers, dat hy dalk 

wees ‘n barmhartige en getroue hoë priester in die dinge aangaande na God, na versoening maak 

vir die sondes van die mense. [JESUS CHRISTUS WAS GEMAAK IN ‘N MENS WORD 

SODAT HY KAN LY VERSOEKING EN DAN KAN ‘SUCCOUR’ MENSE WAT 
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VERSOEK] 18 Want in daardie Hy homself het gely word in die versoeking,hy is in staat om 

hulp kom die wat in die versoeking. (Hebreërs 2:1-18 KJV)  

Daar was ‘n dag wanneer Jesus Christus was ‘gebore’ is deur God.  

5 So ook Christus verheerlik nie homself te word gemaak deur ‘n hoë priester, maar hy wat gesê 

te hom Jy is my Seun, tod ay het ek verwek jy. (Hebreërs 5:5 KJV) Kan dit dus gesê word dat 

voor hierdie dag Jesus Christus was nie ‘gebore’ van God? God verklaar dat die Skrif kom van 

Hom en dat Hy as eerlik en opreg geneem word sodat die antwoord is, ja, Jesus Christus was nie 

gegenereer voor die dag van God die vader van Christus. Maar die Skrif verklaar dat Jesus 

Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid: 8 Jesus Christus die dieselfde,gister, en tot 

dag, en vir ewig. (Hebreërs 13:8) Kan hierdie vers verwys na Jesus Christus voordat hy opgewek 

aan die Regterhand van God? Nee, as die Bybel die geïnspireerde Woord van God-Jesus Christus 

is bevorder en verheerlik nadat God Hom uit die dood opgewek en Christus aan sy regterhand; 

Dinge verander en so ook Jesus Christus, uit die heerlikheid Christus gehad het voordat Hy na 

die aarde gekom as gesamentlike skepper met God ‘in die begin’ en Maria se baba in Bethlehem 

aan die heerlikheid Hy het in Sy opgestane liggaam (van ‘heerlikheid tot heerlikheid’).  

Die hoogte van Jesus Christus aan die regterhand van die troon van God plaasgevind het na 

Christus in die hemel opgeneem in Sy opgestane liggaam en as ‘n direkte gevolg van Christus se 

getrouheid die wil van God te doen; Jesus Christus het God geken het en God wat by sy pa en sy 

hemelvaart en verheerliking gekom deur leer en gehoorsaamheid aan God aanbid.  

Jesus Christus, geleer wat gehoorsaamheid as gevolg van die dinge wat Hy gely 

het. En Jesus Christus die bewerker van ewige saligheid geword nadat 

vervolmaak. Ons Here Jesus Christus ontwikkel en het die heerlikheid en 

verantwoordelikhede, want God het dit aan Jesus Christus, nadat hy God 

gehoorsaam, want God gely het, en vervolmaak is deur God. Ja, die Skrif 

verklaar dat Jesus Christus het ‘n paar soort van posisie en eer voordat Hy na 

die aarde gekom, maar dit beteken nie noodwendig so afstoting was dieselfde 

posisie of heerlikheid  

Hy is later in sy opgestane liggaam gegee deur God.  

6 As hy sê ook in ‘n ander plek, Jy is ‘n priester vir ewig na die einde van Melgisédek. 7 Wie in 

die dae van sy vlees, toe hy aangebied het om gebede en smekinge met sterk geroep en trane te 

hom wat in staat te red hom uit die dood, en is gehoor in wat hy gevrees; 8 U gh hy was ‘n Seun, 

nog geleer het hy gehoorsaamheid deur die dinge wat hy gely het; 9 En wat gemaak perfekte,hy 

het die skrywer van ewige heil te alle wat gehoorsaam. hom [JESUS CHRISTUS GEWORD 

HET DIE SKRYWER VAN VERLOSSING NADAT HY VERVOLMAAK DEUR SY 

GEHOORSAAMHEID AAN GOD SE ROEPING VIR HOM OM AAN DIE KRUIS VIR 

JOU EN MY] (Hebreërs 5:6-9 KJV)  
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Die Bybel openbaar nie net wat Jesus Christus vir God gedoen het voordat hulle gestuur na die 

aarde, maar ons word vertel dat Jesus Christus die hemel en die aarde met God geskep het, 

gedien en God aanbid wat Hy roep Sy Vader, is uit die dood opgewek is deur God en gaan sit 

aan die regterhand van God met niemand anders om meer as Hom behalwe God wat alleen sit op 

die troon van God.  

Die tradisies van mense beweer dat God en Jesus Christus is dieselfde persoon; 

hierdie posisie het geen fondament in die Skrif nie saak watter periode tyd word 

beskou. verlede, hede of toekoms Dus, wanneer teenstrydighede ontstaan tussen 

die verse in die Bybel en die lesse geleer uit die preekstoel sou dit wys wees om 

die Bybel te aanvaar oor wat mans en hul tradisies te leer. 

Daar is baie verse in die Skrif wat die hele verklaar die unieke en heerlike verhouding tussen 

God en Sy eniggebore Seun, die Here Jesus Christus, wat die Heilige, heerlike, grootmoedige, 

opofferende, profetiese, en volkome liefde van God vir mans en vroue oral tyd. Maar sommige 

het hul eie misverstand van hoe spesiaal en dinamiese verhouding is, is ingevoeg, en sal wees 

tussen God en Jesus Christus, en daarna, beroof die leser van die Bybel van ‘n Skriftuurlike 

begrip (en toepassing) van God se beloftes aan die wêreld. 

Jesus Christus is die versoeking en soos geen ander man of verduur proewe op aarde vrou-maar 

Hy het geseëvier en oorwin totale duisternis in gehoorsaamheid aan God se wil vir Hom en almal 

wat sou noem Hom om vergifnis. (26) Ja, Jesus Christus gewillig onderwerp Sy gees en liggaam 

geheel en al aan die wil van God en heeltemal die prys van sonde vir almal betaal. Ja, Jesus 

Christus, ons vrese gevoel en as ons versoek is (en selfs groter) en tog Hy het verkies om God te 

gehoorsaam en so verhewe bo alles wat hom uitgedaag. Hy kon God ongehoorsaam het; 

inteendeel, Hy het nie geluister na sy eie wil, maar die wil van God, wat Hy altyd gehoorsaam. 

(27) Dit is nie meer of vreemde inligting of didaktiese analise gebring in van buite die Bybel 

soos in die tradisies van mense-dit in die verklaarde Skrif. Jesus Christus het nie sy eie wil; Hy 

het die wil van Sy Vader wat God is. 

6.4 AAN WIE HET JESUS CHRISTUS BID?  

Aan wie het Jesus Christus bid voor, tydens, en na sy dood aan die Kruis? Die 

Here se Gebed ‘, die’ Bergpredikasie ‘, en baie ander rekords in die Bybel wys 

dat Jesus Christus in intieme aanbidding van God en dialoog met God. Jesus 

Christus het nie bid vir homself; Hy bid tot God wat sy Vader. Jesus Christus is 

God se gebore seun SLEGS wat getrou en gehoorsaam in alle situasies hy 

gekonfronteer en was  

die missie hy gestuur te voltooi aan die Kruis. 
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6.5 AAN WIE HET JESUS CHRISTUS AANBID?  

Tyd en weer, Jesus Christus God aanbid, en daar is nie ‘n rekening in die Skrif waar God aanbid 

Jesus Christus. Die verhouding tussen God en Jesus Christus is respek en aanbidding van ‘n 

gehoorsame seun na sy liefdevolle vader. In punt, die rekord in Hoofstuk 1.5 van hierdie boek 

beweer dat Jesus Christus verhef tot die regterhand van God NA God het Hom uit die dood. Vir 

Jesus Christus verhef word tot die regterhand van God vereis dat sy vorige posisie is nie so 

verhewe as die nuwe posisie (aan die Regterhand van God). Of Christus het hierdie selfde 

verhoogde posisie voor God Hom na die aarde gestuur word nie genoem in die Bybel. Wat is 

vermeld, egter, is dat Jesus Christus hoër as die engele gemaak en is mag gegee deur God dat Hy 

nie voor om ‘beloon’ tot hierdie nuwe posisie van gesag (oor alles behalwe die troon van God) 

op grond van sy gehoorsaamheid geleer deur te gaan na die kruis vir jou en my. 

6.6 WAT JESUS CHRISTUS UIT DIE DOOD OPGEWEK?  

Jesus Christus is werklik gesterf; Christus aan die kruis gesterf het nadat Hy verklaar, ‘Dit is 

volbring’: 30 Toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en 

die gees gegee. (Johannes 19:30 KJV) wat dood Jesus Christus het Homself nie verhoog uit die 

graf; God het. Baie Skriftuurlike verse God verklaar sal (en het) verhoog Jesus Christus uit die 

dood. Inderdaad, die kernvers vir redding vereis dat ‘n persoon glo dat God het Jesus Christus uit 

die dood: 

9 As jy bely met jou mond die Here Jesus, en sal in jou hart dat God Hom uit die dood opgewek 

glo, sal jy gered word. 10 want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot 

redding. (Romeine 10:9-10 KJV)  

Om te glo dat Christus Homself opgewek is nie Skriftuurlik maar ‘n leuen wat die groot 

probleem dat die onderrig wat Jesus Christus is God konfronteer. Hoekom sou nie die Bybel 

meld dat ‘n persoon nodig het om Jesus te glo self geopper is of dat Jesus Christus is God? 

Nêrens is so ‘n stelling wat gemaak is of vereis word vir redding in die Skrif. Altyd, die Bybel 

vereis dat ‘n individu glo dat Jesus Christus die eniggebore Seun van God; dat Jesus Christus vir 

hulle sondes gesterf; en dat God het Jesus Christus uit die dood. 

6.7 KAN ONS DOEN GROTER WERKE DOEN AS GOD?(!)  

Beslis nie! En dit is lasterlik vir enigiemand om dit te sê nie, laat staan glo hulle kan iets groter 

as die God wat die kosmos geskep en sy eniggebore Seun na die aarde gestuur het. Waarom dan, 

het Jesus Christus verklaar dat gelowiges se groter werke as hierdie, want Hy gaan na God sal 

doen? 

12 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo-die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; 

En groter werke as hierdie sal Hy doen; omdat Ek na my Vader. 13 En alles wat julle in my 

Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.  

(Johannes 14:12-13 KJV)  
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As Jesus Christus is God sou dit lasterlike om te glo nie, laat staan aanvaar, dat 

ons niks groter as God kan doen. In plaas daarvan om te erken dat Jesus 

Christus het die wil van God en is nie ‘n God-die Skrif is nie teenstrydig en 

word dit meer waarskynlik is dat hierdie ‘n groter werke was te bemagtig word 

deur God na Jesus Christus het na die regterhand van God se troon. 

Gegewe dat die gelowiges ontvang krag uit die hoogte op Pinkster die wonderlike werke van 

God in tale wat hulle het nie in aanbidding aan God geleer het, en dat Christus verklaar dat ‘met 

nuwe tale sal spreek’ te praat, kan dit aangevoer word dat ‘praat in tale ‘was die’ groter werke as 

Jesus Christus het reeds dooie mense opgewek het, het die siekes genees, en ander wonderwerke 

wat die gelowiges later het na Pinkster; maar nêrens Skrif rekord Christus spreek in tale voor Sy 

stelling in Johannes 14:12 of enige ander vers voor of na Sy hemelvaart. In plaas daarvan, het 

Christus profesieë dat diegene wat in Hom glo ‘sal met nuwe tale spreek’: 17 En hierdie tekens 

sal hulle volg wat glo, In my naam sal hulle duiwels uitdryf; met nuwe tale sal hulle spreek. 

(Mark 16:17 KJV) Al die wonderwerke, tekens en wonders is reeds deur Jesus Christus en Sy 

opdrag volgelinge voordat hy het die bogenoemde verklaring, maar wat nog nie voor Christus se 

hemelvaart gedoen is in die Hemel nie, maar begin van Pinkster af, was ‘spreek in tale. 

4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale te praat, soos 

die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 5 En daar het in Jerusalem Jode gewoon, 

godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. 6 En toe hierdie was in die buiteland 

gegaan, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy 

eie taal. 7 en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Kyk, is nie almal wat daar 

spreek Galileërs nie? 8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? 9 

Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus 

en Asië, 10 Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en vreemdelinge van 

Rome,Jode en Jodegenote, 11 Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot 

dade van God spreek. (Handelinge 2:4-11 KJV)  

God wil nie hê jy en my onkundig oor geestelike gawes (of ‘n geestelike sake ‘) 

te wees en het aangeteken inligting in die Bybel oor spreek in tale, sodat ons 

meer kan leer oor dit en  

soek Sy lof en wil vir ons lewens in hierdie belangrike onderwerp. 

1 En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig. 2 Julle weet dat 

julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is. 3 Daarom gee 

ek jou te verstaan, dat niemand wat deur die Gees van God roep Jesus ‘n vervloeking: [WAT 

DEUR DIE GEES VAN GOD HET NIE JESUS NIE VLOEK (HIERDIE 

GERUSSTELLING IS NODIG OMDAT MENSE NIE WEET NIE WAT HULLE SÊ 

WANNEER HULLE PRAAT IN TALE)] en dat niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, 

maar deur die Heilige Gees. [DIT IS ONMOONTLIK VIR ‘N PERSOON OM TE SÊ DAT 

JESUS DIE HERE SONDER DIE HEILIGE GEES] 4 Daar is wel verskeidenheid van 
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genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. 5 en daar is verskeidenheid van bedieninge, maar dit is 

dieselfde Here. 6 en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in 

almal werk. 7 Maar die openbaring van die Gees gegee aan elkeen almal om voordeel te trek.  

8 Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid; aan ‘n ander woord van kennis 

deur dieselfde Gees;  

9 aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees; aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking 

deur dieselfde Gees; 10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander 

onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande [BAIE] allerhande tale; aan ‘n ander uitleg 

van tale: 11 Maar al hierdie werke dat een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel 

soos Hy wil. 12 Want soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een 

liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. 13 Want deur een Gees is ons almal 

gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, of ons slawe of vrymanne; en ons is almal van 

te drink in een Gees. [DIE WAT GERED GEDOOP DEUR DIE GEES TOT EEN 

LIGGAAM] 14 Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. 15 As die voet sou sê: 

Omdat ek nie die hand is ek nie aan die liggaam; daarom is dit nie van die liggaam? 16 En as die 

oor sou sê: Omdat ek nie die oog is, is ek nie aan die liggaam; daarom is dit nie van die liggaam? 

17 As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, 

waar sou die reuk wees? 18 Maar nou het God die lede, elkeen van hulle in die liggaam, as dit vir 

hom behaag. 19 En as hulle almal een lid was, waar sou die liggaam wees? 20 Maar nou is daar 

wel baie lede, maar net een liggaam. 21 En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het julle nie nodig 

nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie.  

22 Nee, veel meer sal hulle lede van die liggaam, wat blyk te wees die swakste nodig: 23 en dié 

lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en ons 

onbevallig dele het oorvloediger sierlikheid. 24 terwyl ons sierlike lede dit nie nodig om: maar 

God het die liggaam saamgestel en hy oorvloediger eer gegee aan daardie deel wat ‘n tekort. 25 

sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees; maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar 

mag dra. 26 En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. 

27 Nou is jy die liggaam van Christus en lede in die besonder. 28 En God het sommige in die 

kerk, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna 

genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. 29 Is al die apostels? is 

almal profete? is almal onderwysers? is al die werkers van wonderwerke? 30 Het almal 

genadegawes van gesondmaking? nie almal in tale spreek? almal dit uitlê nie? 31 Maar beywer 

julle [ERNSTIG SOEK EN DESIRE] die beste gawes; en wys ek vir julle ‘n nog uitnemender 

weg. (1 Kor 12 KJV)  

Ons is nie onkundig van geestelike gawes (of sake) te wees en is na ‘beywer julle ‘die’ beste 

gawes. Grootliks wil hê dat sulke seëninge van God moet beteken dat hierdie gawes kan gesoek 

word en bereik as God vermaan ons om dit te doen in die Skrif. Ingesluit in hierdie afdeling van 

die Bybel is ‘duikers (baie) soorte of tale ‘wat is een van die’ openbarings van die Gees in vers 

10. Om te praat in tale is ‘n manifestasie, ‘n uiterlike teken, dat ‘n persoon wat gered is en het 

onverganklike saad van God aan die binnekant! Inderdaad, terwyl dit ‘n uitdaging of ongemak 

aan diegene wat na God soek na nog lief (in hierdie tyd) wees nie in tale praat nie hulle 

aangemoedig word om deur God Wie verklaar in die Skrif dat Hy sy Gees aan almal wat vra vir 

die heilige wil gee gees van Hom en dat Hy wil hê dat almal gered sal word. 
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9 En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal 

oopgemaak word. 10 Want elkeen wat vra, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, 

sal oopgemaak word. 11 As ‘n seun brood van enige van julle wat vra, is ‘n pa, sal hy ‘n klip sal 

gee; of as hy ‘n vis vra, sal hy ‘n vis gee hom ‘n slang? 12 Of as hy ‘n eier vra, sal hy vir hom ‘n 

skerpioen gee? 13 As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes te gee aan jou kinders, hoeveel 

te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid? (Lukas 11:9-13 KJV)  

29 Maar as van nou, sal jy moet die Here jou God soek, laat julle hom vind, as jy Hom soek met 

jou hele hart en met jou hele siel. (Deuteronomium 4:29 KJV)  

12 Dan sal julle My aanroep, en jy moet gaan en bid vir my, en ek sal na julle luister. 13 En julle 

sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. 14 En Ek sal julle laat vind, spreek die 

Here: Ek sal julle lot verander, en Ek sal julle uit al die nasies versamel en uit al die plekke 

waarheen Ek hulle verdryf het, spreek die Here; en Ek sal julle terugbring na die plek waar Ek 

julle in ballingskap weggevoer het. (Jeremia 29:12-14 KJV)  

7 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word: 

8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak 

word. 9 Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip gee; 

10 Of as hy ‘n vis vra, sal hy gee hom ‘n slang? 11 As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes 

te gee aan jou kinders, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan 

die wat Hom bid? (Mattheus 7:7-11 KJV)  

24 God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde, woon 

nie in tempels met hande gemaak; 25 Dit is ook nie aanbid met mans se hande, asof hy iets nodig 

het, terwyl hy aan almal lewe en asem en alles gee; 26 En Hy het uit een bloed al die nasies van 

die mensdom gemaak om oor die hele oppervlakte van die aarde te woon, en het die vooraf 

bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, 27 sodat hulle die Here kon soek, 

of nie miskien hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons:  

28 Want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: 

Want ons is ook sy geslag. (Hand 17:24-28 KJV)  

3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand nie weer gebore 

word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens 

gebore word as hy oud is,? kan hy die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore 

word nie? 5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand nie gebore word uit 

water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6 Wat uit die vlees gebore is, 

is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7 Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, 

julle moet weer gebore word nie. [EK EN JY MOET WEER GEBORE WORD VAN DIE 

GEES] 8 Die wind waai waar hy noem, en jy daarvan hoor die geluid, maar jy weet nie waar dit 

vandaan kom, en waar dit gaan: So is elkeen wat uit die Gees gebore is, (28) 9 Nikodémus 

antwoord en sê vir Hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? 10 Jesus antwoord en sê vir hom: Is jy 

‘n meester van Israel, en weet hierdie dinge nie? 11 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, ons 

spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en jy neem ons getuienis nie. 12 As 

Ek vir julle gesê aardse dinge, en julle glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse 

vertel? 13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, maar hy wat uit die hemel gekom het, 

naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. 14 En soos Moses die slang in die woestyn 
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verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, 15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie 

verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe. 16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy 

eniggebore Seun, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe. 

17 Want God het sy Seun gestuur het nie in die wêreld om die wêreld te veroordeel nie, maar dat 

die wêreld deur Hom gered kan word. (Johannes 3:3-17 KJV)  

3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser; 4 Wie sal hê dat alle mense gered 

word en tot kennis van die waarheid kan kom nie. [GOD WIL HÊ DAT ALMAL GERED 

WORD EN WEET WAT DIE WAARHEID DAT DAAR EEN GOD IS EN DAT JESUS 

CHRISTUS BEMIDDEL TUSSEN GOD EN DIE MENSE] 5 Want daar is een God en een 

Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus; 6 wat Homself gegee het as ‘n 

losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. (1 Timoteus 2:3-6 KJV)  

Inderdaad, ek het persoonlik ‘n vrou wat gesukkel met hierdie onderwerp, totdat ek aan haar gesê 

dat ek haar hoor in tale tydens haar slaap praat bekend; keer sy vertel dat sy in tale gepraat het sy 

dadelik voortgegaan om dit te doen in die voorkant van my en is verheug in hierdie seën van 

daardie punt af. My eie seun in tale gepraat toe hy drie jaar oud was; dit is iets wat ek nie verwag 

het nie en was baie interessant gegee dat ‘n volwasse samehangende klinkende taal het uit sy 

mond. Hy was nie buite-beheer en verskyn geseën en die Here het vir my gesê dit was ‘n teken 

vir my dat Kaleb het Heilige Gees wat steeds sigbaar wees in sy lewe. Ek het ook gekoördineer 

klasse op die Bybel waar almal in die finale sessie in tale gepraat nadat hulle uit die Bybel wat 

vermaan en bemoedig hulle in hierdie wonderlike ervaring geleer het oor dit. In teenstelling met 

sommige van die tonele baie gesien het in kerke waar mense agteruit val, skud, en selfs beweer 

dat hulle ‘gedood in die gees’, die Bybel nie sulke dwaasheid te leer en in plaas daarvan vereis 

dat alles te welvoeglik om gedoen en dat elke persoon sal nooit beheer (soos sommige beweer) 

verloor. 

‘N Persoon kan nie sê dat Jesus die Here sonder die Heilige Gees. Dit is nie 

genoeg om net verwoord die woorde ‘Jesus is die Here’; ‘n persoon moet praat 

deur die Gees van God wat in almal wat glo dat God Jesus Christus uit die dood 

opgewek en het bely dat Jesus Christus die Here is van hul lewe woon. Slegs 

dan kan hulle sê dat Jesus die Here is volgens die Skrif. 

Die duiwels glo almal (en hulle sidder) dat daar is een God en weet dat Jesus Christus die Here 

is, maar dit beteken nie dat hulle kan wedergebore van God se Saad deur te sê, ‘Jesus is die 

Here’ en die ewige lewe; dit moet deur die ‘Gees van God gepraat word. 

17 Net so is die geloof, as dit geen werke het nie, is dood, om alleen. 18 Ja, ‘n man kan sê, Jy het 

die geloof en ek die werke wys my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou my geloof wys uit my 

dade. 19 Jy glo dat God één is; jy nie goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. 20 Maar sal 

jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? (Jakobus 2:17-20 KJV)  

Inderdaad, sal almal en alles (insluitend die veroordeelde geestelike en menslike vyande van 

God) bely dat Jesus die Here ‘: 9 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam 

gegee wat bo elke naam is, 10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die 
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hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde; 11 en elke tong sou bely dat Jesus 

Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. (Filippense 2:9-11 KJV)  
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7.1 NAME EN FUNKSIES IN DIE SKRIF GEBRUIK  

Baie kan geleer word uit die gebruik van name en titels in die Bybel. God gebruik nie net ‘n paar 

name en titels vir Homself en Jesus Christus te wys wat Hy doen op die oomblik in die Skrif, 

soos: Here, Seun van die mens, Adam (1ste en 2de), Meester, Onderwyser / Rabbi, Verlosser, 

God / god (29) Hy verander ook die name van individue en nasies Sy Wil en roeping vir hierdie 

mense, soos Abram na ‘Abraham aan te dui (Genesis 17:5 KJV) en Jakob aan Israel’ (Genesis 

32:28 KJV). Die Bybel gebruik ook name en titels toeskryfbaar aan God en Jesus Christus vir 

heilige engele, mense, duiwels en Satan, soos: ‘Here’ en ‘God. 

Omdat titels en name kan nie altyd toegeskryf word aan dieselfde persoon is dit 

belangrik om die konteks en sinne waarin die titel en name word gebruik om 

verwarring te voorkom en te verstaan as die Skrif verwys na God, Jesus 

Christus, ‘n engel om te lees, of ‘n mens in die vers.  

7.2 WAT GENOEM WORD ‘HERE’ IN SKRIF?  

Eerder as om te aanvaar dat elke keer die titel ‘Here’ in die Skrif verwys outomaties aan God of 

Jesus Christus is dit belangrik om te kyk na die konteks van die woorde, sinne, en afdeling waar 

‘Here’ is gebruik. Anders, dinge, eienskappe, en aksies toegeskryf aan mense of engele in die 

vers kan verkeerdelik aanvaar word hierdie optrede, eienskappe, en dinge Skrif verklaar oor God 

of Jesus Christus te wees. Omdat gelowiges geroep om God in Gees en in waarheid te aanbid dit 

is dus noodsaaklik verskeie voorvalle van die titel ‘Here’ wat nie verwys na God of Jesus 

Christus om daarop te let dat ons nie versuim om te verstaan wat God sê vir ons in die Bybel. 

Die volgende verse illustreer hoe die titel, ‘Here’ duidelik nie altyd verwys na God of Jesus 

Christus in die Skrif:  

Hagar wat Sarai, Abraham se eerste vrou bedien, het die Engel van die HERE, 

‘Jy God; Skrif genoem die engel van die Here, ‘die Here’. 

7 En die engel van die HERE het haar by ‘n fontein van die water in die woestyn gevind, by die 

fontein op pad na Sur. 8 En hy het gesê: Hagar, slavin van Sarai, wanneer het jy kom? en waar 

gaan jy heen? En sy antwoord: Ek vlug van die aangesig van my meesteres Sarai af weg. 9 En 

die Engel van die Here aan haar gesê: Gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar 

hande. 10 En die Engel van die Here aan haar gesê ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, 

sodat dit nie getel kan word weens die menigte nie. 11 En die Engel van die Here aan haar gesê: 
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Kyk, jy is swanger en sal ‘n seun baar, en sal sy naam Ismael noem; want die Here het jou in jou 

ellende ... 13 gehoor Toe noem sy die Naam van die Here wat met haar gespreek, Jy het God my 

sien, want sy het gesê: Het ek hier ook gesien na Hom wat my sien? [DIE ENGEL VAN DIE 

HERE GENOEM ‘ HERE DEUR DIE SKRIF; SARAI GENOEM DIE ENGEL VAN DIE 

HERE, ‘JY God] (Genesis 16:7-11, 13 KJV)  

Sarai (Sarah) het haar man, ‘My Here.  

1 En die HERE het aan hom verskyn het in die vlaktes van Mamre terwyl hy by die tent in die 

hitte van die dag sit; 2 En hy het sy oë ophef en gesien, en kyk, staan daar drie manne voor hom 

en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die tent af en buig hom na die aarde, 3 en sê: My 

Here, As ek nou guns in jou oë gevind het, gaan nie weg, ek bid julle, by u kneg ... 9 En hulle sê 

vir hom: Waar is Sara, u vrou? En hy het gesê: Kyk, in die tent. 10 En hy het gesê: Ek sal 

sekerlik weer na jou volgens die tyd van die lewe; en kyk, jou vrou Sara sal ‘n seun hê. En Sara 

het geluister by die tent wat agter hom. 11 Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae; en 

dit opgehou het om met Sara nie meer volgens die reël van die vroue. 12 En Sara het gelag by 

haarself gesê: Nadat ek oud geword Sal ek wellus hê, my heer oud is? [SARAH HET HAAR 

MAN, ABRAHAM ‘MY HERE’] 13 En die Here het vir Abraham: Waarom het Sara daar 

gelag en gesê: Sal ek van ‘n borg ‘n kind dra, wat ek oud? [DIE HERE HET GEWEET WAT 

SARAH GEDAGTE] 14 Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal Ek na 

jou terugkom, volgens die tyd van die lewe, en Sara sal ‘n seun hê. (Genesis 18:1-3, 9-14 KJV)  

Die twee engele wat die poorte van Sodom genader  

is geroep, ‘My Here se deur Lot. 

1 En die twee engele het Sodom teen die aand; en Lot het gaan sit by die poort van Sodom en toe 

Lot hulle sien opgestaan om hulle te ontmoet, en hy buig hom met sy aangesig na die grond; 2 

En hy het gesê: Kyk tog, my here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en 

was u voete, en jy sal vroeg opstaan en u reis voortsit. [TWEE ENGELE HET ‘MY HERE SE 

DEUR DIE LOT] En hulle antwoord: Nee, maar ons sal in die straat bly die hele nag. 3 Maar hy 

het baie by hulle aangehou; en hulle na hom uitgedraai en in sy huis; en hy het vir hulle ‘n 

maaltyd, en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet ... 15 En toe die dag begin breek, het die 

engele by Lot aangedring en gesê: Staan op, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is; 

sodat julle in die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. 16 En terwyl hy het nog getalm, 

gryp die manne hom op sy hand, en op die hand van sy vrou, en op die hand van sy twee dogters; 

die Here hom wou verskoon; en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. 17 En dit het 

gebeur toe hulle hulle na buite uitgelei het, sê hy: Vlug vir jou lewe; nie agter jou kyk nie, jy bly 

in die hele Vlakte; Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. 18 Daarop antwoord Lot hulle: 

Ag nee, my Here: [BAIE ROEP EEN VAN DIE ENGELE EN ‘MY HERE’] (Genesis 19:1-3, 

15-18 KJV)  

Die seuns van Het vir Abraham geroep, ‘My Here, wat ‘n ‘vors van God onder’ 

hulle in die land.  
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5 En die seuns van Het Abraham geantwoord en aan hom gesê, ons 6 Hoor, my heer jy is ‘n vors 

van God onder ons: [ABRAHAM WAS ‘N VORS VAN ONDER HULLE EN HULLE WOU 

HOM, ‘HERE’] in die keuse van ons grafte begrawe jou dooie; niemand van ons sal weerhou 

nie sy graf nie, maar dat jy jou dood kan begrawe. 7 Toe staan Abraham op en buig hom voor die 

volk van die land, voor die seuns van Het. (Genesis 23:5-7 KJV)  

Rebekka geroep dienaar van Abraham ‘My Here.  

17 Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê: Laat my tog ‘n bietjie water uit jou kruik drink. 18 

En sy antwoord: Drink, my heer, en sy het hom gehaas, en laat haar kruik op haar hand en laat 

hom daaruit drink. (Genesis 24:17-18 KJV)  

Abraham se profetiese seëninge op Jakob verklaar Jakob sou wees ‘Here’  

oor sy broers, insluitende sy ouer broer, Esau. 

29 Laat mense sal jou dien, en nasies voor jou neerbuig: heer oor jou broers, en laat jou ma se 

seuns voor jou neerbuig: vervloek is hulle wat jou vloek, en geseënd hulle wat jou seën. 

[JACOB SAL WEES ‘HERE’ OOR SY BROERS] 30 En dit het gebeur, sodra Isak ‘n einde 

van seën Jakob gemaak het, en Jakob nog skaars verby uit die teenwoordigheid van sy vader 

Isak, sy broer Esau gekom van die jag. .. 37 Toe antwoord Isak en sê vir Esau: Kyk, ek het hom 

van jou heer, en al sy broers het ek vir hom dienaars gegee; [JACOB SAL WEES ESAU 

‘HERE’] en met koring en mos versorg hom en: Wat kan ek dan nou vir jou, my seun? (Genesis 

27:19-30, 37 KJV)  

Rachel het haar pa, ‘My Here’.  

35 En sy het aan haar vader gesê: Laat dit nie aan my heer dat ek nie kan opstaan nie baie kwaai; 

vir die reël van die vroue is op my. En hy het gesoek maar die beelde gevind nie. (Genesis 31:35 

KJV)  

Jakob genoem sy broer Esau: ‘My Here’ as Jakob se dienaars het.  

4 En hy het hulle bevel gegee en gesê: So moet julle aan my heer, aan Esau, [ESAU MY HERE] 

U dienaar Jakob só gesê, ek het met Laban gebly en daar gebly tot nou toe: 5 en ek het beeste en 

esels, kleinvee,en dienaars, en vroue dienaars en Ek het hulle gestuur my heer dit laat weet, 

[ESAU MY HERE] Mag ek genade vind in u oë ... 18 En julle sal sê, hulle jul dienaar Jakob; dit 

is ‘n geskenk wat hy aan my heer Esau: [ESAU MY HERE] en kyk, hy self kom ook agter ons 

...; 33 8 En hy sê: Wat beteken dat jy deur al die laer wat ek teëgekom het? En hy het gesê: Dit is 

genade in die oë van my heer te vind. [ESAU MY HERE] 9 Maar Esau sê: Ek het baie, my 

broer! hou dat jy moet jouself ... 13 En hy sê vir hom: My heer [ESAU MY HERE] weet dat die 

kinders swak is, en dat ek lammerooie en melkkoeie by jong is met my: as ‘n mens hulle net een 

dag ooreis, al die kudde sal sterf. 14 Laat my heer, [ESAU MY HERE] Ek bid julle, trek weg 
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voor sy dienaar: en ek sal op my saggies, soos die vee wat voor my uit gaan, en die kinders in 

staat wees om te verduur, totdat ek by my heer Seïr. [ESAU MY HERE] 15 En Esau sê: Laat 

my nou te verlaat met jou ‘n paar van die manskappe wat by my is. En hy het gesê: Wat moet 

dit?. Laat my guns vind in die oë van my heer [ESAU MY HERE] (Genesis 32:4-5, 18; 33:8-9, 

13-15 KJV)  

Vrou het haar man, ‘Here’ van die dienaar, Joseph.  

7 En dit het gebeur nadat hierdie dinge, wat van sy heer se vrou haar oë na Josef; en sy het gesê: 

Kom hou gemeenskap met my. 8 Maar hy het geweier en gesê sy meester se vrou, Kyk, my heer 

het nie geweet wat met my is, in die huis, en hy het hom verbind alles wat hy het aan my 

oorgegee ... 10 En dit het gebeur, as sy het Josef dag ná dag het hy het nie geluister na haar te lê 

deur haar, of om met haar ... 12 En sy het hom aan sy kleed en sê: Kom hou gemeenskap met 

my, en hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug, en het hom uit. 13 En dit het gekom 

om te slaag, toe sy sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buitentoe gevlug het, 14 roep sy 

na die manne van haar huis, en met hulle gepraat en gesê: Kyk, hy het in ‘n Hebreeuse ons ons 

gek te skeer; Hy het na my gekom om met my, en ek het met ‘n groot stem: 15 En dit het gebeur, 

toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en 

het hom uit. 16 En sy het sy kleed by haar neergelê totdat sy heer tuisgekom het. [VROU HET 

HAAR MAN HEER VAN DIE DIENSKNEG JOSEPH] 17 En sy het hom met dieselfde 

woorde aangespreek en gesê: Die Hebreeuse kneg wat jy gebring het ons, het na my gekom om 

my te spot: 18 En dit het gekom om te slaag, as ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by 

my laat agterbly en gevlug het. (Genesis 39:7-8, 10-11, 12-18 KJV)  

Die koning van Egipte, Farao geroep is, ‘Here’; Owerste van die lyfwag was  

Here van die huis en die Here van Josef. 

1 En ná hierdie dinge het die skinker van die koning van Egipte en die bakker hulle heer, die 

koning van Egipte. Aanstoot [HULLE HERE] 2 En Farao was Driftige teen twee van sy 

hofdienaars, die hoof van die skinkers en die voorman van die bakkers ... 4 En die owerste van 

die lyfwag het Josef by hulle aangestel om hulle gedien; en hulle het voortgegaan om ‘n tyd lank 

in bewaring ... 6 En Josef het aan hulle in die oggend, en kyk oor hulle, en kyk, hulle was baie 

hartseer. 7 Toe vra hy van Farao wat by hom in die saal van die huis van sy heer, en 

[OWERSTE VAN DIE LYFWAG HET JOSEF HERE] sê: Waarom lyk jy so ongelukkig 

vandag? (Genesis 40:1-2, 4, 6-7 KJV)  

Josef was Farao se top administrateur en geroep is, ‘Here’ deur sy broers: 9 Toe dink Josef aan 

die drome wat hy aangaande hulle gedroom het, en sê vir hulle: Julle is spioene, die skaamte van 

die land jy kom om te sien. 10 En hulle het vir hom gesê: Nee, my heer, [MY HERE] maar om 

kos te koop is julle dienaars kom. (Genesis 42:9-10 KJV)  

Die seuns van Jakob het hulle vader dat die hoof administrateur (Joseph) was,  

‘Here van Grond ‘en’ Here van die land. 
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30 Die man, wat is die heer van die land, het ons hard aangespreek en ons vir spioene van die 

land. 31 En ons het vir hom gesê: Ons is eerlike mense; ons is geen spioene nie 32 Ons is twaalf 

broers, seuns van ons vader; een is nie, en die jongste is nou by ons vader in die land Kanaän.  

33 En die man, die heer van die land, aan ons gesê: Hieraan sal ek weet dat julle eerlike mense; 

laat een van julle broers by my bly, en neem vir die honger van julle huisgesinne en trek weg, 

(Genesis 42:30-33 KJV)  

Joseph se opsigter Josef roep, ‘My Here ‘; Jakob se seuns Josef roep,  

‘My Here’ en ‘jou heer. 

4 En toe hulle weg is uit die stad, en nog nie ver nie toe Josef aan die opsigter oor sy klaar en 

jaag die manne agterna; en wanneer jy dit doen hulle inhaal, vra hulle dan: Waarom het julle 

kwaad vir goed? ... 6 En hy het hulle ingehaal, en hy het hierdie woorde aan hulle meegedeel.  

7 En hulle het vir hom gesê: Waarom sê my heer sulke woorde? God verbied dat u dienaars om 

volgens hierdie woord: 8 Kyk, geld wat ons in ons sakke, ons het weer met julle uit die land 

Kanaän; hoe sou ons dan steel uit jou heer huis silwer of goud? 9 Met elkeen van u dienaars dit 

gevind word, moet sterwe, en ons sal ook my heer se slawe ... 16 wees En Juda antwoord: Wat 

kan ons aan my heer sê? Wat kan ons spreek? of hoe kan ons ons regverdig? God het die 

ongeregtigheid van u dienaars: Kyk, ons is my heer se dienaars, ons sowel as hy by wie die beker 

gevind is. 17 En hy het gesê: God my bewaar dat ek so moet doen, maar die man in wie die 

beker gevind is, dié sal my slaaf wees; en jy, kry jy op in vrede na jou pa. 18 Toe kom Juda 

nader na hom en sê: Ag, my heer, laat u dienaar tog ‘n woord spreek in my heer se ore, en laat u 

toorn ontvlam teen u dienaar, want jy is gelyk met Farao. 19 My heer het sy dienaars gevra en 

gesê: Het jy ‘n vader of broer? 20 En ons het my heer geantwoord: Ons het ‘n pa, ‘n ou man, en 

‘n kind van sy ouderdom, ‘n bietjie een; en sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly van sy 

moeder, en sy vader het hom lief ... 22 En ons het my heer geantwoord: Die seun kan sy vader 

nie verlaat nie, want as hy sy vader verlaat nie, sou sy pa sterf ... 24 En dit het gebeur toe ons tot 

u kneg, my vader, het ons hom die woorde van my heer ... 33 En nou, ek bid julle, laat u dienaar 

in die plek van die seun my heer se slaaf; en laat die seun saam met sy broers optrek. (Genesis 

44:4, 6-9, 16-20, 22, 24, 33 KJV)  

Josef was ‘Here’ van al Farao se huis en die Here van die hele Egipte.  

8 So nou is dit was nie jy wat my gestuur het hierheen, maar God; en Hy het my ‘n raadsman van 

Farao gemaak en die Here van die hele huis, en ‘n owerste in die hele land van Egipte. 9 gou jou, 

en gaan op na my vader en sê vir hom: So sê jou seun Josef het God my heer van die hele 

Egipteland gemaak kom neer op my, moenie versuim nie: (Genesis 45:8-9 KJV)  

Mense wat aan Josef gekom om kos hom geroep, ‘My Here.  

17 En hulle het hul vee na Josef, en Josef het aan hulle brood gegee vir die perde en die besitting 

aan kleinvee en die vee van die beeste en van die esels en hy het hulle met brood vir al hulle vee 

vir daardie jaar. Toe dié jaar om was, het hulle gekom 18 aan hom die tweede jaar, en vir hom 
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gesê: Ons sal nie verberg dit vir my heer, maar die geld bestee word; my heer het ook ons beeste; 

daar is nie behoort links in die oë van my heer, maar ons liggame en ons grond: ... 25 En hulle 

het gesê: U het ons lewe gered Laat ons guns vind in die oë van my heer, dan sal ons die dienaars 

van Farao wees. (Genesis 47:17-18, 25 KJV)  

Skrif genoem die Engel in die Burning Bush, ‘Here’, ‘die God van Abraham,  

‘God van Isak, en ‘n God van Jakob (as die Engel gepraat direk van God). 

2 En die Engel van die Here in ‘n vlam van die vuur uit die midde van ‘n bos aan hom verskyn: 

[DIE ENGEL VAN DIE HERE VERSKYN AAN MOSES] en hy het gesien, en kyk, brand 

die doringbos in die vuur, maar die doringbos is nie verteer nie. 3 En Moses het gesê: Laat ek tog 

nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. 4 En toe 

die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die middel van die bos, en sê: 

Moses, Moses. En hy antwoord: Hier is ek! 5 En hy sê: Trek nie hier naby Trek jou skoene van 

jou voete af, want die plek waar jy staan, is heilige grond. 6 Verder het hy gesê: Ek is die God 

van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy 

aangesig verberg, want hy was bang om te kyk op God. [JULLE DIE ENGEL VAN DIE 

HERE KYK WAS OP GOD TE KYK] 7 En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende 

van my volk wat in Egipte is, en hulle smeking gehoor het deur oor hulle drywers; want Ek ken 

hulle smarte; 8 En Ek neergedaal om hulle te verlos uit die hand van die Egiptenaars, en hulle te 

laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning; 

na die plek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.  

9 En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel kom na my toe en ek het ook die 

verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk.  

10 Kom dan nou, en ek sal jou na Farao, sodat julle kan my volk, die kinders van Israel uit 

Egipte uit te lei. 11 En Moses het tot God gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek 

die kinders van Israel uit Egipte sou lei? 12 En hy het gesê: Ek sal met jou wees; en dit sal ‘n 

teken wees vir jou, dat Ek jou gestuur het: As jy het te voorskyn gebring die volk uit Egipte, sal 

jy God dien op hierdie berg. 13 En Moses het tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van 

Israel, en hy moet aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle sal vir 

my sê: Wat is sy naam? wat moet ek hulle antwoord? 14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK 

IS, en hy het gesê: So moet julle sê aan die kinders van Israel, EK IS ‘het my na julle gestuur.  

15 Toe sê God verder vir Moses: So moet julle sê aan die kinders van Israel, die Here, die God 

van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle 

gestuur, dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. 16 Gaan heen 

en versamel die oudstes van Israel bymekaar, en sê vir hulle: Die HERE, die God van julle 

vaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê: Ek het terdeë ag 

gegee op julle en gesien dat wat gedoen word aan u in Egipte: 17 En ek het gesê: Ek wil julle uit 

die ellende van Egipte na die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en 

Hewiete en die Jebusiete, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning. 18 En hulle sal na jou 

stem, en jy moet kom, moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte, en julle sal 

vir hom sê: Die Here, die God van die Hebreërs het ons ontmoet; en laat ons nou gaan,ons vra 

julle, drie dagreise ver die woestyn, dat ons kan offer aan die Here onse God. 19 En ek is seker 

dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur ‘n sterke hand nie. 20 En Ek sal 
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my hand uitstrek en Egipte met al my wonders teister wat Ek in die midde sal doen; en nadat Hy 

sal julle laat trek. 21 En Ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars, en dit 

sal kom om te slaag, dat, wanneer jy gaan, jy sal nie met leë hande trek. (Eksodus 3:2-21 KJV)  

Aaron Moses, ‘My Here’.  

Die Skrif verklaar dat God is aktief en wil met mense-veral sy kinders te kommunikeer. Hier, 

Moses het en het met ‘die verskyning van die HERE ‘, wat God gebruik om direk met Moses te 

praat. 

1 En Mirjam en Aäron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het; 

want hy het ‘n Kusitiese vrou geneem. 2 En hulle het gesê: Het die HERE dan maar alleen met 

Moses gespreek? Het Hy nie ook met ons gespreek nie? En die HERE het dit gehoor. 3 (Maar 

die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die gesig van die aarde.) 4 En die 

Here dadelik met Moses en Aäron en Mirjam, kom uit jou drie na die tent van die gemeente. En 

hulle drie het uitgekom. 5 En die HERE het neergedaal in die wolkkolom en gaan staan by die 

ingang van die tent staan, en Aäron en Mirjam geroep, en hulle twee het uitgekom. 6 En hy het 

gesê: Hoor tog my woorde. As daar ‘n profeet onder julle, ek sal die Here self aan hom bekend in 

‘n gesig maak, en sal in ‘n droom met hom praat [GOD GEBRUIK GESIGTE EN DROME 

HOMSELF BEKEND MAAK TE PROFETE EN MET HULLE PRAAT IN DROME] 7 

My kneg Moses is nie so nie, wat getrou is in my hele huis. 8 Saam met hom sal ek tot mond 

spreek, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie; en die verskyning van die Here, en hy 

sal: [MOSES WAS NIE ‘N PROFEET EN GOD HET DIREK NA MOSES EN MOSES 

HET ‘DIE VERSKYNING VAN DIE HERE ‘, WAT GOD GEBRUIK HET OM TE 

KOMMUNIKEER MET MOSES] (30) Waarom het julle dan nie bang wees om te spreek teen 

my kneg Moses? 9 En die toorn van die Here het teen hulle ontvlam; en hy het gegaan. 10 En toe 

die wolk van die tent af; en kyk, toe was Mirjam melaats, soos sneeu, en Aäron het Mirjam 

aangekyk en kyk, sy was melaats. 11 Toe sê Aäron vir Moses: Ag, my Here, [MOSES, MY 

HERE] Ek vermaan julle, lê nie die sonde op ons, waarin ons dwaasheid gedoen het, waarin ons 

het gesondig. 12 Laat sy tog nie wees soos ‘n dooie van wie se vleis, die helfte verteer, as hy uit 

sy moeder se skoot. 13 En Moses het aan die Here gesê: Maak haar nou, o God, ek bid julle. 14 

En die Here het vir Moses: As haar vader net maar in haar gesig gespuug het, sou sy nie skaam 

wees sewe dae? laat haar toegesluit word uit die kamp sewe dae, en daarna mag sy opgeneem 

word. 15 En hulle het Mirjam uit die kamp sewe dae, en die volk het nie weggetrek voordat 

Mirjam opgeneem was in weer. (Numeri 12:1-15 KJV)  

Die kinders van Gad en Ruben genoem God, ‘Die Here’ en Moses, ‘My Here’  

25 En die kinders van Gad en die kinders van Ruben met Moses gespreek en gesê: jou dienaars 

sal doen soos my heer beveel het. 26 Ons kinders, ons vroue, ons vee en al ons lasdiere sal daar 

in die stede van Gílead: 27 Maar u dienaars, almal wat vir die oorlog gewapen, voor die HERE 

na die oorlog oortrek soos my heer gesê. (Num 32:25-27 KJV)  
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Het Josua die kaptein van die HERE se Host, ‘My Here’ en die Skrif genoem  

die kaptein van die Here se Host, ‘die Here’. 

13 En dit het gekom om te slaag, terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en kyk, 

daar staan ’n man teenoor hom met sy ontblote swaard in sy hand; en Josua het na hom en sê vir 

hom: Is jy vir ons of by ons vyande? 14 En hy het gesê: Nee, maar as kaptein van die leër van die 

Here ek dan nou. Toe val Josua met sy aangesig op die aarde en buig hom neer en sê vir hom: 

Wat het my Here aan sy dienskneg sê? 15 En die owerste van die Here se leër het aan Josua gesê: 

Trek jou skoene van jou voete af; want die plek waar jy staan, is heilig. En Josua het so gedoen. 

6 1 Maar Jérigo het styf toe, want van die kinders van Israel; niemand het uit, en niemand het in 2 

En die Here het vir Josua gesê: Kyk, ek het in jou hand Jérigo en sy koning en dapper. helde. 

(Josua 5:13-6:2 KJV)  

Skrif verklaar dat daar vyf leiers van vyf lande wat na verwys word as ‘Here’  

se in Josua en Rigters.  

3 van die Sihor wat voor Egipte af tot by die grens van Ekron na die noorde, wat gereken word 

as Kanaänities vyf vorste van die Filistyne; die Gazathites, en die van Asdod, die van Askelon, 

dié van Gat en die Ekroniete; ook die Awiete: (Josua 13:3 KJV); 3 vyf vorste van die Filistyne en 

al die Kanaäniete en Sidoniërs en Hewiete wat in die gebergte Líbanon gewoon het, van die berg 

Baäl-Hermon af tot by die ingang na Hamat. (Rigters 3:3 KJV)  

Gideon het die Engel van die Here: ‘My Here en die Skrif noem  

die Engel van die Here, ‘die Here’.  

11 En daar het ‘n engel van die Here, en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, 

wat behoort aan die Abiësriet aan Joas en sy seun Gídeon juis koring uitslaan in die parskuip om 

dit te beveilig teen die Midianiete. 12 En die Engel van die Here aan hom verskyn en vir hom 

gesê: Die HERE is met jou, jy dapper held. 13 Toe vra Gídeon Hom: Ag, my Here, [GIDEON 

GENOEM DIE ENGEL VAN DIE HERE, ‘MY HERE’] as die Here met ons is, waarom het 

al hierdie sal oor ons kom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, sê: Het 

die HERE ons nie uit Egipte? maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand 

van die Midianiete. 14 En die Here na hom toe [DIE WOORD DIE ENGEL VAN DIE HERE: 

‘DIE HERE’] en sê: Gaan in hierdie krag van jou, en jy sal Israel verlos uit die hand van die 

Midianiete nie Ek het julle gestuur? 15 En hy het vir hom gesê: Ag, Here, waarmee sou ek Israel 

verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. 16 En 

die Here het vir hom gesê: Waarlik, Ek sal met jou wees, en julle sal die Midianiete soos een 

man verslaan.  

17 En Hy sê vir hom: As ek nou guns in jou oë gevind het, doen vir my ‘n teken dat jy saam met 

my te praat. 18 nie hiervandaan, ek bid julle, totdat ek by jou kom en my gawe uitbring en voor 

jou. En hy het gesê: Ek sal bly totdat jy terugkom. 19 Toe het Gídeon ingegaan en ‘n bokkie 

berei, en ongesuurde koeke van ‘n efa meel: die vleis het hy in ‘n mandjie gesit en die sous in ‘n 
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pot, en hy het dit na Hom uitgebring onder die terpentynboom en dit. 20 En die Engel van God 

het vir hom gesê: Neem die vleis en die ongesuurde koeke, en sit dit op hierdie rots neer en gooi 

die sous daaroor uit. [ENGEL VAN DIE HERE OOK GENOEM ENGEL VAN GOD] En hy 

het so gedoen. 21 Toe het die engel van die Here het die punt van die staf wat in sy hand was, en 

die vleis en die ongesuurde koeke aan; toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en 

die ongesuurde koeke. Toe het die Engel van die HERE verdwyn uit sy oë. 22 En toe Gídeon 

bemerk dat dit die Engel van die Here, sê Gídeon: Ag, Here God! want ek het gesien hoe ‘n 

engel van die Here van aangesig tot aangesig. 23 En die Here het vir hom gesê: Vrede vir julle; 

Moenie bang wees nie jy sal nie sterwe nie. (Rigters 6:11-23 KJV)  

Skrif noem die leiers van die Filistyne, ‘Here’.  

5 Toe kom die vorste van die Filistyne na haar [DIE VORSTE VAN DIE FILISTYNE] en sê 

vir haar: Haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is, en waardeur ons hom kan 

oorweldig en hom, dat ons hom kan bind om hom te bedwing; en ons sal gee jou elkeen elf 

honderd sikkels silwer gee. 6 Toe vra Delíla vir Simson: vertel my tog, waar julle krag so groot 

is, en waarmee jy dalk gebind word om jou te bedwing ... 8 Daarop het die vorste van die 

Filistyne vir haar sewe vars riete wat nie uitgedroog was nie en sy het hom daarmee gebind ...  

18 Toe Delíla sien dat hy sy hele hart aan haar, sy roep en die vorste van die Filistyne, en sê: 

Kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart gewys. Toe kom die vorste van die Filistyne na 

haar, en bring die geld met hulle saam ... 23 En die vorste van die Filistyne het vergader om ‘n 

groot offer te bring aan hulle god Dagon en om vrolik te wees; want hulle het gesê: Ons god het 

ons vyand Simson in ons hand gegee. 24 En toe die volk hom sien, prys hulle hul god. Want 

hulle het gesê: Ons god gelewer het in ons hande ons vyand en die rinneweerder van ons land, 

wat ook baie van ons laat sneuwel het [DIE FILISTYNE HET ‘N ANDER GOD (DAGON) 

AAN DIE EEN WAT SAMSON AANBID] 25 En dit het gebeur, toe hulle hart vrolik was, sê 

hulle: Roep Simson, dat hy vir ons sport. En hulle het Simson uit die gevangenis geroep; en hy 

het voor hulle gespeel, en hulle het hom tussen die pilare laat staan. 26 En Simson sê aan die 

dienaar wat hom aan die hand hou: Laat my dat ek kan voel die pilare waar die huis op rus, dat 

ek daarteen kan leun. 27 En die huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne 

was daar, [VORSTE VAN DIE FILISTYNE] en daar was op die dak omtrent drie duisend 

manne en vroue wat kyk hoe Simson speel. 28 Toe roep Simson die HERE en sê: Here, HERE, 

dink aan my, ek bid julle, en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek kan op ‘n keer 

gewreek word van die Filistyne vir my twee. oë [SIMSON GENOEM GOD, ‘HERE GOD’] 

(Rigters 16:5-6, 8, 18, 23-28 KJV) Sien ook: 1 Samuel 5:8, 11; 6:4, 12, 16, 18; 7:7 (KJV)  

Skrif noem die Leviet wat ‘n byvrou, ‘haar Here’ gehad het.  

26 Toe kom die vrou in die aanbreek van die dag, en neergeval voor die ingang van die man se 

huis waar haar heer was, totdat dit lig was. 27 En toe haar heer het klaargemaak in die oggend, 

en die deure van die huis oopmaak en uitgaan om sy reis voort te sit en kyk, die vrou, sy byvrou, 

voor die ingang van die huis met haar hande op die drumpel. (Rigters 19:26-27 KJV)  

Dienaars geroep Koning Saul, ‘Ons Here.  
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15 En die dienaars van Saul het vir hom gesê: Kyk tog, ‘n bose gees van God is dit met jou.  

16 laat ons heer net sê, en u dienaars wat voor u, om te soek na ‘n man, wat ‘n slinkse speler op 

‘n harp, en dit sal kom om te slaag, as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy 

hand, en jy sal goed wees. 17 En Saul sê aan sy dienaars: Kyk tog vir my uit na ‘n man wat goed 

kan speel, en bring hom na my. (1 Samuel 16:15-17 KJV)  

Obádja noem Elia, ‘My Here’ en Elia roep Agab, ‘U Here’.  

7 En as Obádja op pad was, kom Elía hom ontmoet het, en toe hy hom herken, val hy op sy 

aangesig en vra: Is jy, my heer Elía? 8 En hy antwoord hom: Ek is: gaan, vertel jou heer: Elía is 

daar. 9 En hy het gesê: Wat het ek gesondig, dat jy jou dienaar oorgee in die hand van Agab om 

my dood te maak? 10 As die Here jou God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar my heer 

nie heen gestuur het om jou te soek, en toe hulle gesê het: Hy is nie daar nie; Hy het ‘n eed van 

die koninkryk en die nasie dat hulle jou gevind nie. 11 En nou beveel u: Gaan sê aan jou heer: 

Elía is daar. 12 En dit sal kom om te slaag, so gou as ek weg van jou, dat die Gees van die Here 

julle sal dra waar ek weet nie; [GOD HET, EN VERBORGE ELIA WEG VAN DIE SKADE] 

en so toe ek kom vertel Agab, en hy kan dit nie vind jou, sal hy my doodmaak; maar ek u dienaar 

vrees die HERE van sy jeug af. 13 Is dit nie aan my heer meegedeel wat ek gedoen het toe Isébel 

die profete vermoor het van die Here, hoe ek my verberg honderd manne van die Here se profete, 

vyftig by vyftig in ‘n spelonk weggesteek en hulle met brood en water het? 14 En nou beveel u: 

Gaan sê aan jou heer: Elía is daar! Dat hy my kan doodmaak. 15 En Elía sê: So waar as die 

HERE van die leërskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom 

vertoon dag.  

16 En Obádja het Agab te ontmoet, en het vir hom gesê: en Agab het Elia te ontmoet. 17 En dit 

het gebeur toe Agab Elía sien, vra Agab vir hom: Is jy die een wat Israel probleme? 18 En hy 

antwoord: Ek het Israel nie in beroering; maar jy, en jou vader se huis, in wat jy het die gebooie 

van die HERE verlaat het, en jy Baäls gevolg het. 19 Stuur dan nou, en versamel vir my die hele 

Israel by die berg Karmel, en die profete van Baäl vier honderd en vyftig, en die profete van 

Asjéra vier honderd, wat op die tafel van Isébel eet. 20 En Agab het gestuur onder al die kinders 

van Israel, en die profete bymekaarkom op die berg Karmel. 21 En Elía het nader gekom na die 

hele volk en gesê: Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hom na; en as 

Baäl dit is, volg hom. En die manskappe het hom geantwoord nie ‘n woord.  

22 Toe sê Elía vir die volk: Ek het alleen oorgebly as profeet van die Here; maar Baäl vier 

honderd en vyftig is. [GELOWIGES DIKWELS OM ALLEEN TE STAAN MET GOD IN 

DIE AANGESIG VAN DIE TEENSTANDERS] 23 Maar laat hulle vir ons twee bulle gee; en 

laat hulle kies vir hul een bul, en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te 

maak; en Ek sal die ander bul gereedmaak en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak: 24 

En oproep jy op die naam van julle god aan, en ék sal die Naam van die Here, en die God wat 

met vuur antwoord, Hy sal God wees. En die hele volk antwoord en sê: Dit is goed.  

25 Toe sê Elía aan die profete van Baäl gesê: Kies vir julle een bul julle, en maak dit eerste; want 

jy is baie; en roep die naam van julle god aan, maar julle mag geen vuur maak nie. 26 En hulle 

het die bul wat hy hulle gegee het, geneem en dit gereedgemaak en die naam van die naam van 

Baäl van die môre tot die middag aangeroep en gesê: o Baäl, gee ons antwoord. Maar daar was 
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geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle 

gemaak het. 27 En dit het gebeur op die middag was, het Elía met hulle gespot en gesê: Roep 

hard; hy is ‘n god; óf hy praat, of hy is die voortsetting, of hy is in ‘n reis, of dalk slaap hy en 

moet wakker word. 28 En hulle het hard geroep en hulleself volgens hul gebruik met swaarde en 

spiese tot die bloed gevloei oor hulle.  

29 En dit het gebeur, toe die middag verby was, het hulle begin raas tot die tyd van die offer van 

die aandoffer, dat daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid 

nie. 30 Toe sê Elía vir die hele volk: Kom nader na my. En al die mense het na Hom gekom. En 

hy het die altaar van die Here was afgebreek herstel. 31 Daarop neem Elía twaalf klippe volgens 

die getal van die stamme van die seuns van Jakob, tot wie die woord van die HERE gekom het 

om te sê: Israel sal jou naam wees: 32 En met die klippe ‘n altaar gebou in die naam van die 

Here, en hy het ‘n sloot oor die altaar, twee mate saad,. 33 En hy het die hout gerangskik en die 

bul in stukke, en hom op die hout, en sê: Maak vier kruike vol water en giet dit op die brandoffer 

en op die hout.  

34 En hy sê: Doen dit vir die tweede keer. En hulle het dit vir die tweede keer. En hy sê: Doen 

dit vir die derde keer. En hulle het dit vir die derde keer. 35 En die water gegaan het rondom die 

altaar; en hy gevul ook die sloot met water. 36 En dit het gebeur in die tyd van die offer van die 

aandoffer, het die profeet Elía nader gekom en gesê: HERE, God van Abraham, Isak en Israel, 

laat dit vandag bekend word dat jy God in Israel is en dat ek u dienaar, en dat ek al hierdie dinge 

op u woord gedoen het. 37 Luister na my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U 

die Here God is, en dat jy hulle hart weer terug gedraai. 38 Daarop het die vuur van die HERE 

neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die 

sloot. (1 Konings 18:7-38 KJV)  

Die Sunamitiese vrou genaamd Elisa, ‘My Meester, U man van God’.  

16 En hy het gesê: Oor hierdie seisoen, volgens die tyd van die lewe, jy sal ‘n seun omhels. En 

sy het gesê: Nee, my Here, julle man van God, moenie lieg nie by u kneg. 17 En die vrou het 

swanger geword en ‘n seun in dié tyd dat Elisa gesê het aan haar, volgens die tyd van die lewe 

gebaar. 18 En toe die kind groot was, het dit op ‘n dag, het hy uitgegaan na sy vader, na die 

maaiers. 19 En hy sê vir sy vader: My kop, my kop. En Hy sê vir ‘n dienaar: Dra hom na sy 

moeder. 20 En toe hy het hom gedra en by sy moeder gebring het, het hy op haar knieë gesit tot 

die middag en gesterwe. 21 En sy het opgeklim en hom op die bed van die man van God, en sluit 

die deur agter hom toegesluit en uitgegaan.  

22 Daarop roep sy haar man en sê: Laat my tog, een van die jong mans, en een van die eselinne, 

dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom. 23 En hy sê: Waarom gaan jy vandag na 

hom? dit is nie nuwemaan of sabbat nie. En sy het gesê: Dit sal goed wees. 24 Toe saal sy die 

esel op en sê aan haar dienaar: Jaag aan en gaan voort; hou my nie op jou ry nie, behalwe as ek 

vir julle sê. 25 Daarop het sy gegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. En dit 

het gebeur, toe die man van God haar op ‘n afstand af, sê hy aan sy dienaar Gehási: Kyk, daar is 

dié Sunamitiese vrou!  
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26 Loop haar nou tog op, om haar te ontmoet, en sê vir haar: Gaan dit goed met jou? Gaan dit 

goed met u man? Gaan dit goed met u kind? En sy antwoord: Dit gaan goed; 27 En toe sy by die 

man van God op die berg, gryp sy hom aan die voete: En Gehási het aangekom om haar weg te 

stoot. En die man van God sê: Laat haar staan; want haar siel is bitter bedroef in haar, en die 

HERE het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. 28 Toe sy sê: Het ek die seun van my 

heer? Het ek nie gesê: Moet my nie mislei nie? 29 Toe sê hy vir Gehasi, bind jou heupe en neem 

my staf in jou hand en gaan heen: as jy iemand teëkom, groet hom nie; en indien enige saluut 

jou, antwoord hom nie; en lê my staf op die gesig van die seun. 30 Maar die moeder van die seun 

sê: So waar as die HERE leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan, en haar 

gevolg.  

31 En Gehási het voor hulle uit gegaan en die staf op die gesig van die kind; maar daar was geen 

stem en geen opmerksaamheid nie. Daarom het hy terug hom tegemoet en bring hom die berig 

en sê: Die kind is nie wakker. 32 En toe Elísa in die huis kom, was die seun dood, neergelê op sy 

bed. 33 En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die HERE gebid. 34 En 

hy het opgeklim en gaan lê op die kind en sit sy mond op dié se mond en sy oë op dié se oë en sy 

hande op dié se hande en buig oor hom neer; en die vlees van die kind het warm geword. 35 

Daarop het hy teruggekom en gewandel in die huis heen en weer; en hy het opgegaan, en oor 

hom en die kind het sewe maal genies en die seun het sy oë oopgemaak. 36 Toe roep hy Gehási 

en sê: Roep hierdie Sunamitiese vrou. Toe roep hy haar. En toe sy by hom, het hy gesê: Neem 

jou seun. 37 En sy het, en sy het voor sy voete en buig na die aarde toe, en sy het haar seun, en 

uitgegaan. (2 Konings 4:16-37 KJV)  

Diensknegte roep die koning van Aram, ‘My heer, die koning’.  

8 Toe het die koning van Aram teen Israel geveg, en het met sy dienaars beraadslaag en gesê: Op 

dié en dié plek sal my laer staan. 9 Maar die man van God het die koning van Israel en sê: Pas op 

dat jy nie slaag nie so ‘n plek; vir die rigting wat die Arameërs afkom. 10 En die koning van 

Israel na die plek gestuur waarvan die man van God het vir hom gesê en gewaarsku het, en daar 

op sy hoede, nie net een maal of twee maal nie. 11 Toe word die hart van die koning van Aram 

baie verskrik was vir hierdie ding; en hy roep sy dienaars en sê vir hulle: Sal jy my nie te kenne 

gee wie van ons mense vir die koning van Israel? 12 En een van sy dienaars antwoord: Nee, my 

heer die koning, maar Elísa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde wat 

jy praat in jou slaapkamer. [GOD HET ELISHA WAT HET DIE KONING VAN ARAM 

BEPLANDE EN SÊ, SELFS IN SY SLAAPKAMER(!)] 13 En hy sê: Gaan kyk waar hy is, 

dat ek hom kan laat vang. En aan hom is meegedeel en gesê: Kyk, hy is in Dotan. 14 So het hy 

dan daarheen perde en strydwaens en ‘n swaar leër; en hulle het in die nag, en die stad omsingel 

oor. 15 En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar ‘n leër 

rondom die stad met perde en strydwaens. En sy dienaar sê vir hom: Ag, my heer! hoe sal ons 

maak? 16 En hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.  

17 En Elísa het gebid en gesê: Here, ek bid julle, sy oë oop, dat hy kan sien. En die HERE het die 

oë van die jong man; en hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur 

rondom Elísa. [MAN EN GEES DEEL DIESELFDE WÊRELD-DIE OË VAN MENSE 

KAN NIE SIEN ENGELE WAT WOON EN WERK OM HULLE TYD EN WEER 

AANGETEKEN IN DIE SKRIF OË VAN INDIVIDUE OOPGEMAAK SODAT HULLE 



WIE SE SAL GEDOEN? 

96 

 

 

KAN SIEN WAT IS EINTLIK OM HULLE (OF IN ANDER LIGGAME)] (31) 18 En toe 

hulle na hom afkom, het Elísa tot die HERE gebid en gesê: Slaan hierdie mense, ek bid julle, met 

blindheid.. En hy het hulle verslaan met blindheid volgens die woord van Elísa (32) 19 En Elísa 

vir hulle gesê: Dit is nie die weg, en dit is die stad nie; volg my, en ek sal jou lei na die man wat 

julle soek. Maar hy het hulle na Samaría. 20 En dit het gebeur toe hulle aankoms in Samaría, sê 

Elísa: HERE, open die oë van hierdie manne, dat hulle kan sien. En die HERE het hulle oë 

geopen, dat hulle kon sien, en kyk, hulle was in die middel van Samaria.  

21 En die koning van Israel sê vir Elísa toe hy hulle sien, My pa is, sal ek hulle verslaan? Ek sal 

hulle verslaan? 22 En hy antwoord: U mag nie verslaan sou jy dan verslaan die wat u weggevoer 

het met jou swaard en u boog? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na 

hulle heer. 23 En hy het ‘n groot maaltyd berei; en nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle 

gaan; en hulle het na hul heer getrek. En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die 

land van Israel. (2 Konings 6:8-23 KJV)  

Skrif verklaar daar is ‘here’.  

1 Loof die Here; want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 2 Loof die God 

van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 3 Loof die Here der here, want sy 

goedertierenheid is tot in ewigheid. 4 Hy wat alleen groot wonders doen, want sy 

goedertierenheid is tot in ewigheid. 5 Aan hom wat deur die wysheid het die hemele gemaak, 

want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 6 Aan hom wat die uitgestrekte aarde op die water, 

want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 7 Aan hom wat die groot ligte gemaak het, want sy 

goedertierenheid is tot in ewigheid: 8 Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid 

is tot in ewigheid: 9 Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot 

in ewigheid. (Psalm 136:1-9 KJV)  

Skrif meld dat die nasies het ‘here’.  

8 Want die wingerde van Hesbon het verwelk en die wingerdstok van Sibma! Die vorste van die 

nasies neergewerp die skoolhoof plante daarvan, en hulle kom tot by Jaéser, dit het in die 

woestyn: sy ranke het uitgesprei, hulle oor gegaan die see. (Jesaja 16:8 KJV)  

Die titel, ‘Here’ beteken nie noodwendig ‘n omgee-leier 

—Skrif rekords wat ‘n ‘n harde meester.  

3 En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en Ek sal die raad daarvan vernietig en 

hulle sal probeer om die afgode en die besweerders en die wat nie het dodebesweerders en die 

waarsêers. 4 En Ek sal Egipte oorgee in die hand van ‘n harde meester, en ‘n strenge koning sal 

oor hulle heers, spreek die Here, die HERE van die leërskare. 5 En die waters sal uit die groot 

waterplas verdwyn, en die rivier sal uitdroog en droog lê. 6 En hulle sal ver weg van die riviere 

draai; en die strome van Egipte sal swak word en uitdroog; riet en biesies sal verwelk.  

(Jesaja 19:3-6 KJV)  
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Die Babiloniërs ingesluit ‘Lords ‘met konings en goewerneurs.  

9 Maar as jy die droom nie bekend maak met my, daar is maar net een bevel vir jou, want jy 

voorberei leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek totdat die tyd weer verander; 

daarom, vertel my die droom, dan sal ek weet wat jy kan wys my die interpretasie daarvan. 10 

Die Chaldeërs het voor die koning geantwoord en gesê: Daar is geen mens op die aardbodem wat 

die koning se saak wys: daar is dus geen koning, groot of magtig, van enige geleerde of 

besweerder of Chaldeër verlang nie sulke dinge. 11 En dit is ‘n seldsame saak wat die koning 

verlang, en daar is niemand anders wat dit kan wys voor die koning, behalwe die gode wie se 

woning nie by die vlees. 12 Om hierdie rede het die koning toornig en baie kwaad geword en 

bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. (Daniël 2:9-12 KJV)  

Aangeteken in die Skrif ‘Lords ‘van die hoogtes van Arnon.  

28 Want daar is ‘n vuur het uitgegaan uit Hesbon, ‘n vlam uit die vesting van Sihon; dit het Ar 

van die Moabiete verteer, die bewoners van die hoogtes van Arnon. (Numeri 21:28 KJV)  

Eli, ‘n Tempel priester, geroep is, ‘My Here deur Hannah.  

12 En dit het gekom om te slaag, as sy voortgegaan voor die Here gebid het, en Eli op haar 

mond. 13 want Hanna het in haar hart gespreek; net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie 

gehoor word nie Eli gedink dat sy dronk was. 14 En Eli sê vir haar: Hoe lank sal jy dronk word? 

sit weg jou wyn van jou. 15 Maar Hanna antwoord en sê: Nee, my heer, ek is ‘n vrou beswaard 

in my gemoed: wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel uitgestort voor die 

HERE ... 24 En toe sy hom gespeen het, het sy hom met haar, met drie bulle en ‘n efa meel en ‘n 

sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van die HERE in Silo, en die seun was nog jonk. 25 

En hulle het die bul geslag en die seun by Eli gebring. 26 En sy het gesê: Ag, my heer, as u siel 

leef, my heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan en bid tot die Here. 27 Om hierdie seun het ek 

gebid, en die Here het my bede aan my wat ek van hom gevra het gegee: 28 Daarom is ek ook vir 

hom aan die HERE afgestaan; so lank as hy lewe hy is aan die HERE afgestaan. En hy het die 

HERE daar aanbid. (1 Samuel 1:12-15, 24-28 KJV)  

Arauna Dawid geroep, ‘My Here die Koning, en God, ‘Die Here jou God’.  

21 En Arauna het gesê: Waarom kom my heer die koning na sy dienaar? En Dawid het gesê: Om 

te koop van die dorsvloer van jou, ‘n altaar vir die Here te bou, sodat die plaag van die volk 

afgewend kan word. 22 En Arauna sê vir Dawid: My heer die koning kan neem en offer wat 

goed is in sy oë, kyk, daar is die beeste as die brandoffer en die sleë en die trekgoed van die 

beeste as hout. 23 Al hierdie dinge het Arauna, soos ‘n koning, aan die koning. Verder het 

Arauna aan die koning: Die Here jou God aanvaar jou. (2 Samuel 24:21-23 KJV)  
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Benája verklaar, ‘Die Here die God van my heer die koning’.  

36 En Benája, die seun van Jójada het die koning geantwoord en gesê: Amen, laat die Here die 

God van my heer die koning, ook so sê. 37 Soos die HERE met my heer die koning was, mag Hy 

so met Salomo en sy troon groter maak as die troon van my heer die koning Dawid. (1 Konings 

1:36 KJV)  

‘N prostituut genoem Salomo, ‘O My Here.  

16 Toe kom daar twee vroue wat hoere was, na die koning, en hulle gaan voor hom. 17 En die 

een vrou sê: Ag, my heer, ek en hierdie vrou woon in een huis; en ek is ‘n kind saam met haar in 

die huis. 18 En dit het op die derde dag ná my bevalling het hierdie vrou ook gebaar terwyl ons 

saam was; daar was geen vreemdeling by ons in die huis, maar net ons twee in die huis. 19 En 

die vrou se kind is dood in die nag; omdat sy op hom gelê het. 20 En sy het opgestaan om 

middernag, en neem my seun langs my weg terwyl u dienares slaap; en sy het hom in haar skoot 

neergelê, maar haar dooie seun in my skoot neergelê. 21 En toe ek opgestaan het in die oggend 

om my seun te soog, was dit dood was, maar toe ek hom in die oggend, kyk, dit was nie my seun 

wat ek gebaar het nie. 22 Maar die ander vrou sê: Nee, maar die lewendige is my seun, en die 

dooie is jou seun. En sê: Nee; maar die dooie is jou seun, en die lewendige is my seun. So het 

hulle dan voor die koning. 23 Toe sê die koning: Die een sê: Dit is my seun, die lewe, en jou 

seun, die dooie en die ander sê: Nee, maar jou seun, die dooie, en my seun is die lewende.  

24 En die koning sê: Bring vir my ‘n swaard. En hulle het die swaard voor die koning. 25 En die 

koning sê: Sny die lewendige kind in twee stukke, en gee die helfte aan die een en die helfte aan 

die ander. 26 Toe het die vrou wie se kind die lewendige was vir die koning, want haar binneste 

was ontroerd oor haar seun, en sy het gesê: Ag, my heer, gee haar die lewendige kind en maak 

hom in geen geval dood nie. Maar die ander een sê: Hy sal nie myne en ook nie joue wees nie, 

maar deel dit. 27 Toe antwoord die koning en sê: Gee haar die lewendige kind en maak hom in 

geen geval dood nie: sy is die moeder. 28 En die hele Israel het gehoor van die vonnis wat die 

koning uitgespreek het; en hulle was bang vir die koning, want hulle het gesien dat die wysheid 

van God in hom was om reg te doen. (1 Konings 3:16-28 KJV)  

Die koning van Israel het die (vyandige) die koning van Aram,  

‘My heer die koning’.  

1 En Bénhadad, die koning van Aram, het sy hele leër saam, en daar was twee en dertig konings 

was saam met hom, met perde en strydwaens; en hy het opgegaan en Samaría beleër en daarteen 

geveg. 2 Ook het hy boodskappers na Agab, die koning van Israel, gestuur in die stad, en vir hom 

gesê: So sê Bénhadad, 3 U silwer en u goud, dit is myne; ook julle vroue en julle kinders, selfs 

die beste, is myne. 4 En die koning van Israel het dit geantwoord en gesê: My heer die koning, 

volgens jou woord, Ek is jou, en alles wat ek het ... 9 Daarom het hy aan die boodskappers van 

Bénhadad, Vertel my heer die koning: Alles wat u het stuur vir u by u kneg by die eerste, sal ek 
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doen; maar hierdie ding kan ek nie doen nie. En die boodskappers het weggegaan en hom terug. 

(1 Konings 20:1-4, 9 KJV)  

Die manne van Jérigo genoem Elisa, ‘My Here’.  

18 En toe hulle na hom (want hy gebly het, by Jérigo) sê hy vir hulle: Het ek julle nie gesê: 

Moenie gaan nie? 19 En die manne van die stad het vir Elísa gesê: Kyk, ek bid julle, die ligging 

van die stad is goed soos my heer sien, maar die water is sleg, en die grond veroorsaak 

onvrugbaarheid. (2 Konings 2:18-19 KJV)  

Ander voorkomste van die titel 'Here' en 'here' in die Bybel te vind die leser word aangemoedig 

om 'n soektog te doen by 

http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=Lord&qs_version=KJV en 

http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=God+god&qs_version=KJV vir die 

titel en naam, ‘God’ en ‘god’. 

7.3 WAT GENOEM WORD ‘GOD’ IN SKRIF?  

Die mens is gemaak in die ‘beeld van God’.  

26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor 

die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die 

gedierte wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van 

God het Hy hom geskape; manlike en vroulike Hy hulle geskape. (Genesis 1:26-27 KJV)  

Jesus Christus het aan die godsdienstige mense wat hulle  

wet noem hulle, ‘gode’.  

34 Jesus antwoord hulle Is dit nie geskryf in jou wet, ek het gesê,jy is gode nie? 35 As hy 

genoem hulle gode aan wie die woord van God gekom het,en die Skrif kan nie word gebreek; 36 

Sê jy vir hom, wie die Vader het geheilig,en gestuur na die wêreld,Jy laster; want ek sê,ek is die 

Seun van God? 37 As Ek doen nie die werke van my Vader, glo my nie. 38 Maar as ek doen,tho 

ugh jy glo nie My glo die werke, dat julle kan weet,en glo,dat die Vader is in my, en ek in hom. 

(Johannes 10:34-38 KJV)  

Of dit is ‘n ware verklaring deur die duiwel, die Bybel sê dat Satan vir Eva gesê dat ‘gode’ weet 

goed en kwaad: 4 Toe sê die slang vir die vrou, moet jy nie sterwe: 5 Want God weet dat die dag 

as jy daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. 

6 En toe die vrou sien dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, en ‘n 

boom te wense een wyse te maak, het sy van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar; 

en hy het geëet. (Genesis 3:4-6 KJV)  

http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=Lord&qs_version=KJV
http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=God+god&qs_version=KJV
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God regters onder die gode en kinders van die Allerhoogste is ‘gode’.  

1 God staan in die vergadering van die gode; Hy oordeel onder die gode. 2 Hoe lank sal jy 

oordeel onregverdig en aanvaar die persone van die goddelose? Sela. 3 verdedig die armes en 

wese doen geregtigheid aan die ellendige en behoeftige. 4 lewer die armes en behoeftiges: 

ontslae hulle uit die hand van die goddelose. 5 Hulle weet nie, sal hulle verstaan ; hulle wandel in 

die duisternis: al die fondamente van die aarde is uit loop. 6 Ek het gesê,julle is gode, en julle is 

almal kinders van die mees. Hoë [DIE GODE HIER KINDERS VAN DIE 

ALLERHOOGSTE] 7 Maar jy sal sterwe soos mense, en val soos een van die vorste. 8 Staan,o 

God, oordeel die aarde vir jou sal beërwe al. nasies (Psalm 82:1-8 KJV)  

Beteken dit dat ons ‘gode’ genoem en indien gode, ons het die eienskappe toegeskryf aan die 

God wie Jesus Christus en Abraham aanbid? In kort: Nee; Die Bybel verklaar dat God geen 

begin of eindig, het die lewe uit niks geskep, en die dode sal verhoog teen ‘n toekomstige 

gebeurtenis genoem, ‘Die opstanding. In teenstelling, het ons ‘n begin, is deur God geken 

voordat die wêreld geskep is, en (tans) sterflik. Terwyl ons nie die wêreld te skep en ‘n begin, 

Jesus Christus, is egter verklaar met God gewees het, en die wêreld geskep met God, in die 

begin.  

1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in 

die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan 

wat ontstaan het nie. 4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. 5 En die lig 

skyn in die duisternis; en die duisternis het dit nie. 6 Daar was ‘n man van God, wie se naam 

Johannes was. 7 Hy het vir ‘n getuienis van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. 8 Hy 

was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. 9 Dit was die ware lig wat elke mens wat 

kom in die wêreld aansteek. 10 Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en 

die wêreld het hom geken nie. 11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie.  

12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te 

word, aan hulle wat in sy Naam glo; 13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die 

wil van die mens nie, maar van God. 14 En die Woord het vlees geword en woon onder ons (en 

ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader,) 

vol van genade en waarheid. (Johannes 1:1-14 KJV)  

Jesus Christus is ook volmag gegee om die lewende en te oordeel  

die dooies wat ons nie het nie.  

42 En hy het beveel ons om te verkondig aan die mense, en om te getuig dat dit Hy is wat deur 

God bestem is as Regter van lewende en dode. 43 Aangaande Hom getuig al die profete dat deur 

sy Naam elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes ontvang. (Hand 10:42-43 KJV); 30 En die 

tye van onkunde God knipoog; maar nou beveel Hy al die mense oral te berou 31 Omdat hy ‘n 

dag, in die wat hy sal die wêreld in geregtigheid deur ‘n Man wat Hy aangestel het, te oordeel; 

waaroor hy versekering gegee het aan alle mense, in dat hy hom uit die dood opgewek. (Hand 

17:30-31 KJV); 1 Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en 

die dode by sy verskyning en sy koninkryk sal oordeel. (2 Timoteus 4:1 KJV)  
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Maar soos ons, Jesus Christus het deur veranderinge soos omstandighede verander en proewe is 

oorkom. Van verdere noot, Jesus Christus het ook bykomende verantwoordelikhede en gesag 

ontvang nadat hy gehoorsaam, gely het, en die sonde oorwin het en die dood self, en op ‘n 

bepaalde dag op ‘n spesifieke punt in die tyd, Jesus Christus, God se Seun, het verwek soos 

verklaar deur die Skrif en opgemerk in Hoofstuk 2.4 van hierdie boek.  

7.4 WAT DIE GOD VAN DIE SKRIF?  

God het Homself aan baie mense regdeur aangeteken en onaangetekende geskiedenis en gaan 

voort om te Homself hele skepping bekend te maak. Wat sê God oor Homself in die Bybel? 

God is heilig en God is ‘n Gees; Hy is die Heilige Gees. 

23 Maar die uur kom,en nou is,wanneer die ware aanbidders sal aanbid die Vader in gees en in 

waarheid: vir die Vader soek so te aanbid hom. 24 God is ‘n Gees: en hulle wat aanbid hom moet 

aanbid hom in die gees en in waarheid. [GOD IS GEES] (Johannes 4:23-24 KJV); 19 Toe sê 

Josua aan die mense, kan jy nie dien die Here,want hy is ‘n heilige God, Hy is ‘n jaloerse God ... 

(Josua 24:19 KJV) 1 Toe het Hanna gebid en gesê: My hart jubel in die HERE, my horing is 

hoog in die HERE; my mond is wyd oop oor my vyande; want ek verheug my in u verlossing.  

2 Niemand is heilig soos die HERE nie, want daar is niemand buiten U: daar is geen rots soos 

onse God nie. 3 Spreek nie voortdurend alte hoog nie, laat nie arrogant woorde kom uit jou 

mond, want die HERE is ‘n God van diepe kennis, en deur Hom word die dade beproef.  

(1 Samuel 2:1-3 KJV); 20 En die manne van Bet-Semes: Wie kan diens doen voor die heilige 

Here God staan? en na wie toe sal Hy optrek van ons af? (1 Samuel 06:20 KJV) 15 Want ons is 

vreemdelinge voor julle, en tydelike inwoners,soos al ons vaders; ons dae op die aarde is soos ‘n 

skaduwee, en daar is geen verwagting nie. 16 o Here onse God, hierdie ganse rykdom wat ons 

berei het jy ‘n huis te bou vir u heilige Naam kom van jou hand, en is al jou eie. 17 En ek weet, 

my God, dat U die hart toets en behae het in opregtheid. Soos vir my, in die opregtheid van my 

hart Ek het vrywillig al hierdie dinge vrywillig gegee; en nou het ek met blydskap gesien hoe u 

volk, hier aanwesig, vrywillig aan jou. (1 Kronieke 29:15-17 KJV)  

5 Verhef jy die Here ons God, en buig julle neer voor sy voetbank; want hy is heilig ... 9 Verhef 

die HERE onse God, en buig julle neer voor sy heilige berg; want die HERE onse God, is heilig. 

(Psalm 99: 5, 9 KJV); 8 En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad; en 

hulle was van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is 

die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. (Openbaring 4:8)  

God is ook genoem, ‘Die Vader van die ligte’: 17 Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal 

van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van 

omkering is nie. 18 van sy eie wil die vader het Hy ons met die woord van die waarheid, sodat 

ons as ‘n soort van die eerste vrugte van sy skepsele kan wees. (Jakobus 1:17-18 KJV)  
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7.5 GOD IN CHRISTUS IN JOU  

Jesus Christus was voor en aan die begin van die skepping van die aarde, die 

heelal en alles in die kosmos. Hierdie awesome Verlosser, Jesus Christus, is nie 

net sit aan die regterhand van die troon van God nie, maar is ook op elke 

persoon wat WEDERGEBORE van die Gees van God! 

27 tot wie God sou maak bekende wat is die rykdom van die heerlikheid van hierdie 

verborgenheid onder die heidene; wat is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. 

(Kolossense 1:27 KJV).  

Die Skrif is duidelik dat diegene wat van Christus en het hom woning in hulle is ‘n getuie vir die 

wêreld en ongelowiges Die Here Jesus Christus in ons tot diegene wat gered sal word sal hulle 

iets voel aantreklik oor die gelowige, maar vir diegene wat nie ‘gered ‘n gelowige sal afstootlike 

aan hulle (en die Skrif nie sê dat hierdie antwoorde sal in kennis gestel word reaksies maar 

diegene wat gelowiges aan hierdie gevoelens sal sonder om noodwendig te weet waarom hulle 

voel op hierdie manier).  

14 Nou danksy wees soet geur van Christus, in hulle wat gered,en in die wat verlore gaan:  

15 Want ons is aan God 'n lieflike geur van Christus, onder die wat gered word en onder die wat 

verlore gaan, 16 Om die een is ons die geur van die dood te dood; en aan die ander die geur van 

die lewe te lewe. (2 Kor 2:14-16 KJV)  

En wat was en is in Jesus Christus? Die Bybel sê: God is in Christus en almal 

wat Hom gesien het God gesien. Dit beteken egter God in Christus nie beteken 

Christus is God, net soos Christus in ‘n gelowige maak nie  

daardie persoon Christus (of God). 

Jesus Christus was en is in God en God is in Jesus Christus: 11 Glo My dat Ek in die Vader is en 

die Vader in My; of anders, glo My ter van die werke ontwil.. (Johannes 14:11 KJV) ‘n gelowige 

is ook in God en God is in hulle 14 En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as 

Verlosser van die wêreld gestuur het. 15 Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God, God in 

Hom woon, en hy in God. 16 En ons het leer ken en geglo die liefde wat God vir ons. God is 

liefde; en hy wat in die liefde woon woon in God, en God in hom. (1 Johannes 4:14-16 KJV)  

Dit is dus duidelik in die Bybel dat God in elke gelowige en Christus in elke Gelowige; maar dit 

maak jou nie of my God of Jesus Christus. Net so, God is in Jesus Christus en Jesus Christus in 

God; volg dit dan dat God nie Jesus Christus en Jesus Christus is nie God nie. Waarom dan, het 

die Trinitariese verwarring so algemeen dwarsdeur die sogenaamde Christendom? Dit is omdat 

die valse profete en leraars het gesoek God se kinders wat nie sulke leerstellings met die Bybel 

die tradisies van mense getoets, maar gevolg sonder om die vraag te verwar en te verdeel. 
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1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste of hulle uit God is, want baie valse profete 

het in die wêreld. 2 Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in 

die vlees gekom is van God: [TE BELY JESUS CHRISTUS WAS OF IS IN DIE VLEES 

GEKOM UIT GOD; SO TE EIS JESUS CHRISTUS IS GOD GAAN DIE AARDE DIE TE 

BELY DAT CHRISTUS WAS OF IS GEES (WANT GOD IS GEES) NEERDAAL OP DIE 

AARDE-NIE IN DIE VLEES GEKOM] 3 en elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees 

is nie van God nie, en dit is die gees van die antichris, [DIE TRINITARIESE ONDERRIG 

WAT JESUS CHRISTUS WAS OF IS DIT GOD (EN GOD IS GEES) IS VAN DIE GEES 

VAN DIE ANTICHRIS] waarvan julle gehoor het dat hy kom; en selfs nou is dit al in die 

wêreld. 4 Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin,. Omdat groter is Hy wat in julle is, as 

hy wat in die wêreld [A GELOWIGE HET GOD IN HULLE WIE IS GROTER: AS 

ENIGIEMAND ANDERS IN DIE WÊRELD] ... 

9 Hierin is gemanifesteer die liefde van God tot ons, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld 

gestuur, sodat ons deur Hom kan lewe. 10 Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, 

maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.  

11 Geliefdes, as God ons so liefgehad het, ons behoort aan mekaar lief te hê. 12 Niemand het 

God ooit gesien nie. As ons mekaar liefhet, God woon in ons en het sy liefde in ons volmaak 

geword. [GOD WOON IN ‘N LIEFDEVOLLE GELOWIGE] 

13 Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van sy Gees gegee. [DIE 

GELOWIGE WOON IN GOD; GOD WOON IN DIE GELOWIGE OMDAT GOD HET 

SY GEES AAN DIE GELOWIGE] 14 En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die 

Seun gestuur het om die Verlosser van die wêreld te wees. 15 Elkeen wat bely dat Jesus die Seun 

van God, [BELY DAT JESUS DIE SEUN VAN GOD IS NIE ‘N GOD] God woon in hom, en 

hy in God. [GOD WOON IN DIE GELOWIGE; DIE GELOWIGE WOON IN GOD] 16 En 

ons weet en glo die liefde wat God vir ons. God is liefde; en hy wat in die liefde woon woon in 

God, en God in hom. [GELOWIGE WOON IN GOD; GOD WOON IN DIE GELOWIGE] 

(1 Johannes 4:1-16 KJV)  

God is in die gelowige en die gelowige in God. Sommige het gesien hoe die 

Skrif verklaar God is in Jesus Christus en Jesus Christus in God nog besluit baie 

verse wat ook verklaar God is ook in ‘n gelowige te ignoreer.  

‘n gelowige is nie God, want hulle het God in hulle; Net so, Jesus Christus is 

nie God omdat Hy God in Hom. 

Terwyl Jesus Christus is nie God nie, dan is Christus ook God wat ‘n beeld en ‘n vorm van wat 

Hy gebruik om te vorm, maak, en die skep van Adam gesien het. Adam, het in die beeld van God 

en God is ook aangeteken as in ‘n menslike vorm ‘sit op ‘n troon, stoei met Jakob, en (sal wees) 

kom saam met Jesus Christus in die Nuwe Hemel en Aarde in die toekoms waar hulle beide leef 

met die gelowiges in die Nuwe Jerusalem en al die nasies sal dit sien. 

God is (Heilige) Gees wat ‘lyk’ nie bene of vlees; Jesus Christus het die bene en vlees en vis en 

heuning koek (fisiese kos) kan eet: 36 En terwyl hulle praat, staan Jesus self in hul midde 

opgestaan en vir hulle gesê: Vrede vir julle. 37 Maar hulle was verskrik en bang, en gemeen dat 
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hulle ‘n gees sien. 38 En Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld? en waarom daar twyfel nie in 

jul harte? 39 Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self Voel aan My en kyk; want ‘n 

gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. [‘N GEES HET NIE VLEES EN 

BENE; JESUS CHRISTUS HET VLEES EN BENE VOOR SY KRUISIGING EN NA SY 

OPSTANDING (GOD IS GEES EN DOEN NIE VLEES EN BENE)] 40 En toe hy dit gesê 

het, wys Hy hulle sy hande en sy voete. 41 En terwyl hulle nog nie kon glo nie blydskap en hulle 

verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? 42 En hulle het vir hom ‘n stuk 

gebraaide vis en ‘n stuk heuningkoek. 43 En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. (Lukas 

24:36-43 KJV)  

Wanneer Jesus Christus het opgestaan Hy is ‘n ‘n lewendmakende Gees’ en 

gelowige se liggame sal ook gemaak word of verander in die ewige liggame.  

44 daar word gesaai ‘n natuurlike liggaam; daar word opgewek ‘n geestelike liggaam. Daar is ‘n 

natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam. 45 En so is dit geskryf, was die eerste mens, 

Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Maar dit was 

nie die eerste wat geestelik is, maar dat die natuurlike; en daarna die geestelike. 47 Die eerste 

mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. [JESUS CHRISTUS 

IS HET DIE LAASTE ADAM EN DIE HERE UIT DIE HEMEL WAT ‘N 

LEWENDMAKENDE GEES] 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en 

soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse 

gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. [GELOWIGE SE LIGGAME SAL 

OOK VERANDER WORD (BY DIE LAASTE BASUIN)] 50 En dit sê ek, broeders, dat vlees 

en bloed kan nie erwe nie die koninkryk van God; ook beërwe die verganklikheid nie die 

onverganklikheid nie. 51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal 

ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, 52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste 

basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal 

verander word. [BY DIE LAASTE BASUIN DIE DODE SAL ONVERGANKLIK 

OPGEWEK WORD EN DIEGENE WAT GELEEF HET MOET GEMAAK WORD 

ONSTERFLIK] 53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en 

hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. 54 En wanneer hierdie verganklike met 

onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word 

die woord wat geskrywe is, dood is verslind in die oorwinning. (1 Kor 15:44-54 KJV)  

Jesus Christus is die enigste man wat God gesien en was met God.  

18 Niemand het God ooit gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, 

dié het Hom verklaar. (Johannes 1:18 KJV); 37 En die Vader wat My gestuur het, het van My 

getuig. jy het nog nooit sy stem op enige tyd, of sy gedaante gesien. (Johannes 5:37 KJV)  

46 Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe Hy wat van God is, het hy die Vader 

gesien. (Johannes 6:46 KJV); 2 (die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en 

verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is) (1 Johannes 

1:2 KJV); 38 Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJohn%2B1:18%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJohn%2B5:37%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJohn%2B6:46%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520John%2B1:2%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520John%2B1:2%26version%3DKJV
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vader gesien het. (Johannes 8:38 KJV); 7 As julle My geken het, julle moet my Vader ook geken 

het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. (Johannes 14:7 KJV)  

14 En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun gestuur het om die Verlosser van die 

wêreld te wees. (1 Johannes 4:14 KJV); 9 Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy het 

My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien het nie; en hoe sê jy: 

Toon ons die Vader? (Johannes 14:9 KJV)  

Jesus Christus te haat is Jesus Christus en God te haat.  

24 As ek nie gedoen het nie die werke onder hulle wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle 

geen sonde hê nie; maar nou het hulle dit gesien, en gehaat beide my en my Vader. (Johannes 

15:24 KJV)  

As God en Jesus Christus is veronderstel om dieselfde persoon te wees waarom die Skrif 

verklaar dat die gelowige gemeenskap is met God en met Jesus Christus? 3 wat ons gesien en 

gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons en ons gemeenskap is 

met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. (1 Johannes 1:3 KJV)  

Dit is omdat God, Wie is die Vader van Jesus Christus en van elke gelowige, is om as God 

aanbid te word. Dit is ook omdat Jesus Christus, Wie is die Seun van God en die broer van elke 

gelowige, is om as God aanbid te word, want God bevorder Jesus Christus aan God se regterhand 

na Jesus Christus oor die sonde en die dood oorwin het; dit is omdat ons aanbidding van Jesus 

Christus as God wil God en dit is net een van die baie voordele God toegeken het om sy 

triomfantelike Seun. 

7.6 JESUS CHRISTUS IS EEN MET GOD  

Die woord, ‘een’ word dikwels gebruik in die Skrif eenheid van doel om aan te 

dui vir meer as een persoon. Hierdie eenheid nie vertaal in een persoon, maar 

nabyheid van die doel, doelwitte, en selfs karakter. 

5 En die Here het ook afgekom die stad en die toring, wat die mensekinders gebou het om te 

sien. 6 En die Here het gesê: Kyk, die volk is een, [DIE MENSE IS EEN] en het almal een taal! 

en dit het hulle begin om te doen: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van 

plan is om te doen nie. (Genesis 11:5-6 KJV); 23 En die Here het aan haar gesê: Twee nasies is 

in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam; en die een volk [EEN VOLK] 

sal sterker wees as die ander volk; en die oudste sal die jongste dien. (Genesis 25:23 KJV)  

16 Dan sal ons ons dogters aan julle, en ons sal julle dogters vir ons neem; en ons sal by julle 

woon, dan sal ons een volk word [EEN VOLK] ... 22 Slegs voorwaarde sal die manne inwillig 

om vir met te woon ons, om een volk te word [EEN VOLK] as almal wat manlik onder ons, 

besny word soos hulle besny is. (Genesis 34:16, 22 KJV); 3 En Moses het gekom en al die 

woorde van die Here, en al die verordeninge vertel die mense, en die hele volk het geantwoord 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJohn%2B8:38%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJohn%2B14:7%26version%3DKJV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520John%2B4:14%26version%3DKJV
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520John%2B1:3%26version%3DKJV
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met een stem [EEN VOLK] en sê: Al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. 

(Exodus 24:3 KJV); 4 Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige Here: [EEN HERE HIER 

PERSOON] 5 En jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met 

al jou krag. 6 En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart: 7 en jy moet dit 

inskerp by jou kinders en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is, en as jy gaan lê 

en as jy opstaan. (Deuteronomium 6:4-7 KJV)  

1 En toe, toe al die konings wat oos van die Jordaan, in die heuwels, en in die Laeveld en aan die 

hele kus van die Groot See na die Líbanon, die Hetiet, en die Amoriete, Kanaäniete, die 

Feresiete, Hewiete en Jebusiete, dit hoor, 2 het hulle bymekaargekom, om te veg met Josua en 

Israel, met ‘n eenparige. [EENDRAGTIG] (Josua 9:1-2 KJV); 1 Toe het al die kinders van 

Israel uitgetrek, en die vergadering het bymekaargekom soos een man, [SOOS EEN MAN] van 

Dan tot Berséba, saam met die land Gílead, na die HERE in Mispa ... 8 En al die mense het 

ontstaan as een man, [SOOS EEN MAN] het gesê: Ons sal nie enige van ons gaan na sy tent nie 

sal ons enige van ons wegdraai na sy huis ... 11 So was dan al die manne van Israel het 

bymekaargekom teen die stad, saamgebind soos een man. [SOOS EEN MAN]  

(Rigters 20:1, 8, 11 KJV)  

6 En die Gees van God het oor Saul vaardig geword terwyl hy dié woorde hoor, en sy woede het 

grootliks ontvlam. 7 En hy het ‘n paar beeste geneem en hulle stukkend gesny en hy het hulle in 

die hele grondgebied van Israel deur die hande van boodskappers en sê: Niemand kom nie agter 

Saul en agter Samuel, so sal met hulle gedoen word met sy beeste. En die vrees van die Here het 

op die volk en hulle trek soos een. [MET ‘N EENPARIGE] (1 Samuel 11:6-7 KJV); 12 En al 

die profete het so geprofeteer en gesê: Trek op na Ramot in Gílead en u sal voorspoedig vir die 

Here sal dit in die koning se hand. 13 En die boodskapper wat gegaan het om te bel Miga vir 

hom gesê: Kyk tog, die woorde van die profete is goed vir die koning uit een mond: [UIT EEN 

MOND] laat jou woord tog wees soos die woord van een van hulle, en spreek goeie dinge.  

(1 Konings 22:12-13 KJV)  

13 Dit kom daar, as die trompetblasers en die sangers almal saam, om te maak een klank te prys 

en te dank die Here gehoor word nie, [DIE SANGERS EN BASUINBLASERS 

GEPRODUSEER EEN KLANK (MUSIEK) OMDAT HULLE SOOS EEN] en wanneer 

hulle hulle stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente, en 

die Here geprys en gesê: Want Hy is goed; want sy goedertierenheid is tot in ewigheid: wat dan 

die huis is gevul met ‘n wolk, die huis van die Here; [GOD LIEFHET LOF WAT HY SO 

RYKLIK VERDIEN] (2 Kronieke 5:13 KJV);  

11 En al die profete het so geprofeteer en gesê: Trek op na Ramot in Gílead en u sal voorspoedig 

vir die Here sal dit in die hand van die koning. 12 En die boodskapper wat gegaan het om te bel 

Miga vir hom gesê: Kyk, die woorde van die profete is goed vir die koning uit een mond; [UIT 

EEN MOND] laat jou woord nou tog wees soos die van een van hulle en spreek julle goed.  

(2 Kronieke 18:11-12 KJV); 11 Maar manne uit Aser en Manasse en Sébulon het hulle 

verootmoedig en na Jerusalem gekom. 12 Ook in Juda die hand van God was hulle een hart gee 

[HULLE EEN HART] om die gebod van die koning en van die vorste te doen, is deur die 

woord van die Here. 13 En daar het in Jerusalem byeengekom veel mense die fees van die 

ongesuurde brode in die tweede maand te hou, ‘n baie groot vergadering. (2 Kronieke 30:11-13 

KJV)  
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1 En toe die sewende maand aankom en die kinders van Israel in die stede was, het die volk 

bymekaargekom soos een man in Jerusalem. [HULLE WAS ALMAL SAAM IN EEN PLEK 

VIR DIE EEN DOEL SOOS EEN MAN OM GOD TE AANBID IN JERUSALEM] 2 En 

Jésua, die seun van Jósadak, en sy broers, die priesters, en Serubbábel, die seun van Seáltiël, en 

sy broers, en het die altaar van die God van Israel gebou om daar brandoffers op te offer soos 

geskrywe staan in die geskrewe wet van Moses, die man van God. (Esra 3:1-2 KJV); 1 En die 

hele volk het bymekaargekom soos een man [SOOS EEN MAN] in die straat wat voor die 

Waterpoort en hulle het aan Esra, die skrifgeleerde die boek van die wet van Moses, wat die 

HERE Israel beveel het, te bring. 2 En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering van 

manne en vroue, en al wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die sewende maand.  

3 En hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die Waterpoort die oggend tot die middag, 

voor die manne en die vroue en die wat kon verstaan; en die ore van die hele volk was op die 

wetboek.  

4 En Esra, die skrifgeleerde, het op ‘n preekstoel van hout, wat hulle vir die geleentheid gemaak 

het, en langs hom gestaan: Mattítja en Sema en Anája en Uría en Hilkía en Maäséja, wat aan sy 

regterhand; en aan sy linkerhand, Pedája, en Mísael en Malkía en Hasum, en Hashbadana, 

Sagaría en Mesúllam. 5 En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk; (Want hy 

het bokant die hele volk;) en toe hy dit oopmaak, het al die volk opgestaan: 6 En Esra het die 

HERE, die grote God. En al die mense het geantwoord: Amen, amen! Met opheffing van hulle 

hande; en hulle het hul gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. 7 Ook Jésua 

en Bani, en Serébja, Jamin, Akkub, Sábbetai, Hod,Maäséja, Kelíta, Asárja, Jósabad, Hanan, 

Pelája en die Leviete het die volk in die wet te verstaan, en die mense in hul plek gaan staan.  

8 En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en het die gevoel, en 

veroorsaak dat hulle die lesing te verstaan. 9 En Nehemia, wat is die Tirshasa en Esra, die 

priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk, Hierdie dag is 

heilig aan die HERE jou God; treur nie en ween nie. Vir al die volk het geween toe hulle die 

woorde van die wet hoor.  

10 Toe sê hy vir hulle: Gaan weg, eet en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks 

berei is nie; want hierdie dag is heilig aan onse Here: nie wees wat jy jammer; vir die vreugde 

van die Here is julle beskutting. 11 So het die Leviete gestil al die mense en sê: Wees stil, want 

die dag is heilig; nie wees om jou hartseer. 12 En al die mense het om te eet en te drink en 

porsies te stuur en groot vreugde te bedrywe; want hulle het ag op die woorde wat aan hulle 

bekend gemaak. (Nehemia 8:1-12 KJV); 37 Kyk, Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande 

waarheen Ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap; en Ek 

sal hulle terugbring na hierdie plek, en Ek sal hulle veilig laat woon 38 En hulle sal my volk 

wees, en Ek sal vir hulle ‘n God 39 En Ek sal hulle een hart gee, [HULLE EEN HART] en een 

manier, dat hulle My altyd te vrees, vir die goeie van hulle, en hulle kinders ná hulle: (Jeremia 

32:37-39 KJV); 18 En hulle sal daarnatoe kom en hulle sal al sy verfoeisels en al sy gruwels 

daarvan gaan haal. 19 En Ek sal hulle een hart gee, [HULLE EEN HART] en Ek sal ‘n nuwe 

gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van 

vlees gee, 20 sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge onderhou en dit doen; 

en hulle sal my volk wees, en Ek sal hulle God. (Esegiël 11:18-20 KJV)  

4 En Hy antwoord en sê vir hulle: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het in die begin 

gemaak het om hulle manlike en vroulike, 5 en gesê het: Om hierdie rede sal die man verlaat 
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vader en moeder, en hy sal sy vrou aankleef: en hulle twee sal een vlees wees? [WEES EEN 

VLEES] 6 Daarom is hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. [WEES EEN VLEES] Wat 

God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. (Matthew 19:4-6 KJV); 7 Om hierdie rede sal 

die man sy vader en moeder en kleef laat sy vrou; 8 en hulle twee sal een vlees word, [WEES 

EEN VLEES] sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. [WEES EEN VLEES] 9 Wat 

God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. (Mark 10:7-9 KJV); 24 En die Jode het Hom 

omring en vir Hom gesê: Hoe lank maak jy ons in onsekerheid? As jy die Christus is, sê dit vir 

ons ronduit. 25 Jesus antwoord hulle: Ek het julle, en julle glo nie die werke wat Ek doen in die 

Naam van my Vader, dié getuig van My. 26 Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape 

nie, soos Ek vir julle gesê. 27 My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My:  

28 En Ek gee hulle die ewige lewe; en hulle sal nooit verlore gaan nie, en geen man ruk hulle uit 

my hand. 29 My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit 

my hand van my Vader ruk nie. 30 Ek en die Vader is een. [‘IS’ (MEERVOUD) ‘EEN’ 

(ENKELVOUD)] 31 En die Jode het toe weer klippe om Hom te stenig. 32 Jesus antwoord 

hulle: Baie goeie werke het Ek julle getoon van my Vader Oor watter een van dié werke stenig 

julle My? 33 Die Jode antwoord Hom en sê: Vir ‘n goeie werk dat ons U stenig nie; maar oor 

godslastering, en omdat U wat ‘n mens is, Uself God. 34 Jesus antwoord hulle: Is daar nie in 

julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? 35 As dit húlle gode noem tot wie die woord 

van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie; 36 Sê jy vir Hom wat die Vader 

geheilig en in die wêreld gestuur het, Jy laster; omdat Ek gesê het: Ek is die Seun van God?  

37 As ek dit nie doen nie die werke van my Vader, glo my nie. 38 Maar as ek dit doen, al glo 

julle My nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in My is, en Ek in hom.  

39 Daarom het hulle weer probeer om hom te neem, maar hy ontsnap uit hulle hand, (Johannes 

10:24-39 KJV)  

51 En dit het hy nie uit homself; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester, het hy geprofeteer dat 

Jesus vir die volk sou sterwe; 52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook om as hy versamel in 

een van die kinders van God wat verstrooi was. 53 Van dié dag af het hulle toe saam beraadslaag 

om Hom dood te maak. 54 Daarom het Jesus geloop nie meer in die openbaar onder die Jode; 

maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na ‘n stad met die naam van 

Efraim, en daar het Hy met sy dissipels. (Johannes 11:51-54 KJV)  

Jesus Christus tot God gebid dat Gelowiges: ‘een kan wees net soos Ons een’ -

Moontlike omdat God in Christus in ‘n gelowige nie ‘n gelowige ‘God’!  

1 Dit het Jesus gespreek, en sy oë opslaan na die hemel, en gesê: Vader, die uur het gekom; 

verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan jy verheerlik 2 As jy gegee het Hom mag oor alle 

vlees, dat hy die ewige lewe gee aan soveel as wat jy hom gegee het. 3 En dit is die ewige lewe, 

dat hulle kan weet dat jy die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. 4 Ek het U 

verheerlik op die aarde: Ek het klaar die werk wat U My gegee het om te doen. 5 En nou, Vader, 

verheerlik jy my met jou eie self met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld 

was. 6 Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld jou hulle was, en jy 

hulle vir my gegee het; en hulle het u woord bewaar. 7 Nou weet hulle dat alles wat jy my gegee 

is van jou. 8 Want Ek het aan hulle die woorde wat U My gegee het gegee het; en hulle het dit 
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ontvang en waarlik erken dat Ek gekom het om van julle uitgegaan, en hulle het geglo dat U My 

gestuur het. 9 Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U My gegee het; 

want hulle is jou. [GELOWIGES IS DEEL VAN GOD] 

10 En alles wat myne is jou en jou is myne; en Ek is in hulle verheerlik. [ALLE GELOWIGES 

WAT AAN JESUS CHRISTUS BEHOORT AAN GOD BEHOORT; ALLE GELOWIGES 

WAT AAN GOD BEHOORT AAN JESUS CHRISTUS BEHOORT] 11 En nou is ek nie 

meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na jou toe. Heilige Vader, bewaar 

in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons. [WAT HULLE 

EEN KAN WEES NET SOOS ONS (EEN)] 12 Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het 

Ek hulle in jou naam: dié wat jy my gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore 

gegaan nie, maar die seun van die verderf; dat die Skrif vervul sou word. 13 En nou kom Ek na 

U; en Ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle iets kon hê my blydskap volkome in 

hulle. 14 Ek het hulle u woord gegee; en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die 

wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld. [GELOWIGES WORD NIE VAN DIE WÊRELD 

AS JESUS CHRISTUS IS NIE VAN DIE WÊRELD] 15 Ek bid nie dat jy moet neem om 

hulle uit van die wêreld nie, maar dat U hulle van die Bose. 16 Hulle is nie van die wêreld nie, 

net soos Ek nie van die wêreld. [GELOWIGES WORD NIE VAN DIE WÊRELD AS JESUS 

CHRISTUS IS NIE VAN DIE WÊRELD] 17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die 

waarheid. 18 As jy my in die wêreld gestuur het, het Ek ook hulle gestuur het in die wêreld.  

19 En hulle ontwil Ek heilig Myself, dat hulle kan ook geheilig word deur die waarheid. 20 Ek 

bid nie vir hulle alleen nie, maar vir hulle ook sal my glo deur hulle woord; 21 dat almal een mag 

wees; [DAT HULLE OOK EEN KAN WEES] soos U, Vader, in My en Ek in julle, sodat hulle 

ook in Ons een mag wees: [DAT HULLE OOK EEN KAN WEES IN VSA] dat die wêreld 

kan glo dat U My gestuur my. 22 En die heerlikheid gegee wat U My gegee het Ek aan hulle 

gegee het; dat hulle een kan wees, net soos Ons een is: [WAT HULLE EEN KAN WEES NET 

SOOS ONS EEN IS] 23 Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees in een; 

[WAT HULLE KAN GEMAAK WORD PERFECT IN EEN] en dat die wêreld kan weet dat 

U My gestuur het, en hulle liefgehad het, as jy lief vir my. 24 Vader, Ek wil dat hulle wat U My 

gegee het, by my te wees waar Ek is; sodat hulle my heerlikheid, wat jy my gegee het kyk, want 

jy My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. 25 Regverdige Vader, die wêreld U 

nie geken nie, maar ek ken julle, en hulle hier het erken dat U My gestuur het. 26 En ek het vir 

hulle verklaar jou naam, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in 

hulle kan wees, en Ek in hulle. (Johannes 17:1-26 KJV)  

Die Apostels was saam in een plek in een beweging (ooreenkoms) en is gevul 

met die Heilige Gees wat woorde die wonderlike werke van God in die 

inheemse tale van uit te spreek aan hulle gegee het  

elke persoon wat op die dag van Pinkster. 

13 En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bo-vertrek waar hulle gebly, naamlik: Petrus en 

Jakobus en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholoméüs en Matthéüs, Jakobus, die 

seun van Alféüs, en Simon, die Yweraar, en Judas, die broer van Jakobus. 14 Hulle almal het 

eendragtig volhard [EENDRAGTIG] in gebed en smeking, saam met die vroue en Maria, die 
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moeder van Jesus, en met sy broers ... 2 1 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, 

was hulle almal eendragtig [EENDRAGTIG] in een plek. 2 En daar kom skielik ‘n geluid uit 

die hemel soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis waar hulle gesit gevul. 3 En 

daar het aan hulle verskyn gesplete tonge soos van vuur, en dit sit op elkeen van hulle. 4 En hulle 

is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale te praat, soos die Gees aan 

hulle gegee het om uit te spreek. 5 En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, 

uit elke nasie wat onder die hemel is. 6 En toe hierdie was in die buiteland gegaan, het die 

menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal. 7 en 

hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Kyk, is nie almal wat daar spreek 

Galileërs nie? 8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? 9 Parthers en 

Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,  

10 Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en vreemdelinge van Rome,Jode 

en Jodegenote, 11 Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van 

God spreek. (Hand 1:13-14, 2:1-11 KJV)  

45 En verkoop hulle eiendomme en besittings, en skeiding tussen hulle aan alle mense, wat 

elkeen nodig gehad het. 46 En hulle, die voortsetting van die daaglikse eendragtig 

[EENDRAGTIG] in die tempel, en brood gebreek van huis tot huis, het hulle geëet en hulle 

voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 47 terwyl hulle God geprys het en in 

guns was by die hele volk. En die Here bygevoeg daagliks by die gemeente wat gered word. 

(Hand 2:45-47 KJV); 1 En terwyl hulle met die volk, die priesters en die hoofman van die tempel 

en die Sadduseërs op hulle afgekom, 2 baie ontevrede dat hulle die volk leer en verkondig in 

Jesus die opstanding uit die dood. 3 En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die 

gevangenis na die volgende dag, want dit was al aand. 4 Maar baie van hulle wat die woord 

gehoor het geglo; en die getal van die manne het omtrent vyf duisend geword. 5 En toe die 

volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes, 6 ook Annas, die 

hoëpriester, en Kájafas en Johannes en Alexander en almal wat van die familie van die 

hoëpriester, bymekaargekom by Jerusalem. 7 En toe hulle dit in die middel, vra hulle: Deur 

watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? 8 Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige 

Gees, aan hulle gesê owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, 9 as ons vandag ondervra 

word oor ‘n weldaad aan ‘n siek man, waardeur hy gesond geword het, 10 Wees dit vir julle 

almal bekend is, en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus van 

Nasaret, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom het 

hierdie man gesond voor julle staan.  

11 Dit is die steen wat verag is julle, die bouers, wat is geword van die hoof van die hoek. 12 is 

nie saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat 

onder die mense, waardeur ons gered moet word nie. 13 En toe hulle die vrymoedigheid van 

Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle 

verwonderd; en hulle het kennis van hulle, wat hulle was met Jesus. 14 En die waarneming van 

die man wat genees was, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. 15 Maar toe hulle 

beveel het om hulle te gelas om buitekant die Raad, en met mekaar beraadslaag, 16 en sê: Wat 

moet ons doen om hierdie manne doen? Want dat daar ‘n noemenswaardige wonderwerk gedoen 

is deur hulle, is duidelik vir almal wat in Jerusalem woon; en ons kan dit nie ontken nie. 17 Maar 

dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons streng dreig hulle, sodat hulle 

praat voortaan niemand in hierdie naam. 18 En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee glad nie 

te praat of te leer nie in die naam van Jesus. 19 Maar Petrus en Johannes het geantwoord en vir 
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hulle gesê: Of dit reg is in die oë van God te luister na wat jy meer as om God te wees, julle 

oordeel. 20 Want ons kan nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het.  

21 En toe hulle nog dreigemente bygevoeg het, het hulle hul losgelaat, vind om hulle vir hulle 

kan straf, as gevolg van die mense: vir almal het God verheerlik oor wat gebeur het. 22 Want die 

man was meer as veertig jaar oud was, aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het 

getoon. 23 En nadat hulle losgelaat, het hulle na hul eie mense gegaan en alles vertel wat die 

owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. 24 En toe hulle dit hoor, het hulle hul stem 

verhef tot God eenparig [eendragtig] en gesê: Here, U is die God wat die hemel gemaak het, en 

die aarde en die see en alles wat daarin is: 25 wat deur die mond van u kneg Dawid gesê het: 

Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? 26 Die konings van die aarde 

het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde. 27 Want 

waarlik teen u heilige Kind Jesus wat jy salf, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en 

die volke van Israel bymekaargekom, 28 Vir alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal 

het om word gedoen. 29 En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met 

alle vrymoedigheid u woord, 30 praat By steek jou hand te genees; en tekens en wonders deur 

die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.  

31 En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was; en hulle is almal vervul met 

die Heilige Gees, en hulle het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. 32 En die 

menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets 

van die dinge wat sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. 33 En 

met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot 

genade was oor hulle almal. 34 Want niemand onder hulle was behoeftig nie; want almal wat 

besitters van gronde of huise verkoop het, en het die pryse van die dinge wat verkoop is, 35 en 

neergesit by die apostels en verspreiding is gemaak om elkeen volgens wat hy nodig gehad het. 

(Hand 4:1-35 KJV)  

12 En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk 

plaasgevind; (En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. [DIE 

GELOWIGES WAS EENSGESIND EN SEËNINGE GEVLOEI] 13 En van die orige het 

niemand om hom by hulle, maar die mense het hulle baie geëer 14 En die gelowiges is die meer 

bygevoeg. die Here, menigtes van manne sowel as vroue.) 15 sodat hulle die siekes op die strate 

uitgedra en het dit op die beddens en banke, wat ten minste die skaduwee van Petrus kom, sou 

val van hulle. 16 Daar het ook ‘n menigte van die stede in die omtrek te Jerusalem 

bymekaargekom en siekes gebring en mense wat is aangetrek deur onreine geeste, en hulle almal 

genees. (Hand 5:1-16 KJV)  

Die godsdienstige leiers was in een beweging wanneer hulle uitgevoer Stephen.  

54 Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart, en hulle gekners hom op die tande. 55 Maar hy 

was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien 

en Jesus wat staan aan die regterhand van God, 56 en gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en 

die Seun van die man staan aan die regterhand van God. 57 Maar hulle het met ‘n groot stem 

geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm, [EENDRAGTIG] 58 En 

hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig; en die getuies het hulle klere 
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neergelê by ‘n jong man se voete, wie se naam was Saul. 59 En hulle het Stéfanus gestenig 

terwyl op God, en sê: Here Jesus, ontvang my gees. 60 En hy het op sy knieë neergeval en het 

met ‘n groot stem: Here, reken nie hulle hierdie sonde beheer. En toe hy dit gesê het, het hy aan 

die slaap geraak. (Hand 7:54-60 KJV)  

‘N Stad ervaar groot vreugde en bevryding, want hulle was  

in een beweging met die verkondiging van Christus. 

5 En Filippus het afgekom in ‘n stad van Samaría en Christus aan hulle verkondig. 6 En die 

mense het eendragtig [EENDRAGTIG] het sy oë op die dinge wat Philip gepraat het, hoor en 

die tekens sien wat hy doen. 7 Want onreine geeste, huil met ‘n harde stem het uit baie van die 

wat in besit is met hulle, en baie wat verlamming, en wat lam, is ook genees. 8 En daar was groot 

blydskap in daardie stad. (Handelinge 8:5-8 KJV)  

Die mense van Tirus en Sidon was in een beweging toe hulle  

Herodus te hoor en laster. 

20 En Herodes was verbitterd teen die Tiriërs en Sidoniërs, maar hulle het eenparig 

[EENDRAGTIG] aan hom, en nadat hulle Blastus, die koning se hofdienaar, hul vriend, vrede 

gevra, omdat hulle land onderhoud uit die koning s’n ontvang het. 21 En op ‘n bepaalde dag het 

Herodes koninklike kleed aangetrek en gaan sit op sy troon, en het hulle toegespreek. 22 En die 

volk hom toegeroep en gesê: Dit is die stem van ‘n god en nie van ‘n man. 23 En dadelik het die 

engel van die Here hom getref, omdat hy nie aan God die eer; en hy is deur wurms verteer en het 

gesterwe. 24 Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. (Hand 12:20-24 KJV)  

Die Kerk leierskap vergader eendragtig Barnabas en Paulus te stuur aan te 

spreek die fout geleer word deur godsdienstige onderwysers.  

24 Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het julle ontsteld met woorde, 

die omverwerping van julle siele, sê, jy moet besny word, en dit om die wet aan wie ons geen 

opdrag gegee het: 25 Dit was goed vir ons toe Hy nog met een beweging, [EENDRAGTIG] 

gekies die mense aan julle te stuur saam met ons geliefde Bárnabas en Paulus, 26 manne wat 

hulle lewe oorgegee het vir die Naam van onse Here Jesus Christus. (Hand 15:24-26 KJV)  

Die Jode versit teen Paulus eendragtig.  

8 En Crispus, die hoof van die sinagoge, die Here geglo en sy hele huis; en baie van die 

Korinthiërs verhoor geglo en is gedoop. 9 Toe het die HERE met Paulus in die nag deur ‘n visie: 

Wees nie bevrees nie, maar spreek en hou jou vrede: 10 Want Ek is met jou, en niemand sal die 

hand aan jou te doen nie, want Ek het baie mense in hierdie stad. 11 En hy het daar gebly ‘n jaar 

en ses maande lank en die woord van God onder hulle geleer. 12 En toe Gállio goewerneur van 

Acháje was, het die Jode eenparig [EENDRAGTIG] teen Paulus opgestaan en hom voor die 
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regterstoel, 13 en gesê het: Hierdie man haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer 

die wet. (Hand 18:4-13 KJV)  

Is dit geen wonder dan, dat selfs vandag nog, kry ‘n paar mense riled en soek 

moeilikheid te veroorsaak wanneer die Woord van God is vrylik onderrig? 

Dieselfde reaksie gesien kan word oor die hele wêreld, waar die Woord geleer 

word deur gelowiges. Hier is ‘n hele stad konfronteer Paul  

eendragtig saam in Asië. 

23 En die dieselfde tyd, staan daar geen klein opskudding met daardie pad. 24 Vir ‘n sekere man 

met die naam Demetrius, ‘n silwersmid, maker van silwertempeltjies van Diana, het ‘n 

aansienlike verdienste aan die ambagsmanne 25 En toe hy saam met die werkers van soos 

beroep, en gesê: Menere, julle weet dat hierdie handwerk ons welvaart. 26 Verder jy sien en hoor 

dat nie alleen in Éfese nie, maar byna in die hele Asië, hierdie Paulus het oorgehaal en afvallig 

veel mense, sê dat dit geen gode, wat met hande gemaak word: 27 sodat nie net hierdie vak van 

ons is in gevaar gestel word verag; maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks 

gereken word, en dat haar majesteit vernietig moet word, wat die hele Asië en die wêreld aanbid. 

28 En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeu en gesê: Groot is die Diana 

van die Efésiërs. 29 En die hele stad heeltemal in verwarring, en nadat gevang Gajus en 

Aristárchus, manne van Macedonië, die geselskap van Paulus in die reis, en hulle storm soos een 

man [EENDRAGTIG] in die teater. (Hand 19:23-29 KJV)  

Die woorde, ‘Een’ en ‘eendragtig’ word dikwels in die Skrif gebruik om aan te 

dui dat diegene met die naam is nie die een persoon, maar ‘n groep van mense 

wat ‘n gemeenskaplike doel-nie ‘n enkele gedagte of liggaam deel.  

1 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n 

lewende, heilige en aan God welgevallige is julle redelike godsdiens. 2 En word nie aan hierdie 

wêreld gelykvormig nie, maar word jy verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle 

kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. 3 Want Ek sê, deur die 

genade wat aan my gegee, aan elkeen wat onder julle is, nie te dink van homself meer as wat hy 

behoort te dink nie; maar om nugter te dink, volgens wat God gehandel het aan elke mens die 

maat van geloof. 4 Want as ons het baie lede in een liggaam, en al die lede het nie almal 

dieselfde: 5 so is ons almal saam een liggaam in Christus, [EEN LIGGAAM] en elkeen 

afsonderlik lede van mekaar. 6 En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan 

ons gegee is, of profesie, laat ons profeteer volgens die maat van die geloof; 7 Of bediening, laat 

ons wag op ons bediening: of wie leer, in die lering; 8 Of wie vermaan, in die vermaning: hy wat 

gee, laat hom dit doen met opregtheid; Hy wat regeer, met ywer; Hy wat wys bewys, met 

blymoedigheid. (Romeine 12:1-8 KJV)  

5 En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om te wees soos minded 

mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus 6 dat jy dalk met een gedagte en een mond 

[EENSGESIND UIT EEN MOND] God, die Vader van ons Here Jesus Christus verheerlik.  
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7 Daarom ontvang julle mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van 

God. (Romeine 15:5-7 KJV); 14 En God het beide opgewek die Here, en sal ons opwek deur sy 

krag. 15 Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van 

Christus neem en dit lede van ‘n hoer maak? God verbied. 16 Wat? Weet jy nie dat hy wat ‘n 

hoer aanhang, is een liggaam is nie? [EEN LIGGAAM] vir twee, sê Hy, sal een vlees wees. 

[EEN VLEES] 17 Maar hy wat by die Here aanhang, is een gees. [EEN GEES] 18 Vlug vir die 

hoerery. Elke sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen 

sy eie liggaam. 19 Wat? Weet jy nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in 

julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? 20 Want julle is duur 

gekoop met ‘n prys: dus God in jou liggaam verheerlik, en in julle gees wat aan God behoort.  

(1 Korintiërs 6:14-20 KJV)  

4 Wat dan die eet van die dinge wat in die offer aan afgode geoffer word, weet ons dat ‘n afgod 

niks in die wêreld is, en dat daar geen ander God nie, maar een. 5 Want al is daar ook 

sogenaamde gode, of dit in die hemel en op die aarde (soos daar baie gode en baie here,) 6 Maar 

is daar vir ons maar een God, [EEN GOD] die Vader, uit wie alles dinge, en ons tot Hom, en een 

Here Jesus Christus, [EEN HERE JESUS CHRISTUS] deur wie alle dinge is, en ons deur 

Hom. (1 Kor 8:4-6 KJV)  

12 Want soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle 

baie, een liggaam is, so ook Christus. 13 Want deur een Gees is ons almal gedoop tot een 

liggaam, of ons Jode of Grieke is, of ons slawe of vrymanne; en ons is almal van te drink in een 

Gees. 14 Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. 15 As die voet sou sê: Omdat ek nie 

die hand is ek nie aan die liggaam; daarom is dit nie van die liggaam? 16 En as die oor sou sê: 

Omdat ek nie die oog is, is ek nie aan die liggaam; daarom is dit nie van die liggaam? 17 As die 

hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die 

reuk wees? 18 Maar nou het God die lede, elkeen van hulle in die liggaam, as dit vir hom 

behaag. 19 En as hulle almal een lid was, waar sou die liggaam wees? 20 Maar nou is daar wel 

baie lede, maar net een liggaam. 21 En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het julle nie nodig nie; 

of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie. 22 Nee, veel meer sal hulle lede van die 

liggaam, wat blyk te wees die swakste nodig:  

23 en dié lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, 

en ons onbevallig dele het oorvloediger sierlikheid. 24 terwyl ons sierlike lede dit nie nodig om: 

maar God het die liggaam saamgestel en hy oorvloediger eer gegee aan daardie deel wat ‘n 

tekort. 25 sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees; maar dat die lede gelyke sorg 

vir mekaar mag dra. 26 En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die 

lede saam bly. 27 Nou is jy die liggaam van Christus en lede in die besonder. 28 En God het 

sommige in die kerk, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna 

kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. 29 Is al die 

apostels? is almal profete? is almal onderwysers? is al die werkers van wonderwerke? 30 Het 

almal genadegawes van gesondmaking? nie almal in tale spreek? almal dit uitlê nie? 31 Maar 

beywer julle die beste gawes; en wys ek vir julle ‘n nog uitnemender weg. (1 Kor 12:12-31 KJV)  

27 Want soos baie van julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.  

28 Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man 

en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus. 29 En as jy aan Christus behoort, dan is 
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julle die nageslag van Abraham en erfgename volgens die belofte. (Galasiërs 3:27-29 KJV);  

9 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy 

opgevat het in homself: 10 Dit is in die bedeling van die volheid van die tye te samel in alle 

dinge in Christus, albei wat in die hemel en wat op die aarde; selfs in hom: 11 In wie ons ook ‘n 

erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van 

Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil (Ef 1:9-11 KJV)  

8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof; en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van 

God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 10 Want ons is sy maaksel, geskape 

in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.  

11 Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word 

deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, 12 dat julle in dié tyd 

wat jy sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten 

aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld: 13 Maar nou 

in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, is naby gekom deur die bloed van Christus.  

14 Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en afgebreek het die middelmuur van 

skeiding tussen ons; 15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die 

wet van gebooie wat in insettinge bestaan; te maak vir die twee in Homself tot een nuwe mens, 

so maak vrede; 16 En dat hy kon versoen beide na God in een liggaam deur die kruis, nadat Hy 

daaraan die vyandskap verslaan: 17 En Hy het die verkondig vrede vir julle wat ver weg was, en 

aan die wat naby was. 18 want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. 

19 Nou dan, jy is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en 

huisgenote van God, 20 gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus 

Christus self die hoeksteen is, 21 in wie die hele gebou met ingeboude rame saam groei tot ‘n 

heilige tempel in die Here, 22 in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die 

Gees. (Efesiërs 2:8-22 KJV)  

1 Ek dus die gevangene in die Here, bid dat jy waardig die roeping waarmee julle geroep is,  

2 met alle nederigheid en sagmoedigheid te loop, met ‘n lang lyding, Verdra mekaar in liefde;  

3 en ernstig strewe om die eenheid van die Gees in die band van die vrede te bewaar. 4 Dit is een 

liggaam en een Gees, soos julle ook in een hoop van julle roeping genoem; 5 een Here, een 

geloof, een doop, 6 één God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. 

7 Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus.  

8 Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en 

gawes aan die mense gegee. 9 (Nou dat hy opgevaar, wat dit is, maar dat Hy ook eers neergedaal 

eerste in die onderste dele van die aarde 10 Hy wat neergedaal het, is? Dieselfde as Hy wat 

opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring.) 11 En Hy het gegee 

sommige as apostels, en ‘n paar profete, en ander as evangeliste, ander as herders en leraars,  

12 Vir die volmaking van die heiliges, vir die werk van die bediening, vir die opbouing van die 

liggaam van Christus:  

13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, 

tot ‘n volwasse man, tot die mate van die statuur van die volle grootte van Christus: 14 dat ons 

dus nie meer wees nie kinders wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke 

wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, en geslepe listigheid waardeur hulle lê en loer 

te mislei; 15 Maar die waarheid in liefde te praat, kan opgroei in Hom in alle dinge, wat is die 

Hoof is, naamlik Christus, 16 uit wie die hele liggaam toegerus en saamgevoeg en gekompakteer 
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deur die ondersteuning wat elke lid voorrade, volgens die effektiewe werking in die mate van 

elke deel, maak groei van die liggaam aan die eie opbouing in liefde. 17 Maar ek sê en betuig 

voor die Here dat jy nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die 

verdwaasdheid van hulle gemoed, 18 Nadat die begrip verduister, vervreemd van die lewe van 

God deur die onkunde wat in hulle is, as gevolg van die verharding van hulle hart; 19 wat 

ongevoelig het en hulle oorgegee om losbandigheid, allerhande onreinheid te bedrywe. 20 Maar 

jy het nie so Christus geleer; 21 As dit so wees dat jy hom gehoor het, en is geleer deur hom as 

die waarheid is in Jesus: 22 dat julle, die vorige lewenswandel betref die oue mens, wat is korrup 

volgens die hartstogte; In die gees van julle gemoed 23 En hernu word; 24 En dat jy sit op die 

nuwe man, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. 25 Daarom, lê die leuen, 

spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. 26 Wees julle kwaad 

word, en sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; 27 en gee aan die duiwel.  

28 Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te 

werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om aan hom wat nie nodig het. 29 Laat daar geen vuil 

woord uit julle mond nie, maar wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan 

die wat dit hoor. 30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die 

dag van verlossing. 31 Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet gestel 

word van jou, saam met alle boosheid 32 En wees jy soort een na die ander en ontferming, 

mekaar te vergewe, selfs as God ter wille van Christus het vergewe het. (Efesiërs 4:1-32 KJV)  

17 Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.  

18 Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul;  

19 Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalmsing in 

julle hart tot die Here; 20 dank altyd vir alles aan God en die Vader in die naam van ons Here 

Jesus Christus; 21 Indiening aan mekaar in die vrees van God. 22 Vroue, wees aan julle eie mans 

onderdanig, soos aan die Here. 23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof 

van die kerk, en Hy is die Verlosser van die liggaam. 24 Maar soos die gemeente aan Christus 

onderdanig is, so moet die vroue aan hul eie mans in alles. 25 Manne, julle moet jul vroue liefhê, 

soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het 26 Dat hy kan 

heilig en reinig dit met die waterbad deur die woord, 27 sodat Hy die voor Hom kon stel, 

verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. 

28 So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Hy wat sy vrou liefhet, het 

homself lief. 29 want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie; maar hy voed en koester dit, net 

soos die Here die gemeente 30 Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.  

31 Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sal hom na sy vrou, en hulle twee 

sal een vlees wees. 32 Dit is ‘n groot geheim, maar ek sê oor Christus en die kerk. 33 Maar laat 

elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou sien dat sy haar 

man eerbiedig. (Efesiërs 5:17-33 KJV)  

Die Gelowiges in Filippi vermaan om vas te staan in een gees met een gedagte  

om saam te werk vir die geloof van die evangelie. 

25 En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly en voort te gaan met u almal tot julle bevordering en 

blydskap in die geloof; 26 sodat julle roem meer volop in Jesus Christus vir my kan wees deur 

my teenwoordigheid weer by julle. 27 Alleenlik, gedra julle wees as dit die evangelie van 
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Christus, sodat, of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, kan ek hoor van julle 

omstandighede dat jy vas te staan in een gees, een van siel, saam stry vir die geloof van die 

evangelie; 28 En in geen opsig laat afskrik deur die teëstanders jou: Dit is vir hulle wel ‘n bewys 

van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. (Filippense 1:25-28 KJV)  

1 As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige 

gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, 2 maak jy my 

blydskap, dat jy soos minded, met dieselfde liefde te hê, een van siel,van die een gedagte.  

3 Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer; maar in nederigheid moet die een die ander hoër 

ag as homself. 4 Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die 

ander s’n. 5 Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus: 6 Hy, wat in 

die gestalte van God was, het dit geen roof gelyk te wees met God: 7 maar het Homself ontledig 

en het aan hom die vorm van ‘n dienaar, en is in die mense gelyk geword; 8 en in gedaante 

gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood 

van die kruis. 9 Daarom het God Hom ook uitermate hom verhoog en Hom ‘n naam gegee wat 

bo elke naam is, 10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en 

die wat op die aarde en die wat onder die aarde; 11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die 

Here is tot heerlikheid van God die Vader. (Filippense 2:1-11 KJV)  

14 En bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. 15 En laat die vrede van 

God in julle harte heers, na die wat julle ook in een liggaam geroep is, en jy dankbaar. 16 Laat 

die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid; Leer en vermaan mekaar met psalms 

en lofsange en geestelike liedere, en sing met genade in jou hart aan die Here.  

(Kolossense 3:14-16 KJV)  

9 Maar ons Jesus, wat gemaak is ‘n bietjie minder as die engele vir die lyding van die dood met 

heerlikheid en eer gekroon sien; dat hy deur die genade van God die dood sou smaak vir elke 

man. 10 Want dit het hom vir wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die 

heerlikheid, die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak maak. 11 Want Hy wat heilig 

maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; daarom is hy nie skaam om hulle 

broeders, 12 sê: Ek sal u Naam aan my broeders, in die midde van die gemeente sal Ek U prys te 

roep aan jou. 13 En weer, ek sal my vertroue op Hom. En verder: Hier is Ek en die kinders wat 

God My gegee het. 14 Omdat dan as die kinders deelagtig geword het van vlees en bloed, het hy 

ook manier deelagtig geword van dieselfde; wat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat 

mag oor die dood het, dit is die duiwel; 15 En red hulle wat deur vrees vir die dood hulle hele 

leeftyd aan slawerny onderworpe. 16 Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie; 

maar hy het hom op die nageslag van Abraham. 17 Daarom, in alles moes Hy gemaak word soos 

sy broers, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge aangaande God, 

om versoening te doen vir die sondes van die volk te wees. 18 Want deurdat Hy self onder 

versoeking gely het, kan Hy die help wat versoek word, te help. (Hebreërs 2:9-18 KJV)  

1 Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat hom liefhet wat oud 

was lief vir hom ook dat uit Hom gebore is. 2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God, 

wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. 3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy 

gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. 4 Want alles wat uit God gebore is, oorwin die 

wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. 5 Wie is dit wat 

die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God? 6 Dit is Hy wat deur water en 
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bloed gekom het, Jesus Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. 

En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. 7 Want daar is drie wat getuig in 

die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. 8 en daar is drie wat 

getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en hierdie drie is eenstemmig.  

9 As ons die getuienis van die mense, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is 

van God wat Hy het getuig van sy Seun. 10 Hy wat glo in die Seun van God, het die getuienis in 

homself; hy wat glo, nie God het hom ‘n leuenaar gemaak; omdat hy glo nie die rekord wat God 

aangaande sy Seun. 11 En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe 

is in sy Seun. 12 Hy wat die Seun het, het die lewe; en hy wat nie die Seun van God het nie die 

lewe. 13 Hierdie dinge het ek geskrywe aan julle wat op die naam van die Seun van God glo; dat 

jy kan weet dat julle die ewige lewe het en dat jy die Naam van die Seun van God kan glo. (1 

Johannes 5:1-13 KJV); 12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen 

koningskap ontvang het nie; maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die 

dier. 13 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. 14 Hulle sal teen 

die Lam oorlog maak, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die 

Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou. 

(Openbaring 17:12-14 KJV)  

Dit is dan ook geen wonder dat die Skrif verklaar ‘n gelowige te wees ‘een’ met God; Die 

gelowige word nie God nog word dit gestel dat die gelowige met God. Net so, Jesus Christus, 

word ook verklaar ‘een’ met God te wees, maar noem nie Christus is een met God maak Jesus 

Christus God. Vandaar die reaksie op die stelling dat Jesus Christus en God, die een wat sy 

eniggebore Seun na die aarde gestuur aan die Kruis te sterf, is dieselfde persoon het ‘n reuse, 

‘NEE’, uit die Skrif as God en Jesus Christus te wees is een van doel-net nie ‘EEN in drie 

persone ‘of’ DRIE IN EEN PERSOON as foutiewelik verloof deur die tradisies van die mense. 

Gelowiges word in die Bybel vertel dat hulle in Christus en in God, en 

omgekeerd: God in elke gelowige en Christus in elke gelowige; Tog beteken dit 

nie maak elke gelowige God of Jesus Christus. Net so, waar die Skrif sê 

Christus in God en God in Christus beteken dit nie dat hulle ook,  

is dieselfde persoon. 

Die Skrif verklaar die wonderlike verhouding Gelowiges het met God en Jesus Christus waar 

gelowiges Een met God en een met Jesus Christus.  

9 julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. 

Maar as iemand nie die Gees van Christus is, is hy nie een van sy. 10 En as Christus in julle is, 

dan is die liggaam dood vanweë die sonde; maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. 

(Romeine 8:9-10 KJV); 29 sodat geen vlees voor Hom sou roem in sy teenwoordigheid. 30 Maar 

deur Hom is julle in Christus Jesus, wat God vir ons geword het wysheid en geregtigheid en 

heiligmaking en verlossing 31 Daarom, soos geskrywe is: Hy wat roem, laat hom in die Here 

roem. (1 Kor 1:29-31 KJV); 5 Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en op 

die aarde (soos daar baie gode en baie here,) 6 Maar is daar vir ons maar een God, die Vader uit 

wie alles is, en ons in hom was; en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur Hom. 
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(1 Kor 8:5-6 KJV); 20 Want al die beloftes van God in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot 

heerlikheid van God deur ons. 21 Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons 

gesalf het, is God, 22 Wie het ons ook verseël het en die lig van die erns van die Gees in ons 

harte. (2 Korintiërs 1:20-22 KJV)  

5 Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle dienaars 

ter wille van Jesus. 6 Want God wat die lig beveel om uit die duisternis skyn, het in ons harte 

geskyn het om die verligting van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van 

Jesus Christus te gee. 7 Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die 

krag van God mag wees en nie uit ons nie. (2 Korintiërs 4:5-7 KJV); 18 En dit alles is uit God 

wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening; 

19 Om te weet dat God in Christus die wêreld met Homself nie reken hulle oortredinge aan 

hulle; en het hom verbind tot ons die woord van die versoening. 20 Nou dan is ons ambassadeurs 

vir Christus wil, asof God het, bid julle by ons, ons bid dat jy in Christus se plek, word jy met 

God versoen. (2 Kor 5:18-20 KJV); 18 Ek Titus, en saam met hom Ek het ‘n broer. Het Titus 

maak ‘n wins van jou? Het ons nie in dieselfde gees? Het ons nie in dieselfde stappe?  

19 Weereens, dink jy dat ons ons by julle verdedig? ons praat voor God in Christus, en dit alles, 

geliefdes, tot julle stigting. 20 Want ek vrees dat, as ek kom, ek nie sal vind soos ek wens nie, en 

dat ek deur julle gevind sal word aan jou soos jy sou nie: dat daar nie miskien sal wees twis, 

jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekery, swellings, wanordelikheid;  

(2 Kor 12:18-20 KJV); 20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef; nogtans nie ek nie, maar 

Christus leef in my, en die lewe wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van 

God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. (Gal 2:20)  

16 Nou is aan Abraham en sy nageslag was die beloftes gemaak. Hy sê nie: En aan die sade, asof 

dit op baie; maar op een: En aan jou saad, dit is Christus. 17 Maar ek sê, dat die verbond wat van 

God in Christus, die wet wat vier honderd en dertig jaar na bevestig is, kan nie verbreek, dat die 

belofte tot niet te maak. (Galasiërs 3:16-17 KJV); 10 Want ons is sy maaksel, geskape in 

Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. (Efesiërs 

2:10 KJV); 13 Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp, maar hierdie een ding: ek vergeet die 

dinge wat agter is en strek my uit na die dinge wat voor is, en 14 en jaag na die doel om Die prys 

van die hoë roeping van God in Christus Jesus. (Filippense 3:13-14 KJV); 2 Bedink die dinge 

wat daarbo is, nie wat op die aarde. 3 Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus 

verborge in God. 4 Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam 

met Hom in heerlikheid. (Kolossense 3:2-4 KJV);  

17 Bid sonder ophou. 18 Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus 

oor julle. 19 Blus die Gees nie. (1 Tessalonisense 5:17-19 KJV); 11 Daarom bid ons ook altyd 

vir julle dat onse God julle die roeping waardig, en voldoen aan al die welbehae van sy goedheid, 

en die werk van die geloof met krag 12 Dat die naam van ons Here Jesus Christus verheerlik kan 

word in julle, en julle in Hom, ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus 

Christus. (2 Tessalonisense 1:11-12 KJV); 19 En ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld 

lê in die ongeluk. 20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het, dat 

ons hom kan weet dat dit waar is, en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Dit is 

die ware God en die ewige lewe. (1 Johannes 5:19-20 KJV); 1 Judas, ‘n dienskneg van Jesus 

Christus en broer van Jakobus, aan die wat geheilig word deur God die Vader, en vir Jesus 

Christus bewaar, en genoem. (Judas 1:1 KJV)  
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Is dit geen wonder dat die Bybel sê dat diegene wat Jesus Christus gesien het 

die Vader toe God in Christus (en Christus was in God)? Die Skrif sê dat ons 

ook, is ‘n spieël van God en Jesus Christus aan die wêreld, want ons het God en 

Jesus Christus in ons vanaf die oomblik wat ons Christus in ons lewens aanvaar. 

Hierdie verteenwoordiging van God maak nie ons God (of Jesus Christus) en 

ook nie God in Jesus Christus maak Christus God of enige ander identiteit die 

oorlewering van die mense wil bewerk. Ons is kinders van God en leef in God 

en in Jesus Christus as gevolg van wat God bereik deur  

Christus se offer aan die kruis en sy opstanding uit die dood. 

26 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. 27 Want soos baie van 

julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. 28 Daar is nie meer Jood of 

Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is 

almal een in Christus Jesus. 29 En as jy aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van 

Abraham en erfgename volgens die belofte. (Galasiërs 3:26-29 KJV)  

Ons het so baie om voor te lewe en geen tyd om die meriete van argumente oor God-veral 

wanneer hierdie ontstaan uit die verbeelding van ‘n natuurlike man wat God nie kan weet nie, 

laat staan om te debatteer verstaan die Skrif. 11 Want wat mens weet die dinge van ‘n mens is, 

behalwe die gees van die mens wat in hom is?. so die dinge van God weet niemand nie, maar die 

Gees van God 12 Nou het ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat 

uit God; sodat ons kan weet die dinge wat vrylik aan ons gegee van God. 13 Watter dinge spreek 

ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar dié wat die Heilige Gees leer; 

geestelike dinge met geestelike vergelyk. 14 Maar die natuurlike mens ontvang nie die dinge van 

die Gees van God nie, want hulle is vir hom dwaasheid, hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit 

geestelik beoordeel word. (1 Kor 2:11-14 KJV)  

Ek en jy moet die oomblik aan te gryp en vermaan mekaar uit die bladsye van die Bybel en plaas 

ons geloof in die Opgestane Christus in plaas van ydele godsdiens. Kom ons bou ons geloof op 

die Woord van God en verkondig die lig van Christus wat binne elke gelowige in Christus lewe. 

Ons is ‘n ryk erfenis deur Christus en die ewigheid nader kom met elke dag wat verbygaan. 

7.7 SKRIF DIE EERSTE EN FINALE SÊ HET OOR WIE GOD 

EN JESUS CHRISTUS AAN MEKAAR EN DIE WÊRELD  

Almal moet herbesin wat aannames hulle gehou het oor die verhouding tussen 

God en Jesus Christus, want die Bybel verklaar hulle is twee afsonderlike 

wesens-BEIDE waardig van aanbidding.  
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1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. [ONS IS IN GOD TE GLO 

EN GLO IN JESUS CHRISTUS] 2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie 

so was nie, sou ek gesê het jou. Ek gaan om vir julle plek te berei. 3 En as Ek gegaan en vir julle 

plek berei het, sal Ek weer kom, en julle na My toe; dat waar Ek is, daar julle ook kan wees. 4 En 

waar Ek heengaan jy weet, en die manier waarop jy ken. 5 Thomas sê vir Hom: Here, ons weet 

nie waar jy gaan; en hoe kan ons die weg ken? 6 Jesus het vir hom gesê: Ek is die weg en die 

waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My [JESUS CHRISTUS IS 

DIE ENIGSTE WEG NA GOD] 7 As julle My geken het, sou jy geweet het my Vader ook. en 

van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien [WEET JESUS CHRISTUS IS GOD KEN] 

8 Filippus antwoord Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.  

9 Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy het My nie geken nie, Filippus? Hy wat My 

gesien het, het die Vader gesien het nie; ? en hoe sê jy: Toon ons die Vader [WANNEER 

VOLK HET GESIEN HOE JESUS CHRISTUS HULLE SIEN GOD] 10 Glo jy nie dat Ek in 

die Vader is en die Vader in My nie? [JESUS CHRISTUS IN GOD; GOD IS IN JESUS 

CHRISTUS] die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader 

wat in my woon, het hy doen die werke. [CHRISTUS SE WOORDE VAN GOD IS-NIE 

JESUS CHRISTUS NIE; GOD WOON, JESUS CHRISTUS, GOD DOEN DIE WERKE 

DAT CHRISTUS] 11 Glo My dat Ek in die Vader is en die Vader in My;. of anders, glo My ter 

van die werke wille [JESUS CHRISTUS IN GOD; GOD IS IN JESUS CHRISTUS]  

12 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo-die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; 

En groter werke as hierdie sal Hy doen; omdat Ek na my Vader. [WANT JESUS CHRISTUS 

GAAN NA DIE PLEK WAAR GOD IS ‘N GELOWIGE GROTER WERKE AS JESUS 

CHRISTUS NIE DOEN] (33) 

13 En wat julle in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 

[JESUS CHRISTUS BEANTWOORD DIE GEBED / VERSOEKE VAN DIE GELOWIGE 

SO TE VERHEERLIK] 14 As julle iets in my vra noem, sal ek dit doen. 15 As julle My liefhet, 

bewaar my gebooie. 16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster, dat hy kan bly 

vir ewig by julle; [JESUS CHRISTUS TOT GOD GEBID DIE GELOWIGE N ANDER 

TROOSTER GEE WHO SAL BYBLY DIE GELOWIGE FOREVER] 17 Selfs die Gees 

van die waarheid; wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom sien nie, Hom nie ken nie; 

maar julle ken Hom; want hy by julle bly, en in julle sal wees. [DIE TROOSTER / GEES VAN 

DIE WAARHEID WOON MET EN ‘N GELOWIGE; DIE GELOWIGE SAL DIE 

TROOSTER / GEES VAN DIE WAARHEID WAT ONGELOWIGES ONTVANG NIE 

OF SIEN WEET] 

18 Ek sal jou nie verlaat nie; Ek sal na julle kom. 19 Nog ‘n klein tydjie, en die wêreld sien My 

nie meer nie; maar jy sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.. 20 Op daardie dag sal julle weet 

dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle [JESUS CHRISTUS IN GOD; DIE 

GELOWIGE IS IN JESUS CHRISTUS, JESUS CHRISTUS IN DIE GELOWIGE] 21 Hy 

wat my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en hy wat My liefhet, hóm sal my 

Vader, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. [GELOWIGES GELIEFD BY GOD 

EN JESUS CHRISTUS; GELOWIGES SAL SIEN EN KEN JESUS CHRISTUS WAT 

HOMSELF OPENBAAR AAN HULLE HIERDIE LEWE] 22 Judas het vir hom gesê, nie 

die Iskáriot nie, Here, hoe is dit dat jy jouself sal aan ons openbaar en nie aan die wêreld nie?  

23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader 
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sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom, en maak ons by hom gebly. 24 Hy wat My nie liefhet 

hou my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My 

gestuur het. [DIE WOORDE HET JESUS CHRISTUS GEPRAAT HET, HET NIE SY EIE-

DIT WAS VAN GOD] 25 Hierdie dinge het Ek tot julle nog by julle teenwoordig. 26 Maar die 

Trooster, die Heilige Gees, [HEILIGE GEES = HEILIGE GEES] wat die Vader in my Naam 

sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal alle dinge vir julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê 

het. (34) [DIE TROOSTER / HEILIGE GEES WAT DEUR GOD GESTUUR OP 

VERSOEK VAN JESUS CHRISTUS SAL DIE TROOSTER LEER EN HERINNER 

GELOWIGES WAT JESUS CHRISTUS GESÊ HET] 27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede 

gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan jou. Laat julle hart nie ontsteld word nie, en 

laat bang wees nie. 28 Julle het gehoor hoe ek vir jou gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na 

julle. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na die Vader, want 

my Vader groter is as Ek [JESUS CHRISTUS NA GOD HEENGAAN; GOD IS GROTER 

AS JESUS CHRISTUS NIE] 29 En nou, ek het aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat 

wanneer dit gebeur, kan jy glo. 30 Ek sal nie veel met jou praat, want die owerste van hierdie 

wêreld kom en het aan My niks nie. 31 Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die Vader liefhet; en 

soos die Vader My beveel het, so ek doen. [JESUS CHRISTUS BEVELE ONTVANG HET 

VAN GOD AF JESUS CHRISTUS GEHOORSAAM EN WOU GOD SE WIL] ...  

(Johannes 14:1-31 KJV)  

God is groter as Jesus Christus; dit is wat Jesus Christus self verklaar! Daarom, enige eis wat 

Jesus Christus is gelyk aan God is en dat Jesus Christus God is, regtig nodig om deur die Skrif-

NIE getoets word deur die tradisies van die mense. 
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‘En nou kom Ek na U; en Ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle iets 

kon hê my blydskap volkome in hulle. Ek het hulle u woord gegee; en die 

wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van 

die wêreld. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle 

moet hou van die bose. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die 

wêreld. Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. As jy my in die 

wêreld gestuur het, het Ek ook hulle gestuur het in die wêreld. En om hulle 

ontwil Ek heilig Myself, dat hulle kan ook geheilig word deur die waarheid. Ek 

bid nie vir hulle alleen nie, maar vir hulle ook vir die wat in My sal glo deur 

hulle woord; Dat hulle almal een mag wees; soos U, Vader, in My is, en Ek in 

julle, sodat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My 

gestuur het. En die heerlikheid gegee wat U My gegee het Ek aan hulle gegee 

het; dat hulle een kan wees, net soos Ons een is: Ek in hulle en U in My, sodat 

hulle volkome een kan wees in een; en dat die wêreld kan weet dat U My 

gestuur het, en hulle liefgehad het, as jy lief vir my. Vader, Ek wil dat hulle wat 

U My gegee het, by my te wees waar Ek is; sodat hulle my heerlikheid, wat jy 

my gegee het kyk, want jy My liefgehad het voor die grondlegging van die 

wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, maar ek ken julle, 

en hulle hier het erken dat U My gestuur het. En ek het vir hulle verklaar jou 

naam, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in 

hulle kan wees, en Ek in hulle. ‘ 

Jesus Christus, die Koning van die konings en Here van die Here  

(Johannes 17:13-26 KJV) 
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Al die stellings in, ‘Wie Se Sal Gedoen?’ is gebaseer op verse uit die Bybel (KJV) ten einde te 

gebruik wat God met die heilige mense wat God se woorde aangeteken op boekrolle. Daar is so 

baie verse wat sê God sy eniggebore Seun, Jesus Christus, wat deur is tans aan die regterhand 

van God se troon waar Hy pleit namens elke gelowige liefhet. Baie verse in die Skrif verklaar dat 

die nabyheid en enkele doel God het met Jesus Christus wat God se Wil gehoorsaam in plaas van 

sy eie in die tuin van Getsemane en in Sy aardse wandel. Daar is baie leerstellings en doktrines 

geleer deur mense oor God, Jesus Christus, en die Bybel, en ek en jy moet elke eis en geloof met 

die Woord van God in plaas van die tradisies van mense te toets. Daar is baie argumente van die 

mense op die kwessies wat in hierdie boek, maar niemand was aangehaal of direk gedebatteer 

gegee dat die tyd is waardevol en ‘Wie Se Sal Gedoen?’ is slegs geskryf vir diegene wat of sal 

gered-nie word diegene wat lief is nie God se Word. 

Ten spyte van die gebrek aan geloof deur onkunde en verkeerde lering algemeen in die wêreld 

vandag, van tyd tot tyd Ek hou kerke te besoek om te sien of ek kan enigiets van die preekstoel 

of gemeentelede leer. Soms is ek baie tevrede met wat ek vind; Ek is dikwels nie. Die Skrif is 

duidelik oor die behoefte vir diegene wat nuut is in die geloof in Jesus Christus omstrede 

argumente en diegene wat in stryd is met hulself en dit word aanbeveel dat die beginner 

Gelowiges wil gemeenskap met enersdenkende Gelowiges wat God liefhet en nie mislei deur te 

vermy die leerstellings van mense. Vir diegene wat volwasse in hulle liefde en verhouding met 

God en Jesus Christus, wat in staat is om hul liefde vir God en objektiwiteit van denke te 

handhaaf, moedig ek jou lief te hê en ‘n getuie vir die wat in kerke en katedrale-veral as hulle 

oop vir die aanbidding God soek: dat van die gees en in waarheid. Andersins, die Bybel stel dit 

duidelik dat, terwyl God en Jesus Christus is ‘n lang lyding met elke persoon, ons is ‘n persoon 

te verwerp ná die eerste en tweede vermaning. 

9 Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is 

nutteloos en doelloos. 10 ‘n Man wat ‘n ketter ná die eerste en tweede vermaning, 11 wetende 

dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde selfveroordeeld staan. (Titus 3:9-11 KJV); 37 As 

iemand meen dat hy ‘n profeet te wees, of ‘n geestelike, moet hy erken dat wat ek aan julle 

skrywe, bevele van die Here is. 38 Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly.  

(1 Kor 14:37-38 KJV)  

Tyd is te kort en die Woord van God te kosbaar om te debatteer. Tensy God vir jou vertel om te 

bly en praat met iemand se hart dit word sterk aanbeveel dat jy iemand anders wat dalk nog nie 

gehoor het Die Goeie Nuus vind. Die velde is vol, maar daar is so min werkers; met so baie 

mense nog die geleentheid om God in Gees en in waarheid te aanbid te word, laat ons ons lewens 

leef vir Hom om vertroue in die Een wat vir ons ingegaan het, ons Here Jesus Christus. 
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OOR DIE OUTEUR  

Mark bewus geword het van God op ‘n vroeë ouderdom en Jesus Christus in sy lewe aanvaar so 

ver terug as wat hy kan onthou. Kom uit ‘n gewelddadige disfunksionele gesin agtergrond het hy 

getuig van God se verlossing en beskerming van sy lewe uit die dood en kan simpatiseer met die 

slagoffers van huishoudelike geweld. 

Nadat hy beïnvloed deur ‘n Christen-onderwyser by die skool en gaan na ‘n plaaslike Christelike 

kerk, Mark geleer om te bid en lees die Skrif; sensing die teenwoordigheid van God en vreugde 

in die aanbidding wat beskikbaar is deur die werk van Jesus Christus. Leef van Christelike huis 

te Christelike huis tydens sy mid te Laasgenoemde tieners, het hy geleer van verskille tussen 

denominasies, maar nog steeds gesien en was dankbaar vir die harte en lewens van diegene wat 

vir hom lief en skuiling. 

In die Royal Australian Navy, Mark geïnisieer en gelei ‘n klein Christelike gemeenskap aan 

boord ‘n begeleide missiel vernietiger en voortgesette vervolging wat in Basiese Opleiding begin 

het om te ervaar. Ongeag van die vyandigheid alle gelowiges ervaring in hierdie wêreld, Mark 

getrou gebly en getuie in die verskillende hawens hy tydens sy vloot ontplooi in die Indiese en 

Suid-Stille Oseaan gereis. 

Een week na sy ontslag uit die vloot, Mark gereis na die USA leierskap en sending opleiding wat 

hy gesien het as wat nodig is en die fondament van sy lewe van diens aan wat God hom geroep 

het om te begin. Na sendeling en die huis kerk uitreik in Michigan, Kansas en Florida, Mark het 

voortgegaan om sy getuie terug in Australië en uiteindelik het die Universiteit van Sydney en die 

Australiese Nasionale Universiteit van wat hy vier universiteitsgrade en toelating verdien om die 

praktyk reg van die Hooggeregshof van Australië. As ‘n advokaat-at-Law en prokureur, Mark 

gewerk in die private en openbare sektore waar hy voortgegaan en kameraadskap met God, Sy 

Vader, en Sy Here en Verlosser, Jesus Christus. 

Vandag, bly hy dankbaar en geseënd met sy familie en sien uit na die versameling / Wegraping 

gebeurtenis verklaar in 1 Tessalonisense 4:13-5:11 en 1 Kor 15:51-57 (KJV) wat is die 

verwagting van elke gelowige in Jesus Christus.  

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MARKGRANTDAVIS  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=af&u=HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MARKGRANTDAVIS
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Nou is die God van die 

hoop julle vervul met 

alle blydskap en vrede 

deur die geloof, dat jy 

oorvloedig kan wees in 

die hoop deur die krag 

van die Heilige Gees.  

(Rom 15:13 KJV)  
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EINDNOTE 

(1) Inligting en kommentaar hier kan belangrike Bybelse verse wat die leser word aangemoedig 

om op te kyk in hul Bybel sluit. 

(2) 50 Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en 

suster en moeder. (Matthew 12:50 KJV); 10 Want dit het hom vir wie alle dinge en deur wie alle 

dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid, die bewerker van hulle saligheid deur lyde te 

volmaak maak. 11 Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; 

daarom is hy nie skaam om hulle broeders, 12 sê: Ek sal u Naam aan my broeders, in die midde 

van die gemeente sal Ek U prys te roep jou. 13 En weer, ek sal my vertroue op Hom. En verder: 

Hier is Ek en die kinders wat God My gegee het. (Hebreërs 2:10-13 KJV)  

(3) God se Engele in die Skrif kyk, soos mans wanneer hulle gesien word deur mense-nie die 

babas of vroue dikwels uitgebeeld in fabels: 1 En die twee engele het Sodom teen die aand; en 

Lot het gaan sit by die poort van Sodom en toe Lot hulle sien opgestaan om hulle te ontmoet, en 

hy buig hom met sy aangesig na die grond ... 5 En hulle [DIE SLEGTE MENSE] het na Lot 

geroep en aan hom gesê: Waar is die manne [HULLE HET NIE GEWEET HULLE ENGELE 

WAS] wat hierdie nag gekom in jou? Bring hulle na ons, dat ons hulle kan beken [SEKSUEEL]. 

(Genesis 19:1, 5 KJV); 11 En daar het ‘n engel van die Here, en gaan sit onder die 

terpentynboom wat by Ofra staan, wat die Abiësriet aan Joas en sy seun Gídeon juis koring 

uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete ... 22 En toe Gídeon waargeneem 

dat hy ‘n engel van die Here, sê Gídeon: Ag, Here God! want ek het gesien hoe ‘n engel van die 

Here van aangesig tot aangesig. (Rigters 6:11, 22 KJV); 2 En hulle het die steen weggerol van 

die graf. 3 En toe hulle ingaan, en gevind dat die liggaam van die Here Jesus. 4 En dit het gebeur, 

want hulle was baie verleë oor hierdie, kyk, staan daar twee manne by hulle in blink klere (Lukas 

24:2-4 KJV); 9 En toe hy dit gesê het, terwyl hulle dit sien, het hy opgetrek; en ‘n wolk het Hom 

voor hulle oë weggeneem. 10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan 

daar twee manne by hulle in wit klere; 11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na 

die hemel? Hierdie Jesus wat geneem is van julle af na die hemel, sal net so kom soos julle het 

julle Hom gesien gaan in die hemel. (Hand 1:9-11 KJV)  

(4) Sommige gelowiges sal ook geseën word op die aarde en alle gelowiges sal geseën word na 

Christus se verskyning. Maar al die apostels, die meeste profete, en baie ander gelowiges in die 

Skrif nie so seëninge in hul leeftyd ontvang het nie, maar het geglo vir en verwag is, God se 

beloning deur Jesus Christus tot in ewigheid. 

(5) 8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, soos ‘n brullende leeu, loop 

rond, en soek wie hy kan verslind [SATAN TREË OP EN AF DIE AARDE OP SOEK NA 

DIE VERNIETIGING EN MISLEIDING VAN MENSE] 9 Hom moet julle teëstaan, 

standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle 

broederskap wat in die wêreld is. 10 Maar die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy 

ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, 

versterk en grondves jou. [ALMAL WAT GEROEP IS TOT DIE EWIGE LEWE SAL IN 

DIE LY HIERDIE WÊRELD AS GEVOLG VAN SATAN WATTER PYN GOD NIE SAL 



WIE SE SAL GEDOEN? 

128 

 

 

OMKEER IN OORWINNING, KRAG, EN OM DIE HEERLIKHEID TOT IN 

EWIGHEID] (1 Petrus 5:8-10 KJV)  

(6) Vergelyk dit vernietiging en verlies aan wat Jesus Christus volbring wat het alles God wou 

hom om te doen; Jesus Christus het nooit vermoor (of druk) iemand, gemaak iemand siek is, of 

veroorsaak geen pyn of lyding aan enige persoon: 7 Toe sê Jesus vir hulle weer: Voorwaar, 

voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape. 8 Almal wat voor My gekom het, is diewe 

en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister. 9 Ek is die deur; deur my as iemand ingaan, 

sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. 10 Die dief kom net om te steel 

en te slag en te vernietig: Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dat hulle dit kan hê in 

oorvloed. [DIE DIEF NIE GOD-STEEL, DOOD, EN VERNIETIG; IN TEENSTELLING 

MET WAT DIE DIEF, JESUS CHRISTUS GEKOM HET DAT ‘N PERSOON LEWE 

KAN HÊ EN DIT IN OORVLOED] 11 Ek is die goeie herder die goeie herder lê sy lewe af vir 

die skape. (Johannes 10:7-11 KJV)  

God en Jesus Christus veroorsaak nie mense siek of sterf; Inteendeel, hulle genees, verlos en red. 

Job gee die Ou Testament Hebreeuse n kort insig in die ‘hoekom slegte dinge gebeur met goeie 

mense ‘, maar die Nuwe Testament maak die geestelike ryk vir almal om te sien dat hulle worstel 

met die vyand van God, Satan en sy engele-baie soos die gordyn in die tempel het middeldeur 

geskeur oop deur Christus se kruisiging. Nou ons oë kan sien wat agter so ‘n pyn en marteling 

wat heeltemal anders aan enige aanname dat God dood en maak mense siek; Christus se 

bediening op die aarde en wat die Heilige Gees openbaar van die Evangelies na die Boek van 

Openbaring verklaar dat God nie hierdie dinge nie doen om sy kinders, maar laat Satan en die 

opstanding om te reageer op die ongehoorsaamheid van die vrye wou individue (en nasies) wat 

slegs kortliks aangespreek in ‘Wie Se Sal Gedoen?’. 

(7) Hebreeus, ‘idioom toestemming’ waar die Satan toegelaat al Job se familie, dienaars en 

rykdom aan te val, want God verwyder om die beskerming wat hy vroeër gestig en het opgemerk 

in Job 1:10 (KJV); God het nie die aanval Job of diegene rondom hom-Skrif stel dit duidelik 

hierdie pyn en lyding veroorsaak is deur Satan. 

(8) Hierdie vers sê nie dat goed en kwaad in die lewe beide kom uit God; dit sê dat die goeie 

kom van God is en dat mense sal ook die slegte aanneem nie in die lewe-is dit nie sê dat die bose 

kom van God. In plaas daarvan, goed en kwaad in die wêreld is en God en Satan is aktief in die 

lewens van individue. 

(9) 7 En dit was so, dat na die Here hierdie woorde aan Job toegespreek het, het die HERE aan 

Élifas, die Temaniet: My toorn het ontvlam teen jou en teen jou twee vriende, want jy het nie van 

my die ding gepraat wat reg is, soos my kneg Job nie. 8 Daarom, neem nou vir julle sewe bulle 

en sewe ramme, en gaan na my kneg Job en bring vir julle ‘n brandoffer; en my kneg Job vir 

julle bid, want Ek sal hom aanneem, sodat Ek met jou handel na jou dwaasheid, in wat jy nie van 

My gespreek ding wat reg is, soos my kneg Job. 9 Toe het Élifas, die Temaniet, en Bildad, die 

Suhiet, en Sofar, die Naämatiet, heengegaan en gedoen soos die HERE hulle beveel het: die Here 

het ook aanvaar Job. (Job 42:7-9 KJV)  

(10) 32 En vir die wat die droom twee maal vir Farao herhaal is; dit is omdat die saak deur God, 

en God dit gou sal doen om te slaag. (Genesis 41:32 KJV)  
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(11) 13 Hulle almal het gesterf in die geloof, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het uit 

die verte gesien en is oortuig van hulle, en hulle omhels, en het bely dat hulle vreemdelinge en 

bywoners op aarde was. (Hebreërs 11:13)  

(12) Die term, ‘doring’ is ook gebruik in die Ou Testament vir mense wat ‘n probleem op te 

Gelowiges sou wees: 51 Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Wanneer julle deur die 

Jordaan in die land Kanaän; 52 Dan sal jy al die inwoners van die land voor julle uit verdrywe, 

en hulle beeldhouwerk verniel, en vernietig al hulle gegote beelde, en baie pluk al hulle hoogtes 

[GELOWIGES WAS OM HIERDIE MENSE TE VERWYDER EN VERNIETIG DIE 

DINGE WAT WAS ‘N GODDELOSE INVLOED IN DIE GROND] 53 En jy sal die 

inwoners van die land verwyder en daarin woon, want Ek het die land aan julle gegee om dit te 

besit ... 55 Maar as jy nie die inwoners van die land voor julle uit sal verdrywe; dan sal dit kom, 

dat diegene wat jy van hulle laat oorbly, sal wees soos angels in julle oë, en dorings te slaag in 

julle sye, en hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon. [HIERDIE MENSE SOU 

WORD PRIKKELS EN DISTELS AAN GELOWIGES INDIEN HULLE IS NIE 

AFGESKAF NIE UIT DIE LAND] (Numeri 33:51-53, 55 KJV)  

(13) Hoewel Paulus verblind van Christus se ingryping tydens een van Paulus se reise te vang en 

moord Gelowiges, sy blindheid genees wanneer Ananias vir hom gebid in Handelinge: 

8 Toe staan Saulus van die aarde; en toe sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; maar hulle 

het hom aan die hand en bring hom na Damaskus ... 17 En Ananías het gegaan en in die huis; en 

om sy hande op hom gesê: Saul, broeder, die Here, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die 

pad waarmee jy gekom het, het my gestuur het, dat jy kan jou sien en word vervul met die 

Heilige Gees. 18 En dadelik het daar uit sy oë soos dit was skale en hy ontvang kon onmiddellik 

weer sien, en het opgestaan en is gedoop. (Hand 9:8, 17-18 KJV) Die swakheid in Paulus se oog 

of oë later genoem was as gevolg van die boodskapper van Satan-Christus nie. 

(14) 37 As iemand meen dat hy ‘n profeet te wees, of ‘n geestelike, moet hy erken dat wat ek aan 

julle skrywe, bevele van die Here is. 38 Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly.  

(1 Kor 14:37-38 KJV); 16 Nietemin, na die plek waar ons reeds bereik het, laat ons wandel 

volgens dieselfde reël, laat ons eensgesind wees. 17 Broeders, ook my navolgers, en let op die 

wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld. 18 (Want baie-van wie ek julle dit dikwels gesê het 

en nou ook onder trane sê, dat hulle die vyande van die kruis van Christus 19 Hulle einde is die 

verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge) 

(Filippense 3:16-19 KJV); 8 ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie; maar ons het 

met arbeid en inspanning nag en dag, dat ons nie om niemand van julle mag wees: 9 Nie dat ons 

nie die reg het nie, maar om onsself te maak ‘n voorbeeld te stel om ons te volg.  

(2 Thessalonicense 3:8-9 (KJV)  

(15) Baie soos Josef het van Farao wat begin met die sewe jare van oorvloed voor die sewe jaar 

van hongersnood in Genesis 41:40 (KJV). 

(16) 1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat 

uitstroom uit die troon van God en van die Lam ... 3 En daar sal geen enkele vervloeking meer 

wees nie, maar die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom 

dien (Openbaring 22:1, 3 KJV)  
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(17) 11 Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, ek verstaan as ‘n kind, gedink soos ‘n 

kind, maar nou dat ek ‘n man is, het ek ‘n kind afgelê dinge. 12 Want nou sien ons deur ‘n spieël 

in ‘n raaisel; maar eendag van aangesig tot aangesig ken ek ten dele, maar dan sal ek weet, net 

soos ek ten volle geken is. (1 Kor 13:11-12 KJV); 4 En hulle sal sy aangesig sien; en sy Naam 

sal op hulle voorhoofde wees. (Openbaring 22:4 KJV)  

(18) verhoog tot ‘Sy’ Troon-God of Jesus Christus se troon? Voordat die nuwe hemel en aarde 

geskep en genoem in Openbaring 21 Jesus Christus is geleë op die regterhand van God. Na 

afloop van die nuwe hemel en aarde geskep ‘het die troon van God en van die Lam genoem vir 

die eerste keer en dit is geleë in die Nuwe Jerusalem. (Openbaring 22:1, 3 KJV) 

(19) 5 Want daar is een God, en een bemiddelaar tussen God en mans, die man Christus Jesus;  

6 Wie het homself ‘n losprys vir al, te wees getuig in weens tyd. (1 Timoteus 2:5 KJV)  

(20) God wil elke persoon, maar om jou te beloon en ek moet eers op te tree op God se Woord en 

roeping. 

(21) Dit is belangrik om daarop te let dat die verskyning van Jesus Christus is nie dieselfde as die 

wederkoms van Jesus Christus as verskillende dinge sal gebeur in elk geval: ‘die verskyning ‘is 

Jesus Christus in die wolke oor die aarde met die weggevoerde Gelowiges vir ‘n tydperk van 

sewe jaar; ‘The Return’ is Jesus Christus op aarde met Sy engele die verwydering van die bose 

en die vestiging van Sy heerskappy oor die aarde met die gelowiges wat sy regering sal vorm vir 

‘n duisend jaar. 

(22) die Hemel, net soos die engele, kan eenvoudig nie deur die normale menslike oog gesien 

kan word (soveel as honde klanke mens kan hoor nie kan hoor of kleure vis kan sien nie, maar 

die mens kan nie). Maar net omdat ons nie kan sien nie, beteken nie dat engele en hemelse magte 

nie bestaan nie; let op die baie rekeninge waar God en Jesus Christus Open die oë van ‘n persoon 

om te sien wat is in die voorkant van hul aangesig almal saam. Die ‘geestelike’ realm kan dus ‘n 

ander manier om te sê hierdie dinge en wesens wat langs bestaan en in die mens, maar wat nie 

deur die blote menslike oog nie, tensy God, Jesus Christus, ‘n engel, of gelowige gesien word 

‘open’ die oog van die kyker. Hierdie gevorderde onderwerp word verder hanteer in ‘n 

opkomende boek deur die skrywer. 

(23) Vergelyk dit met sy verskyning waar Christus vat die Gelowiges tot in die wolke te wees 

met Hom: 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle gevang word in die wolke, 

die Here in die lug te ontmoet, en so sal ons altyd by die Here wees. (1 Tessalonisense 4:17 KJV)  

(24) God het Johannes die Doper dat Christus die Gees van God deur die teken van ‘n 

neerdalende duif uit die hemel ontvang. Net so, na Jesus Christus in die hemel opgevaar en die 

Heilige Gees is om die aarde op Pinkster gestuur, die Skrif vertel dat wanneer ‘n persoon 

ontvang die doop van die Heilige Gees hierdie is ook te kenne gegee deur ‘n teken regdeur die 

boek Handelinge en 1 Korintiërs 12 te 14 KJV. 

(25) Want God wil hê mense Hom in Gees te aanbid en Waarheid betaam dit almal wat Hom 

soek om asseblief Sy Woord en woorde te erken het gesag oor die woorde van die manne selfs 

indien sodanige erkenning verban ‘n persoon van godsdienstige affiliasies. 
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(26) 15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie kan geraak word met die gevoel van ons 

swakhede; maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.  

(Hebreërs 4:15 KJV)  

(27) 29 En Hy wat My gestuur is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd 

doen wat Hom behaag. (Johannes 8:29 KJV)  

(28) Interessant dat die Heilige Gees uit die hemel neergedaal die gelowiges te vul op Pinkster 

Hand 2:2 KJV met die geluid van ‘n ‘n geweldige rukwind ‘en 22 En toe hy dit gesê het, blaas 

Hy [ASEMHAAL] op hulle, en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees: (Johannes 20:22 KJV)  

(29) Onthou dat die Aramees, Hebreeus en Grieks tekste in die Skrif nie woorde of name 

kapitaliseer en is in lopende of gekapitaliseer letters geskryf. 

(30) ‘n studie van wat Moses gesien het toe hy gepraat het God illustreer die verskyning van God 

gebruik, soos ‘n ‘brand ‘n bos, kussing rook, kussing van vuur, en selfs ‘n man. Vergelyk dit 

gebruik van die vergelyking met ander mense in die hele Skrif deur Jesus Christus, Angels, 

storms, die sterre bo, skepping op aarde te spreek. 

(31) Baie soos die mens kan nie die klanke wat honde kan hoor of sien die kleure of hitte druk 

sommige reptiele en ander wesens kan sien hoor. 

(32) Sien ook Paulus wat getref die towenaar met blindheid in Hand 13:6-12 (KJV). 

(33) Hoe kan ‘n gelowige doen groter werke as Jesus Christus as Jesus Christus is God? Dit is 

omdat God het die werke deur Jesus Christus as God sal doen deur Jesus Christus in ‘n gelowige. 

(34) Let daarop dat ons nie aan die Trooster te aanbid en nie dit ooit genoem, ‘God’ of die derde 

persoon van enige sogenaamde ‘drie-eenheid’. Ook, om te doop in die Naam van die Vader, die 

Seun en die Gees, beteken nie dat elkeen (Die) God of ‘n drie-in-een-persoon. 

 


