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Voorwoord 
Die Patmos Briewe is ‘n versameling aktuele boodskappe aan kerke én indivi-
duele gelowiges wat hulleself aan die begin van die derde millennium ná Chris-
tus bevind. Dit is ‘n herbevestiging van die tydlose waarhede in die Bybel. Die 
verlossing en heiligmaking wat die Here deur Jesus Christus aan ons bied, is 
dieselfde as wat dit tweeduisend jaar gelede was. Die beloftes hieroor is nog nét 
so geldig want die hemel en die aarde sal verbygaan, maar die woorde van die 
Here sal nooit onvervuld verbygaan nie (Luk. 21:33). 
 Hierdie fundamentele waarhede word uit die letterlik geïnspireerde Woord 
van God gekonstateer, en ook in die lig van die kontemporêre verskynsels van 
agnostisisme en geestelike verval verdedig. Die gemeentes van Christus wat 
hulleself met die onvervalste melk van die Woord voed (1 Pet. 2:2), moet hierdie 
waarhede verkondig omdat hulle geroepe is om ‘n pilaar en grondslag van die 
waarheid te wees (1 Tim. 3:15). Geestelike waarhede is nie aan regerings of 
universiteite toevertrou nie omdat hulle sekulêre, humanistiese instellings is. Die 
ware kerk van Christus, wat Hy deur sy eie bloed verkry het (Hand. 20:28), is 
basies hiervoor verantwoordelik. Wanneer hierdie waarhede toenemend verloën 
word, soos nou, is dit in die eerste plek ‘n teken van verval in die kerk. 
 Die verantwoordelikheid berus by elke individu om die geestelike probleme 
van ons tyd te identifiseer en daarop te reageer, omdat kerke meestal traag is 
om ‘n indringende selfondersoek te doen en na vergete waarhede terug te keer. 
 ‘n Wesenlike deel van die Woord van God is “die profetiese woord wat baie 
vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn” 
(2 Pet. 1:19-21). Bybelse profesieë oor die toekomstige ontplooiing van God se 
raadsplan vir die mens werp lig op ons donker tydsomstandighede. Die vervul-
ling van die profetiese woord in belangrike gebeurtenisse soos die herstel van 
die volk Israel, die stryd om die beheer oor Jerusalem en die opkoms van ‘n 
antichristelike nuwe wêreldorde, is onmiskenbare aanduidings dat die weder-
koms van Christus baie naby is. Dit is bedoel as ‘n roepstem aan die slapende 
maagde wat hulle visie en toekomsverwagting verloor het (Matt. 25:5-6). Die 
dwase, vormgodsdienstige “maagde” wat hulleself ook in die kerk bevind, sal 
met ‘n skok agterkom dat hulle nie geestelik gereed was om saam te gaan wan-
neer die hemelse Bruidegom op ‘n onverwagte uur sy bruid kom haal nie. 
 Dit is nóú die tyd om onsself geestelik te evalueer omdat daar oneindig veel 
op die spel is: “Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef” 
(2 Kor. 13:5). Die kerkdispensasie is besig om na sy einde te spoed, en genade-
tyd gaan verby. Waar gaan jy die ewigheid deurbring? 
 
  

    Johan Malan 
      Middelburg 
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1. Wie is Jesus? 
e midde van al die valse godsdienste wat uit die koninkryk van die duisternis 
voortkom, die ander Jesusse wat die vyand se subtiele pogings tot die na-

bootsing van die Here Jesus is, die dooie tradisies en lewelose vormgodsdiens 
waardeur die waarheid van God se Woord bedek en verduister word, en te 
midde van ‘n wêreldwye aanslag van verleidende geeste op die kerk van die 
Here, staan Jesus Christus en sy verlossingsboodskap onmiskenbaar uit soos ‘n 
helder skynende lig in ‘n donker wêreld. Hy is die enigste oplossing vir ‘n mens-
dom wat in die mag van die Bose is: 

   Hy is die weg, die waarheid en die lewe vir almal wat hulleself op die dwaal-
weë van Satan bevind, en weens die verduistering van hulle gemoed steeds 
die pad van die dood bewandel. 

   Hy is die Lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Dit is glad 
nie nodig om jou laste van sonde en ongeregtigheid te dra en tevergeefse 
pogings aan te wend om self daarvan ontslae te raak nie. 

   Hy is die ewige en onwankelbare Rots van die Eeue waarop ook nasies in 
hierdie onseker en vervallende wêreld hulle regerings, maatskaplike orde, 
onderwysstelsels en morele beginsels kan bou. 

 Dit is belangrik dat ons die Here Jesus persoonlik sal ken – nie net as ons 
Verlosser nie, maar ook as ons Heiligmaking, ons Herder, ons Bruidegom en in 
al die ander wonderlike hoedanighede waarin Hy Homself aan ons openbaar. 
Ná die blye dag waarop ons Hom ontmoet en in ons harte en lewens ingenooi 
het, moet ons voortdurend toeneem in die genade en kennis van ons Here en 
Saligmaker, Jesus Christus (2 Pet. 3:18). 
 Dit was die groot doel van Paulus se lewe, en hiervoor het hy alles prysge-
gee om Chri1stus as wins te verkry, “sodat ek Hom kan ken en die krag van sy 
opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig 
word” (Fil. 3:10). 
 Dit moet die groot dryfkrag in ‘n Christen se lewe wees: 

…totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun 
van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat 
ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf 
word deur elke wind van lering (Ef. 4:13-14). 

 Die Here Jesus openbaar Homself op ‘n besondere wyse deur al die per-
soonlike en beskrywende name van Hom wat in die Bybel opgeteken is. Indien 
ons Hom reeds as Verlosser ontmoet het, dan sal ons deur ‘n studie van die 
betekenisse van sy wonderlike name vir ‘n nuwe ontmoeting met Hom voorberei 
word. Nie alleen sal dit ons geestelike lewe meer vervullend en dinamies maak 
nie, maar nuwe inspirasie sal deur die werk van die Heilige Gees in ons harte 
ontstaan om Hom meer lief te hê en met ‘n volkome hart te dien. 

Vertaling van sy name 
Voordat die verskillende name van die Here Jesus bespreek word, moet daar 
eers iets oor die vertaling van Bybelse name gesê word. Bewerings word deur 

T 
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sommige mense gemaak dat die vergriekste name van die Here (waarvan ook 
ooreenstemmende name vir die Godheid in ander tale afgelei is), ‘n konnotasie 
met die Griekse mitologie en die Griekse afgode het. 
 As gevolg hiervan was daar reeds verskeie pogings om die oorspronklike 
Hebreeuse name in ere te herstel. Wanneer daar na God verwys word, word die 
benamings El (soos in El Shaddai vir die Almagtige God, en Bet El vir die Huis 
van die Here), Elohim, Adonai en Yahweh gebruik. Na Jesus word as Yeshua of 
Yashua verwys en na Jesus Christus as Yeshua Ha Mashiach. 
 Daar het ook ‘n nuwe Engelse vertaling van die Bybel verskyn waarin slegs 
die Hebreeuse name van Jesus en van God verskyn. Die probleem is egter dat 
die klassieke Hebreeuse grondteks sonder vokale gekryf is, en dat daar nie 
ooreenstemming onder geleerdes is oor watter vokale gebruik moet word nie. 
Die verbondsnaam vir God in die Ou Testament (OT) word slegs as YHWH (Ek 
Is) geskryf. Aanvanklik is dié naam as Jehovah uitgespreek, maar later egter 
meer korrek as Yahweh. Sommiges meen egter dat die woord drie vokale moet 
hê en dus Yahuweh behoort te wees. Dieselfde onsekerheid bestaan ook oor 
Jesus se naam, en dit word as Yeshua, Yashua en selfs as Yahushua aangedui. 
As gevolg van dié onsekerheid word Yahweh en Yeshua in die genoemde nuwe 
vertaling slegs in Hebreeuse letters geskryf, en moet elke persoon maar self 
besluit hoe hy of sy dit wil uitspreek. 
 In die Griekse grondteks van die Nuwe Testament (NT) word Yeshua as 
Iesous vertaal (die ongeaspireerde I word as ‘n J uitgespreek; Afr. Jesus). Die 
Hebreeuse name vir God en die Here word as Theos en Kurios vertaal.  
 Daar is hoegenaamd geen taalkundige, historiese of kulturele bewyse dat 
die vergriekste name, en dus ook die gebruiklike Afrikaanse en Engelse name, 
van afgode afgelei is en derhalwe tot oneer van die Here gebruik word nie. Die 
feit is dat sommige van hierdie name as generiese terme in Hebreeus, Grieks, 
sowel as in alle ander tale na die ware God én na valse gode kan verwys, af-
hangende van die konteks waarin dit gebruik word. Let bv. op die volgende: 
 Die eerste woord wat vir God in die Bybel gebruik word, is Elohim: “In die 
begin het God (Elohim) die hemel en die aarde geskape” (Gen. 1:1). Hierdie 
selfde woord word egter ook dikwels t.o.v. afgode gebruik: “Ek is die Here jou 
God (Yahweh jou Elohim)... jy mag geen ander gode (elohim) voor my aangesig 
hê nie... julle mag naas My geen silwer gode (elohim) en geen goue gode (elo-
him) vir julle maak nie" (Ex. 20:2-3, 23). 
 Net so is die name Theos en Kurios in die Nuwe Testament generiese terme 
wat ook op afgode betrekking kan hê indien die konteks dit vereis (vgl. Hande-
linge 7:40 waar theos gebruik word, en 1 Korinthiërs 8:5 waar theos én kurios 
afgode aandui). In 2 Korinthiërs 4:4 word gesê dat die god (theos) van hierdie 
wêreld (Satan) die sinne van mense verblind het. In dieselfde vers word ook van 
die ware God (Theos) gepraat. 
 Dit hang dus alles af van die inhoud wat aan ‘n bepaalde generiese term 
gegee word, soos blyk uit die konteks waarin dit gebruik word. Om hierdie rede 
kwalifiseer God Homself so dikwels in die Bybel as die Almagtige God, die 
Skepper van die hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob, die 
Ewige Ek Is, ens. Jesus word ook gekwalifiseer as Here, Christus, Lam van God, 
of in meervoudige terme as “onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.” 
 Wanneer ‘n naam of begrip swak gekwalifiseer word, kan dit van sy oor-
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spronklike betekenis verloor, dan kan selfs Jesus ‘n ander Jesus word, en Chris-
tus ‘n valse Christus. Om hierdie rede is dit so belangrik om van al die name en 
attribute van God en die Here Jesus kennis te neem, want dan kan ons beter 
teen verskralings en vervalsings daarvan waak. 
 Die bewerings dat Griekse afgodsname deur die heidene (nie-Jode) in die 
Bybel ingevoer is, is in elk geval nie histories korrek nie. Hierdie name is reeds 
in die derde eeu v.C. in die Septuagint gebruik, wat ‘n Griekse vertaling van die 
Ou Testament is. Dit is in omstreeks 270 v.C. deur 70 Joodse geleerdes in 
Alexandrië gedoen. Die beweegrede hiervoor was sodat Griekssprekende Jode 
buite Israel ook toegang tot die Ou Testament kon hê. 
 ‘Septuagint’ is van die Latynse woord vir 70 afgelei, omdat hierdie vertaling 
deur 70 persone gedoen is. Volgens oorlewering is die vertaling onder die 
duidelike inspirasie van die Heilige Gees gedoen. Die 70 persone het onafhank-
lik van mekaar gewerk, en aan die einde was daar geen verskil tussen hulle 
vertalings nie. Volgens een bron het 72 Joodse geleerdes die vertaalwerk ge-
doen – ses uit elkeen van die 12 stamme van Israel. Die geloofwaardigheid van 
die Septuagint, waarin die vergriekste name van God voorkom, kon nog nooit 
om enige grondige redes bevraagteken word nie. Jesus het self hieruit aange-
haal, asook die skrywers van die Nuwe Testament. Dit is dus nie nodig om nou 
‘n nuwe debat oor die name van God te begin nie. Ons moet wél seker maak 
hóé ons hierdie name gebruik en eerbiedig, en dit teen enige semantiese veran-
derings of vervalsings beskerm. 

Name van die Here Jesus Christus 

Die name van die Here Jesus kan in die volgende vier kategorieë verdeel word: 

 Sy eienaam as vleesgeworde Verlosser. 

 Die name wat op sy Godheid dui. 

 Sy ampsnaam en die agt ampte wat Hy beklee. 

 Sy beskrywende name. 

Sy eienaam 
Die naam Jesus (Die Here [Yahweh] is Verlossing; Heb. Yeshua) is deur God 

self aan sy Seun gegee. ‘n Engel het in ‘n droom aan Josef verskyn en gesê: 
“Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem 
nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal ‘n seun baar, 
en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal ver-
los” (Matt. 1:20-21).  
 Om volgens God se standaard die Verlosser van die volk Israel én van die 
hele wêreld te wees, moes Jesus die volmaakte God-mens wees. Hy moes in ‘n 
menslike geslag (die koninklike linie van Dawid in die stam van Juda) gebore 
word om Seun van die mens te kan wees. Nogtans moes ‘n man Hom nie ver-
wek nie, sodat Hy nie enige deel aan die menslike ras se erfsonde sou hê nie. 
Hy moes dus deur die beskikking van God uit ‘n maagd gebore word sodat Hy 
ook Seun van God kon wees: “...die naam van die maagd was Maria... En die 
Engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van 
die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore word, 
Seun van God genoem word” (Luk. 1:27, 35). 
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 In Jesus se hoedanigheid as Seun van die mens is die Vader groter as Hy, 
en het die Vader Hom gestuur om as mens gebore te word. Jesus het Homself 
ook uitdruklik aan die wil van sy Vader onderwerp (Matt. 26:39). 

Sy name as Here en God 
In sy hoedanigheid as God is Jesus gelyk aan en een met die Vader; daarom 
kon Hy sê: “Ek en die Vader is een” (Joh. 10:30). Aan die dissipels het Hy gesê: 
“Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” (Joh. 14:9). 

Die profeet Jesaja het die belofte gegee dat vir die volk Israel ‘n Seun ge-
bore sou word wat tegelyk ook God sou wees, en een met die Vader: 

Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy 
skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, 
Vredevors (Jes. 9:5). 

In Johannes 5 word die gelykheid tussen Jesus en die Vader op ‘n sewevou-
dige wyse bevestig. Hulle is: 

– gelyk in werke (v. 19); 
– gelyk in kennis (v. 20); 
– gelyk in opwekkingskrag (v. 21); 
– gelyk in oordele (v. 22); 
– gelyk in eerbiedwaardigheid (v. 23); 
– gelyk in herskeppingskrag (v. 24); en 
– gelyk in selfbestaan (v. 26). 

 Paulus het die groot omvang van die openbaring van God die Vader deur 
God die Seun begryp en verklaar: “In Hom woon al die volheid van die Godheid 
liggaamlik” (Kol. 2:9). Dit is belangrik om te weet dat God die Seun voor sy mens-
wording en inkarnasie as Seun, van alle ewigheid af saam met God die Vader en 
God die Heilige Gees bestaan. Miga 5:1 sê: “Sy uitgange is uit die voortyd, uit 
die dae van die ewigheid.” Johannes beskryf Jesus as die vleesgeworde Woord 
wat van die begin af as God bestaan, en deur Wie alles geskape is: 

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God... Alle 
dinge het deur Hom ontstaan... In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die 
mense. En die lig skyn in die duisternis... En die Woord het vlees geword en onder 
ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die 
Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid (Joh. 1:1-5, 14). 

 Paulus sluit hierby aan as hy sê: 

Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; want 
in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en 
onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte – alle dinge is deur 
Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand 
(Kol. 1:15-17). 

 Jesus is Here (Kurios – Hand. 10:36) en God (Theos – Rom. 9:5). Dit is be-
langrik om Hom in hierdie hoedanigheid aan te spreek wanneer ons bid of oor 
Hom praat. Voor sy opstanding, hemelvaart en die uitstorting van die Heilige 
Gees is Jesus as meester (didaskalos, kathegetes, rabbi of epistates) aange-
spreek, terwyl net enkele van sy dissipels besef het dat Hy die Messias (Chris-
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tus) is (Matt. 16: 13-17). Met sy verheerliking het ook die volle openbaring van sy 
Godheid gekom, en word Hy nie meer net as leermeester of meester nie, maar 
as Here en God aangespreek. 
 In sy brief skryf Petrus van “onse God en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 
1:1). Johannes sê: “Ons is in die Waaragtige... Jesus Christus. Hy is die waar-
agtige God en die ewige lewe” (1 Joh. 5:20). Paulus laat ook nie na om van Hom 
as die Here Jesus te praat nie (Ef. 1:15). 
 Ons behoort nie net van Jesus te praat sonder om sy eienaam aan sy God-
heid te koppel (Here Jesus) of aan sy ampsnaam (Jesus Christus) of selfs aan 
albei nie (Here Jesus Christus). As gevolg van die groot aanslag op die maag-
delike geboorte en die Godheid van die Here Jesus, moet ons Hom uitdruklik as 
God of Here aanbid en verkondig. 
 Dit is ook eensydig om voortdurend nét van Christus te praat, omdat dit 
Jesus se ampsnaam is wat Gesalfde beteken. Dit is nie verkeerd nie, maar daar 
is mense wat soms op ‘n formele en selfs onpersoonlike wyse van Christus en ‘n 
Christelike lewenswyse praat. Die indruk word geskep dat baie van hulle die 
Here Jesus nie regtig persoonlik ken nie, daarom is hulle huiwerig om sy eie-
naam te gebruik. 
 U moet onthou dat daar net een naam onder die hemel gegee is waardeur 
mense gered kan word, en dit is die naam Jesus (Hand. 4:12). Roep Hom deur 
hierdie Naam aan en gee ook erkenning aan sy gesag as Christus en Here: 

God [het] Hom uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, 
sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat 
op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus 
die Here is tot heerlikheid van God die Vader (Fil. 2:9-11).  

 Ons het die voordeel van ‘n voller openbaring van die Here Jesus. Die dis-
sipels moes ná die storm op die see uitroep: “Wie is Hy tog, dat selfs die wind 
en die see Hom gehoorsaam is!” (Mark. 4:41). Die Heilige Gees gee aan ons 
meer insig in die onnaspeurlikheid van sy almag, grootheid, reddende genade, 
en die volle omvang van sy liefde. Ons hoef dus nie in onkunde oor sy Godheid 
en al sy ander voortreflike hoedanighede te verkeer nie.  

Sy ampsnaam en agt ampte 
Die Here Jesus is ook die Gesalfde (Heb. Mashiach [Messias]; Grieks Christos; 
Afr. Christus; Eng. Christ) wat vir sy sending na die aarde afgesonder en toe-
gerus is. In ‘n Messiaanse profesie stel Jesaja dit só: “Die Gees van die Here 
HERE [Adonai Yahweh] is op My, omdat die HERE [Yahweh] My gesalf het om die 
blye boodskap te bring...” (Jes. 61:1). 
 Christus is ‘n oorkoepelende ampsnaam van die Here Jesus omdat Hy vir 
agt ampte afgesonder is wat net deur Homself vervul kan word. Die ampte waar-
voor Hy gesalf is, asook die titels wat daaraan verbonde is, is die volgende: 

1.  Lam van God 

Die heel belangrikste rede waarom die Here Jesus gesalf en afgesonder is om 
na die aarde te kom, was om ‘n gevalle mensdom uit die mag van die sonde los 
te koop. Om dit te kon doen, moes Hy die gestalte van ‘n mens aanneem sodat 
hy Homself as ‘n offer vir ons sondes kon aanbied deur sy bloed te stort en 
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fisies aan die kruis te sterf. Hy moes God se Offerlam word: 

...die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê Hy, 
as Hy in die wêreld inkom: Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir 
My ‘n liggaam berei... Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom – in die boekrol is dit van My 
geskrywe – om u wil te doen, o God... Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer 
van die liggaam van Jesus Christus, net een maal (Heb. 10:4-5, 7, 10). 

 Die godgegewe wet dat daar “sonder bloedvergieting geen vergifnis plaas-
vind nie” (Heb. 9:22; Lev. 17:11), is vir 1 500 jaar voor die koms van die Messias 
by die volk Israel ingeskerp. Duisende offerdiere moes volgens die Ou Testa-
mentiese wette geslag word sodat die Levitiese priesters versoening vir die volk 
se sondes kon doen. 
 Dit alles was egter maar net heenwysings na die eenmalige slag van die 
Lam van God in die volheid van die tyd. Dit was met hierdie belangrike saak in 
gedagte dat Johannes die Doper vir Jesus só aan die volk voorgestel het: “Dáár 
is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh. 1:29; vgl. ook 
Heb. 7:27). 
 Jesaja het die volk lank tevore reeds op die groot offer van die Lam van God 
voorberei toe hy gesê het: 

Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy 
verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde 
het daar vir ons genesing gekom... Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en 
Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word... 
(Jes. 53:5, 7). 

 Gee jy die nodige erkenning aan die versoeningswerk van die Lam wat Hy 
deur die aflegging van sy lewe en die stort van sy bloed vir ons bewerk het? 
Aanvaar jy dit volkome in die geloof en het dit jou lewe grondig verander? Dink 
aan wat dié offer vir elkeen van ons behoort te beteken. 
 By die instelling van die Nagmaal het Jesus gesê dat dit ‘n gedagtemaal is 
vir sy liggaam wat vir ons gebreek en die bloed van die Nuwe Testament wat vir 
ons gestort is (Luk. 22:19-20). Ervaar jy die Here Jesus met betrekking tot die 
offer wat Hy gebring en sy bloed wat Hy vir die versoening van jou sonde gestort 
het? Geen voorstelling van Christus sonder die aspek van die bloed is volledig 
nie. “Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof... so-
dat Hy regverdig [kan] maak wie uit die geloof in Jesus is” (Rom. 3:25-26). 

Ons redding en wedergeboorte is op die bloed gebaseer: 

  Ons is geregverdig deur sy bloed en op grond daarvan van die toorn gered 
(Rom. 5:9). 

  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade 

na die rykdom van sy genade (Ef. 1:7). 

  Ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam son-
der gebrek en vlekkeloos (1 Pet. 1:18-19). 

  Jesus Christus het ons liefgehad en ons van ons sondes gewas in sy bloed 
(Op. 1:5). 

Ons voortgesette reiniging is ook op die bloed gebaseer: 
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  As ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met 
mekaar, en die bloed van die Here Jesus Christus reinig ons voortdurend 
van alle sonde en ongeregtighede (1 Joh. 1:7). 

  Die bloed van Christus reinig ons gewete van dooie werke om die lewende 
God te dien (Heb. 9:14). 

  Toe Jesus Homself as slagoffer vir die sondes gebring het, het Hy vir altyd 
volmaak die wat geheilig word (Heb. 10:12, 14). 

  'n Bietjie suurdeeg (sonde) maak die hele deeg suur. Suiwer dan die ou 
suurdeeg uit, want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus 
(1 Kor. 5:6-7). 

Die bloed is 'n magtige wapen teen die aanslae van die vyand: 

  Die martelare van die groot verdrukking sal die Antichris oorwin deur die 
bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis (Op. 12:11). Ook 
vir ons is daar krag in die bloed in die hewige stryd teen die sielevyand. 

 Die hoedanigheid van Christus as die Lam van God wat sy lewe vir sondaars 
afgelê het, is die grondslag vir al sy ampte. Omdat Hy as die Kneg en Lam van 
God die losprys betaal het, kan Hy as Hoëpriester, Middelaar en Herder optree, 
Hoof van sy vrygekoopte gemeente wees en as Koning oor sy erfdeel regeer. Hy 
kan ook Regter oor sy diensknegte wees, én daarna oor almal wat nie sy ver-
soeningswerk wou aanvaar nie. 
 Dit is juis die Lam, wat in die boek Openbaring 26 keer deur hierdie naam 
bekend gestel word, wat die wêreld in die groot verdrukking sal oordeel omdat 
hulle teen Hom in opstand is. Die konings én hulle onderdane sal na die berge 
vlug, in spelonke wegkruip en in hulle benoudheid na die rotse en die berge uit-
roep: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit 
en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie 
kan bestaan?” (Op. 6:16-17). 
 Aan die ander kant sal daar diegene wees wat aan die Lam gehoorsaam 
was, in dankbaarheid voor Hom sal neerval en uitroep: “U is geslag en het ons 
vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons 
konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde 
heers” (Op. 5:9-10). 
 Is die evangelie wat jy bely werklik die bloedevangelie van die Lam, of bou jy 
dalk op valse fondamente wat jou saligheid betref? Maak baie seker dat jy nie 
jou hoop in een van die volgende vier valse evangelies stel nie, want dan sal die 
Regter jou weeg en té lig bevind: 

❑   Sakramentele evangelie. Dit het betrekking op mense wat op die doop vir 
redding vertrou en op die nagmaal vir voortgesette reiniging. 

❑   Verbondsevangelie. Dit vloei uit bogenoemde voort, en behels mense wat 
‘n verbond met die Here sluit by die doop. Hierna sien die verbondsouers hulle 
kinders as gered, en dus as verbondskinders. Sulke kinders moet egter nog 
steeds gered word wanneer hulle tot hul verstand kom. In baie kerke hoor hulle 
etgter nie altyd die suiwer kruisevangelie en die eis van wedergeboorte nie. 
Selfs al hoor hulle dit, dan dink hulle dat hulle nie tot bekering hoef te kom nie 
omdat hulle reeds verbondskinders is. Indien die verbond reg gesluit is en op die 
bloed van Christus gebaseer is (nie net as ‘n vorm van lippediens nie) en die 
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kind later formeel na die Here toe gelei word en besef dat hy sy sondes moet 
bely en weergebore word, kan ‘n verbond wél geldig wees. Dit verbind die ouers 
aan ‘n Christelike opvoeding vir die kind. 

❑    Moraliseringsevangelie. Dit is die beskouing dat mens op grond van jou 
goeie lewe gered word. Kerkbesoek bestaan uit voortgesette moralisering om 
jou te help om op die pad te bly. Jy word geleer dat jy ‘n matige sondaar moet 
wees en jou bes moet doen om jouself nie te buite te gaan nie. Die morele stan-
daarde in vormgodsdiens is gewoonlik nie baie hoog nie, en sulke mense het 
nog genoeg ruimte om die vlees, die wêreld en die duiwel te dien. 

❑   Werke-evangelie. Die geloof in ‘n werke-heiligheid word nie alleen in die 
Rooms-Katolieke Kerk nie, maar ook in baie vervalle Protestantse kerke gehul-
dig. Lidmate meen dat hulle hul saligheid kan koop deur groot bydraes aan die 
kerk te gee om die Here te behaag. Dit is werke sonder redding. Saligheid kan 
egter nie deur werke verdien word nie (Ef. 2:8-9). Persone wat rééds deur die 
geloof op grond van Christus se genade gered is, werk uit dankbaarheid vir die 
Here omdat hulle gered is. Hulle weet dat hulle ‘n lewende God dien en dat 
geloof ook lewendig moet wees en na ‘n lewe van toewyding aan die Here móét 
lei (Ef. 2:10). ‘n Geloof sonder werke is ‘n dooie geloof (Jak. 2:14-17).  

Dit is tot die eer van die Lam van God as ons aan Hom erkenning vir die ver-
gifnis van sondes en wedergeboorte gee, en Hom ook ná ons redding dien, aan-
bid en die voortgesette reiniging deur sy bloed ervaar. 

2.  Kneg 

Jesus Christus is die Kneg van die Here wat na die wêreld toe gekom het om ‘n 
baie groot verlossingswerk vir sondaars te doen, en oral op aarde mense in die 
koninkryk van God in te bring. Messiaanse profesieë kondig sy koms só aan: 

En nou sê die HERE wat My van die moederskoot af geformeer het om sy Kneg te 
wees... Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob 
en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies, 
om my heil te wees tot aan die einde van die aarde (Jes. 49:5-6). 

Wie is daar onder julle wat die HERE vrees, wat na die stem van sy Kneg luister? (Jes. 
50:10). 

 Die eienskappe van ‘n kneg in die uitvoering van sy taak is nederigheid en 
diensbaarheid. Die Here Jesus het sy dissipels ernstig teen hoogmoed en self-
verheffing gewaarsku omdat dit hulle diensbaarheid sal ondermyn: 

Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies, oor hulle heers, en 
dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen; maar so moet dit onder julle nie 
wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En 
elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die 
Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy 
lewe te gee as ‘n losprys vir baie (Mark. 10:42-45). 

Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in 
die gestalte van God was, het... Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg 
aan te neem en aan die mense gelyk te word; en in gedaante gevind as ‘n mens, het 
Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van 
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die kruis. Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat 
bo elke naam is (Fil. 2:5-9). 

3.  Profeet 

‘n Profeet is ‘n bekendmaker of aankondiger van die wil en plan van God vir die 
mens, m.a.w. ‘n prediker. Dit was Jesus Christus by uitnemendheid. Van sy 
bekendste preke is die bergpredikasie, die gelykenisse en die profetiese rede. 
Baie van die waarhede oor God se heilsplan is tydens genesings verkondig, by 
ete-afsprake, in onderrig aan sy dissipels, en ook in antwoord op die vrae wat 
mense aan Hom gestel het. Jesus het groot waarhede oor God se raadsplan 
bekend gemaak, wat nog nooit tevore deur profete gedoen is nie. Hy het gesê: 
“Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge 
was van die grondlegging van die wêreld af” (Matt. 13:35). 
 ‘n Ou Testamentiese reël vir profete is dat hulle nét woorde uit God se mond 
aan die volk mag verkondig. Hulle mag niks weggelaat of bygevoeg het nie; 
daarom is Bybelse profesieë 100% akkuraat en is valse profete gestenig: “Die 
profeet wat so vermetel is om ‘n woord in my Naam te spreek wat Ek hom nie 
beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, dié pro-
feet moet sterwe” (Deut. 18:20). 
 Jesus het in sy hoedanigheid as profeet nét woorde uitgespreek wat van die 
Vader af kom: 

Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ‘n 
gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. En Ek weet dat sy gebod die 
ewige lewe is. Wat Ek dan spreek – net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek 
(Joh. 12:49-50; kyk ook Joh. 17:8). 

4.  Hoëpriester en Middelaar 

In die Ou Testament was die hoëpriester die middelaar wat tussen die volk en 
God gestaan het. Hy het een maal per jaar op die Groot Versoendag die Aller-
heiligste betree om ‘n bloedoffer vir die sondes van die volk te bring. Dit was ver-
bode vir enige ander priester of gewone mense om agter die voorhangsel tot by 
die verbondsark in te gaan. 
 Jesus Christus is die Hoëpriester en Middelaar van die Nuwe Testament 
(Heb. 8:1-6; 9:15). Om hierdie amp te kon beklee, moes Hy eers mens word om 
versoening vir ons sondes aan die kruis te doen, en ook versoek te word soos 
mense sodat Hy met ons medelye kan hê: 

Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n 
barmhartige en getroue hoëpriester kon wees... om die sondes van die volk te 
versoen. Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat ver-
soek word.. Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan 
hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. 
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhar-
tigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word (Heb. 2:17-18; 
4:15-16). 

 Jesus het nie ‘n Levitiese priesterskap beklee nie omdat die Leviete sterflik 
was en mekaar opgevolg het, en ook omdat hulle sondig was en eers vir hulle 
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eie sondes versoening moes doen en dan vir dié van die volk. In teëstellling hier-
mee het Jesus ‘n ewige en volmaakte priesterskap: 

Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die 
orde van Melgisédek – in sover het Jesus van ‘n beter verbond borg geword. En hulle 
het wel priesters geword in ‘n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is 
om aan te bly; maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n priesterskap wat nie op 
ander oorgaan nie. Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God 
gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so ‘n hoëpriester was vir ons 
gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat 
hoër as die hemele geword het; wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, 
om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van die volk nie. Want dit het 
Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het (Heb. 7:21-27). 

 Ken jy hierdie Middelaar, Voorspraak en Hoëpriester wat medelye met jou 
swakhede het en net leef om by God vir jou in te tree? Besef jy jou verantwoor-
delikheid om in sy voetspore te volg, heilig en afgesonderd te leef en vir ander 
by die genadetroon in te tree? Tree jy deur die bloed van Jesus toe op die nuwe 
en lewende weg wat Hy deur die geskeurde voorhangsel tot by die genadetroon 
ingewy het? (Heb. 10:19-20). Is jy ‘n gereelde besoeker aan die genadetroon? 
 Ons is tot ‘n koninklike priesterdom geroep om te verkondig die deugde van 
Hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1 Pet. 2:9). ‘n 
Priester moet namens God met die volk praat (preek) en ook namens die volk 
met God praat (bid). ‘n Priester moet heilig leef omdat God heilig is, en nougeset 
teen sonde waak. Indien hy tóg sondig, weet hy waar om genade te vind: 

My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as 
iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus die 
Regverdige. En Hy is ‘n versoening vir ons sondes (1 Joh. 2:1-2). 

5.  Herder 

Christus het as die Herder van sy kudde ‘n absolute verbintenis tot hulle welsyn 
omdat Hy hulle duur gekoop het met sy kosbare bloed. “Ek is die goeie herder. 
Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape” (Joh. 10:11). Hy het die vaste 
versekering gegee: “Ek is die deur van die skape... as iemand deur My ingaan 
sal hy gered word...” (Joh. 10:7, 9). Dit is te begrype dat as Hy sy lewe vir die 
skape afgelê het, Hy ook voortdurend na hulle belange sal omsien, daarom het 
Hy bygevoeg: “Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê” (Joh. 10:10). 
Hy sê ook: “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie” (Heb. 13:5). 
 Die Herder neem leiding deurdat Hy voor sy skape uit loop en die weg aan-
wys, sodat hulle Hom kan navolg (Joh. 10:4). Dit is in hulle eie belang om die 
Herder getrou te volg en altyd naby aan Hom te bly, anders dwaal hulle van sy 
weë af en word deur roofsugtige wolwe uitmekaar gejaag en in wanorde en ver-
warring gebring (Joh. 10:12).  
 Uit ‘n toestand van afgedwaaldheid is daar net een pad, en dit is terug na die 
Here: “Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na 
die Herder en opsiener van julle siele” (1 Pet. 2:25). Die Herder bly ten alle tye 
getrou en Hy sal altyd sy verpligtinge teenoor sy kudde nakom: 

Die HERE is my Herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde; 
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na waters waar rus is, lei Hy my heen... Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, 
sal ek geen onheil vrees nie; want U is met my (Ps. 23:1-4). 

 Ons moet begryp dat ons in ‘n wêreld woon wat in die mag van die Bose lê 
(1 Joh. 5:19). Versoekings, beproewings, aanvegtinge van die Satan, en selfs 
ook doodsgevare word dikwels op die lewensweg ervaar. Die Here weet watter 
soort teëspoed vir die toetsing en loutering van ons geloof nodig is, en Hy laat 
dit toe. Ons moet net in sulke tye ‘n nuwe en volle oorgawe aan “die groot Her-
der van die skape” maak (Heb. 13:20). 
 Daar moenie enige bitterheid in ons harte kom as dinge nie altyd volgens 
ons eie beplanning verloop nie, omdat die Herder se weë hoër as ons weë is. 
Ons moet weet dat Hy alles, ook die onaangename ervarings, vir ons ten goede 
wil laat meewerk as ons ons lewens altyd aan Hom sal toewy en toevertrou.  
 Die Here het ook bekwame persone in sy kudde geroep en toegerus om 
herderlike funksies onder die toesig van die Opperherder te verrig: “En Hy het 
gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as 
herders en leraars” (Ef. 4:11). 

Die leraar van ‘n gemeente, in medewerking met kerkraadslede en ander 
ampsdraers, is ook die herder. Hy gee dus nie net onderrig in die Woord van die 
Here nie, maar hy het ‘n pastorale plig om aan lidmate leiding te gee, berading 
te doen, vir die siekes te bid, die onordelikes te vermaan, die gemeente te 
beskerm, en teen die geestelike en morele gevare te waarsku waardeur hulle en 
hul kinders bedreig word: 

Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as 
opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy 
deur sy eie bloed verkry het (Hand. 20:28). 

6.  Hoof van die kerk 

Jesus Christus se amp as Hoof van die gemeente is ‘n verborgenheid wat eers 

ná die stigting van die kerk geopenbaar is. Dié eenheidsband word in die Bybel 
met ‘n huweliksverhouding vergelyk: 

Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente... 
Hierdie verborgenheid is groot maar ek sê dit met die oog op Christus en die 
gemeente (Ef. 5:23, 32). 

 Uit Efésiërs 5:25-27 is dit duidelik dat Christus eers die gemeente gereinig 
en daarna geheilig het, sodat sy by die wederkoms rein en sonder vlek of rimpel 
voor Hom gestel kan word. Hy is ons Hoof en Bruidegom, en ons moet met ‘n 
rein kleed voor Hom verskyn. 
 Die begrip heilig beteken ook afgesonder vir die diens van die Here. In 
hierdie opsig word die gemeente as die lede van die liggaam van Christus 
voorgestel. Hulle vervul almal aanvullende funksies in die verwesenliking van die 
oorhoofse doelwit van die kerk van Christus op aarde:  

Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking 
het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van 
mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons 
gegee is (Rom. 12:4-6). [Vir ‘n uiteensetting van die funksies van die lede, kyk Rom. 
12:7-8 en 1 Kor. 12:12-31]. 
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 Beoefen jou taak en roeping slegs in die krag en onder die leiding van die 
Heilige Gees, omdat ons as lede van die liggaam van Jesus Christus almal deur 
een Gees deurdronge is (1 Kor. 12:13). Jy moet ook begryp dat die outoriteit van 
jou geestelike roeping slegs in Christus gesetel is, en dat jy op oorwinnings-
grond staan wanneer jy dit beoefen: 

Hy [God, die Vader van die heerlikheid] het gewerk in Christus toe Hy Hom uit die 
dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle 
owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen 
in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En Hy het alle dinge onder sy 
voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy 
liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul (Ef. 1:17-23). 

7.  Koning 

Omdat die Here Jesus alle mag in die hemel en op aarde het, beklee Hy ook die 
amp van Koning. Die nasies van die wêreld rebelleer in hierdie bedeling egter 
teen sy gesag. Dié toedrag van sake is te wyte aan die feit dat alle mense op 
aarde ‘n vrye wil het en self kan besluit wie hulle wil dien. Die praktyk het bewys 
dat die meeste van hulle die duisternis liewer het as die lig en daarom verkies 
om sonde en bose werke te doen (Joh. 3:19). Die god van hierdie wêreld, Satan, 
het hulle sinne verblind (2 Kor. 4:4), daarom is die groot meerderheid mense 
onder alle nasies in die mag van die Bose en leef in geestelike duisternis (1 Joh. 
5:19). Christus sal hierdie rebellie by sy koms beëindig. 
 As Christene is ons in ‘n bose wêreld waarin ons gehaat, verdruk en verwerp 
word ter wille van ons geloof (Joh. 15:18-19; 16:33; Luk. 6:22-23, 26). Ons is 
vreemdelinge en bywoners in ‘n goddelose wêreld (Heb. 11:13; 1 Pet. 2:11), 
daarom het ons ‘n duidelike opdrag om te skyn soos ligte te midde van ‘n krom 
en verdraaide geslag. Ons is lede van ‘n verborge koninkryk wat nie van hierdie 
wêreld is nie. Die Here Jesus is Koning van ons lewens en ons ervaar sy vrede 
in ons harte. Ons lewe in die wêreld word egter deur stryd gekenmerk, daarom 
het Jesus gesê dat Hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar ‘n swaard 
(Matt. 10:34). In ons verhoudings met die wêreldlinge is daar konflik omdat ons 
radikaal verskillende norme en beginsels as hulle het. 

Hierdie toestand gaan spoedig drasties verander wanneer Jesus Christus se 
verborge koninkryk aan die einde van die groot verdrukking, by sy wederkoms, 
fisies en sigbaar op aarde geopenbaar sal word: 

En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: 
Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy 
Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid (Op. 11:15). 

 Uit die oogpunt van die Here Jesus se koningskap gaan daar tydens sy we-
derkoms drie belangrike gebeurtenisse plaasvind. Hy gaan eers die koninkryke 
van die wêreld vernietig, dan die troon van Dawid in Jerusalem herstel, en daar-
na sy vrederyk met Jerusalem as hoofstad van die wêreld vestig: 

 Verdelging van die vyande van God tydens die slag van Armagéddon 

Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, 
word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. 
En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone... En Hy dra op sy kleed 
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en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van 
die here... En ek het die dier [die Antichris] en die konings van die aarde en hulle 
leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy 
leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die 
tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk 
van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die 
vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die 
mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees 
(Op. 19:11-21). 

 Die herstel van die troon van Dawid in Jerusalem 

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan 
verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die 
Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al 
hierdie dinge doen (Hand. 15:16-17). In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon 
van die HERE (Jer. 3:17). 

 Vestiging van die duisendjarige Vrederyk op aarde 

En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die 
top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen 
toestroom. En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van 
die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons 
in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE 

uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies 
tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese 
snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie 
meer leer om oorlog te voer nie (Miga 4:1-3). 

En hy [‘n engel] het die draak gegryp – die ou slang wat die duiwel en die Satan is – 
en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom 
toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 
duisend jaar voleindig is nie.... Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste 
opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters 
van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar 
lank (Op. 20:2-3, 6). 

 Om in die vrederyk as konings saam met Christus te regeer, moet ons Hom 
nóú as die Lam van God aanvaar en in sy verborge koninkryk op aarde dien. 

8.  Regter 

Hierdie amp van die Here Jesus is in die eerste plek ter sake vir die Christene, 
omdat ons almal voor die regterstoel van Christus moet verskyn om loon vir ons 
arbeid in die Here te kry (2 Kor. 5:10; kyk ook Rom. 14:10-12).  
 Die eerste opstanding is slegs vir die gelowiges; dan kom die hemelse Brui-
degom om sy bruidsgemeente (die ware kerk van Christus) te kom haal om met 
Hom verenig te word (1 Thess. 4:16-17). Ons eerste afspraak ná hierdie ont-
moeting is voor die regterstoel (Grieks bema). Die bema was in Bybelse tye die 
rostrum by die atletiekbyeenkomste soos die Olimpiese Spele, waarop die be-
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oordelaars gesit het wat lourierkranse aan die oorwinnaars toegeken het. Dit 
staan net met loon in verband, en nie met veroordeling nie. 
 Wanneer gelowiges voor die regterstoel verskyn, gaan die Here Jesus hulle 
lewens beoordeel en krone toeken. Almal wat dan voor Hom verskyn, sal uit ge-
nade gered wees sonder eie verdienste, en dus as gelowiges daar staan wat 
aan Hom behoort. Hy gaan hulle nie oor hulle geloof en redding beoordeel nie, 
maar oor hoedanig hulle hul talente gebruik en die werk gedoen het wat Hy aan 
sy dissipels gegee het. 
 Sommige mense huldig die siening dat omdat ons uit genade gered is, ons 
nie onder ‘n verpligting staan om vir die Here te werk nie. Die feit is dat ons duur 
gekoop is deur die bloed van die Lam, dat ons aan Hóm behoort en die opdrag 
het om God te verheerlik deur onder die leiding van die Heilige Gees ‘n diens-
bare lewe te lei (1 Kor. 6:19-20). 
 Die Here sal hoegenaamd nie daarmee tevrede wees as ons ná ons redding 
‘n doellose en onaktiewe bestaan in sy koninkryk voer, terwyl ons onsself met ‘n 
aardse lewe van eiebelang besig hou in afwagting op die tyd wanneer ons hemel 
toe gaan nie. “Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie 
werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel” (Ef. 2:10). Gelowi-
ges wat hulleself ná hulle redding hoofsaaklik met tydelike en verganklike dinge 
besig hou, sal voor die regterstoel bedroë daarvan afkom. Werke van dié aard 
sal nie die vuurproef van die regterstoel-ordeel kan deurstaan nie: 

Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang… Want niemand kan ‘n 
ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus [redding uit genade, 
sonder werke]. En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, 
hout, hooi, stoppels – elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit 
aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur [van Christus se 

regterstoel-oordeel] sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand 
se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk 
verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur 
heen (1 Kor. 3:8, 11-15). 

 Kom ons neem die volgende opdragte van die Here aan sy kerk op aarde 
ernstig op, en streef sodoende na ‘n lewe van gehoorsaamheid en godsvrug: 

  Soos die Vader My gestuur het, so stuur Ek julle ook (Joh. 20:21). 

  Julle sal my getuies wees… tot aan die uiterste van die aarde (Hand. 1:8). 

  Word met die Gees vervul (Ef. 5:18). 

  Bid sonder ophou (1 Thess. 5:17). 

  Verkondig die Woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf en vermaan 
in alle lankmoedigheid en lering (2 Tim. 4:2). 

  Julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld... Laat julle lig dan 
só skyn dat die mense God in julle lewens kan sien (Matt. 5:13-16). 

  Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie (Matt. 26:41). 

 Hierdie en talle ander Bybelse opdragte is in die bevelsvorm (imperatief) ge-
skryf en is dus nie opsionele ekstras vir Christene nie. Behalwe dat ons in elk 
geval die Here moet verheerlik in alles wat ons doen, is dit ook in ons eie belang 
om aktief in die diens van die Here te wees. Dit maak ons lewens vrugbaar en 
gelukkig, en vergader vir ons ‘n skat in die hemel sodat ons nie met leë hande 
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voor die regterstoel van Christus sal verskyn nie. Dit bring ons ook sterk onder 
die besef dat ons werklik iets sinvols vir ons medemens kan beteken deur te 
getuig van die groot dinge wat die Here vir ons gedoen het. 
 Diensbaarheid plaas ons ook op oorwinningsgrond omdat die krag en gena-
de van die Here aan almal belowe word wat Hom met ‘n onverdeelde hart dien. 
Verder laat dit alle bekommernis oor ons aardse behoeftes verdwyn. Die Here 
het beloof dat as ons die koninkryk van God en sy geregtigheid soek, Hy al die 
ander dinge vir ons sal byvoeg (Matt. 6:33). 
 Die Here het nie slawe of huurlinge in sy diens nie, maar diensknegte wat 
bevoorreg is om Hom te kan dien. As die gesindheid van jou hart nog nie reg is 
nie, moet jy die vlees kruisig en ‘n volle oorgawe maak sodat die Heilige Gees 
absolute beheer oor jou lewe kan kry. 
 Die Here kan ons harte reinig en van ons skoon kanale maak waardeur Hy 
kan werk. Geen vleeslike werke is vir Hom aanvaarbaar nie – slegs die vrug van 
die Heilige Gees in ‘n oorgegewe lewe. Dan sal ons ook met vrymoedigheid voor 
die regterstoel van Christus kan verskyn! 
   Die krone wat by die regterstoel aan oorwinnaars toegeken sal word, is: 

  Die onverwelklike kroon vir ‘n heilige en diensbare lewenswandel (1 Kor. 
9:24-27). 

  Die kroon van roem vir mense wat deur hulle getuienis en arbeid siele vir 
die Here gewen het (1 Thess. 2:19). 

  Die kroon van heerlikheid vir getroue herders en opsieners oor die Here 
se kudde (1 Pet. 5:2-4). 

  Die kroon van die lewe vir Christenmartelare en ander swaar beproefdes 
(Op. 2:10; Jak. 1:12). 

  Die kroon van geregtigheid vir ‘n wederkomsgerigte lewe wat op die hemel 
ingestel is (2 Tim. 4:8). 

 (In hoofstuk 12 word meer besonderhede oor hierdie krone verstrek). 
    Christus se amp as Regter het ook verskeie ander implikasies. Ná sy weder-
koms sal Hy die nasies oordeel: 

En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele 
saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies 
versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die 
bokke afskei (Matt. 25:31-32). 

 Aan die einde van die vrederyk wanneer die tweede opstanding plaasvind, 
sal al die knieë van die verlorenes van alle eeue ook voor die Here Jesus moet 
buig en sal hulle moet erken dat Hy die Lam van God is wat deur hulle verwerp 
is. Dan sal die goddeloses hulle ewige straf ontvang. Daniël sê hulle sal ont-
waak tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik (Dan. 12:2). 

‘n Ontmoeting met die Here Jesus kan deur geen mens op aarde ontwyk 
word nie (Fil. 2:10-11). Óf jy ontmoet en aanvaar Hom nou as jou Verlosser, óf jy 
sal eendag voor Hom moet verskyn as jou Regter wat jou na die plek van ewige 
verdoemenis sal stuur. Die keuse is jóúne oor wanneer jy die knie voor Hom 
gaan buig; maar dát jy dit sal doen, is seker en gewis! 
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Sy beskrywende name 
Daar is verder ook ‘n groot aantal beskrywende name van die Here Jesus in die 
Bybel. Hierdeur word die klem op bepaalde aspekte van sy Persoon en werk 
geplaas, sodat ons Hom nóg beter kan ken, verstaan en liefhê. 
 Die volgende is nie ‘n volledige lys beskrywende name nie, maar slegs ‘n 
aantal van die bekendstes: 

1.  Lig van die wêreld 

Een van die mees sprekende simbole van die koninkryk van die hemele is dié 
van lig. God self bewoon ‘n ontoeganklike lig wat deur geen mens aanskou kan 
word nie (1 Tim. 6:16). In sy volmaakte heiligheid is Hy baie ver bo die sondige 
en verganklike toestand van die gevalle mens op aarde verhewe. 
 Jesus het as “die opgaande Lig uit die hoogte” (Luk. 1:78) van die hemel af 
na ‘n geestelik donker aarde neergedaal en ons op ons dwaalweë kom opsoek; 
daarom kon Hy sê: “Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in 
die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê” (Joh. 8:12). 

2.  Brood en water van die lewe 

“Die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe 
gee. Toe sê hulle vir Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir 
hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; 
en wie in My glo, sal nooit dors kry nie” (Joh. 6:33-35). 
 Ons is nie net vir die wedergeboorte van Jesus afhanklik nie, maar ook vir 
die daaglikse versterking en opbouing van die nuwe lewe. Hy self wil vir ons dag 
na dag soos vars manna uit die hemel wees, sodat ons opgebou kan word in die 
allerheiligste geloof. Geestelike voedsel is om die wil te doen van ons Vader in 
die hemel. Ons kry die kennis van sy wil onder die leiding van die Heilige Gees 
in die Bybel. Streef daarna om volkome in God se wil te wees (Kol. 4:12). 

3.  Rots en fondament 

Christus is die ewige rots wat vir ons geklief is. Sy gebroke liggaam het die 
stroom van God se genade na ons toe laat vloei. Hierdie Rots is ook die enigste 
fondament waarop ons ons lewens kan bou (1 Kor. 3:11). Dit gee aan ons vas-
tigheid en onwankelbaarheid in die storms van die lewe wat op ons mag toesak 
(Matt. 7:24-27). 
 Kan jy saam met die psalmis getuig dat die Here jou lewe van ondergang en 
vernietiging gered en ook op hierdie vaste rots geanker het? “Hy het my uit die 
kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op ‘n rots ge-
stel; Hy het my gange vasgemaak” (Ps. 40:3). 

4.  Die weg, die waarheid en die lewe 

Jesus is die enigste weg na die hemel, omdat niemand na die Vader kan kom 
behalwe deur Hom nie (Joh. 14:6). Hy is die waarheid, sy woord is die waarheid, 
en die Gees van die waarheid getuig van Hom. Hy is ook die opstanding en die 
lewe (Joh. 11:25-26). Slegs deur Hom kan iemand wat dood is in sy sonde en 
misdade in ‘n nuwe lewe opgewek word (Ef. 5:14). Alle sondaars is die straf van 
die ewige dood skuldig (Rom. 6:23), en die Here Jesus het hierdie doodstraf na-
mens sondaars gedra, daarom kan net Hy aan hulle die ewige lewe skenk. Hy 
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het gesterwe sodat ons kan lewe. 

5.  Die ware wynstok 

“Ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug 
dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit 
meer vrug kan dra... Wie in My bly en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder 
My kan julle niks doen nie” (Joh. 15:1-2, 5). Uit hierdie gedeelte is ‘n paar sake 
oor ons verhouding met die Here Jesus baie duidelik: 

 Die loot het geen ware lewe in homself nie en moet alles van die wynstok af 
kry. Sy begin én voortbestaan is van hierdie verbintenis afhanklik. 

 ‘n Loot het geen bestaansreg as dit geen vrug dra nie. As bekeerdes word 
ons tot ‘n lewe van godsvrug en diensbaarheid opgeroep. Die Here is met 
niks minder as dit tevrede nie. 

 Indien ons wél vrug dra, word ons skoongemaak sodat ons meer vrug kan 
dra. ‘n Loot wat wil rank en nie sy groeikrag vir die produsering van vrugte 
aanwend nie, moet teruggesnoei word. Ons kan dus minder of meer vrug dra, 
en het dikwels nodig om ons prioriteite weer reg te kry. 

 Sonder die Here kan ons niks doen nie. ‘n Saak moet sy oorsprong by Hom 
hê, anders is dit ‘n nuttelose en futiele oefening waarmee ons besig is. 

6.  Heiligmaking 

Die Here Jesus is nie net ons verlossing nie, maar ook ons geregtigheid en 
heiligmaking (1 Kor. 1:30). Ons moet gereeld onsself ondersoek om vas te stel 
of daar nie moontlik suurdeeg van sonde in ons lewe ingekom het nie. Deur die 
kruis en bloed van Christus word ons gered én geheilig: “Want ook ons paaslam 
is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan feesvier, nie met die… suur-
deeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid 
en waarheid” (1 Kor. 5:7-8). Ons lewens moet onbesoedel deur die sonde wees. 
“Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoede-
ling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees 
van God volbring” (2 Kor. 7:1). 

Want dit is die wil van God: julle heiligmaking... hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n 
mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het (1 Thess. 4:3, 8). 

Terwyl ons toeneem in die kennis van onse Here en Saligmaker, moet ons 
ook in genade en heiligmaking toeneem. Ons lewenspad moet ál helderder word 
tot die volle middag toe. Daar moet geen skaduwees van sonde wees  waardeur 
ons die Heilige Gees bedroef nie.  

7.  Die wortel en geslag van Dawid 

Jesus het gesê: “Ek is die wortel en die geslag van Dawid" (Op. 22:16). Die 
‘wortel’ van Dawid bevestig Jesus se Godheid – Hy is die Here van Dawid! Deur 
die ‘geslag’ van Dawid word sy mensheid aangedui (Luk. 20:41-44). Hy is die 
beloofde Messias wat in die huis van Dawid uit die stam van Juda gebore is, die 
saad van Abraham deur wie al die nasies geseën sou word. Deur die eeue heen 
het Satan die volk Israel gehaat en vervolg oor die beloftes van die komende 
Messias wat aan hulle gemaak is. In die lig hiervan moet Herodes se kinder-
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moord in Israel gesien word. Dit was een van die eerste pogings van Satan om 
Jesus dood te maak en sodoende die vestiging van sy koninkryk te probeer ver-
hoed. Verskeie demonies-geïnspireerde pogings is ook daarna aangewend. 

8.  Blink môrester 

Jesus het ook gesê: “Ek is die blink môrester” (Op. 22:16). Petrus voeg hierby: 

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos 
op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester 
opgaan in julle harte (2 Pet. 1:19).   

 Die môrester is by uitstek die simbool van hoop – die verwagting van ‘n nuwe 
dag wat weldra sal aanbreek. In Jesus Christus het ons ‘n hoopvolle toekoms. 
Ons kan verby die spanning van die huidige lewe kyk na die strale van ‘n helder 
nuwe dag wat met sy wederkoms oor hierdie donker wêreld sal aanbreek. Deur 
die tekens van sy koms kan ons ook in die ontwrigtende omstandighede van die 
huidige tyd sy naderende voetstappe verneem. Diegene sonder ‘n Christelike 
toekomsverwagting is nie in staat om wêreldgebeure geestelik te vertolk nie, en 
word deur al die slegte nuus en donker vooruitsigte tot wanhoop gedryf. 

9.  Heiland 

Die benaming Heiland kom net in die Ou Testament voor (Hebreeus Jasha). Die 
ekwivalent daarvan in die Nuwe Testament is Verlosser (Grieks Soter: om te 
verlos, uit te red, te genees, behoue te laat bly of heel te maak). Hierdie begrip 
vind noue aansluiting by die naam Jesus. In die Ou Testament belowe die Here 
aan Israel dat Hy hulle uit doodsgevare sal red, en baseer sy versekering onder 
andere op hierdie Naam: “Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel, 
jou Heiland” (Jes. 43:3).  
 In die Nuwe Testament word Soter soms as Saligmaker vertaal (Luk. 1: 47, 
2:11; Joh. 4:42) en andersins as Verlosser (Hand. 5:31; Fil. 3:20; Tit. 2:13). Dit 
is belangrik om te weet dat een van die baie benoudhede waaruit Jesus as ons 
Heiland ons red, siektes is. Dit is ‘n voortsetting van wat die Here in die Ou Tes-
tament gedoen het: “Ek is die HERE wat jou gesond maak” (Ex. 15:26). Die Here 
Jesus het ook hiervoor gesterf: “Hy het óns krankhede op Hom geneem... Hy is 
ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy 
verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy 
wonde het daar vir ons genesing gekom” (Jes. 53:4-5; vgl. Matt. 8:16-17). Hier-
mee word basies geestelike krankhede bedoel, maar ook liggaamlike siektes. 

10.  Wysheid 

Alle wysheid buite God is dwaasheid en nietige misleiding (Kol. 2:8). Vir ‘n 
mensdom wat vervlak het in sy denke en dwaas geword het in die oorlegginge 
van sy hart, het Christus met sy koms ‘n nuwe bron en dimensie van kennis ge-
bring en daardeur vir ons geword “wysheid uit God” (1 Kor. 1:24, 30). Hy het nie 
alleen aan die mens sy onkunde en die verduisterde toestand van sy hart ge-
openbaar nie, maar deur sy kruisdood die weg vir almal gebaan om tot wyse en 
verstandige kinders van God herskep te word. 
 Ná ons redding moet ons toeneem in genade en kennis van ons Saligmaker, 
Jesus Christus (2 Pet. 3:18). Daar is geen probleem wat vir Hom té moeilik is 
om op te los nie, want in Hom is alle skatte van wysheid en kennis verborge 
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(Kol. 2:3). Hy is ‘n wonderbare Raadsman (Jes. 9:5) wat die regte raad vir elke 
probleem het. 

As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid… en dit sal aan hom 
gegee word (Jak. 1:5). 

 Raadpleeg eers die Here en ken Hom in al jou weë voordat jy ‘n besluit 
neem. Hy sal jou deur sy Woord en Gees onderrig soos ‘n vader sy seun onder-
rig. Moenie eers volgens eie insig handel en ernstige foute maak voordat jy ‘n 
saak aan die Here voorlê en sy leiding daaroor afbid nie. 

Ons moet die Bybel deursoek vir riglyne en dit toepas, want “die beginsel 
van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand” 
(Spr. 9:10). Hy sal jou antwoord en jou paaie gelyk maak! Eers as jy vrede in jou 
hart oor ‘n saak het, dan weet jy dat jy in die geloof daarmee kan voortgaan. 
Anders mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie. 

11.  Bruidegom 

Die koms van die hemelse Bruidegom is voor die deur! Is jy hiervoor gereed? 
Paulus begeer dat die gemeente as ‘n rein maagd aan Christus voorgestel moet 
word, maar hy vrees dat hulle sinne weens sonde bedorwe kan raak, vervreemd 
van die opregtheid teenoor Christus (2 Kor. 11:2-3). 
 Aan ‘n ander gemeente sê hy: “En mag Hy, die God van die vrede, julle vol-
kome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberis-
pelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Hy wat julle 
roep, is getrou; Hy sal dit ook doen” (1 Thess. 5:23-24). 

Johannes sê dat elkeen wat die hoop op Jesus se wederkoms het, homself 
reinig soos wat Hy rein is (1 Joh. 3:3). 
 Dit is ‘n ernstige maar uitdagende gedagte dat ons tydens ons kort aardse 
bestaan keuses moet maak en dinge doen wat ons toekoms vir alle ewigheid 
bepaal. Die regte keuses lei na redding én heiligmaking. 

12.  Oorwinnaar 

Jesus Christus het die duiwel, die dood en die hel oorwin! Hy het “die owerhede 
en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle 
getriomfeer” (Kol. 2:15). Hy is ‘n magtige Verlosser wat elke sondaar se bande 
kan verbreek en hom van die mag van die vyand bevry. “As die Seun julle dan 
vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees” (Joh. 8:36). 
 Word jy nog deur sondes, swakhede en vuil gewoontes geteister? Kom na 
die enigste Verlosser vir vergifnis en vrymaking (1 Joh. 1:8-9). Staan dan vas in 
die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het, en laat jou nie weer onder die 
juk van diensbaarheid bring nie (Gal. 5:1). Stap as oorwinnaar weg en gee aan 
die Here die eer vir wat Hy in jou lewe gedoen het. Reken volkome op sy krag 
en genade om staande te kan bly teen die liste van die duiwel: “Maar God sy 
dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur 
ons oral versprei” (2 Kor. 2:14). 
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2. Uit die Duisternis tot die Lig 
Eers word die stappe op die heilsweg (die weg tot redding) behandel, daarna 
valse fondamente en laastens die voortgaande proses van geestelike groei. 

Stappe op die heilsweg 

Die Here het duidelike voorskrifte in sy Woord om mense se siele te red, hulle 
vir diens toe te rus en tot geestelike volwassenheid te laat opgroei. Die bereid-
willigheid en volle samewerking van elkeen van ons, volgens vaste Bybelse rig-
lyne, is nodig indien ons die tragedie van ‘n valse bekering óf die teleurstelling 
van geestelike stagnasie wil voorkom. 
 Ek nooi jou om saam met my die onnaspeurlike rykdomme van die Here se 
reddende genade in die Bybel te ontdek, en in die geloof vir jouself toe te eien. 

1. Roeping  

Die Here gee self die eerste tree op die pad van die sondaar se redding. Hy roep 
hom tot bekering op en voorsien ook die middele vir sy verlossing: “God bewys 
sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars 
was” (Rom. 5:8). Hy roep elke sondaar tot bekering op: 

Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos 
skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos 
wol (Jes. 1:18). 

 Vir hierdie doel het Jesus Christus na die aarde gekom, om deur sy kruis-
dood nuwe lewe aan verlore en sondebelaaide mense te bied. Hy sê: “Kom na 
My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee” (Matt. 11:28). 
Dié uitnodiging is net vir mense wat erken dat hulle sondaars is, daarom sê die 
Here Jesus: “Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot 
bekering” (Matt. 9:13). 

Sonde en verlorenheid 
Dit is belangrik om die roepstem van die Here duidelik te hoor, want dit sal die 
aard van jou reaksie bepaal. Jy moet die omvang van jou probleem van verlo-
renheid deeglik besef, naamlik dat jy sonder Christus op ‘n ramp in jou lewe af-
stuur. Daar is geen ruimte vir selfregverdiging wat jou donker geestelike toestand 
betref nie, want “daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie” (Rom. 3:10). 
 Jy moet kennis oor sonde opdoen, en veral van jou eie sondes wat ‘n skeids-
muur tussen jou en die Here is (Jes. 59:2). Daar moet geen twyfel by jou be-
staan dat die ewige doodstraf oor sondaars uitgespreek is nie (Rom. 6:23). Alle 
ongereddes moet hulle op die voltrekking van dié vonnis voorberei, want as 
hulle nie tot bekering kom nie, sal hulle voor die groot wit troon die volgende ver-
doemende woorde uit die mond van die Here hoor: “Gaan weg van My, julle ver-
vloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele" (Matt. 25:41). 

Verlossing deur die soendood van Jesus 
In die roeping van die Here word nie slegs jou probleem geïdentifiseer nie, maar 
ook die oplossing daarvoor. Die feit dat God jou liefhet en deur die kruisdood 
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van die Here Jesus dit vir jou moontlik gemaak het om sondevergifnis en die 
ewige lewe te verkry, is die goeie nuus wat altyd saam met die roeping verkondig 
word (Joh. 3:16). Dit is ware liefde! 

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 (1 Joh. 4:10). 

Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die 
onregverdiges, om ons tot God te bring – Hy wat wel gedood is na die vlees, maar 
lewend gemaak deur die Gees (1 Pet. 3:18). 

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

 Die roeping van God moet só tot die sondaar kom dat hy ook die volle impli-
kasies van ‘n kosteberekening sal besef. Jesus het vir Nikodémus duidelik laat 
verstaan dat teologiese kennis en ‘n mooi lewe nie genoeg is om die koninkryk 
van God te beërf nie – hy móét weergebore word. Hiervoor is dit nodig om alle 
bewuste sondes te bely en te laat staan sodat die skeidsmuur van sonde afge-
breek en jy volkome nuut gemaak kan word. 
 Jesus het vir die ryk jongman gesê dat hy eers met sy sonde van materialis-
me moes breek (Luk 18:22). Vir hierdie jongman, wat andersins baie godsdiens-
tig was, was dit moeilik om van sy boesemsonde af te sien, en hy het bedroef 
van die Here af weggegaan. Baie ander mense vind dit ook moeilik om tot beke-
ring te kom, omdat hulle nie werklik met al hulle sondes wil breek nie. Vir almal 
wat met hierdie probleem worstel, sê die Here Jesus: 

Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om 
in te gaan en sal nie in staat wees nie (Luk. 13:24).  

 Om deur die nou poort in te gaan en ‘n nuwe lewe in Jesus Christus te kry, is 
‘n onbeskryflike ondervinding en iets wat jy moet aanhou soek totdat jy dit kry 
(Luk. 11:9). Die gawe van die ewige lewe is ‘n geskenk van God wat nie deur die 
mens verdien of gekoop kan word nie. Die kosteberekening kom daarby dat die 
besoedelde kleed van sonde afgelê moet word voordat jy met die kleed van ge-
regtigheid beklee kan word (Ef. 4:22-24). Is jy bereid om met jou sonde te breek 
sodat die nuwe lewe aan jou toegereken kan word? 

Ontwaking om jou verlore toestand te besef 
‘n Sondaar wat die Here se roeping tot bekering ontvang het, ontwaak geestelik 
en kom tot die besef van sy verlore toestand. Sy oë gaan vir sy sondes oop, 
asook vir die oplossing van sy sonde-probleem. Dit gebeur onder die inwerking 
van die Heilige Gees wat deur die Woord van die Here met hom praat. ‘n Ont-
waakte sondaar is nog glad nie gered nie, maar hy het uit sy doodslaap wakker 
geskrik en besef dat hy na die verderf op pad is en dringend iets aan die saak 
moet doen as hy nie verlore wil gaan nie. Hy kan op die volgende twee maniere 
op die besef van sy sonde en verlorenheid reageer:  

   Hy kan gehoor gee aan die Heilige Gees wat hom van sonde, geregtigheid 
en oordeel oortuig (Joh. 16:8). Dit verg ‘n kosteberekening van hom, naam-
lik die bereidwilligheid om met sy sondes te breek en die geregtigheid van 
God deur die kruisdood van die Here Jesus in die geloof toe te eien. 

  Hy kan ook die roepstem van die Here tot sy eie ondergang weerstaan. 



 26 

“Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie” (Heb. 3:7). As hy sy 
hart aanhoudend verhard, dan vervaag die roepstem van die Here in sy 
lewe en raak dit al hoe moeiliker om daarop te reageer. Moenie toelaat dat 
jou hart só verhard en koud raak dat jy later geen behae meer in die dinge 
van die Here het nie (Pred. 12:1). 

2. Berou  

‘n Ontwaakte sondaar wat besef dat hy sy saak met die Here moet regmaak, het 
onder die oortuiging van die Heilige Gees groot berou oor sy sondige lewe. Hy 
regverdig nie meer homself nie en is diep onder die indruk van sy sonde en ver-
werplikheid. Hy voel aangekla en veroordeeld oor alles wat hy gedoen het. Sy 
skuldgevoelens dryf hom dan na die Here Jesus – dié Een wat so ‘n vernede-
rende dood vir die redding van sondaars gesterf het. 
 Het jy al die intense droefheid en berou ervaar wat na ‘n ware bekering lei? 

Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot 
redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood (2 Kor. 7:10). 

Die droefheid van die wêreld is selfbejammering. Baie mense voel bitter jam-
mer vir hulleself as die gevolge van hulle sonde hulle inhaal. Diegene wat hier-
die soort droefheid beleef, soek na meegevoel, begrip en aanvaarding by ander 
mense – ook na maniere om uit hulle ellende te kom. ‘n Persoon wat op hierdie 
pad volhard, sal nie by God uitkom nie, maar sterf in sy sonde. 

Die droefheid wat God behaag, spruit uit ‘n Heilige Gees gewerkte sonde-
oortuiging. Dit werk ‘n bekering tot redding in die hand, want só ‘n persoon sal 
soos Dawid bid: “Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u 
oë… delg uit al my oortredinge [en] skep vir my ‘n rein hart, o God” (Ps. 51:6, 
11-12). ‘n Berouvolle hart behels ‘n innerlike inkering wat na sondebelydenis en 
‘n ware bekering tot God lei: 

Kom dan tot inkeer [met berou en ‘n veranderde gevoel oor julle sondes] en 
bekeer julle [draai om op die pad van julle ongeregtighede en misdade] sodat 

julle sondes uitgewis kan word (Hand. 3:19). 

Berou is ‘n voorwaarde vir vergifnis (Luk. 17:3-4). “Die offers van God is ‘n 
gebroke gees [iemand wat sy ellende erken en nie meer in homself roem nie]; ‘n 
gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!” (Ps. 51:19). “En skeur julle 
hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God, want Hy is 
genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid” (Joël 2:13). 

Droefheid, of berou oor sonde, is ‘n direkte resultaat van die Heilige Gees se 
oortuiging van sonde in jou hart. Dit dryf jou na die Here en bewerk ‘n bekering 
tot die lewende God. Berou is ‘n diep geestelike bewuswording van jou totale 
onwaardigheid voor die Here. Jy besef dat jy ‘n helverdiende sondaar is wat 
geen aanspraak op begenadiging het nie. In hierdie toestand kan jy jouself maar 
net op ‘n barmhartige God beroep om jou in genade aan te sien. 
 Toe Petrus die Here Jesus verloën het, het hy buite toe gehardloop en bitter-
lik geween (Matt. 26:75). Dit is ware berou oor sonde, en hieruit vloei dié soort 
belydenis wat die voorwaarde vir vergifnis is. 
 Hoe kan mens jou sondes opreg bely as jy nog nie vir die Heilige Gees die 
geleentheid gegee het om jou van die afskuwelike aard en gevolge van jou 
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sonde te oortuig nie? Hierdie oortuiging kry jy wanneer jy die Woord van die 
Here aandagtig lees of daarna luister. As die Here jou roep, wys Hy jou presies 
waar jy met Hom staan. Die droefheid wat dan volgens sy wil en onder die lei-
ding van die Heilige Gees oor jou kom, plaas jou op die pad na ‘n ware bekering 
tot die lewende God. 
 Daar is geen plek vir bedekte hoogmoed en selfregverdiging wanneer jy na 
die Here toe kom sodat Hy jou siel kan red nie, want só ‘n gesindheid sal ware 
berou, gebrokenheid van hart en ‘n eerlike sondebelydenis teëwerk: “God weer-
staan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” (Jak. 4:6). Jy 
moet aan die einde van jouself kom, erken dat jy ‘n mislukking van jou lewe ge-
maak het, en jou vertroue in die Here alleen stel. Jy verdien niks nie. 

3. Bekering  

Wanneer die berouvolle sondaar besluit om die saak met die Here reg te maak, 
dan draai hy om op sy lewenspad wat weg van die Here af gelei het, en nader 
die troon van genade met belydenis van sonde. Hy vra nie net vinnig en terloops 
dat die Here sy sonde moet vergewe nie, maar voldoen ook aan die voorwaarde 
vir vergifnis, naamlik ‘n grondige en eerlike belydenis van sonde: 

As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons 
nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe 
en ons van alle ongeregtigheid te reinig (1 Joh. 1:8-9). 

 Die Here Jesus wag dat jy jou sondes (in die meervoud, dus almal van hulle) 
sal bely én ook jou rug daarop sal draai. Jy moet daarmee breek en jou volle 
samewerking gee om nie daarmee voort te gaan nie: “Hy wat sy oortredinge 
bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal 
barmhartigheid vind” (Spr. 28:13). 
 Sowel sondaars wat tot bekering kom as teruggevalle Christene wat weer 
deur sonde in hulle lewe verstrik geraak het, moet ten volle bereid wees om uit 
die ou lewe uit te stap en belydenis van hulle oortredinge te doen. Die verlore 
seun het ‘n duidelike besluit geneem en gesê: “Ek sal opstaan en na my vader 
gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u” 
(Luk. 15:18). Toe Dawid sonde gedoen het, het hy dit erken en aan die Here 
bely: “Ek ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my… was my, dat 
ek witter kan wees as sneeu” (Ps. 51:5-6, 9). 
 Dit is duidelik dat daar ‘n saak is om met die Here uit te maak voordat jy van 
‘n slegte gewete wat jou weens jou sonde veroordeel het, gereinig sal word. ‘n 
Vinnige, kollektiewe sondebelydenis sal nie deug nie. Dit help nie om net te sê: 
“Vergewe al my sondes” en daarmee die saak as afgehandel te beskou nie. Jy 
moet ordentlik gaan huis skoonmaak en die sondes een vir een bely soos wat 
die Heilige Gees jou daarvan oortuig. Slegs dán voldoen jy aan die Here se 
voorwaarde van ‘n deeglike en eerlike selfondersoek, en ‘n belydenis wat nie net 
met die verstand nie, maar ook met die hart gedoen word. Alle sondes wat tus-
sen jy en die Here staan, moet bely word. 

Geloof 
‘n Belangrike vereiste by die belydenis van sonde en die aanvaarding van die 
Here Jesus as jou Verlosser, is dat dit in die geloof gedoen moet word. ‘n Son-
daar wat dood is in sy sondes en misdade en nog nie op die Here se roepstem 
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ag geslaan het nie, het geen geloof nie – hy is nog ‘n ongelowige met ‘n ver-
harde hart. Wanneer hy egter die evangelieboodskap gehoor het en ontwaak 
het om sy sondes en verlorenheid te besef, skenk die Here aan hom bekerings-
genade. Hy kan dan in die geloof om redding tot die Here uitroep soos wat die 
berouvolle tollenaar gedoen het, en weet dat die Here hom sal verhoor: “O God, 
wees my, sondaar, genadig!” (Luk. 18:13). 
 Oor die verkryging van geloof om jou sondes te bely en die Here as jou Ver-
losser te ontvang, sê Paulus: “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is 
deur die woord van God” (Rom. 10:17). 
 Wanneer ‘n sondaar na ‘n goeie bekeringsboodskap luister, die Bybel of ‘n 
Christelike boek lees, wek die Heilige Gees geloof in sy hart op om te kan glo 
wat hy hoor, en ook daarop te reageer. Soms sê mense dat hulle nie kan glo 
nie. Die oplossing hiervoor is nie om die probleem teologies weg te redeneer of 
om iemand oor te haal om net met sy verstand te probeer glo nie, maar verdere 
blootstelling aan die Woord van die Here. Die beginsel bly steeds dat die geloof 
deur die Woord van God is. Laat die persoon lang gedeeltes in die Nuwe Testa-
ment lees en ook na evangeliese preke luister. Geloof sal weldra in sy dorre siel 
uitgestort word as hy met die lewende Woord omgaan. Die Here Jesus het 
gesê: “Die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe” (Joh. 6:63).  
 Noudat hy kan glo, en ook ‘n wilsbesluit geneem het om Jesus Christus as 
Verlosser in sy lewe te ontvang, kan hy in volle geloofsversekerdheid na die 
troon van genade gaan om vryspraak te verkry: “Sonder geloof is dit onmoontlik 
om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner 
is van die wat Hom soek” (Heb. 11:6). 
  Die Here Jesus kan “volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy 
altyd leef om vir hulle in te tree” (Heb. 7:25). Glo jy dit? Dan is die deur van ge-
nade ook vir jou oop om die vergifnis van die Here deelagtig te word. 
 Deur die geloof tree jy op hierdie nuwe en lewende weg tot die genadetroon 
toe waar jy jou sondes bely en die Here Jesus as jou Saligmaker ontvang. Dit is 

‘n stap van bekering. In reaksie hierop sal die Here sy kant van die ooreenkoms 
nakom en sy genadewerk van reiniging en herskepping vir jou doen. Volgens 
1 Johannes 1:9 is Hy getrou en regverdig om jou sondes te vergewe en jou van 
alle ongeregtigheid te reinig. Hy het beloof om niemand wat na Hom toe kom, 
ooit uit te werp nie (Joh. 6:37). 
 Om in die Here Jesus te glo (Joh. 3:16; Hand. 16:31), is ‘n meer omvattende 
begrip as net die aanvaarding van die basiese feit dat Hy na die aarde gekom 
en vir die redding van sondaars gesterf het. Ek moet glo: 

  dat Hy die waaragtige God is wat die Redder van die wêreld is (1 Joh. 5:20; 
Luk. 19:10); 

  dat ek slegs op grond van sy kruisdood met God versoen kan word (Kol. 
1:20); 

  dat ek deur bekering en sondebelydenis tot Hom moet nader om vergifnis te 
verkry (Matt. 9:13; Hand. 17:30); 

  dat die Here volkome in staat is om die ou dinge in my lewe te laat verby-
gaan en alles nuut te maak (2 Kor. 5:17); 

  dat die Here Jesus my koop met sy bloed wanneer Hy my red, en dat ek sy 
eiendom word om deur Hom gebruik te word (1 Kor. 6:19-20; 1 Pet. 1:18-19); 



 29 

  dat ek deur die wedergeboorte ‘n nuwe begin in die lewe sal maak en deur 
toewyding tot geestelike volwassenheid moet opgroei (Ef. 4:13-14; Heb. 5: 
12-6:1); en 

  dat ek deur die vervulling met die Heilige Gees, Bybelstudie en my bereid-
willigheid tot diensbaarheid as ‘n getuie vir Christus voorberei moet word 
(Hand. 1:8; Ef. 5:18; 2 Pet. 3:18; 2 Tim. 3:16-17; 2 Tim. 4:2). 

4. Regverdigmaking  

Die sondaar se redding deur die Here sluit twee aspekte in, nl. die uitdelging van 
sy sondeskuld (regverdigmaking), en die gawe van die ewige lewe wat aan hom 
geskenk word (wedergeboorte). Dié twee sake staan in ‘n noue verband met 
mekaar, want die gevalle mens is geestelik dood as gevolg van sy sondes en 
misdade. Hy moet dus nie net vergewe word van die sondes wat hom veroordeel 
nie, maar ook geestelik lewend gemaak word. 
 Die grondslag vir die vergifnis van ‘n mens se sonde is die kruisdood van die 
Here Jesus, waardeur Hy die doodstraf vir ons sonde betaal en sodoende sy 
groot genade en liefde vir ‘n verloregaande mensdom bewys het: 

Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle 
word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Chris-
tus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof 
(Rom. 3:23-25). 

Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy 
verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde 
het daar vir ons genesing gekom (Jes. 53:5).  

In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die 
rykdom van sy genade (Ef. 1:7). 

 Elkeen van ons het ‘n skuldbrief, of klagstaat van sonde, op grond waarvan 
die duiwel ons aankla en op ons lewe aanspraak maak. Hierdie lys van onbelyde 
sondes is ook die rede waarom ons geestelik dood is. Die vraag is nie of die 
Here voldoende voorsiening vir die vergifnis van ons menigvuldige sondes en 
misdade gemaak het nie – Hy hét dit aan die kruis gedoen! Die vraag is of jy al 
voor Hom gekniel en jou sondes met berou bely Het? Indien wel, dan sal Hy jou 
deur middel van toegerekende geregtigheid regverdig verklaar én ‘n nuwe lewe 
aan jou skenk.  

En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het 
Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, en 
die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en 
weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael (Kol. 2:13-14). 

5. Wedergeboorte  

Die konsep van wedergeboorte is van die allergrootste belang in die redding van 
sondaars. Hierdeur sê die Here vir ons in duidelike taal: 

  dat ons geestelik dood was weens ons sonde, en deur Hom lewend gemaak 
moet word; en 
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  dat ons ou lewe tot in sy kern verdorwe is en nie gerehabiliteer of verbeter 
kan word nie – ons moet nuut gemaak word deur die wedergeboorte om 
deelgenote van sy koninkryk te kan word. 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die 
koninkryk van God nie sien nie (Joh. 3:3). 

 Verder dui die wedergeboorte op die opstandingslewe van die Here Jesus. 
Op grond van sy kruisdood moet ons van ons sonde verlos word en daarvoor 
sterwe, en terselfdertyd lewend gemaak word in Hom sodat ons sy opstandings-
lewe kan verkry: 

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barm-
hartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die 
opstanding van Jesus Christus uit die dode (1 Pet. 1:3). 

 Hy vergewe dus nie net jou sondes nie, Hy maak ook van jou ‘n nuwe mens. 
Het jy Jesus Christus, die vleesgeworde Woord, al só leer ken deur sy Woord 
dat jy die onontbeerlike belofte oor wedergeboorte in die geloof aanvaar het? 
(1 Pet. 1:23). As jy maar sy roepstem gehoor en daarop ag geslaan het: 

Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn (Ef. 
5:14). 

 Die Heilige Gees doen die werk van wederbaring in jou hart op grond van die 
soenverdienste van Jesus Christus aan die kruis: 

...na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die 
vernuwing deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Chris-
tus, ons Verlosser (Titus 3:5-6).  

6. Heiligmaking  

Die eerste stap wat ‘n weergebore persoon moet neem, is om van sy redding te 
getuig. Volgens Romeine 10:9-10 móét ek met my mond die Here Jesus bely as 
ek waarlik gered is. Die eerste belydenis met my mond is teenoor Christus self 
wanneer ek Hom as my Verlosser aanneem. Daarna getuig ek teenoor ander 
mense van die feit dat Hy my siel uit genade gered het. 
 Hierdie getuienis word ook uitgedra deurdat ek myself as ‘n gelowige laat 
doop – m.a.w. ná my bekering (Mark. 16:16). ‘n Getuienis van geloof in die Here 
Jesus as jou Redder is ‘n duidelike voorvereiste vir die doop. Die hofdienaar het 
vir Filippus gevra: “Wat verhinder my om gedoop te word?” Die antwoord was: 
“As u glo met u hele hart, is dit geoorloof.” Die hofdienaar se antwoord was: “Ek 
glo dat Jesus Christus die Seun van God is” (Hand. 8:36-37). Daarna is hy ge-
doop. Uit Matt. 28:19 is dit ook duidelik dat redding deur doop gevolg word, en 
daarna heiligmaking waarin jy intensief in die weë van die Here onderrig word. 
 Aan die ware kerk van Jesus Christus, m.a.w. diegene wat reeds weergebore 
is, kom die duidelike opdrag in die Bybel om hulleself te verloën, met die Heilige 
Gees vervul te word, rein en ingetoë te leef en vrug te dra wat by die bekering 
pas. Die opdrag van selfverloëning wat ons op die pad van heiligmaking en dissi-
pelskap ontvang, is baie duidelik: 

As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag 
opneem en My volg (Luk. 9:23).  
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 Volgens Lukas 14:27-33 staan hierdie kruis van selfverloëning duidelik in 
verband met die kosteberekening vir dissipelskap. Jy moet ‘n besliste keuse 
maak of jy die hartstogte en begeerlikhede van die vlees (die ou, wêreldsgesin-
de natuur met al sy neigings) wil bevredig, en of jy werklik bereid is om van daar-
die dinge af te sien en die Here met jou hele hart en alles wat jy het, te dien. 
 Jy kan nie die rykdom en eer van die wêreld najaag én ook nog die Here 
Jesus behaag en dien nie. Dit is onversoenbare ideale. Kan jy saam met Paulus 
getuig dat al wat vir jou werklik belangrik is die gekruisigde Here Jesus is, en dat 
jy jouself deur sy kruis as dood vir die sonde en wêreldse begeerlikhede beskou? 

Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here 
Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld (Gal. 6:14; 
kyk ook Rom. 6:1-12). 

 As ek onvoorwaardelik en vasberade die sondige begeerlikhede van die ou 
natuur aflê, dan sál die Here my met sy heiligheid en oorwinningskrag beklee: 

Wat die vorige lewenswandel betref [moet julle] die oue mens aflê wat deur die 
begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan... en julle met die nuwe mens 
beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid (Ef. 4: 22, 24). 

 ‘n Kruis van selfverloëning moet elke dag opgeneem word sodat die ou 
natuur gekruisig kan bly, anders gaan hy weer vir my ‘n probleem word. Vanuit 
hierdie posisie kan ek dan in die geloof erns met die volgende opdragte maak 
omdat ek aan die voorwaarde daarvoor voldoen: 

...word met die Gees vervul (Ef. 5:18). 

Soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig 
word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig (1 Pet. 1:15-16). 

Dit is die wil van God: julle heiligmaking... hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens 
nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het (1 Thess. 4:3, 8). 

 Deur die ondervinding van heiligmaking en my voortgesette toewyding daar-
na, maak die Here van my ‘n rein kanaal waardeur Hy kan werk. Hy rus my ook 
toe om die vrug van die Gees te dra, teen die aanslae van die sielevyand te 
triomfeer (Ef. 6:10-11), aan die eise van dissipelskap te voldoen, te midde van 
teëstand by my beginsels en geloofsoortuigings te bly, en op die smal pad te 
volhard totdat Hy kom (Heb. 12:1-2).  
 Deur te versuim om aan die opdrag van heiligmaking te voldoen, beperk baie 
Christene hulleself tot die betreurenswaardige lae geestelike standaard van die 
selfgesentreerde gemeente in Korinthe: 

En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos 
met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie 
met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie 
daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle 
jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die 
mens nie? (1 Kor. 3:1-3). 

 Die meeste kerke in die wêreld word knaend deur die probleme van ‘n gees-
telik passiewe, vrugtelose, kragtelose, bemoeisieke, twisgierige, vleeslike Chris-
tendom geteister. Dan praat ons nie van die groot aantal naamchristene wat nie 
eers gered is nie en net ‘n gedaante van godsaligheid het (2 Tim. 3:5). Wat nog 
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meer verontrustend is, is die groot aantal stemme van veroordeling wat uit hier-
die dekadente en afvallige kerke opgaan om ‘n aanval op die leer van heiligma-
king te doen. Dit wat hulle die meeste nodig het, beveg hulle! 
 Toe dr. Andrew Murray en sommige van sy tydgenote die leerstellings oor 
wedergeboorte en heiligmaking in hulle volle diepte met groot oortuiging verkon-
dig het, was daar herlewing in verskeie gemeentes in Suid-Afrika. Siele is gered 
en baie Christene is met die Heilige Gees vervul. Hulle het getuies vir die Here 
Jesus geword en die evangelie ook na donker sendingvelde in Afrika uitgedra. 
 Die instaatstellende krag van die Heilige Gees is ook tot ons beskikking om 
in hierdie laat uur groot dinge vir die Here te doen. Dit hang af of ons die Here 
met ons hele hart wil dien. Sal Hy ons besig vind met die uitvoering van die 
groot opdrag van wêreldevangelisasie wanneer Hy kom om ons te kom haal? Of 
sal ons dalk as gevolg van ons laksheid in die geselskap van die kompromie-
makende, oppervlakkige en slapende kerk van die eindtyd gevind word? 
      Die Here Jesus wil nie passiewe volgelinge hê wat net in Hom glo en verder 
niks doen vir die uitbreiding van sy koninkryk nie. Hulle moet getuies van sy red-
dende genade wees en ook ‘n aktiewe gebedslewe lei: “Nie elkeen wat vir My 
sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die 
wil doen van my Vader wat in die hemele is” (Matt. 7:21). 
 Deur die krag van die Heilige Gees is dit moontlik om ‘n godvrugtige lewe te 
lei en die wil van die Vader te doen. As jy nie op aarde ‘n behae daarin het om sy 
wil te doen nie, hoe sal jy ooit in die hemel kan aanpas waar nét sy wil geskied? 
 Ons werk nie vir die Here om gered te word nie (werke-heiligheid), maar 
omdat ons gered is. Die Here Jesus het gesê: “Soos die Vader My gestuur het, 
stuur Ek julle ook” (Joh. 20:21). Ons is gestuurdes, en ons het ‘n baie groot taak 
om te vervul. Hiertoe wil die Heilige Gees ons daagliks toerus en gebruik. Is jy 
hiervoor beskikbaar? 

7. Verheerliking  

Die laaste stap op die heilsweg is verheerliking. Dit sal by die eerste opstanding 
plaasvind, wanneer die ontslape én lewende Christene met onsterflike opstan-
dingsliggame beklee word: 

Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons 
sal almal verander word, 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 (1 Kor. 15:51-52). 

 Die volle besonderhede van ons verheerlikte posisie in die hemel is nog nie 
aan ons geopenbaar nie, maar ons weet dat wat ons onverganklike opstan-
dingsliggame betref, ons aan Christus gelyk sal wees. Hy sal steeds die Hoof 
van die gemeente wees, maar ons sal saam met Hom wees en in sy onuit-
spreeklike heerlikheid deel: 

Ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here 
Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvor-
mig te word aan sy verheerlikte liggaam (Fil. 3:20-21). 

Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees 
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom 
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sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy 
rein is (1 Joh. 3:2-3). 

 In afwagting op ons verheerliking moet ons nóú vir ons hemelse bestaan 
voorberei word, en in alle opsigte rein en heilig leef. Vir ons toekomstige ver-
heerliking is dit van groot belang hoedanig ons geestelike lewe op aarde daar 
uitsien. Behalwe dat ons wedergebore moet wees, word ons ook opgeroep om 
Geesvervulde lewens te lei en die Here te dien. Vir ons arbeid in die Here sal 
ons genadeloon by die regterstoel van Christus ontvang. Net aan sy getroue 
diensknegte sal die Here op dié dag sê: 

Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal Ek jou 
aanstel. Gaan in in die vreugde van jou Heer (Matt. 25:21). 

Die volle pad 
Dit is duidelik dat die Here Jesus nie net gekom het om mense van die hel te red 
nie, maar om dissipels te maak. Hy wil nie slegs jou Verlosser wees nie, maar 
ook jou Koning, Leidsman en hemelse Bruidegom. Dit is waarom Hy jou hele 
lewe wil vernuwe. 
 Jy word uit die duisternis geroep tot sy wonderbare lig, en daarna toegerus 
om oorwinnend te leef en jou plig in die evangelisering van die wêreld te doen. 
In dié opsig is jy ‘n medewerker van God in Christus Jesus (1 Kor. 3:9), en nie ‘n 
passiewe meeloper nie. 
 Jy word ook in hierdie lewe voorberei om eendag saam met die Here Jesus 
as koning te regeer. Jy moet eerstens leer om in jou eie lewe oor sonde en on-
geregtigheid te oorwin. In die gesag en Naam van Christus moet daar dan ook 
uitbeweeg word om oorwinnings vir sy koninkryk in hierdie bose wêreld te be-
haal. Moet dus nie by die toetreepunt van redding vassteek nie, maar loop die 
hele pad met die Here. Leer om sy wil te doen sodat jy ‘n gesant van Christus 
kan wees wat daarna streef om Hom in alles te behaag. 
 Die oppervlakkige naamchristendom van ons tyd skiet ver kort van die Here 
se standaard van geestelikheid. Die meeste lede van Christelike kerke is heel-
temal tevrede met die lae standaarde, en leef nie op na die hoë roeping van God 
in Christus Jesus nie (Fil. 3:14). Die rede hiervoor is dat baie van hulle nie eers 
gered is nie, terwyl diegene wat wél gered is, met slegs enkele uitsonderings nie 
in die krag en oorwinning van die Heilige Gees leef nie. 
 Ek wil jou uitdaag om jouself geestelik baie krities te evalueer in die lig van 
die Here se Woord. Ondersoek jouself of jy in die geloof is, m.a.w. of jy hoege-
naamd gered is (2 Kor. 13:5). Hieronder is ‘n lys van valse fondamente waarop 
baie mense hul lewens bou, terwyl hulle in die selfmisleidende veronderstelling 
leef dat hulle Christene is. Oor jou werklike geestelike stand moet jy volkome 

duidelikheid hê omdat jou ewige toekoms daarvan afhang. 
   Indien jy die getuienis van die Heilige Gees in jou hart het dat jy ‘n kind van 
God is, beoordeel dan of jou lewe aan die verwagtinge van die Here voldoen. 
Dra jy vrugte wat by die bekering pas, en gebruik jy die talente wat Hy aan jou 
gegee het in sy diens? Die Here gaan jou spesifiek hieroor uitvra wanneer jy 
rekenskap van jou lewe moet gee. Hy het jou geroep tot sy diens – deeltyds óf 
voltyds. Jy moet kan getuig van dit wat jy in sy Naam aangepak en bereik het. 
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Valse fondamente 
Daar is talle valse fondamente wat deur die sielevyand en sy medewerkers aan 
mense gebied word wanneer hulle na die Here en die krag van die Heilige Gees 
soek. Sy eerste mikpunt is om hulle daarvan te weerhou om met die Here deur 
te gaan en weergebore te word. Indien hy nie daarin kan slaag nie, gee hy nog 
lank nie die stryd gewonne nie. Hy probeer dan om hulle geestelik op ‘n syspoor 
te laat beland, tot moedeloosheid te dryf en hulle as gevolg van wêreldsgesind-
heid of godsdienstige dwalings die krag van die Heilige Gees te laat verbeur. 
Hieronder is ‘n aantal van die mees algemene valse fondamente en misleidende 
metodes waardeur baie mense geestelik beroof en verblind word: 

Onduidelike roeping  

As gevolg van oppervlakkige prediking en boeke met flou, afgewaterde bood-
skappies ontvang baie mense nie ‘n duidelike roeping om hulle saak met die 
Here reg te maak nie. Hulle word aan die slaap gesus en onder die indruk gelaat 
dat hulle Christene is as hulle lede van ‘n Christelike kerk is en ‘n Christelike 
geloofsbelydenis huldig. As gevolg hiervan soek hulle nie na ‘n ontmoeting met 
die Here nie en gaan met ‘n gedaante van godsaligheid deur die lewe. 

Moralisering 

Dikwels word die idee aan mense opgedis dat aangesien hulle goeie mense is, 
hulle aan die standaard van Christenskap voldoen. As gevolg hiervan kom hulle 
nooit werklik onder sonde-oortuiging nie en besef nie hulle verlore toestand nie. 
Hierdie houding lei daartoe dat hulle in hul morele onberispelikheid roem, en 
daarop ingestel is om goeie dade te doen waardeur hulle die guns van die ge-
meenskap, die kerk én die Here kan wen. Hierdie goeie mense gaan egter ver-
lore omdat hulle nie geestelik weergebore is nie. Hulle besef nie dat hulle goeie 
lewens sonder bekering vir die Here wegwerplik is nie en leef in hulle noodlottige 
onkunde voort. 

Doopbekerings 

Baie duisende mense baseer hulle Christenskap op hulle doop en aanneming. 
Daar word geredeneer dat die doop hulle in ‘n ewige verbondsverhouding met 
die Here plaas, en dat hulle dus vir tyd en ewigheid veilig in sy hande is. As 
gevolg hiervan is redding en wedergeboorte nie nodig nie. Die belydenis van 
geloof by aanneming word as voldoende beskou om die dooplidmaat tot volle 
lidmaat van die kerk van Christus te verklaar, meesal sonder ‘n duidelike getuie-
nis van redding. Die opsigtelike feit dat baie van hulle ten spyte van die kerklike 
ritualisering nie kinders van die Here is nie, en steeds deur hulle sondige natuur 
en hartstogte oorheers word, word geïgnoreer en aan die algemene sondigheid 
van alle Christene toegeskryf. 

‘Ons is almal sondaars’ 

Aan ongeredde kerklidmate wat met sondes worstel, word dikwels gesê dat ons 
maar almal sondaars is, en vrede met ons sondige neigings moet maak. Ons 
moet net ons bes probeer om dit onder bedwang te hou en matige sondaars te 
wees. Die enigste verskil tussen kerkmense en wêreldlinge is dat die kerkmense 
geredde sondaars is terwyl al die ander ongeredde sondaars is. Hierin is ‘n baie 
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groot dwaling opgesluit, want só ‘n persoon mag in vae, ongespesifiseerde 
terme om die vergifnis van sy sondes bid sonder om ooit sy totaal verlore toe-
stand voor die Here te erken en om die redding van sy siel te bid. Hy leef in sy 
boesemsondes voort, maar regverdig homself as ‘n Christen omdat hy aan die 
kerk behoort. Die geldgierige en skynheilige Fariseërs het dit ook gedoen, maar 
die Here Jesus het vir hulle gesê: “Dit is julle wat julself regverdig voor die 
mense, maar God ken julle harte” (Luk. 16:15). Hierdie mense besef nie dat hulle 
vir die sonde moet sterf nie (Rom. 6:1-2; Gal. 5:24). 

Kopbekerings 

Ons leef in ‘n tyd waarin baie van die prediking in oorredende woorde van mens-
like wysheid is, en nie in die betoning van gees en krag nie (1 Kor. 2:4). Die 
gevolg is dat net die mens se verstand deur koue teologiese argumente aange-
spreek word, en nie sy gees en siel nie. Só ‘n persoon bely die Here met sy 
lippe, maar sy hart is ver van Hom af. Sy verstand sê vir hom dat hy ‘n Christen 
is en deur die Heilige Gees gelei word, terwyl dit hoegenaamd nie die geval mag 
wees nie (Titus 1:16). Sy hart is steeds koud en onaangeraak, omdat hy slegs ‘n 
kopbekering ondergaan het. Dié persoon het nie ‘n Heilige Gees gewerkte berou 
oor sy sonde gehad nie, hy het nie ‘n oortuigende getuienis nie en sy lewe het 
net oppervlakkig verander (2 Tim. 3:5). 

Emosionele bekerings 

Dikwels word mense net emosioneel geraak en neem dan ‘n besluit wat nie in 
die geloof gefundeer is nie, maar op ‘n emosie. ‘n Besluit van dié aard bring 
geen blywende verandering nie en verloor ná ‘n tyd sy effek: 

En by wie op rotsagtige plekke gesaai is – dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik 
met blydskap aanneem; maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir ‘n tyd, 
en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik 
(Matt. 13:20-21). 

 Let daarop dat die betrokke persoon die woord met blydskap aangeneem 
het. Dit is ‘n emosie en moet nie met geloof verwar word nie. Oppervlakkige 
emosionele en verstandelike bekerings wat nie op ‘n dieper geloofsaanvaarding 
van die Here Jesus as Verlosser uitloop nie, is valse bekerings. Sulke persone 
het selfs datums waarop hulle tot bekering gekom het, maar dit baat hulle niks 
nie. Hulle mislei hulleself daardeur. 

Kitsbekerings 

Ons leef in ‘n tyd van maklike kitsoplossings en massaproduksie. Ongelukkig 
het massa-evangelisasie in baie opsigte ook by hierdie denkwyse ingeskakel en 
‘n moderne bedryf geword wat op vinnige resultate ingestel is. Sonder om 
persoonlike aandag aan mense te gee, word groot groepe ná uitnodigings gelei 
om ‘n kort gebedjie agter ‘n prediker aan te bid, waarna hulle salig verklaar 
word. Baie van hulle is dan nog net aan die beginstadium van sonde-oortuiging. 
Hulle het nog nie ‘n behoorlike kosteberekening gemaak en met berou belydenis 
van hulle sondes gedoen nie, wanneer die proses kortgeknip en as afgehandel 
beskou word. Hulle word daarna gemaan om nooit aan hulle redding te twyfel 
nie, terwyl dit dalk glad nie eers plaasgevind het nie. Groot gemoedsverwarring, 
onsekerheid en innerlike konflik is dikwels die gevolg hiervan. 
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 ‘n Ontnugtering en valse bekering van hierdie aard ontmoedig sulke persone 
om weer te probeer. Sommiges wat gereed vir die stap was, kan egter wél onder 
omstandighede soos dié gered word, maar aan baie ander mense se siele kan 
onberekenbare skade gedoen word. Besluiteloosheid is sleg, maar so ook gefor-
seerde besluite. Net berekende besluite onder die leiding van die Heilige Gees, 
gefundeer in ‘n sterk oortuiging van jou sonde en verlorenheid, sal die toets 
deurstaan en na ‘n ware bekering lei. 

Goedkoop genade 

Goedkoop genade word deur baie predikers as ‘n geskenk aangebied wat on-
voorwaardelik deur almal verkry kan word. Hoewel redding ‘n gawe van God is 
(‘n geskenk) is dit nogtans nie goedkoop nie omdat dit aan duidelike voorwaar-
des gekoppel is. Sonde moet eers met berou bely en laat staan word voordat 
vergifnis verkry word. Dit is in hierdie opsig dat ‘n mens hard moet stry om deur 
die nou poort in te gaan – ‘n stryd waarin baie mense nie suksesvol is nie (Luk. 
13:24). Dit help nie om net lippediens aan die Christelike verlossingsleer te be-
wys en te dink dat jou saak met die Here dan reg is nie. Op hierdie maklike wyse 
sal jy nooit die getuienis van die Heilige Gees in jou hart ontvang, wat saam met 
jou gees moet getuig dat jy ‘n kind van God is nie (Rom. 8:16). 
 Volg die weg van die Here en laat sy Gees toe om jou diep onder die indruk 
van jou sonde en verlorenheid te bring, maar ook van die geregtigheid en red-
dende genade van die Here Jesus. Dan alleen sal jy op die regte koers vir ‘n 
grondige en blywende herskepping van jou lewe wees. Gekonfronteer met die 
eise van God se Woord, moet jy absoluut bereid wees om die koste te bereken 
en volkome met jou ou lewe van sonde te breek. Moenie jouself regverdig, 
sonde goed praat, dit onbely laat en toesmeer nie. Dan sal die reddende genade 
van die Here nie aan jou geskenk word nie. 

‘Glo net’ 

Nog ‘n vorm van goedkoop genade is dat jy net moet glo en niks doen nie. 
Werke, waaronder ook sondebelydenis, word met groot wantroue bejeën en as 
deel van ‘n mensgemaakte werkeheiligheid gesien. Hierdie mense haal graag 
Efésiërs 2:8-9 aan, wat sê dat ons uit genade gered is deur die geloof, nie uit die 
werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hierdie stelling is heeltemal waar, 
maar om uit genade gered te kan word, móét die sondaar homself met belyde-
nis van sy sondes tot die Here bekeer (Hand. 26:18). Hy moet dus gewilliglik van 
alle boosheid in sy lewe afstand doen, en tot die Here om genade roep. 
 Ná sy redding moet hy dan ‘n lewe van goeie werke lei – nie om sy saligheid 
te verdien nie, maar om God te behaag en uitvoering aan die opdragte van die 
Here in die Bybel te gee. Die opdrag oor werke volg direk ná Efésiërs 2:8-9: 
“Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God 
voorberei het, sodat ons daarin kan wandel” (Ef. 2:10). Christenskap is ‘n ak-
tiewe en dinamiese lewe wat jou volle samewerking vra. Jy moet ná jou bekering 
‘n toegewyde medewerker van God in Christus word (1 Kor. 3:9), jou wil inspan 
om die Here te dien, en ook jou liggaam kasty en dit in die koninkryk van die 
Here diensbaar maak (1 Kor. 9:27). 
 Om net te glo en niks te doen nie, is ‘n misleidende kopbekering wat jou 
gees en dieper lewensoortuigings onaangeraak en onveranderd laat bly. 
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Misplaaste trooswoorde 

‘n Ontwaakte sondaar wat sterk onder die oortuiging van sy sonde is, soek dik-
wels by ander Christene raad oor die donker skuldgevoelens in sy gemoed. Dit 
is ‘n baie groot fout om só ‘n persoon se selfbeeld te probeer verbeter deur aan 
hom te sê dat hy glad nie so sleg is as wat hy homself voorstel nie. Familie is 
geneig om so-iets uit meegevoel vir een van hulle lede te sê. 
 Hierdeur kan die redding van die persoon verydel word. Hy moet eerder tot 
die besef gebring word dat sy probleem nóg groter is as wat hy dink. Sonde is 
verfoeilik in die oë van die Here, en die hel is ‘n grusame en skrikwekkende plek. 
Dit is nou die tyd om aan hom die oplossing te verkondig, naamlik dat die Here 
Jesus gesterf het om ons sondes te vergewe en aan ons die ewige lewe te 
skenk. Hy het gekom om die werke van die duiwel te verbreek en ons volkome 
van ons sondes te verlos, ook van ‘n slegte gewete. Wanneer daar aan mense 
leiding en voorligting gegee word, moet die erns van die probleem van sonde so 
sterk as moontlik gestel word, want dit is waar die oortuigingswerk van die Heili-
ge Gees ook begin: by sonde. 

Selfbejammering 

Dikwels ly mense aan selfbejammering oor hulle mislukte lewe, of oor dinge wat 
met hulle gebeur het. Hieruit kan geestelik niks goeds kom nie, want “die droef-
heid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, maar die 
droefheid van die wêreld werk die dood” (2 Kor. 7:10). Berou wat uit sonde-
oortuiging spruit, kom van die Heilige Gees af en lei jou na die kruis waar die 
oplossing vir jou sondeprobleem, ellende en verlorenheid is. 
 Selfbejammering laat jou egter na troos, meegevoel en verontskuldiging 
soek. Op dié pad sal jy na jou eie ondergang voortstrompel – dit lei nie na 
bekering, ‘n hartsverandering en die einde van jou sorge nie. Gaan lees die 
Woord van God en ontdek jou eie aandadigheid aan jou probleme onder die 
oortuiging van die Heilige Gees. Dan sal ‘n sielsdeursoekende droefheid oor jou 
kom wat jou om genade na die Here sal laat roep. Dit is die enigste pad wat na 
‘n ware bekering en ‘n ontmoeting met die Here sal lei. 

Fisiese manifestasies 

‘n Dwaling wat nou vinnig veld wen is dat wanneer die krag van die Heilige Gees 
oor ‘n persoon kom en hy val en lag na bewering in die Gees, dan het die Here 
sy lewe verander. Hierdeur word die noodsaaklikheid van sonde-oortuiging en 
sonde-belydenis omseil, en word mense op grond van die fisiese manifestasies 
van “n gees” salig verklaar. Hierdie ervaringsteologie berus op buite-Bybelse 
openbarings en lei nie na ware bekerings nie. Die vreemde manifestasies en 
‘wonderwerke’ onder sekere predikers se bediening word ál hoe meer absurd en 
onbybels. Mense maak ‘n openbare bespotting van hulleself en verkeer dan on-
der die selfmisleidende illusie dat hulle ‘n geestelike herlewing ervaar het. Hulle 
lewens verander egter nie blywend nie. Op byeenkomste van hierdie aard word 
hoofsaaklik op die emosies en sintuie van mense gekonsentreer, terwyl hulle op 
die geestelike vlak onwedergebore bly. Daar word nie ‘n Bybelse geloof in hulle 
harte gevestig nie – slegs ‘n vorm van misleiding, of bygeloof, wat op die be-
lewenis van vreemde, bonatuurlike manifestasies gebaseer is. Daar is reeds 
bewyse dat die tweede geslag uit hierdie ‘herlewings’ in goddeloosheid verval. 
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‘Alle Christene is met die Heilige Gees vervul’ 

Op grond van die feit dat Christene deur die Heilige Gees wederbaar word, word 
dikwels beweer dat aangesien die Heilige Gees ‘n Persoon is, alle Christene 
reeds met Hom vervul is. Hierdie stelling is lynreg in stryd met die Bybel, en 
weerhou baie Christene van ‘n Geesvervulde, oorwinnende lewe. Die feit is dat 
sonder ‘n volle oorgawe en selfontlediging, die ongekruisigde vleeslike natuur in 
jou met die inwonende Heilige Gees in botsing kom (Gal. 5:17). 
 Die sielevyand sal alles in sy vermoë doen om jou in dié kragtelose posisie 
te hou, want dan sal jy nie vir hom ‘n groot bedreiging wees nie. Indien jy egter 
die kruis van selfverloëning opneem en om die vervulling met die Heilige Gees 
bid (Luk. 11:13), dan neem Hy beheer van jou lewe oor. Is die eie-ek dalk nog 
op die troon van jou hart? “Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeer-
likheid van die vlees volbring nie” (Gal. 5:16). Oorgawes aan die leiding van die 
Heilige Gees moet ‘n lewenswyse by alle Christene word. 

Groei in genade 
Daar moet altyd vooruitgang in ‘n Christen se lewe wees. Nadat hy of sy uit die 
duisternis tot die lig gekom het, moet volgehoue vordering op die pad van die 
Here gemaak word: 

Die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word 
tot die volle dag toe (Spr. 4:18). 

 Die volgende beginsels oor groei in genade is deur die bekende herlewings-
prediker, Charles Finney, geïdentifiseer: 

Julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus 
Christus (2 Pet. 3:18). 

Genade is onverdiende guns. In die Bybel dui die woord genade dikwels ‘n 
geskenk aan. Die genade van God is dus die guns van God wat Hy aan ons 
bewys – sy geskenk aan ons. 

Die opdrag om te groei in genade verbind ons nie aan die beginsel om die 
sonde geleidelik af te lê en te laat staan nie. Vreemd genoeg is daar mense wat 
so dink, maar nêrens gebied die Bybel ons om die sonde bietjie vir bietjie te laat 
staan nie. Dit word van ons verwag om onmiddellik en volkome daarmee te 
breek. Ons moet in God se guns toeneem, in sy beoordeling van ons, en dus in 
die waardigheid van ons lewenswandel. 

Voorwaardes vir geestelike groei 

  Ons is in God se genade. Net soos wat die groei en toename in enigiets ‘n 

begin impliseer, impliseer die groei in God se guns die feit dat ons reeds guns in 
sy oë gevind het. Ons is “in die genade” omdat ons deur Hom begunstig is.  

  Ons sondes is afgelê en vergewe. ‘n Groei in genade berus op die ver-

onderstelling dat ons onsself reeds van alle bekende sondes bekeer en dit 
afgelê het. Om deur God aanvaar te word, beteken dat Hy ons ter wille van ons 
Here en Verlosser, Jesus Christus, vergewe en in guns aanneem. Sy guns-
bewys vereis dat ons alle vorms van rebellie teen Hom sal aflê, omdat die Bybel 
duidelik aantoon dat die voorwaarde vir God se guns die versaking van alle 
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bewuste sondes is, asook geloof in Christus om ons sondes te vergewe en ons 
van alle ongeregtigheid te reinig. Ons kan nie God se guns geniet terwyl ons 
bewustelik in sonde teenoor Hom leef nie. Om dus in genade te kan groei, moes 
genade al begin het. 

  Voortdurende groei. Wanneer ons begenadig is en die pad van die regver-

diges bewandel, is daar geleentheid vir voortdurende groei. Soos wat ons God 
beter leer ken, sal ons ook in staat wees om Hom meer te kan liefhê en ‘n breër 
en dieper vertroue in Hom te stel. Ons liefde en geloof in Hom kan volkome 
wees tot die mate waartoe ons Hom ken, en dit sal sy guns oor ons lewe ver-
seker. Die potensiaal van ons groei in genade en kennis van Hom is eindeloos. 
Hoe meer ons liefhet en glo, des te beter sal ons God ken soos wat Hy Homself 
deur Jesus Christus aan ons openbaar. Terselfdertyd sal ons in sy guns toe-
neem en ook meer en groter gawes van Hom ontvang. 

  Volkome toewyding. Om te kan groei in genade moet ons ook groei in ons 

kennis van wat dit behels om onsself geheel en al aan die Here oor te gee. ‘n 
Ware bekering sluit die toewyding van onsself en alles wat ons het aan die Here 
in. Jong gelowiges is egter nog nie van die volle implikasies van hoër vorms van 
toewyding bewus nie. Aanvanklik dink hulle net daaraan om hulle siele te ont-
bloot, op die altaar te plaas en aan God te wy. Daarna word dit duidelik dat hulle 
nog nie hulle besittings en ander dinge naby hulle aan die Here oorgegee het 
nie. Hulle aanvanklike oorgawe was volkome volgens die lig wat hulle gehad het, 
maar hulle het toe nog nie volle insig gehad nie. Die gevolg is dat hulle nie elke 
voorkeur, neiging, begeerte en liefde volledig aan God oorgegee het nie. Om 
kennis hieroor te kry, neem tyd. 

‘n Voorwaarde om in God se guns toe te neem, is om alles wat ons is, wat 
ons het, begeer en liefhet ten volle aan Hom oor te gee die oomblik wanneer dit 
tot ons kennis kom. Soos wat ons kennis toeneem, sal die Here ons roep om 
ook in genade toe te neem deur elke objek van ons kennis, begeertes en liefde 
aan Hom toe te wy. Soos wat jy meer lig ontvang, moet jou toewyding ook elke 
dag en elke uur toeneem, anders sal jy ophou om te groei. Die oomblik wanneer 
jy iets terughou en nalaat om dit op die altaar van toewyding te plaas, sal jy 
ophou groei in genade. Laat hierdie waarheid diep in jou hart insink. 

  Verdiep jou geestelike kennis. Jy moet deur die verligting van die Heilige 

Gees altyd na dieper geestelike insig soek. Jy kan geen besondere geestelike 
insig verkry as die Gees jou nie leer en in dieper waarhede inlei nie. Bid vir sy 
onderrig en waak daarteen om Hom te weerstaan of te bedroef. Deur die Gees 
wil Christus jou leermeester wees. 

 Pas jou lewenswyse hierby aan. ‘n Verdere voorwaarde vir groei is dat jy 

jou oortuigings en lewenswyse voortdurend by die onderrig van die Heilige Gees 
moet aanpas. Jou Christelike ervaring moet dus verdiep tot dieselfde mate as 
wat die oortuiging van jou plig en die kennis van God se wil in jou hart verdiep. 

  ‘n Volkome geloof in God. Ons het behoefte aan ‘n vertroue in God wat só 

volkome is dat ons in donker tye net so onwrikbaar in Hom sal glo as in tye van 
voorspoed, ongeag of ons sy weë verstaan of nie. ‘n Volkome geloof is die 
geloof van ‘n Abraham, wat nie gewankel het nie al het God se belofte ook hoe 
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onwaarskynlik gelyk. Só ‘n geloof rus onvoorwaardelik in God, in sy beloftes, sy 
getrouheid en sy liefde; dit maak nie saak hoe veeleisend en oënskynlik onrede-
lik die Here se opdragte of sy leiding deur omstandighede is nie. 

  Volkome heiligmaking. ‘n Volkome geheiligde siel – die sentrum van ons 

begeertes, gevoelens en emosies – is nog ‘n voorwaarde om in God se guns te 
kan groei. In sy gevalle toestand is die menslike natuur sleg en bedorwe. Selfs 
al onderwerp jy jou wil aan God, kan versoeking nog steeds deur jou siel op jou 
inwerk en jou probeer weglok. Die wil veg teen hierdie begeerlikhede om hulle 
aan God se wil onderworpe te hou. Indien die menslike wil sy integriteit behou 
en aan God se wil vashou, word sonde nie gedoen nie. Hierdie rebelse neigings 
hinder nogtans die wil in die diens van God en weerhou geestelike groei, “want 
die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teen-
oor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie” (Gal. 5:17). Soos wat die 
siel meer en meer onderwerp word en in harmonie met die wil se toewyding aan 
God kom, raak ons vry om onbelemmerde diens aan God te bewys. Hoe meer 
volkome die heiligmaking van die siel, des te meer sal ons in God se guns ver-
keer. Hy wil ons gees en siel en liggaam volkome heilig maak (1 Thess. 5:23-24). 

  Vervulling met die Heilige Gees. Om in die Here te kan groei, vereis ‘n 

groter teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens. Ek kan dit nie sterk 
genoeg beklemtoon nie dat elke stap in die Christen se lewe onder die leiding 
van die Heilige Gees geneem moet word. Streef daarna om deur die Heilige 
Gees onderrig te word, sodat Hy jou in alle sake kan lei. “Wandel deur die Gees, 
dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie” (Gal. 5:16). “As 
julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke 
van die liggaam doodmaak, sal julle lewe” (Rom. 8:13). Om in genade te kan 
groei, moet jy ook in die volheid van die Heilige Gees in jou hart groei. 

  ‘n Meer intieme wandel met Jesus Christus. Ons moet Jesus beter leer 

ken en meer intiem met Hom wandel. Hy is ‘n Persoon en ons moet ‘n persoon-
like verhouding met Hom handhaaf. In sy heilige teenwoordigheid “word ons van 
gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid” (2 Kor. 
3:18). Jesus het beloof om Homself te openbaar aan almal wat Hom liefhet en 
aan Hom gehoorsaam is. Ken Hom in al sy volheid deur Hom in die geloof vir 
elke aspek van jou verhouding met Hom te aanvaar. Beklee jouself met die Here 
Jesus en eien Hom vir jou toe, want Hy is jou wysheid, geregtigheid, heiligma-
king en verlossing; jou Profeet om jou te leer, jou Koning om jou te regeer, jou 
Hoëpriester om versoening vir jou te doen, jou Middelaar, jou Advokaat, jou 
krag, jou Verlosser, jou skuilplek, jou Leidsman, jou skild, jou verdediging en jou 
beloning. Ken Hom in elkeen van hierdie hoedanighede deur Hom in die geloof 
toe te eien. Dit is ‘n onontbeerlike voorwaarde vir jou groei in genade. 

Valse tekens van groei in genade 

Daar is ‘n aantal dinge wat jou kan mislei om te dink dat geestelike groei plaas-
vind, terwyl dit in werklikheid nie die geval is nie. Die volgende is valse tekens 
van groei: 

 Die groei in kennis is nie ‘n absolute bewys van groei in genade nie. Kennis 
is noodsaaklik om in God se guns te kan wandel, omdat toenemende kennis 
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‘n voorwaarde vir toenemende genade is. Kennis in sigself is egter nie gena-
de nie, dus lei ‘n toename in kennis nie noodwendig na ‘n toename in ge-
nade nie. ‘n Persoon kan ontplof van kennis en nogtans geen genade hê nie. 
Kennis moet na toewyding aan God lei, anders word dit nie in ‘n geestelike 
bate omskep nie. 

 ‘n Groei in gawes is nie ‘n bewys daarvan dat ‘n individu nader aan die Here 
leef nie. ‘n Persoon wat bely dat hy Christus ken, kan beter bid en preek 
sonder dat hy noodwendig meer heilig is. Sulke aktiwiteite kan deur oefening 
aangeleer word. Dit is baie algemeen dat mense wat geen guns by God 
geniet nie, in allerlei uiterlike godsdienstige gebruike uitblink.  

 Die feit dat ‘n persoon dink dat hy geestelik groei, beteken nie dat dit inder-
daad die geval is nie. Soms is mense baie beïndruk met hulle eie vooruit-
gang, terwyl dit vir andere duidelik is dat hulle eintlik agteruitgaan. Iemand 
wat geestelik besig is om te verrot, is selde daarvan bewus. Ons beoordeel 
altyd ons geestelike statuur volgens een of ander standaard. Indien ons 
Christus in al sy volheid as ons standaard neem, sal ons altyd ons prestasies 
laag beoordeel. As ons egter die kerk of ons vriende as maatstaf neem, sal 
ons moontlik onsself as geestelike reuse sien. 

Bewyse van groei in genade 

Daar is verskeie bewyse dat ons in God se genade groei: 

 ‘n Meer volkome en kinderlike geloof in God is ‘n duidelike bewys van groei 
in genade. Jou lewe sal hierdeur gekenmerk word, en jyself én andere sal 
kan sien dat jy toenemende guns by God geniet. 

 As jy los van die wêreld is, en jou siel vir die begeerlikhede van die wêreld 
gekruisig is, het jy geestelik vooruitgang gemaak op die pad na groter oor-
winning.  

 Minder gevoelens van weerstand wanneer jy gevra word om jouself te ver-
loën, openbaar ‘n groei in genade. Jou eie gevoelens is minder oorheersend, 
en die wil verkry die oorhand sodat die siel in harmonie met die wil optree. 

 Minder versoekings vir die sonde van versuim, bv. om die kruis te vermy en 
pligte soos Bybelstudie en stiltetyd na te laat. Soos wat heiligmaking van die 
gees, siel en liggaam toeneem, verloor hierdie versoekings hulle krag. 

 Toenemende ywer vir die saak van die Here. ‘n Christen se ywer vir geeste-
like werk verflou soms, maar as dit weer sterk word, dan groei hy in genade. 

 Selfbewustheid en hoogmoed is twee vleeslike gesindhede. Wanneer dit 
kwyn en wegsterf, neem genade toe. Moenie selfbewus wees en jou teen jou 
eie swakhede blind staar nie, maar moet ook nie in hoogmoed verval en die 
eer van mense begin soek nie. 

 Die aanvaarding van die volle geopenbaarde wil van God is ‘n teken van 
geestelike groei. Sommige Christene verwerp aspekte van die Here se wil en 
sy bestier van sake. 

 ‘n Kalmte onder uiters moeilike omstandighede is ‘n bewys daarvan dat die 
siel stewig aan Christus geanker is. 
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 Lankmoedigheid en verdraagsaamheid onder provokasie, asook blydskap en 
oorwinning te midde van teleurstellings, dui op ‘n groei in genade. Jy tel jou 
seëninge in plaas van jou beproewings. 

 ‘n Afnemende ingesteldheid op ander se foute en tekortkominge. Jy is nie 
meer so sarkasties en veroordelend nie. ‘n Sagter geaardheid en vergewens-
gesindheid gaan ook hiermee gepaard. 

 ‘n Bereidwilligheid om opofferings te maak om andere te help. As mense se 
geestelike nood ons aanspreek en die redding van hulle siele ‘n belangrike 
ideaal vir ons word, het ons grootliks in die guns van die Here toegeneem. 

 Wanneer die eer van die Here se Naam en die heiligheid van die kerk vir ons 
ernstige oorwegings is, het die genade van Christus oorvloedig in ons ge-
word. 

Hoe om in genade te groei 
Hoe groei mens in genade? Deur voldoening aan die voorwaardes vir geestelike 
groei wat hierbo genoem is.  
 Ons moet onthou dat elke stap van geestelike vooruitgang in die geloof ge-
neem word, en nie deur werke nie. Baie Christene maak groot foute op hierdie 
terrein. Sommiges beweer dat heiligheid deur werke en die nakom van uiterlike 
reëls verkry word. Hulle noem heiligmaking deur die geloof ‘n absurditeit en be-
skryf die proses van groei in genade as die aanleer van gewoontes van gehoor-
saamheid en onderdanigheid aan God. 
 Dit is verbasend. Die feit is dat elke stap van vooruitgang in die Christen se 
lewe in die geloof deur ‘n vars en voller toeëiening van Christus, en deur ‘n nuwe 
vervulling en salwing met die Heilige Gees, verkry word. Wanneer ons swak-
hede, gebreke en sondes deur omstandighede aan ons geopenbaar word, is die 
Here Jesus ons enigste hoop. Ons groei slegs op na geestelike volwassenheid 
namate ons meer en meer met Hom beklee word, van onsself ontledig word, die 
valse hoop van heilige gewoontes verwerp, en met toewyding na dieper aan-
rakings deur die Heilige Gees soek (einde van Finney se uiteensetting).  

Die einde van die reis 
Die eindbestemming van die Christen se pelgrimsreis uit die duisternis tot die lig 
is sy ewige tuiste in die hemel – in die nuwe Jerusalem waar die Here Jesus vir 
ons plek gaan berei het. In die moeilike dae van ons aardse bestaan gee ons 
geloof in die Here en die vaste wete van ons wonderlike toekoms aan ons krag 
om te volhard tot die einde toe.  
 Die hoop op Christus se koms en ons verheerliking is ‘n anker vir die siel wat 
veilig en vas is, en ingaan tot by die genadetroon (Heb. 6:19). Die Here is dus 
self ons anker. Ons weet dat ons toekoms veilig in sy hande is en dat Hy ons sal 
deurdra. “Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens 
ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe” (2 Kor. 4:16). Self-
dissipline en toewyding word van ons gevra, sodat ons nie ons visie verloor en 
in laksheid en onvrugbaarheid verval nie. 
 Die voortgesette reiniging deur die bloed van die Lam en die vernuwende 
krag van die Heilige Gees, stel ons in staat om van oorwinning tot oorwinning op 
hierdie pad te gaan. As ons kragtig word in die Here en in die krag van sy 
sterkte sal ons onsself nooit onder die geledere van die vleeslikes, kragteloses 
of teruggevallenes bevind nie. Terwyl ons opgroei tot die volwasse man of vrou 
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in Christus, sal ons geestesvermoëns verkry, deur die gewoonte geoefen, om 
goed van kwaad te onderskei (Heb. 5:14). Dan sal ons geestelik vinnig vorder 
sodat die doel van God met ons lewens tot die eer van sy Naam bereik sal word. 
 Die geestelike pelgrimsreis wat vir elke mens in die duisternis van sy sondige 
verlede begin het, en in die lig van Christus se genadewerk voortgesit is, het ‘n 
heerlike einde in die ewige lig van sy onafgebroke teenwoordigheid. 
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3. Herlewing 
Deur Charles Finney 

Wat is herlewing? 

HERE, roep u werk in die lewe [laat dit herleef] in die midde van die jare (Hab. 3:2). 

Voordat mense God sal gehoorsaam, moet hulle eers geestelik deeglik ont-
waak. Slegs dan sal hulle teëwerkende kragte in hulle eie lewe kan oorkom. 

Aktiewe, opgewende gevoelens moet nie met geestelikheid verwar word nie. 
Dit is deur aktiewe wêreldse begeertes, neigings en gevoelens dat die ware 
Christendom geblokkeer word. Die menslike wil is, in ‘n sekere sin, aan vleeslike 
en wêreldse begeertes verslaaf. Dit is dus vir die Here nodig om by mense ‘n 
skuldgevoel en ‘n begrip van gevaar op te wek, en sodoende ‘n teenoorgestelde 
aktivering van gevoelens en begeertes te bewerkstellig. Hierdeur word die mag 
van wêreldse begeertes gebreek en die wil vrygemaak sodat dit God kan ge-
hoorsaam. 

Herlewing is die hernuwing van die eerste liefde van Christene, en die gevolg 
hiervan is die ontwaking en bekering van sondaars. ‘n Herlewing van die ware 
Christendom skud die kerk wakker, trek dit uit sy teruggevalle toestand op, laat 
alle groepe ontwaak en vestig die aandag weer duidelik op die eise van God se 
Woord. Herlewing berus op die veronderstelling dat die kerk in ‘n besoedelde en 
teruggevalle toestand verkeer. 

Daar ontstaan dikwels ‘n behoefte aan herlewing in die kerk. Dit is net in die 
millennium dat die herhalende proses van ontwaking en aan die slaap raak van 
gelowiges nie sal plaasvind nie. Christene sal nie die meeste van die tyd aan die 
slaap wees, net nou en dan wakker skrik, hulle oë vryf, om hulp uitroep en dan 
maar weer aan die slaap raak nie. Dit sal ook nie in daardie tyd vir predikers 
nodig wees om hulleself af te sloof om voortdurend wal te gooi teen die vloed 
van wêreldsgesindheid wat die kerk teister, en die oorsaak is waarom mense 
geestelik afkoel nie. 

Die volgende is die belangrikste kenmerke van ‘n geestelike herlewing onder 
lou en teruggevalle Christene: 

 ‘n Herlewing lei altyd daartoe dat Christene onder die oortuiging van sonde 
kom. Mense wat daarop aanspraak maak dat hulle God ken, en teruggeval 
het, sal nie ontwaak om die Here te dien voordat hulle hul harte deursoek en 
van hulle sonde bewus geword het nie. Die mag van sonde in hulle lewens 
moet verbreek word. 

 Christene bekeer hulleself by hernuwing. Herlewing is niks anders nie as ‘n 
nuwe begin van gehoorsaamheid aan God. Met gebroke harte moet Chris-
tene in diepe nederigheid in die stof voor die Here buig, al hulle sondes bely 
en afstand daarvan doen. 

 Herlewing breek die mag en aantrekkingskrag wat die wêreld en sonde oor 
Christene gehad het. Hulle kry ‘n nuwe visie en voorsmaak van die hemel, 
en ‘n nuwe begeerte om by die Here te wees. 
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 Die geloof van Christene word vernuwe en hulle geestelike waarnemingsver-
moë herstel. Terwyl hulle teruggevalle was, was hulle blind vir die toestand 
van sondaars. Hulle harte was verhard en die beloftes in die Bybel soos ‘n 
droom. Hulle het erken dat die Bybel waar is, maar hulle geloof het nie regtig 
die werklikhede van die ewigheid waargeneem nie. Wanneer hulle dan 
geestelik ontwaak, word ‘n nuwe liefde vir ‘n verloregaande wêreld in hulle 
harte uitgestort. Hulle beywer hulle vir die redding van siele en dra hul bure, 
familie, vriende en vyande in arms van geloof na die Here toe. Met trane 
smeek hulle die Here Jesus om die verlorenes in genade aan te sien en 
hulle siele van die vlam van die ewige dood te red. 

 Wanneer kerke op hierdie wyse ontwaak en hervorm, word dit deur die 
redding van sondaars gevolg. ‘n Sterk sonde-oortuiging vat pos. Verlorenes 
se harte word gebreek en voor die Here Jesus verander. Dikwels kom die 
grootste afvalliges na Christus toe: prostitute, alkoholiste en agnostici ont-
waak en word gered. Die mees verharde deel van die samelewing word sag, 
vir die die Here gewen, en in toonbeelde van heiligheid omskep. 

Wanneer het ons herlewing nodig? 

 Wanneer daar ‘n tekort aan broederliefde en onderlinge vertroue tussen 
belydende Christene is, is herlewing nodig. Dan is daar ‘n behoefte dat die 
Here sy werk sal laat herleef. Wanneer Christene terugval, het hulle nie die 
liefde en vertroue teenoor mekaar wat bestaan wanneer hulle lewendig en 
aktief is en heilige lewens lei nie. Hulle doen uit pligsbesef nog goed aan 
mekaar, maar verbly hulle nie meer in mekaar nie. 

 Wanneer daar twis, tweespalt, jaloesie en kwaadsprekery onder Christene 
is, is daar ‘n groot behoefte aan herlewing. Hierdie dinge is ‘n bewys daarvan 
dat mense ver van die Here afgedwaal het, en dat dit tyd is om ernstig na 
herlewing te streef. Die ware Christendom kan nie floreer met sulke gesind-
hede in die kerk nie. Niks bring ‘n einde hieraan soos ‘n herlewing nie.  

 Wanneer wêreldsgesindheid in die kerk voorkom, is ‘n geestelike herlewing 
dringend nodig. Die kerk is duidelik in ‘n teruggevalle toestand wanneer 
Christene in kleredrag en houdings aan die wêreld konformeer, wêreldse 
vermaak beoefen en ook wêreldse boeke en tydskrifte lees. Dit wys dat hulle 
ver van God af leef en nodig het om geestelik te ontwaak. 

 Wanneer lidmate van die kerk toenemend in skandalige sondes verval, is dit 
tyd om vir ‘n herlewing van die ware Christendom na die Here te roep. Wan-
neer die kerk as gevolg van hierdie sondes ‘n slegte naam onder sy kritici 
kry, is dit tyd om te vra: “Wat sal van die Here se groot Naam word as dit so 
aangaan?” 

 Wanneer daar ‘n gees van twis in ‘n land of in die kerk is, is herlewing nodig. 
Die gees van ware geloof is nie ‘n gees van twisgierigheid nie. Die Chris-
tendom is nie voorspoedig waar daar voortdurend argumente voorkom nie. 

 Wanneer slegte mense oor die kerk heers en dit aftakel, moet die aangesig 
van die Here gesoek word. 

 Wanneer sondaars onbesorg na die hel toe op pad is, is dit tyd vir die kerk 
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om homself in beweging te bring. Dit is net soveel die kerk se plig om uit sy 
slaap wakker te skrik, as wat dit vir brandweermanne nodig is om op te 
spring wanneer daar in die nag ‘n vuur uitbreek. Die kerk moet die vure van 
die hel uitblus wat besig is om die bose mense in hulle mag te kry. Wat sal 
daar van brandweermanne gedink word wat slaap terwyl die hele stad af-
brand? Tóg is hulle oortreding niks in vergelyking met dié van Christene wat 
onbetrokke, passief en aan die slaap is terwyl sondaars rondom hulle in die 
ewige vlamme van die hel wegsink nie. 

Hoe moet herlewing bevorder word? 

Braak vir julle ‘n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en 
geregtigheid oor julle laat reën (Hos. 10:12). 

Israel was ‘n boerderyvolk, en in die Bybel is daar baie illustrasies wat land-
bouers en veeherders goed kan verstaan. Wanneer Hosea vir Israel as ‘n terug-
gevalle volk aanspreek, hulle afgodediens ten sterkste afkeur en hulle met die 
oordele van God dreig, gebruik hy ‘n braakland as voorbeeld. Dit is ‘n ouland 
wat vroeër bewerk is, maar wat in ‘n woeste en onbenutte toestand verval het. 
Die grond het hard geword en moet weer gebreek en omgeploeg word voordat 
daarin geplant kan word. Die onkruid en klippe moet ook daaruit verwyder word. 

In ‘n geestelike sin dui die breek van die ouland se grond op die breek van 
die volk se harte, sodat hulle voorberei kan word om die goeie saad van die 
Woord te ontvang en vrug vir die Here te dra. In die Bybel word die hart van die 
mens dikwels met grond vergelyk, en die Woord van God met die saad wat daar-
in gesaai word. Die omploeg van die land is die proses waardeur die hart van 
die mens geskik en ontvanklik vir die Woord van God gemaak word, sodat die 
saad kan indring, ontkiem, groei en veel vrug dra. 

Soms raak ons harte gevoelloos, droog en hard, en verval in ‘n woeste toe-
stand. Dit sal dan geen vrug dra voordat dit gebreek en voorberei is om die 
Woord te ontvang nie. Dit is hierdie sag maak van die hart, sodat dit die waar-
heid kan inneem en ontvang, wat die profeet die braak van die braakland noem. 

Indien jy van plan is om die harde grond in jou lewe op te breek, moet jy 
begin deur die toestand van jou hart te ondersoek. Baie mense dink nooit hier-
aan nie. Hulle gee geen aandag aan hulle eie harte nie en weet nie of hulle 
geestelik goed doen nie, of hulle vooruit of agteruit gaan, vrugbaar is of in ‘n 
woeste toestand ontaard het nie. Neem jou tyd en doen ‘n ondersoek van 
hierdie aard sodat jy kan vasstel of jy elke dag met God wandel of met die 
duiwel, of jou lewe onder die heerskappy van Jesus Christus is, of onder die 
mag van die prins van die duisternis. Om dit te kan doen, moet jy jou sondes 
identifiseer en die erns daarvan besef. 

In ‘n selfondersoek moet jy al jou dade beoordeel sodat jy die geskiedenis 
en ware karakter daarvan kan leer ken. Kyk na jou verlede en bestudeer jou 
sondes een vir een. Moenie net vinnig na jou lewe kyk, sien dat dit vol sonde is, 
en dan na die Here gaan om ‘n algemene belydenis te doen nie. Dit is die ver-
keerde manier van doen. Jy moet jou sondes een vir een ondersoek en nou-
keurig aanteken soos wat hulle in jou gedagtes opkom. Jy het die sondes een 
vir een gedoen, en so goed as wat jy kan, moet jy hulle een vir een in oënskou 

neem, teenoor die Here bely en jou grondig daarvan bekeer. Alle bande van 
sonde moet verbreek word. 
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Maak vir jou ‘n lys van die sondes van versuim asook van die sondes van 
daad in jou lewe: 

  Sondes van versuim 

Ondankbaarheid. Tel al die seëninge wat jy van die Here ontvang het, en waar-
voor jy geen of min dankbaarheid betoon het nie. Gaan dan op jou knieë en 
bedank die Here Jesus vir elkeen van die seëninge wat jy op jou lys aangeteken 
het. Hy is die gewer van alle goeie gawes. 

‘n Gebrek aan liefde teenoor God. Bely al die kere dat jy nie liefde teenoor God 
betuig het nie. Dink daaraan hoe seergemaak jy voel as jou geliefdes koud en 
afsydig teenoor jou staan en daardeur wys dat hulle jou nie heelhartig liefhet en 
waardeer nie. Miskien gee hulle meer aandag aan iemand anders en dryf jou 
sodoende tot jaloesie. Nog veel meer is God ‘n jaloerse God en het jy Hom dalk 
aanstoot gegee met die ander liefdes en ontrouheid in jou lewe. 

Verwaarlosing van die Bybel. Skryf die tye neer toe jy vir dae, weke en selfs 
maande nie jou Bybel gelees het nie. Jy het nie eers ‘n hoofstuk gelees nie, en 
wanneer jy wél gelees het, het jy dit op ‘n wyse gedoen waarin jy God glad nie 
behaag het nie. Sommige mense slaan só min ag op wat hulle lees dat hulle ‘n 
rukkie later nie eers weet wát hulle gelees of wáár in die Bybel hulle gelees het 
nie. Die Bybel skryf jou pligte as Christen vir jou voor. Neem jy dit só ligtelik op 
dat jy vergeet wat jy gelees het? As dit die geval is, is dit geen wonder dat jou 
optrede so inkonsekwent en jou geestelike lewe so ‘n klaaglike mislukking is nie. 

Ongeloof. Teken die kere aan toe jy die God van die waarheid gewantrou het 
deur nie sy beloftes en uitsprake te glo nie. Hy het beloof om die Heilige Gees te 
gee aan dié wat daarom vra. Het jy dit geglo en verwag om die belofte te verkry 
toe jy daarvoor gebid het? 

Die afskeep van gebed. Dit sluit al dié kere in toe jy persoonlike gebed, gesins-
gebede en bidure oorgeslaan het, asook gebede waardeur jy God meer aan-
stoot gegee het as om glad nie te bid nie. 

Die geringskatting van genademiddels. Dit blyk uit al die nietige verskonings 
wat jy aanbied om van byeenkomste weg te bly waar jy gered of geestelik opge-
bou kan word, net omdat jy nie van godsdienstige pligte hou nie. Wanneer jy wél 
sulke pligte uitvoer, doen jy dit sonder geloof en is daar ook geen aanduibare 
geestelike inslag in jou woorde nie. Jou gebede is ook baie oppervlakkig. 

‘n Gebrek aan liefde vir jou bure se siele. Dink aan hoe min meegevoel jy vir 
jou vriende en familie rondom jou het. Jy het toegekyk hoedat hulle op pad hel 
toe is, en dit het jou nie regtig gepla nie. Hoeveel dae het verbygegaan sonder 
dat jy ‘n ernstige gebed vir die redding van hulle siele gebid het? Jou hart is ge-
voelloos en koud. 

Belangeloosheid oor ‘n verloregaande wêreld. Jy gee dalk só min vir die red-
ding van verloregaandes om dat jy nie eers die moeite doen om ‘n sending-
tydskrif te lees nie. Beoordeel jou betrokkenheid hierby aan die hand van 
hoeveel jy vir sending- en evangelisasiewerk gee. Ontsê jy jouself onnodige 
luukshede sodat jy groter bydraes vir die werk van die Here kan maak? Woon jy 
sendingbidure by? Indien jy hierdie dinge nie doen nie, en jy het nie werklik ‘n 
passie vir die redding van verblinde ongelowiges nie, waarom is jy dan so ‘n 
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huigelaar? Waarom gee jy voor dat jy ‘n Christen is? Jou aanspraak om ‘n 
Christen te wees, is ‘n belediging vir die Here! 

Verontagsaming van gesinsverpligtinge. Hoe leef jy voor jou gesinsgenote? 
Hoedanig is jou gebedslewe? Watter voorbeeld stel jy vir hulle? Watter pogings 
wend jy aan om hulle geestelik te verryk en vir die lewe toe te rus? Watter plig 
teenoor hulle het jy nié nagelaat nie? 

Ontrouheid om medegelowiges te ondersteun. Hoe dikwels het jy jou plig 
versuim om andere in die Here te versorg? Wat weet jy van hulle geestelike 
lewe? Gee jy om of hulle vordering in die geloof maak of nie? Die Here het aan 
jou ‘n uitdruklike opdrag gegee om na hulle geestelike welsyn om te sien. Wat 
het jy gedoen om hulle beter te leer ken? Hoe dikwels was dit vir jou duidelik dat 
andere se liefde teenoor die Here Jesus verkoel, sonder dat jy iets daaraan 
doen? Jy het gemerk hoedat hulle hul pligte begin ontduik, maar jy het hulle nie 
in liefde vermaan nie. Jy het gesien hoedat hulle in sonde val, en jy het hulle 
maar laat begaan. Nogtans gee jy voor dat jy hulle liefhet. Wat ‘n skynheilige! 
Sal jy toekyk hoedat jou vrou of kind in die vuur val en dan stilbly? Nee! Wat 
dink jy dan van jouself en jou aanspraak om ‘n Christen te wees wat die Here 
liefhet, en tóg kyk jy toe hoedat mense in oneer verval en jy sê niks vir hulle nie. 
Hierdeur versaak jy jou plig van vermaning. 

Die nalaat van selfverloëning. Baie selfverklaarde Christene sal omtrent enige 
geloofstap neem wat nie selfverloëning vereis nie. Jy moet hulle net nie vra om 
iets te doen waardeur hulle hulself moet verloën nie. Dit is té veel gevra! Hulle 
dink dat hulle genoeg vir die Here doen as hulle net dinge doen wat pynloos is. 
Hulle is nie bereid om gerief en gemak ter wille van die diens van die Here prys 
te gee nie, en wil ook nie spot verduur nie. Hulle weet nie eers dat selfverloëning 
‘n voorwaarde vir dissipelskap is nie. Hulle het hulleself nog nie ‘n lint of ‘n 
stukkie juweliersware ter wille van die evangelie ontsê nie. Hoe seker sal sulke 
skynheiliges nie in die hel beland nie! Sommige van hulle gee baie uit hulle oor-
vloed en kla dan omdat andere nie méér gee nie. Die waarheid is dat hulle nie ‘n 
ding gee wat hulle nodig het nie. Hulle gee net uit hulle oorvloed. Die arm vrou 
wat ‘n rand of twee per maand gee, beoefen meer selfverloëning as rykes wat 
duisende van hulle oortollige rande gee. 

  Sondes van daad 

Behalwe dit wat die mens nalaat om te doen, is daar ook die aktiewe sondes van 
daad in sy lewe, soos die volgende: 

‘n Materialistiese ingesteldheid. Wat is jou houding teenoor jou besittings? 
Dink jy daaraan as jou eie en behou jy die reg voor om self daaroor te besluit? 
Indien jy besittings uit ‘n gesindheid van inhaligheid opgaar, doen jy ‘n sonde 
waarvan jy jou moet bekeer. 

Hoogmoed. Dink aan al die kere dat jou hoogmoed en ydelheid die oorhand 
gekry het. Wanneer jy kerk toe gaan, is jou uiterlike voorkoms dalk vir jou be-
langriker as die geestelike voorbereiding van jou hart om die Here te kan dien. 
Jy vestig graag die aandag op jouself en verheerlik jouself, eerder as dat jy die 
Here verheerlik. Sodoende is jy vir andere ‘n struikelblok. 

Afguns. Hoe dikwels is jy nie afgunstig op mense wat beter af is as jyself nie. 
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Jou afguns teenoor hulle is só sterk dat jy dit nie eers kan verdra as hulle geprys 
word nie. Dit maak jou gelukkiger om aan hulle foute en mislukkings te dink as 
aan hulle goeie hoedanighede en suksesse. Wees eerlik met jouself. As jy enige 
plek aan hierdie duiwelse gees van afguns in jou lewe gegee het, bekeer jou dan 
grondig voor die Here deur dit te bely en afstand daarvan te doen. 

Kritiek. Jy het by tye oor ander Christene bittere woorde van kritiek en verwer-
ping uitgespreek, wat van alle liefde en genade ontdaan was. Hierdeur veroor-
deel jy, jy kweek wantroue en stel nie jou hoop op die beste moontlike oplossing 
vir ‘n probleemsituasie nie. 

Skinder. Jy het soms onnodiglik en sonder rede agter mense se rug van hulle 
werklike of veronderstelde foute gepraat. Dit is skinder. Jy hoef nie te lieg om 
aan skinder skuldig te wees nie: deur die waarheid te praat om doelbewustelik 
iemand anders skade aan te doen deur hom of haar sodoende in ‘n slegte lig te 
stel, is ook skinder. 

‘n Gebrek aan eerbied. Hoe dikwels het jy nie oneerbiedwaardig voor die Here 
opgetree nie. Jy het óf vergeet dat daar ‘n God is, óf jy het minder respek vir 
Hom as wat jy vir ‘n aardse heerser het. 

Leuens. Jy moet goed verstaan wat leuens is, naamlik enige doelbewuste mis-
leiding. Indien jy ‘n indruk skep wat van die volle waarheid verskil, dan lieg jy. 
Skryf al jou leuens neer waaraan jy kan dink, en moet hulle nie iets anders 
noem as wat hulle is nie. Kla jouself aan en bekeer jou hiervan. Hoe ontelbaar is 
die leuens nie wat elke dag in die samelewing deur woorde, uitdrukkings en 
dade verkondig word nie! Elkeen is ontwerp om ‘n indruk te skep wat van die 
waarheid afwyk. 

Bedrog. Maak ‘n aantekening van al die kere wat jy deur verdoeseling andere se 
belange benadeel en aan hulle gedoen het wat jy nie aan jouself gedoen wil hê 
nie. Dit is bedrog. 

Skynheiligheid. Dit behels nie net onopregtheid in jou optrede na buite nie, 
maar ook in jou gebede en belydenisse teenoor God. Hoeveel keer het jy al vir 
iets gebid wat jy nie regtig wil hê nie, of sondes bely wat jy nie regtig van plan 
was om te laat staan nie? Probeer jy dalk om die Here met jou lippe te dien 
terwyl jou hart ver van Hom af is? 

Die berowing van God. Maak ‘n lys van al die ure wat God jou gegee het om 
Hom te dien en siele na Hom toe te lei, maar wat jy met nietige tydverdrywe 
verkwis het – sinnelose gesprekke, die lees of kyk na gemors, en bloot net deur 
niks te doen nie. Jy het dalk ook jou talente en intellektuele vermoëns onproduk-
tief aangewend, en jou geld op wêreldse begeerlikhede verkwis wat geen nut 
het nie. Sommige mense spandeer God se geld op tabak. Stel jou ‘n persoon 
voor wat daarop aanspraak maak dat hy ‘n Christen is, maar hy neem God se 
geld en koop gif daarmee! 

Humeurigheid. Miskien het jy jou vrou, kinders, familie, bediendes of bure sleg 
behandel. 

Die ondermyning van ander mense. Het jy dalk iemand se invloed deur 
verdagmakery en kwaadwillige kritiek verswak? Dan het jy God nie alleen van 
jou eie talente beroof nie, maar ook ‘n ander man se hande gebind. Hoe sondig 
is ‘n dienskneg nie wat self lui is en dan nog ander mense dwarsboom deur 
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hulle tyd te mors en die vertroue in hulle te ondermyn nie! Jy het daardeur in 
Satan se hand gespeel en nie net jouself as ‘n luiaard bewys nie, maar ook an-
dere uit die werk gehou.  

  Maak deeglik werk van jou sondelys 

Indien jy ‘n oortreding teenoor iemand begaan het en daardie persoon is binne 
jou bereik, gaan bely dit dan dadelik teenoor hom en kry dit uit die weg. As die 
benadeelde persoon té ver van jou af is, gaan skryf dan ‘n brief en bely die 
kwaad wat jy aan hom gedoen het. Indien jy iemand bedrieg het, betaal die geld 
met rente aan hom terug. 
 Doen ‘n deeglike werk, en doen dit nóú. Uitstel sal net die saak vererger. 
Bely aan die Here die sondes wat teenoor Hom gedoen is, en aan mense die 
sondes wat teenoor hulle gedoen is. Moenie begin deur moeilike sake te vermy 
nie. Hanteer elke probleem en ruim dit uit die weg. Wanneer jy die harde grond 
in jou lewe breek, moet jy elke klip en kluit verwyder sodat daar geen struikel-
blokke oorbly nie. 
 Moenie dinge oorslaan omdat jy dink dat dit nie belangrik is nie, en dan 
wonder waarom jy steeds nie toegewyd teenoor God voel nie. Die rede is dat jy 
in jou hoogmoed iets begrawe het wat die Here gesê het dat jy moet bely en laat 
staan. Moet dus nie omweë om klein probleempies soek nie. Dryf die ploeg 
reguit deur hulle, ploeg diep en keer al die grond om sodat dit sag en ontvanklik 
vir die saad is en honderdvoudig vrug kan dra. 
 Wanneer jy jou lewensgeskiedenis op hierdie manier in oënskou geneem 
het, gaan dan ‘n tweede keer deur die lys en gee noukeurige aandag daaraan. 
Dit wat jy opgeskryf het, sal ander dinge suggereer waaraan jy skuldig is. Gaan 
dan ‘n derde keer deur die lys, en jy sal nóg dinge onthou. Uiteindelik sal jy so-
veel besonderhede van jou verlede onthou dat jy nooit gedink het dat dit moont-
lik is nie. Indien jy nie jou sondes een vir een naspeur nie, sal jy nooit die volle 
omvang daarvan ken nie. Jy behoort jou lewe só deeglik te deursoek as wat jy 
dit sou doen om vir die oordeel voor te berei. Niks moet oorgeslaan of verdoesel 
word nie. 
 Terwyl jy die lys van jou sondes deurwerk, neem jou voor om ‘n onmiddellike 
en totale verandering in jou lewe te ondergaan. Wanneer jy iets verkeerd kry, 
besluit dan net daar, deur die krag van die Here, om nooit weer daardie sonde 
te doen nie. Dit sal niks help om jouself te ondersoek tensy jy bereid is om elke 
verkeerde daad in houding en gedrag te verander nie. 
 Wanneer jy die harde grond van jou hart opgebreek het en vind dat jou 
gemoed steeds donker is, moet jy rondkyk. Jy sal vind dat daar verdere redes is 
waarom jy God se Gees bedroef. Jy was nie getrou genoeg nie. In hierdie onder-
soek moet jy onbuigbaar en absoluut eerlik met jouself wees. Met die oop Bybel 
voor jou moet jy jou hart deursoek totdat die lig deurbreek. Moenie van die Here 
verwag om jou harde hart deur ‘n wonderwerk te breek nie. Volg die metode van 
selfondersoek, belydenis en bekering wat Hy in sy Woord hiervoor bepaal het. 
 Vestig jou aandag op jou sondes. Jy sal nie baie lank en aandagtig na jou 
sonde kan kyk en sien hoe sleg dit is, sonder om diep daardeur geraak te word 
nie. Ondervinding het bo enige twyfel die voordeel daarvan bewys om jou lewe 
op dié manier te deursoek. Begin nou hiermee en neem jou voor om nie op te 
hou voordat jy vrymoediglik en sonder verdere skuldgevoelens kan bid nie. Jy 
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sal nooit die gees van gebed verkry voordat jy jouself ondersoek, jou sondes 
bely en jou harde hart oopgebreek het nie. Die Gees van God sal nie in jou 
woning maak voordat jy jou hele geskiedenis van sonde ontrafel en voor die 
Here oopgesprei het nie. Jy moet ontledig en gereinig word. 
 Wanneer hierdie diep werk van bekering en belydenis plaasgevind het, die 
afbreek voor die Here, sal jy soveel van die gees van gebed kry as wat jy kan 
vat. Baie min Christene weet enigiets van die gees van gebed omdat hulle nog 
nooit hulleself indringend ondersoek het nie, en dus nie regtig weet wat dit is om 
volledig gebreek te wees nie. 
 Dit is duidelik dat ek nog net begin het om hierdie onderwerp te ontvou. In 
my besprekings wil ek aan jou strategieë bied wat net so seker is om resultate 
op te lewer as wat ‘n boer ‘n oes sal maak wanneer hy ‘n braakland braak en sy 
saad saai. Dit sal gebeur indien jy die voorskrifte hierbo volg en aanhou totdat 
jou harde en gevoellose hart heeltemal gebreek het. 

  Opmerkings 

 Dit sal niks baat om jou te onderrig terwyl jou hart nog verhard, onvrugbaar 
en woes is nie. Die boer kan dan net sowel sy saad op die rotse saai. Dit sal 
nie enige vrug dra nie. Dit is waarom daar so baie vrugtelose Christene in 
die kerk is, so baie uiterlike aktiwiteite en so min aanduidings van ‘n diep, 
innerlike werking van God se Gees. Neem byvoorbeeld die toestand van die 
sondagskole en kyk hoeveel meer programme jy sien as die krag van godde-
likheid. As julle aangaan soos nou, sal julle selfs onder die geklank van die 
Woord ál hoe harder, woester en onvrugbaarder raak. Dit is soos die reën en 
sneeu wat op ‘n ongeploegde ouland val en net die kleigrond nóg digter laat 
saampak. 

 Dit is waarom soveel van die prediking vermorste pogings is. Predikers sloof 
hulleself af en bereik baie min omdat belydende Christene nie die braaklande 
van hulle lewe wil omploeg nie. Daar is soveel hoorders wat soos harde, 
rotsagtige grond is, en nie bereid is om te breek nie. Hulle is slegs half 
gered, en hulle geloof bestaan meer uit ‘n veranderde opinie as uit ‘n veran-
derde hart. Daar is baie uiterlike vertoon in hulle lewe, maar min aanduidings 
van ‘n innerlike hartsverandering. 

 Mense wat sê dat hulle Christene is, behoort nooit tevrede te wees om net 
nou en dan uit hulle slaap wakker te skrik, gou iets vir die Here te doen en 
met sondaars te probeer praat nie. Christene wat vir die Here wil werk, moet 
eers hulle harte deeglik ondersoek en breek voor die Here. Dit is uiters 
irrasioneel om te dink dat jy aan Jesus Christus toegewyd sal raak as jy uit 
eie krag met sondaars oor hulle siele praat. Sulke pogings is mensgemaak 
en sal nie vrug oplewer nie. As jy éérs jou harde hart breek en dán met 
sondaars gaan praat om hulle na Christus te lei, sal jy geestelik groei en 
toeneem in genade. 

 Sal jy nou die braakgrond in jou lewe breek? Sal jy die pad wat hierbo 
aangedui is, loop en volhard totdat jy volkome ontwaak het? As jy hierin faal, 
kan ek jou nie verder onderrig nie. Wat ek hierna te sê het, sal jou net meer 
verhard as jy nie geestelik reg voorbereid is nie. 

 As jy nog steeds ‘n ongebroke hart het, moet jy nie verwag om voordeel te 
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trek uit wat ek nog het om te sê nie. As jy nie onmiddellik met hierdie taak 
begin nie, sal ek jou daarvan moet aankla dat jy Christus weerstaan en weier 
om jou te bekeer en die eerste werke te doen. As jy egter hierdie voorberei-
dende werk doen, sal ek jou leer hoe om te bid en siele na die Here te lei. 

Oorwinnende gebed 

Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag (Jak. 5:16). 

Die twee middele wat noodsaaklik is om ‘n herlewing te bevorder, is om 
mense te beïnvloed en om God te beïnvloed. Mense word deur die verkondiging 
van die waarheid beïnvloed en God deur gebed. 

Wanneer ek sê dat die Here beweeg word om iets te doen, dan bedoel ek 
nie dat gebed Hom van gedagte, ingesteldheid of karakter laat verander nie. 
Gebed bring egter ‘n verandering in óns te weeg wat dit gepas vir God maak om 
te doen wat andersins ook gepas sou wees. Wanneer ‘n sondaar hom bekeer, 
maak die toestand van sy hart dit vir God gepas om hom te vergewe. Hy is altyd 
bereid om die ongelowige op hierdie voorwaarde te vergewe. Wanneer die on-
gelowige dus tot bekering kom, vereis dit geen verandering aan die kant van 
God om hom te vergewe nie.  

Op dieselfde wyse maak die toestand van Christene se harte dit vir God 
gepas om hulle te antwoord wanneer hulle oorwinnende gebede bid. Hy is altyd 
gereed om seëninge te gee op voorwaarde dat hulle harte reg is en hulle die 
regte gebede bid. Wanneer hierdie verandering in Christene plaasvind en hulle 
die regte gebede bid, dan kan God – sonder ‘n verandering in Homself – hulle 
antwoord. Ons effektiewe, vurige gebede vir ander maak dit dus vir God gepas 
om te antwoord wat andersins weens biddeloosheid nie gepas sou wees nie. 

Gebed is ‘n noodsaaklike skakel in die ketting van oorsake wat na herlewing 
lei, net soveel as wat die waarheid ook is. Sommige Christene maak geesdriftig 
van die waarheid gebruik om andere vir die Here te wen, maar gee min aandag 
aan gebed. Met ywer preek en praat hulle en deel traktaatjies uit, en wonder dan 
waarom hulle so min sukses behaal. Hulle het vergeet om die ander middel te 
gebruik, naamlik gebed. Hulle het uit die oog verloor dat die waarheid alleen 
nooit resultate oplewer sonder die Gees van God nie, en dat die Heilige Gees 
slegs gegee word in antwoord op ernstige gebed. 

Dikwels is hulle wat die besigste is om die waarheid te verkondig, nie die 
besigste as dit by gebed kom nie. Dit is jammer, want behalwe as hulle of 
iemand anders die gees van gebed het, sal die waarheid alleen niks bereik 
anders as om mense in hulle onbekeerlikheid te verhard nie. Ek glo dat voor die 
troon van die Here ons eendag sal vind dat niks ooit deur die waarheid alleen 
bereik is nie, al was dit ook met watter ywer verkondig, tensy gebed op een of 
ander wyse aan die aanbieding daarvan gekoppel was. 

  Die eienskappe van effektiewe gebed 

Die volgende is slegs sommige van die eienskappe van effektiewe, oorwinnende 
gebed: 

 Dit moet doelgerig wees. Effektiewe gebede is nie veralgemenend van aard 

nie, maar duidelik gedefinieerde versoeke aan die Here. 

 Gebede moet altyd in Jesus Christus se Naam gebid word. Jy kom nooit na 
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die genadetroon op grond van jou eie verdienste nie, maar in die enigste 
Naam wat altyd aanvaarbaar is. 

 Om beantwoord te word, moet gebed in ooreenstemming met God se ge-
openbaarde wil wees, soos Hy dit in sy Woord aan ons bekend gemaak het. 

 Effektiewe gebede moet uit die regte motiewe voortspruit. Dit moenie uit 
selfsug gebore word nie, maar volkome op die verheerliking van God toege-
spits wees. Dit sou selfsugtig van ‘n vrou wees indien sy vir die redding van 
haar man bid net omdat dit lekker sal wees as hy saam met haar kerk toe 
gaan. Dan dink sy net aan haarself en is blind vir die manier waarop haar 
man deur sy sondige lewe die Here se Naam onteer. Sy word dus nie ge-
motiveer deur die begeerte dat hy die Here moet dien nie – hy moet net die 
lewe vir háár makliker maak. 

 Effektiewe gebed gaan met die Heilige Gees se intersessie gepaard. Hy leer 
ons wat om te bid en tree vir ons met onuitspreeklike sugtinge in. Net soos 
wat dit vir ons moontlik is om heilig te leef, is dit ook moontlik om oorwin-
nende gebede te bid waarin die Heilige Gees ons swakhede te hulp snel en 
vir ons intree. 

 Oorwinnende gebed is volhardende gebed. Christene wat teruggeval het, 
verloor hulle gees van gebed en keer nie weer dadelik na die gewoonte van 
volhardende gebed terug nie. Hulle kan nie hulle gedagtes op ‘n saak vestig 
en volhard totdat die antwoord kom nie. Hulle moet oor en oor bid omdat 
hulle gedagtes van een onderwerp na ‘n ander dwaal. Voordat die gees van 
gebed weer hulle gedagtes vervul, kan hulle nie op ‘n onderwerp of probleem 
konsentreer en aanhou bid totdat die oorwinning behaal is nie. 

 Jy kan nie effektiewe gebede bid as jy nie jou sondes en eiesinnigheid vir 
altyd versaak nie. Dit is struikelblokke in jou gebedslewe wat eers verwyder 
moet word. 

 Jy moet altyd in die geloof bid, en verwag om van die Here te verkry wat jy 
vra. Moenie vir antwoorde op gebed wag as jy sonder ‘n sterk verwagting op 
verhoring bid nie. 

Die gebed van geloof 
Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry 
(Mark. 11:24). 

In hierdie bespreking sal ons na die gelowige gebed kyk. Die volgende as-
pekte hiervan is van belang: 

  Die voorwaarde vir ware gebed 

Dit kan deur niemand betwis word dat ons geloof nodig het om in die gebed te 
seëvier nie. Dit is moontlik om op grond van goeie begeertes te bid, sonder die 
vaste vertroue dat die betrokke seëninge verkry sal word. Sulke begeertes kan 
nie die basis vir ‘n effektiewe, gelowige gebed vorm nie. Die Here verhoor soms 
gebede wat uit goedhartigheid gebid is, maar, streng gesproke, doen Hy dit nie 
in antwoord op gebed nie. 

Die gebed van die geloof berus op geloof wat verseker dat dit wat gevra 
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word, sal gebeur. Om te bewys dat geloof onontbeerlik vir oorwinnende gebed 
is, kan ons maar net herhaal wat Jakobus hieroor gesê het: 

As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal 
eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet 
in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see 
wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat 
hy iets van die Here sal ontvang nie (Jak. 1:5-7). 

 Ons moet in God se bestaan glo: “Hy wat tot God gaan moet glo dat Hy 
is…”, en ook in sy gewilligheid om gebed te beantwoord: “…en ‘n beloner is van 
die wat Hom soek” (Heb. 11:6). Baie mense glo in God se bestaan, en tóg glo 
hulle nie dat gebed effektief is nie. Hulle maak daarop aanspraak dat hulle in 
God glo, maar hulle erken nie geredelik die feit dat ons gebed nodig het of dat 
ons God deur ons gebede van geloof kan beïnvloed nie. 

  Wanneer kan ons die gebed van geloof bid? 

Die gebed van die geloof moet op vaste gronde gefundeer wees, waaronder die 
volgende: 

Bybelse beloftes 
Ons kan hierdie gebed bid wanneer ons voldoende bewyse daarvoor het. ‘n 
Algemene Bybelse belofte kan op jou situasie toegepas word. Indien ‘n betrokke 
vers die saak bespreek waarvoor jy bid, of ‘n beginsel bepaal wat jy op jou 
situasie kan toepas, dan het jy die bewys dat dit God se wil is om jou gebed te 
beantwoord. Daar is ‘n groot aantal algemene beloftes en beginsels wat Chris-
tene kan gebruik om hulle gebede op te baseer, as hulle maar net wil dink. ‘n 
Ouer kan homself byvoorbeeld op die volgende belofte beroep: 

Die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom 
vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy 
bevele dink om dié te doen (Ps. 103:17-18). 

Hierdie belofte is aan diegene gemaak wat ‘n bepaalde karakter het. Indien 
‘n ouer weet dat sy lewe hieraan voldoen, het hy die reg om die belofte op hom-
self en sy familie toe te pas. As jy godvresend wandel, word dit van jou verwag 
om ‘n belofte van hierdie aard in die gebed te gebruik en ook op jou kinders van 
toepassing te maak. 

Daar is ‘n verbasende hoeveelheid tekste in die Bybel wat beloftes bevat – 
genoeg om te bewys dat ongeag die omstandighede, die Here beloftes aan sy 
kinders voorsien het wat op enige situasie toegepas kan word. Baie van sy belof-
tes is doelbewustelik breed geformuleer om alle moontlike behoeftes in te sluit. 

Watter biddende Christen was nog nie in verwondering oor die lengte, die 
breedte en die volheid van God se beloftes wanneer die Heilige Gees dit aan sy 
hart openbaar nie? Wie van hulle was nog nie verbaas oor hulle onvermoë om 
die volle omvang van hierdie beloftes te begryp voordat die Gees van God hulle 
oë daarvoor geopen het nie? Ons onkunde is verbysterend. Die Gees pas Bybel-
se uitsprake toe op ‘n manier wat ons nog nie eers van gedroom het nie. 

Die apostels se toepassing van Ou Testamentiese beloftes, profesieë en 
uitsprake toon vir ons die volheid van God se Woord. ‘n Oppervlakkige belyer 
van geloof sal nooit eers daaraan dink om al hierdie beloftes op sy eie lewe en 
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omstandighede toe te pas, soos wat ‘n Geesvervulde persoon sal doen nie. 

Profesieë 
Soms is daar ‘n profetiese uitspraak dat die saak waarvoor gebid word, in oor-
eenstemming met God se wil is. Wanneer die Bybel dit duidelik maak dat ‘n 
bepaalde gebeurtenis gaan plaasvind, is jy verplig om die profesie te glo en dit 
as basis vir ‘n gebed van geloof te gebruik. Wanneer die Bybel nie die tyd van 
die gebeurtenis bepaal nie, en geen getuienis uit ander bronne hiervoor bestaan 
nie, kan jy ook nie ‘n tydsaspek daaraan koppel nie. Indien die tyd vir die ver-
vulling daarvan egter genoem word, en ‘n studie van die profesieë aandui dat 
die tyd aangebreek het, het Christene ooreenkomstig die Bybelse belofte ‘n 
mandaat om gebede van geloof daarvoor te bid. 

Neem as voorbeeld die geval van Daniël oor die terugkeer van die Jode uit 
hulle ballingskap. Hy sê: “In die eerste jaar van [Darius se] regering het ek, 
Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here 
tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusa-
lem, sewentig volle jare was” (Dan. 9:2). Op grond hiervan het hy geweet dat die 
Babiloniese ballingskap sewentig jaar lank sou duur. 

Wat doen Daniël? Sê hy: “God het beloof om die ballingskap ná sewentig 
jaar te beëindig, en die tyd daarvoor het nou aangebreek, dus hoef ek niks daar-
aan te doen nie?” Nee! Hy sê: “Ek het my aangesig tot die Here God gerig om 
met vas, en in roukleed en as, my aan gebed en smekinge te wy” (Dan. 9:3). Hy 
het homself voorgeneem om te bid sodat verlossing verkry sou word. Hy het in 
die geloof gebid. Wat moes Daniël glo? Die belofte van die Here wat hy in die 
profetiese woord gelees het. 

Daar is baie profesieë in die Bybel wat nog onvervuld is. Christene is ge-
roepe om dit so ver as moontlik te verstaan en as basis vir gelowige gebede te 
gebruik. Moenie dink, soos wat sommige mense doen, dat omdat iets in die pro-
fesieë voorspel is, dit nie nodig is om daarvoor te bid nie omdat dit in elk geval 
gaan gebeur. Dit is nie waar nie. Die Here wil ons as medewerkers en gebed-
stryders by die verdere ontplooiing van sy raadsplan betrek. 

Tekens van die tye 
Wanneer die tekens van die tye, of God se reëling van gebeurtenisse, aandui 
dat Hy gereed is om ‘n spesifieke seën te gee, is ons verplig om dit te glo. Jesus 
het die Jode skynheiliges genoem omdat hulle nie God se raadsplan vir hulle tyd 
verstaan het nie. Hulle kon die tekens van die natuur onderskei, en het geweet 
wanneer dit sou reën of droog sou wees, maar hulle kon nie uit die tekens van 
die tye aflei dat die koms van die Messias naby was nie.  

Baie mense wat daarop aanspraak maak dat hulle die Here dien, is terug-
houdend wanneer sekere aksies voorgestel word. Hulle sê altyd dat die tyd 
daarvoor nie ryp is nie. Ander lees die tekens reg en het geestelike onderskei-
dingsvermoë. Hulle bid in die geloof vir die seën en verkry dit. 

Beïnvloeding deur die Heilige Gees 
Wanneer die Gees van God oor jou is en ‘n sterk begeerte vir ‘n spesifieke seën 
in jou opwek, plaas dit ‘n verantwoordelikheid op jou om in die geloof daarvoor 
te bid. Jy sal weet dat hierdie begeerte die werk van die Gees is omdat dit 
heilige ideale is wat Hy in jou wakker gemaak het. Mense begeer gewoonlik nie 
die regte dinge tensy God se Gees hulle in dié rigting beïnvloed nie. Paulus ver-
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wys na begeertes wat die Heilige Gees in ‘n Christen se hart plaas: 

Net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons 
moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy 
wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreen-
komstig die wil van God vir die heiliges intree (Rom. 8:26-27). 

Hieruit is dit duidelik dat indien jy goeie dinge begeer, jy dit as ‘n aanduiding 
kan neem dat God daardie besondere seën aan jou wil gee. Dit is jou verant-
woordelikheid om dit te glo. Die Here wek nie ‘n begeerte in sy kinders se harte 
op, en weier dan om dit te gee nie. Hulle moet dit net soek totdat hulle dit in die 
geloof toegeëien het. 

  Onverhoorde gebede 

Baie mense het probleme met Paulus se gebed teen die doring in sy vlees, om-
dat dit telkens herhaal maar nie verhoor is nie. Hy sê: 

Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk. En Hy het vir my 
gesê: My genade is vir jou genoeg (2 Kor. 12:8-9). 

Die feit dat Paulus se gebed nie verhoor is nie, is geen bewys van ‘n uitson-
dering op die reël van die gebed van geloof nie. Voordat dit as ‘n uitsondering 
beskou kan word, moet eers bewys word dat hy die betrokke gebed in die geloof 
gebid het. Die omstandighede dui aan dat dit nie die geval was nie. Die ant-
woord van die Here aan hom was min of meer soos volg: “Daardie doring is 
nodig vir jou heiligmaking, om te verhoed dat jy jouself verhef. Ek het dit uit 
liefde en in getrouheid gestuur, en dit is nie jou saak om My te vra om dit weg te 
neem nie. Los dit uit.” 

Paulus se gebed blyk dus ‘n selfsugtige versoek teen persoonlike ongerief te 
wees. Dit was nie ‘n soort lyding wat sy bruikbaarheid nadelig beïnvloed het nie; 
inteendeel, dit is juis gegee om sy bruikbaarheid in die diens van die Here te ver-
hoog deur hom nederig te hou. 

Omdat die doring hom verontrief het, het hy uit sy eie hart gebid, klaarblyklik 
sonder dat die Heilige Gees hom so gelei het. Soos enige ander Christen, kon 
Paulus ook nie sonder die Heilige Gees in die geloof bid nie. Niemand kan 
redeneer dat die Gees hierdie begeerte in Paulus se hart gelê het nie, omdat dit 
baie duidelik buite die wil van die Here was om daaraan te voldoen. 

  Voorwaardes vir die geloofsgebed 

 Jy moet bewyse in die Bybel kry dat die Here se seën op ‘n bepaalde saak 
rus. Lees die Bybel noukeurig deur, want jy kan nie verwag om van God se 
kosbare beloftes kennis te dra as jou Bybel op die rak weggebêre is nie.  

 Volkome toewyding aan die Here is onontbeerlik vir die gebed van geloof. Jy 
moet heilig leef en alles aan die Here wy – jou tyd, talente en invloed – alles 
wat jy het en is. Lees die lewensverhale van heilige manne en vroue van 
God, en een feit sal jou veral tref: hulle het almal tyd ingeruim om hul verhou-
ding met die Here te vernuwe en hulleself opnuut aan Hom toe te wy. 
Wanneer hulle dit gedoen het, het ‘n seën van die Here onmiddellik in hulle 
lewe en bediening gevolg. 

 As jy in die geloof wil bid, moet jy elke dag met God wandel. As jy dit doen, 
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sal Hy jou sê waarvoor jy moet bid. Word vervul met sy Gees, en Hy sal aan 
jou meer as genoeg sake gee om voor te bid. Hy sal aan jou soveel van die 
gees van gebed gee as wat jou liggaam kan vat. 

  Opmerkings 

Miljoene mense is in die hel omdat diegene wat bely dat hulle Christene is, nie 
in die geloof vir sondaars gebid het nie. Selfs wanneer hulle beloftes uit die 
Bybel gehad het, het hulle nie genoeg geloof gehad om dit te gebruik nie. Ouers 
laat hulle kinders, selfs gedoopte kinders, hel toe gaan omdat hulle nie werklik in 
God se beloftes glo nie. Baie mans is hel toe, terwyl hulle vrouens in gebed vir 
hulle redding kon volhard het. Hulle het die gunstige tyd vir die uitstorting van 
die Here se seëninge nie opgemerk en in die gebed daarvoor gevra nie. 

Jy sê dat hierdie bewerings ‘n geweldige vrag skuld op die kerk plaas. Dit is 
inderdaad so. ‘n Groot menigte sal eendag voor die Here staan, bedek met die 
bloed van die siele wat as gevolg van hulle gebrek aan geloof verlore gegaan 
het. Die onbenutte beloftes in die Bybel sal hulle in die gesig staar en na die hel 
toe sleep. 

Ek wil aan die mense wat sê dat hulle die Here Jesus ken, ‘n paar vrae vra: 
Weet jy wat dit is om in die geloof te bid? Het jy al ooit so ‘n gebed gebid? Het jy 
al aangehou bid totdat jy die seën verkry – totdat jy só volkome in die Here 
gerus het dat dit was asof Hy uit die hemel neergedaal het om dit aan jou te 
gee? Indien jy dit nog nie gedoen het nie, moet jy jou geestelike fondament 
ondersoek. Hoe kan jy lewe sonder om in die geloof te bid? Hoe kan jy voor jou 
kinders leef terwyl jy geen versekering het dat hulle gered sal word nie? Die 
onsekerheid oor hulle siele behoort jou van jou verstand af te dryf. 

Ek het ‘n vader geken wat ‘n goeie man was, maar ‘n verkeerde beskouing 
oor die gebed van geloof gehad het. Sy kinders het almal groot geword, en nie 
een van hulle was ‘n Christen nie. Ná ‘n tyd het sy een seun dodelik siek ge-
word. Die pa het gebid, maar die seun se toestand het versleg tot op ‘n punt 
waar daar geen hoop meer vir hom was nie. Die pa het gebid, en sy benoudheid 
was onuitspreeklik groot. Ten spyte van die omstandighede het hy volhard in die 
gebed totdat hy die versekering in sy hart gekry het dat sy seun nie alleen sou 
leef nie, maar ook gered sou word. Nie net hierdie seun is gered nie, maar uit-
eindelik ook die man se hele gesin. Dit het hy in die geloof aangeneem nog 
voordat dit gebeur het. 

‘n Saak van groot kommer is die geweldige pogings om van die Bybel 
ontslae te raak! Ongelowiges gooi die waarskuwings uit die Bybel uit, en die 
kerk die beloftes. Wat bly oor? Niks nie. Ek sê dit in liefde: Waarvoor is ons 
Bybels goed as ons nie die kosbare beloftes neem om ons geloof daarop te 
baseer wanneer ons om God se seëninge bid nie? Stuur julle Bybels na die on-
gereddes toe as julle nie bereid is om dit te glo en te gebruik nie. 

Min mense bid die gebed van geloof. Wat gaan van julle kinders, julle bure 
en die ongeredde wêreld word? 

Word met die Gees vervul 
Word met die Gees vervul (Ef. 5:18). 

Die Here beveel jou in hierdie teks om met die Heilige Gees vervul te word. 
‘n Opdrag van die Here om iets te doen, is die beste bewys dat dit gedoen kán 
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word. Om met die Gees vervul te wees, is om die volgende redes jou plig: 

 Jy het ‘n belofte hieroor. 

 God beveel dit. 

 Om met die Gees vervul te wees, is noodsaaklik vir jou groei in genade. 

 Dit is nodig vir jou heiligmaking. 

 Dit maak jou bruikbaar. 

  Die gevolge van ‘n Geesvervulde lewe 

Die Geesvervulde lewe het sekere eienskappe, asook ‘n aantal implikasies 
waarmee jy rekening moet hou. Hieronder tel nie net groter diensbaarheid nie, 
maar ook verskerpte konflik met vormgodsdienstiges, die ongeredde wêreld én 
met die Satan en sy ryk:  

 Jy sal eksentriek genoem word 
Ek ken nie ‘n Geesvervulde persoon wat nog nie as eienaardig of eksentriek 
beskryf is nie. Dit gebeur om goeie redes, want hulle is nie soos ander mense 
nie. Hulle tree onder verskillende invloede op, hulle het verskillende beskouings 
en motiewe en word deur ‘n ander Gees gelei. Verwag opmerkings soos: “Hy is 
‘n goeie man, maar so ‘n bietjie snaaks.” Berei jou dus daarop voor om anders 
as die wêreld te wees. Moenie doelbewus abnormaal optree nie, maar verwag 
nogtans negatiewe opmerkings. Paulus is selfs as versteurd beskou terwyl hy 
woorde van waarheid en gesonde verstand gespreek het (Hand. 26:24-25). 

 Jy sal groot benoudheid ervaar 
Wanneer jy met die Gees vervul is, moet jy verwag om as gevolg van die 
vervalle toestand van die kerk en die wêreld groot benoudheid te ervaar. Sekere 
geestelike genotsugtiges dink dat die Heilige Gees hulle tevrede en bly sal 
maak. Hulle verkeer onder die wanindruk dat volwasse Christene geweldig ge-
lukkig en vir ewig sonder probleme is. 

Hulle kan nie ‘n groter fout as dit maak nie. Lees net jou Bybel! Kyk hoe die 
profete en apostels oor die toestand van die wêreld en die kerk benoud was. 
Paulus het gesê dat hy die dood van Christus in sy liggaam dra, en dat hy 
daagliks sterf. Die ware Christen sal weet wat dit is om saam met die Here 
Jesus te voel, en om gedoop te word met die doop waarmee Hy gedoop is. Hoe 
was Hy nie in benoudheid oor die toestand van sondaars nie! Sy hart is gepynig 
vir hulle redding! Hoe meer jy van sy Gees het, hoe meer sal jy die nood van 
sondaars besef en oor hulle lot beangs wees. Jy sal dikwels voel of jy kan sterf 
omdat jy hulle haglike situasie gesien het. Jou benoudheid sal baie groot wees. 

 Jy sal bedroef wees oor dooie predikante 
Geestelike Christene treur dikwels oor die doodsheid van predikante – hulle 
wêreldsgesindheid en openlike pogings om mense te behaag. Geesvervulde 
lidmate durf nie hieroor praat nie, uit vrees dat hulle veroordeel en selfs uit die 
kerk geskop sal word.  

Ek sê nie hierdie dinge uit ‘n gesindheid van kritiek teenoor my mede-predi-
kante nie. Predikers moet egter weet dat niks meer algemeen is as volwasse 
Christene wat probleme met hulle bediening het nie. Dit is een van die mees 
prominente en afkeurenswaardige euwels van ons dag. Die toewyding van pre-
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dikante is dikwels só oppervlakkig dat hulle glad nie aan die behoeftes van die 
geestelike gedeelte van die gemeente kan voldoen nie. Hulle prediking voed nie 
hierdie mense nie omdat hulle self klein kindertjies in Christus is wat nog ver-
sorging, voeding en opbouing nodig het (1 Kor. 3:1-3).  

 Jy sal teëstand binne én buite die kerk hê 
As jy baie van die Gees in jou het, moet jy verwag om teëstand binne én buite 
die kerk te kry. Kerkleiers sal jou opponeer en beveg, soos wat hulle ook met 
Christus gedoen het. Ouderlinge, en selfs die predikant, sal jou beveg as jy met 
die Heilige Gees vervul is. Indien jy bokant ander mense se geestelike vlak is, 
sal hulle jou ook teëstaan omdat die populêre mening altyd na laer geestelike 
standaarde neig – ook in die kerk. Jy sal ervaar dat almal wat godvrugtig in 
Christus Jesus wil leef, vervolg sal word. 

 Satan sal jou hewig aanval 
Verwag vele angsvolle konflikte met Satan. Hy het min probleme met vleeslike 
Christene – die lou, wêreldsgesinde en lui persone. Hulle verstaan nie geeste-
like konflik nie, en glimlag net wanneer meer volwasse gelowiges van sulke 
dinge praat. Satan los hulle uit omdat hulle hom nie opponeer nie. Hulle pla hom 
nie, en hy ook nie vir hulle nie.  

Die duiwel weet egter dat geestelike Christene hom groot skade kan aan-
doen, daarom loods hy venynige aanvalle op hulle en veroorsaak groot stryd en 
konflik in hulle lewens. Hulle staar versoekings in die gesig wat nooit tevore op 
dié skaal ervaar is nie: godslasterlike gedagtes, ateïsme, suggesties om bose 
dinge te doen en selfs om selfmoord te pleeg. As jy geestelik is, moet jy sulke 
konflikte verwag as gevolg van die felle stryd teen die Bose. 

 Jy sal groter innerlike stryd ervaar 
Jy sal ‘n groter innerlike stryd as ooit tevore met jouself hê. Die bedorwenheid 
van jou ou natuur sal soms onverwagte vordering teen die Gees maak: “…want 
die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees” (Gal. 5:17). Inner-
like bedorwenheid kan ‘n Christen wat die Here Jesus wil volg, soms baie in die 
war bring. Die vlees moet egter verloën en gekruisig word. 

‘n Sekere kommodoor in die vloot was ‘n baie geestelike man. Hy het dik-
wels in die nag op die vloer gelê en kreun terwyl hy in ‘n hewige stryd was om 
versoekings te weerstaan. Die duiwel het hom probeer vernietig, en soms het dit 
vir hom gevoel asof sy eie hart aan die kant van Satan was. 

 Jy sal vrede met God hê 
Jy sal ook vrede met God hê. Selfs al haat die kerk, die sondaars en Satan jou, 
sal daar Een wees met wie jy vrede sal hê. Wanneer jy al die beproewings en 
aanslae beleef, onthou altyd: jou vrede met God sal vloei soos ‘n rivier. Jy sal ‘n 
onversteurde innerlike vrede hê wat alle verstand te bowe gaan. 

 Jy sal ‘n skoon gewete hê 
As jy deur die Gees gelei word, sal jou gewete skoon en kalm wees. Jou hart sal 
jou nie op ‘n pynbank martel nie. Hy sal kalm wees soos ‘n somermeer wat nie 
‘n rimpeling op die water het nie. 

 Jy sal bruikbaar wees 
Jy sal bruikbaar in die hand van die Here wees. Selfs as jy siek in die bed is en 
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met niemand praat nie, sal jy nog tien maal meer bruikbaar as ‘n honderd 
onvolwasse Christene wees. Ek weet van ‘n geval waar een siek man se vurige 
gebede tot die redding van verskeie sleutelpersone aanleiding gegee het, wat 
op hulle beurt weer aan die voorpunt van ‘n herlewingsbeweging gestaan het. 

 Jy sal teen skinderstories bestand wees 
As jy met die Heilige Gees vervul is, sal jy nie ontsteld raak as mense van jou 
skinder nie. Iemand wat maklik seergemaak voel oor die kleinste ou dingetjie, is 
duidelik nie onder die beheer van die Gees van Christus nie. Mense het alle 
denkbare vorms van kwaadwillige gerugte oor Christus versprei, en tóg was Hy 

nie daaroor ontsteld nie. As jy verdraagsaam onder verdrukkings wil wees en jou 
Verlosser se temperament wil hê, moet jy met die Gees vervul wees.  

 Jy sal siele na die Here kan lei 
Jy sal weet hoe om ongelowiges na die Here toe te lei. Die Heilige Gees in jou 
sal aan jou die nodige wysheid gee om die regte metodes te gebruik.  

Baie belydende Christene is so onkundig oor geestelikheid as wat Nikodé-
mus oor wedergeboorte was. Ek vrees dat hulle ongered is. As enigeen met 
hulle oor die gees van gebed praat, is dit Grieks vir hulle. Die geestelike toestand 
van sulke mense is skrikwekkend. Hoe anders was die karakter en geestelike 
ingesteldheid van die apostels nie! Lees oor hulle lewens, lees hulle briewe, en 
jy sal sien dat hulle elke dag met God gewandel het. 

Hoe ongewoon is ‘n Christelike lewenswandel van dié aard nie vandag nie! 
‘n Ware geloof ontbreek dikwels: “As die Seun van die mens kom, sal Hy wel die 
geloof op die aarde vind?” (Luk. 18:8). Gee aan sommige van hierdie sogenaam-
de Christene ‘n werk om te doen in ‘n herlewing, dan weet hulle nie wat om te 
doen nie. Hulle het geen motivering, kennis of invloed nie. Wanneer sal almal 
wat sê dat hulle Christene is, as Geesvervulde mense vir die Here begin werk? 

Krag uit die hoogte 
Die opdrag om dissipels van alle nasies te maak, is deur Christus aan die ganse 
kerk gegee. Wat is die toerusting wat ons nodig het om hierdie groot taak mee 
te verrig? Ons moet met krag uit die hoogte beklee word. Nadat Christus aan sy 
dissipels die opdrag gegee het om die wêreld te evangeliseer, het Hy bygevoeg: 

Julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte… 
Julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie… En kyk, Ek 
stuur die belofte van my Vader op julle. 

Die toerusting met die krag van die Heilige Gees was ‘n noodsaaklike ver-
eiste vir die uitvoering van die werk wat die Here aan ons gegee het. Niemand 
het die reg om op enige tyd sukses te verwag indien hy nie eers met krag uit die 
hoogte toegerus is nie. Die voorbeeld van die eerste dissipels leer ons hoe om 
hierdie gawe deelagtig te word. Hulle het hulself vir die werk afgesonder en eers 
in gebed en smeking gewag totdat die Heilige Gees op Pinksterdag oor hulle 
gekom en hulle die beloofde toerusting met krag ontvang het. Dit is die enigste 
wyse waarop dit gebeur, en die Vader is steeds net so gewillig om dit aan ons te 
gee as wat ons gewillig is om goeie gawes aan ons kinders te gee (Luk. 11:13). 

Daar is ‘n groot verskil tussen die vrede en krag van die Heilige Gees. Die 
dissipels was voor Pinksterdag reeds Christene gewees en het die vrede van 
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sondevergifnis en regverdigmaking ervaar, maar was nog nie met die krag uit 
die hoogte toegerus wat noodsaaklik was vir die evangelisasiewerk wat aan 
hulle opgedra is nie. Hulle het die vrede gehad wat Christus aan hulle gegee 
het, maar nog nie die krag wat Hy aan hulle beloof het nie.  

Dit mag van baie Christene waar wees, en ek dink dat juis dít die groot 
gebrek in die kerk en in die bediening is. Mense berus by bekering, en hou nie 
aan soek totdat hulle toegerus is met krag uit die hoogte nie. Om hierdie rede is 
hulle nie kragtig in die Here nie, en het ook geen noemenswaardige invloed op 
ander mense nie. 

Tot eer van die Here wil ek iets van my eie ondervinding hier meedeel. Kort 
ná my bekering het ek oorweldigende vervullings met die Heilige Gees beleef. 
Ek het só ‘n toerusting met krag ondervind dat slegs ‘n paar woorde wat ek ge-
spreek het, tot mense se onmiddellike bekering gelei het. My woorde het die 
skerpte van ‘n swaard gehad en mense se harte soos pyle binnegedring. Dit het 
hulle weerstand afgebreek en talle het tot bekering gekom. 

Op ander tye was ek egter weer sonder hierdie krag, dan het my woorde 
geen indruk op mense gemaak wat tot hulle bekering gelei het nie. Ek het dan ‘n 
dag vir vas en gebed afgesonder en angstig na redes vir die oënskynlike leeg-
heid gesoek. Nadat ek myself verootmoedig en om hulp geroep het, het die krag 
van die Heilige Gees met ‘n nuwe varsheid na my teruggekeer. Só het ek dit tel-
kens in my lewe ondervind. 

Wanneer kinders van die Here hulleself verootmoedig, ‘n nuwe oorgawe aan 
Christus maak en ook om hierdie krag bid, word hulle dikwels só vervul en 
bekragtig dat hulle in een dag meer siele na die Here lei as in hulle hele lewe tot 
in daardie stadium. Indien hulle nederig genoeg is om hierdie krag te behou, sal 
die redding van mense onder hulle bediening voortduur. 

Die gebrek aan toerusting met krag uit die hoogte moet as ‘n besliste dis-
kwalifikasie vir teologiese professore, predikante, ouderlinge, diakens en son-
dagskoolonderwysers beskou word. Is dit ‘n harde en liefdelose woord? Is dit 
onregverdig, onredelik of onskriftuurlik? 

Christus het die apostels uitdruklik verbied om die werk in eie krag te pro-
beer doen, maar om te wag totdat hulle met krag uit die hoogte toegerus is. Mag 
dit dan toegelaat word dat die kerk van Christus belas word met voorgangers en 
ampsdraers wat nie oor hierdie noodsaaklike kwalifikasie beskik nie, en dit as 
gevolg van hulle eie nalatigheid? 

Die onverskilligheid, laksheid, onkunde en ongeloof wat hieroor geopenbaar 
word, is werklik verstommend. Dit is onverskoonbaar. Met só ‘n opdrag vir die 
evangelisering van die hele wêreld, met só ‘n bevel om in gebed te volhard tot-
dat ons die krag ontvang, en met só ‘n belofte wat deur só ‘n Verlosser gemaak 
is en gerig is aan elkeen wat die hulp van Christus nodig het, watter verskoning 
kan ons aanbied dat ons kragteloos in hierdie groot werk is? Watter verant-
woordelikheid rus daar nie op ons én op die kerk nie! 

Daar is groot behoefte aan hervorming in die kerk wat hierdie saak betref. 
Sterk standpunt sal oor die geestelike kwalifikasie van predikante en ander 
ampsdraers ingeneem moet word. Teologiese kweekskole behoort ook streng 
op hierdie grondslag beoordeel te word, anders sal hulle nie hul verantwoorde-
likheid besef nie. ‘n Kweekskool moet nie ‘n plek wees waar slegs dogma geleer 
word nie, maar ook, en veral, die ontwikkeling van ‘n Christelike ondervinding. 
Daar behoort wél ‘n hoë peil van intellektuele opleiding te wees, maar dit is 
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oneindig meer belangrik dat studente gelei sal word in ‘n persoonlike kennis van 
Christus, en dat hulle die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy 
lyde sal ervaar, terwyl hulle aan sy dood gelykvormig word. 

Ek wil die kerke en kweekskole vriendelik vra om ‘n vermaning te aanvaar 
van ‘n ou man wat baie ondervinding hiervan het. Ek smeek julle, broeders, om 
nie te rus nie totdat hierdie saak reggestel is, en die toerusting met krag uit die 
hoogte sy regmatige plek verkry het wat Christus daarvoor in sy kerk bedoel het. 
Hiersonder sal geestelike standaarde afneem en sal ons nie die hoë roeping van 
God in Christus Jesus kan vervul nie (Fil. 3:14). 
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4. Godsdienstige Dwalings 
Polarisasie tussen lig en duisternis 

Die huidige verwikkelinge op godsdienstige gebied dui op ‘n verskerpte stryd 
tussen lig en duisternis. Die spanning en polarisasie tussen God se ryk en Satan 
se ryk neem as ‘n voorspel tot die openbaring van die Antichris en die begin van 
die verdrukking drasties toe. 
 Hierdie stryd manifesteer toenemend in die samelewing deurdat individuele 
Christene, asook gemeentes en denominasies, duidelike keuses oor betrokken-
heid by die ekumeniese beweging en die intergeloofsbeweging maak. Terwyl die 
wêreld met sy valse godsdienste hulle inklusiewe agenda vir godsdiensgelyk-
heid en godsdienseenheid voortsit, sal evangeliese Christene hulle eksklusiwiteit 
moet bewys deur hulleself uitdruklik van hierdie antichristelike strukture en be-
wegings te distansieer. 
 Om as oorwinnaars uit dié hewige stryd te kan tree, is dit nodig dat elke 
Christen die vyand en sy strategieë goed sal ken, met die volle wapenrusting 
van God beklee sal wees, en ook van die Here die nodige geestelike onderskei-
dingsvermoë sal afbid. Omdat dit ‘n stryd tussen twee geestelike magte is wat 
ons voer, is ons óf aan die kant van die ware Christus, óf aan die kant van die 
Antichris. Ons sal onsself ernstig moet afvra hoedanig die kwaliteit van ons 
verhouding met die Here Jesus is. Baie mense weet só min van Hom dat hulle 
nie eers in staat is om die ware Jesus van die baie ander Jesusse, wat antichris-
telike vervalsings van die waarheid is, te kan onderskei nie. 
 In hierdie hoofstuk wil ons jou oor die valse voorstellings van Jesus inlig so-
dat jy paraat vir die stryd teen geestelike misleiding kan wees, wat binne-in 
Christelike kerke woed. Wanneer jy van al hierdie dwalings kennis geneem het 
en die gevaar daarvan besef, moet jy jou geloof in die ware Jesus herbevestig. 
Slegs deur die waarheid en die leuen duidelik teenoor mekaar te stel, kan die 
dwaling volkome ontmasker en die waarheid ten volle begryp en aanvaar word. 

Vervalsings 

Sedert die vroegste tye het die meeste Christelike kerke ‘n betreurenswaardige 
onvermoë getoon om tussen die waarheid van God se Woord en die baie ver-
valste weergawes daarvan te kan onderskei. Paulus sê: 

Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade 
van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; 
behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van 
Christus wil verdraai. Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie 
verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees! 
(Gal. 1:6-8). 

 Die Korinthiërs het dieselfde gebrek aan geestelike insig en onderskeidings-
vermoë gehad: 

Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een 
man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, 
net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe 
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kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 
‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang 
as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle 
jul dit goed geval (2 Kor. 11:2-4). 

 Uit die aangehaalde gedeelte is dit duidelik dat daar drie sake is wat deur die 
sielevyand vervals word om Christene in die war te bring en op ‘n dwaalweg te 
laat beland, naamlik: 

  'n ander Jesus; 

    'n ander gees; en 

    'n ander evangelie. 

 Kom ons kyk kortliks na die belangrikste vervalsings wat in moderne tye op 
hierdie drie terreine gepropageer word om ‘n verskeidenheid geestelike dwalings 
populêr aanvaarbaar te maak. 

‘n Ander Jesus 
Die volgende is die sewe algemeenste vervalsings of namaaksels van Jesus wat 
aan die wêreld gebied word. Dit word gedoen in ‘n poging om die verlossings-
werk van die ware Lam van God ongedaan te maak deur aan die mense net ‘n 
gedaante of skewe beeld daarvan voor te hou: 

1. Jesus die profeet 

In baie gelowe, byvoorbeeld Islam en die Jehovasgetuies, word Jesus se God-
heid ontken en word Hy net as ‘n profeet en menslike leermeester voorgehou. 
Hy word ook as die Seun van God en as Christus geloën. 

Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die 
Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die 
Vader nie (1 Joh. 2:22-23). 

 Die ernstige dwaling van die ontkenning van Jesus se Godheid het in die 
laaste dekade van die 20ste eeu egter ook in baie lande van die wêreld tot in die 
binnekringe van verskeie teologiese fakulteite en seminariums ingedring. Hierdie 
gees van afvalligheid is ook sterk in Suid-Afrika gevestig. 
 Navorsing oor dié onderwerp deur die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa) se 
Instituut vir Teologie en Religie het in September 1997 op die aanbieding van ‘n 
Jesus-konferensie uitgeloop. Die referate wat gelewer is, is kort daarna in ‘n 
boek, Images of Jesus, onder die redaksie van prof. C.W. du Toit gepubliseer. 
Hierin word ‘n duidelike onderskeid tussen die “historiese Jesus” en die “kultiese 
Jesus” (of “die Jesus van geloof”) getref. Die mees algemene standpunt op dié 
konferensie was dat die historiese Jesus net ‘n profeet was en dus nie een met 
God is of selfs eers die Seun van God is nie. Die stelling word gemaak dat die 
Bybelskrywers, asook die vroeë kerkvaders, Jesus tot God verklaar het omdat 
hulle ‘n God wou hê om te aanbid. Sodoende het hulle na bewering ‘n valse 
beeld van ‘n kultiese of mitiese Jesus geskep wat vandag nog in die meeste 
kerke verkondig word. Hierdie moderne, afvallige teoloë verwerp dus uitdruklik 
die idee van ‘n Drie-enige God deur Jesus se Godheid te verwerp! 
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2. Jesus die voorbeeld 

Daar word dikwels in swak prediking net na Jesus se lewe as ‘n voorbeeld ver-
wys wat nagevolg moet word. In afgewaterde boodskappe van dié aard word die 
kruis en die bloed van Jesus wat vir sondaars gestort is, verswyg. Die eis van 
wedergeboorte word ook nie erken nie, en mense word net aangemoedig om 
soos Jesus ‘n mooi lewe te lei. Een van die gevolge van hierdie sienswyse is dat 
Jesus só onwerklik vir mense word dat Hy net as ‘n denkbeeldige Jesus vaag-
weg in hulle gedagtes bestaan. Hulle dien Hom deur verstandelike instemming, 
maar geestelik is Hy nie vir hulle ‘n werklikheid nie omdat hulle Hom nog nie in 
die geloof in hulle lewens ontvang en deur die wedergeboorte nuwe mense ge-
word het nie. Hoewel hulle van Jesus of God praat, ken hulle Hom nie regtig as 
‘n Persoon nie en vereer net ‘n denkbeeld van Hom. 

3. Jesus die gewer van gawes 

Baie mense dien ‘n Jesus wat net gawes en voordele aan hulle bied. Hy moet 
hulle gesond maak, krag gee en hulle seën deur in al hulle materiële behoeftes 
te voorsien. Jesus word as die tweede Adam gesien wat aan ons alles kom 
teruggee het wat die eerste Adam deur die sondeval verloor het. Ons kry nie net 
beheer oor die skepping nie, maar selfs ons woorde kry skeppingskrag omdat 
ons deur die wedergeboorte in klein godjies getransformeer word. Dit is dus net 
ons eie skuld as ons swak, siek of arm is. 
 Die navolgers van hierdie Jesus wat van mense gode maak, identifiseer nie 
met die gekruisigde Here Jesus nie, en verwerp vervolging, lyding en siekte as 
die gevolge van ‘n swak geloof. Hulle is positiewe denkers wat hulle eie werklik-
heid deur middel van positiewe belydenis skep. 
 Jesus het baie populêre volgelinge gehad toe Hy siek mense genees en 
wonderwerke gedoen het. Die massas opportuniste het Hom egter verlaat toe 
Hy van sy bloed en die kruis as die grondslag vir ware eenheid met Hom gepraat 
het (Joh. 6:53-66). Baie mense skep nog steeds hulle eie populêre Jesus. 

4. Jesus die politieke verlosser 

In die Derde Wêreld word dikwels ‘n Jesus verkondig wat met die onderdruktes 
assosieer en vir hulle ‘n vryheidsvegter is. Nie net verbreek hy die kettings van 
politieke onderdrukking en slawerny nie, maar hy hef die miskendes ook sosiaal 
en ekonomies op. Dié Jesus is net by die sekulêre lotgevalle van die mens be-
trokke. Hy bevry hulle nie van sonde nie, maar van ander onaangename omstan-
dighede. Hy help hulle in hulle bevrydingstryd teen die onderdrukking van die 
kapitaliste en kolonialiste. 

5. ‘n Jesus wat in die hel gesterf het 

Nog ‘n ernstige verdraaiing van Jesus se verlossingswerk wat baie veld wen, 
word deur Word of Faith predikers soos E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth 
Copeland, Charles Capps en andere verkondig. Volgens hulle siening is die 
fisiese kruisdood van Jesus nie van kardinale belang nie omdat Hy geestelik in 
die hel vir die sondes van die wêreld gesterf het. Die onbybelse en lasterlike be-
wering word gemaak dat Jesus ‘n sondige natuur aangeneem en daardeur, soos 
Adam, vir Satan as stiefpa aanvaar het. In die hel is Hy vir drie dae lank deur die 
demone bespot totdat Hy opgestaan en oor Satan en sy magte getriomfeer het. 
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Sodoende het Hy die regte en voorregte van die eerste Adam vir die hele mens-
like ras teruggewen. Die toneel is dus nou vir die Christendom voorberei om sy 
verlore magte en heerskappy terug te kry, die wêreld oor te neem, dit Christelik 
te rekonstrueer en daaroor te heers. 

6. Jesus die sondaar 

Die Jesus wat in Hollywood se films uitgebeeld word, is ‘n sondaarmens wat, 
soos enige ander gevalle mens, deur sondige hartstogte oorheers word. Hierdie 
hoogs lasterlike voorstelling van Jesus is die tema van films soos Jesus Christ 
Superstar, The last temptation of Christ en Jesus of Montreal. In laasgenoemde 
film leef Jesus saam met ander jongmense in ‘n woonstel. Hulle drink en leef ‘n 
permissiewe, onsedelike en losbandige lewe. 
 Soms word Jesus as homoseksueel uitgebeeld, en op ‘n skildery wat in 
aartsbiskop Tutu se katedraal in Kaapstad uitgestal was, as ‘n hulpelose Vigs-
lyer wat vol sere is. In die Bybelse tyd is Jesus al as ‘n sondaar, ‘n wetsverbreker 
en ‘n drinker bestempel (Joh. 9:16, 24; Matt. 11:19). 
 Hierdie is duidelik ook ‘n ander Jesus wat geen sondaar se siel kan red nie. 
As gevolg van die doelbewuste bespotting van die ware Jesus wat sonder sonde 
was (Heb. 4:15; 7:26), haal mense vir hulleself God se toorn op die hals: 
“Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie” (Gal. 6:7). 

7. Die kosmiese Jesus 

Die groot eindtydse vervalsing van Jesus is daarop gemik om die verskyning van 
die Antichris en sy misleidende meelopers moontlik te maak. Saam vorm hulle ‘n 
hiërargie van valse Jesusse, met die Antichris as hulle hoof. Jesus het self teen 
die aanmatigende en verraderlike misbruik van sy Naam gewaarsku: 

Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is 
die Christus! en hulle sal baie mense mislei (Matt. 24:4-5). 

 Die Nuwe Era Beweging propageer ‘n universele Jesus wat die verpersoonli-
king van die messiaanse verwagtinge van alle godsdienste ter wêreld is. Vir die 

Christendom is hy die Christus, vir die Jode die Messias, vir die Hindoes die 

Krishna, vir die Moslems die Imam Mahdi, en vir die Boeddhiste die Maitreya 

Boeddha. Hy is dus die gemeenskaplike kosmiese Jesus van alle gelowe. 
 In die Nuwe Era Beweging se gebed vir wêreldvrede word onder meer gesê: 
“May Christ return to Earth.” Sundial House verduidelik dié strofe soos volg:  

Hierdie uitdrukking is ‘n triomfantelike uitroep deur alle mense op aarde dat die 
Wêreldleraar, die Avatar wat die volgende ontplooiing van goddelikheid op aarde sal 
laat plaasvind, in ons kritieke tyd moet kom. Die woord Christus dui op veel meer as 
die leier van die Christelike kerk. Hy is die Wêreldleraar wat ook in die Ooste as Heer 
Maitreya, die Bodhisattva en as die Imam Mahdi bekend staan. 

 Hoe word die Jesus van die Christendom aan al hierdie ander gelowe ver-
bind? In die Aquarian Gospel of Jesus the Christ wat deur die Nuwe Era Bewe-
ging uitgegee word, word die sg. vermiste jare van Jesus tussen sy ouderdom-
me van 12 en 30 beskryf. Die bewering word gemaak dat Hy in hierdie tyd in 
Indië, Nepal, Tibet, Egipte en Griekeland was voordat Hy met sy openbare be-
diening in Israel begin het. Daar word verduidelik hoedat Hy in Indië ‘n studie 
van die Vedas (die heilige geskrifte van die Hindoes) gemaak en in Nepal in die 
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Himalajas Homself in die Boeddhistiese geskrifte verdiep het. Hy is daar as ‘n 
reïnkarnasie van Boeddha beskou en het ook die titel Issa (Seun van God) ge-
kry. In ‘n Egiptiese tempel in Heliopolis (die Stad van die Son) het Hy die amp 
van die Christus verwerf en was daarna vir sy bediening in Israel gereed. 
 Die kosmiese Jesus is die laaste van ‘n lang reeks vervalsings van die 
Naam en Persoon van die Here Jesus. Hierdie dwaling vind tans vinnig in ver-
valle Protestantisme inslag. In die boek Images of Jesus wat deur Unisa uitge-
gee is, word Jesus met messiaanse figure in ander gelowe vergelyk en groot 
ooreenkomste tussen hulle aangetoon. Die volgende slotsom word gemaak: 

Indien dit waar is dat die ‘konstruksie’ van Jesus in die vroeë Christendom 
ooreenkomstig dié van Boeddha, Zoroaster en Krishna is, dan moet die vraag 
beantwoord word oor watter voordele daar in ‘n vergelykende studie van hierdie 
aard geleë is… Om die vroeë Christendom en sy ‘gekonstrueerde’ verlosser in die 
vreemdheid van ‘n Oosterse godsdiens aan te tref, moet sekerlik nuwe en 
onverwagte maniere aan Christene bied om Jesus Christus te ‘konstrueer’. Dit is 
veral belangrik vir die debat oor die kontekstualisering van die Christendom in die 
Afrika-verband. Meer nog, behoort dit Christene, Jode, Boeddhiste en Hindoes tot ‘n 
gesonder en meer verdraagsame interaksie op die kulturele en godsdienstige front 
aan te moedig. Hoe sterk ons ook al in ons eie uniekheid wil glo, drink ons almal uit 
dieselfde fontein (bl. 221). 

Die groot klem op die kosmiese Jesus is ter voorbereiding op die verskyning 
van die Antichris, wat die universele christus van al die valse gelowe sal wees. 

‘n Ander gees 
Gepaard met die verkondiging van ‘n ander Jesus is daar ook ‘n ander gees 
werksaam om mense te mislei en hulle onder die krag van die dwaling te bring. 
Dit is in ons tyd absoluut noodsaaklik om onderskeidingsvermoë te hê en nie 
goedsmoeds enigiets te aanvaar wat reg klink nie: 

Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, 
want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan (1 Joh. 4:1). 

 In 1 Johannes 4:6 word onderskeid tussen die Gees van die waarheid en 
die gees van die dwaling getref. Dit is nie altyd maklik om hierdie onderskeid 
te tref nie, omdat die gees van die dwaling oor groot mag beskik waarmee hy die 
gawes van die Gees van die waarheid naboots. 
     Paulus waarsku dat die koms van die Antichris sal wees: 

…volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en 
wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat 
verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered 
te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te 
glo (2 Thess. 2:9-11). 

 Die gees van die dwaling is in hierdie tyd reeds intensief werksaam om die 
wêreld op die verskyning van die kosmiese Christus met sy wonderwerkende 
kragte voor te berei. Sy tweede in bevel, die valse profeet, sal oor net sulke ver-
bysterende magte beskik: 

En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en 
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die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. 
En hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die 
aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die 
tekens wat hom gegee is... (Op. 13:12-14). 

 Die geweldige beheptheid met bonatuurlike geestelike kragte wat op ‘n skou-
spelagtige wyse as tekens en wonderwerke manifesteer, is besig om oral op 
aarde pos te vat. Die Nuwe Era Beweging en sy geassosieerde valse gods-
dienste gebruik dit as klimaatskepping vir die openbaring van die kosmiese 
Christus (die Antichris). In sekere Christelike kringe is daar ooreenstemmende 
verwagtings van ongelooflike openbarings van die Heilige Gees se krag in voor-
bereiding op Jesus Christus se wederkoms. Die vraag in baie mense se gemoe-
dere is: waar moet die streep getrek word? Die meeste Christene is bang om ‘n 
standpunt in te neem, uit vrees vir moontlike sonde teen die Heilige Gees. 
 Vreemde manifestasies by Christelike byeenkomste is aan die orde van die 
dag, bv. “val in die gees”. Dit het verskeie wanordelike uitvloeisels soos dans in 
die gees, lag in die gees, profeteer in die gees, dronk word in die gees, asook 
die nabootsing van ‘n groot aantal dieregeluide. Daar word ook sg. “nuwe wyn” 
byeenkomste gehou waartydens tipiese simptome van dronkenskap ervaar word, 
saam met baie ander vreemde manifestasies soos bv. goudstof op mense se 
hande, in hulle hare en tandestopsels wat na bewering in goud verander. Die 
volgende is ‘n bekende liedjie wat oral op “nuwe wyn” byeenkomste gesing word: 

Now I laugh like an idiot and bark like a dog, 
If I don’t sober up, I’ll likely hop like a frog! 
And I’ll crow like a rooster ‘til the break of day, 
‘Cause the Holy Ghost is moving, and I can’t stay away! 

Now I roar like a lioness who’s on the prowl, 
I laugh and I shake, maybe hoot like an owl! 
Since God’s holy river started bubbling up in me, 
It spills outside, and it’s setting me free! 

So I’ll crunch and I’ll dip and I’ll dance round and round, 
‘Cause the pew was fine, but it’s more fun on the ground! 
So, I’ll jump like a pogo stick, then fall on the floor, 
‘Cause the Holy Ghost is moving, and I just want more! 

CHORUS: 
Now I’m just a party animal grazing at God’s trough, 
I’m a Jesus junkie, and I can’t get enough! 
I’m an alcoholic for that great New Wine, 
‘Cause the Holy Ghost is pouring, and I’m drinking all the time! 

 Hoe moet ons al hierdie vreemde manifestasies beoordeel? Die Good News 
sendinggenootskap doen dit só: 

Daar is vandag ‘n gees waarneembaar in die wêreld wat as die Heilige Gees 
bestempel word, maar wat nie die egte kenmerke van die Heilige Gees openbaar 
nie. Dit is ‘n gees wat veral die klem op homself laat val, in plaas van op die Here 
Jesus Christus. Dit is ‘n gees wat die uitsprake van die Bybel verontagsaam ter wille 
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van die verwesenliking van sy eie doelwitte. Hierdie gees maak ook voorsiening vir 
diegene wat nie vir Jesus as Middelaar tussen God en die mens aanvaar het nie. 

Dit is ‘n gees wat al die uiterlike manifestasies van die Heilige Gees naboots, maar hy 
oortuig nie van sonde nie. Hy het inteendeel geen probleem om met leuens, bedrog 
en halwe waarhede saam te leef nie en deins nie daarvoor terug nie. 

Hierdie nuwe godsdiens versprei onrusbarend vinnig deur die hele wêreld. In 
teenstelling met die ware Christelike godsdiens waarin die Here Jesus die middel-
punt is, word dié gees bokant Christus verhoog as middelaar tussen God en die 
mens. Die aanhangers hiervan haal graag tekste aan soos ‘word met die Gees vervul’ 
(Ef. 5:18), maar ignoreer gerieflikheidshalwe tekste soos Joh. 14: 20, 2 Kor. 13:5, Gal. 
2:20 en Ef. 3:17 wat beklemtoon dat Jesus Christus in ons moet woon. 

Die nuwe geloof leer dat jy ‘n openheid moet hê en net moet glo en ontvang wat die 
gees aan jou bied. Deur hierdie gees word onwedergebore kinders gebaar asof hulle 
egte produkte van die Heilige Gees is. Uiterlik gaan hulle deur al die prosesse van 
wedergeboorte, maar daarna kan hulle beswaarlik van die wêreld onderskei word. 
Tóg beskik hulle soms oor vermoëns en kan getuig van ondervindings wat menige 
ware kind van God in die skadu stel. 

Ons leef in gevaarlike tye. Vir bykans 2 000 jaar het Satan probeer om die kerk van 
die Here van buite af deur geweld te vernietig, sonder om daarin te slaag. Nou, in 
die doodsnikke van hierdie bedeling, het hy van taktiek verander. In plaas van hom 
voor te doen as die brullende leeu, koer hy nou soos ‘n duif en praat soos ‘n lam om 
die kerk van Christus te probeer verlei en in ‘n valse gerustheid te dompel. 

Hierdie dwaling hou ‘n groot en baie ernstige gevaar vir die Christendom in. ‘n Gees 
wat die plek van Jesus in die gedagtes en lewens van mense inneem, is ‘n gees wat 
hulle uiteindelik van die Here Jesus sal vervreem. In 2 Korinthiërs 11:4 waarsku 
Paulus ons teen die aanneem van ‘n ander gees. Laat ons teen hierdie gevaar waak. 

 Die Heilige Gees self waarsku ons teen verval uit die waarheid van God se 
Woord na geestelike nabootsings van die duiwel: 

Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal 
word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang (1 Tim. 4:1). 

 Nog een van die talle verleidende geeste van die duiwel wat ingedring het in 
Christelike kerke waarin daar ‘n openheid vir alles is, is die sogenaamde Chris-
telike meditasie. Hierdeur word gebed vervang en word gelowiges geleer om te 
ontspan, aan niks te dink nie en deur ‘n proses van inkering na die dieper, krea-
tiewe vlakke van hulle intuïtiewe regterbrein oor te skakel. Sodoende kom ‘n on-
gelooflike gevoel van liefde, vrede en die eenheid van alle dinge (insluitende die 
eenheid van alle gelowe) oor die mediteerders en word eenheid, samesmelting 
en versoening hulle groot lewensideaal. Hulle hang die kosmiese Christus aan, 
en as gevolg van hulle ongewone, mistiese ervarings beskou hulle hulself as 
baie beter Christene as die ander wat nie in hulle ervarings deel nie. 
 Hierdie Oosterse psigo-tegniek wat uit Hindoeïstiese Transendentale Medi-
tasie (TM) afkomstig is, het nie net kerke nie, maar ook die onderwysstelsel bin-
negedring. Dit is wesenlik deel van suggestopedie, waarin meditasie- en regter-
breintegnieke, asook joga ontspanningsoefeninge en barokmusiek, deel van ‘n 
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nuwe en ‘meer kreatiewe’ leerproses is. 
 Hierdie gekerstende vorm van okkultisme hou ‘n baie groot gevaar vir almal 
in wat daaraan blootgestel is. Dit is vreemde geeste wat die samelewing deur 
verskeie poorte binnedring om die koninkryk van die duisternis te bevorder en 
die krag van die dwaling stewig te vestig. 

 Die volgende duidelike teenstellings kan tussen die Heilige Gees en hierdie 

ander gees gemaak word: 

DIE HEILIGE GEES ‘N ANDER GEES 

Die Heilige Gees getuig nie van 

Homself nie. Hy herinner ons aan 
wat die Here Jesus gesê het en 
maak Hóm ‘n groot werklikheid in 
ons lewens. 

Die teenwoordigheid, krag en gawes 

van hierdie gees word ‘n oorweldi-
gende werklikheid en Jesus Christus 
word subtiel op die agtergrond ge-
skuif of selfs vervang. 

Hy oortuig jou van sonde sodat jy 
jou werklike probleem kan besef en 
vergifnis verkry. 

Hy laat jou lekker en ontspanne voel 
sodat jy al jou probleme kan vergeet 
en dink dat alles reg is. 

Hy oortuig jou van God se gereg-
tigheid soos wat dit deur Jesus se 
volmaakte lewe en sy soendood ge-
stalte gekry het. 

Hy oortuig jou d.m.v. bonatuurlike er-
varings soos val in die gees en ander 
‘gawes’ dat God met jou is en dat sy 
krag jou oorskadu. 

Hy doen sy oortuigingswerk in jou 
gees en openbaar jou hart en lewe 
soos wat God dit sien. 

Hy gebruik mense om suggesties op 
jou oor te dra en indrukke te skep wat 
nie van God af is nie. 

Hy spreek tot jou deur die Woord 
wat gees en lewe is, en bring ewige 
heilswaarhede onder jou aandag. 
Die Bybel, as God se Woord, word 
steeds vir jou kosbaarder. 

Hy gebruik profete om boodskappe 
aan jou te rig oor wat God wil hê dat 
jy moet doen. Hy spesialiseer ook in 
buite-Bybelse openbarings van God, 
bv. gesigte en drome. 

Hy is werksaam op die vlak van jou 
gees en werk op ‘n stille manier om 
jou geestelik te laat ontwaak, oor-
tuigings by jou te skep en jou hart te 
verlig sodat jy die Here se stem kan 
hoor en in Hom glo. 

Hy maak sy teenwoordigheid deur 
sensuele ervarings kenbaar, soos ‘n 
lekker gevoel, rillings in jou lyf, tinte-
lings op jou vel, onbeheerste lagbuie 
of ‘n krag wat jou fisies laat sweef of 
afdruk op die vloer. 

Hy lei jou na die kruis waar jy van al 
jou laste bevry en van alle besoe-
deling van die gees en die vlees 
gereinig kan word. Hy lei jou dus 
altyd na Jesus wat jou Verlosser is. 

Hy verdryf in eie reg die duisternis en 
skuldkomplekse uit jou lewe sodat jy 
bly en ontspanne kan voel omdat jy in 
die lig wandel. Jy is dus van hom af-
hanklik om jou te verander. 

Indien jy na aanleiding van jou son-
de-oortuiging en op grond van die 
Here Jesus se genadewerk jou saak 
met God regmaak, dan wederbaar 

Hy neem jou deur dieselfde uiterlike 
prosesse van wedergeboorte, maar 
wederbaar nie jou siel nie. Hy mani-
puleer net jou gevoelens en skep 
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die Heilige Gees jou en maak jou ‘n 
nuwe mens. 

valse indrukke by jou wat jou laat glo 
dat jy gered is. 

Hy oortuig jou steeds van jou sonde 
sodat jy heilig kan lewe, deur die 
bloed van Jesus Christus gereinig 
kan word en voortdurend in die lig 
van God se teenwoordigheid kan 
wandel. 

Hy oortuig jou nie van sonde nie, en 
het geen probleem om met leuens, 
bedrog, hoerery en halwe waarhede 
saam te leef nie. Hy gee juis aan sul-
ke mense die valse hoop dat hulle 
saak met die Here reg is. 

Hy kan maklik bedroef word deur ‘n 
ongehoorsame Christen wat willens 
en wetens kompromie maak en aan 
die hartstogte en begeerlikhede van 
die vlees toegee. Hy sal jou van 
hierdie sonde oortuig sodat jy dit 
kan bely en laat staan en ‘n nuwe 
oorgawe aan die Here maak. 

Hy is nie ontsteld oor die sonde wat jy 
doen nie. Hy sal dit ignoreer maar in 
die plek daarvan ‘n misleidende skuld-
kompleks skep. As jou standpunte té 
Bybels fundamenteel is, sal hy jou 
van liefdeloosheid, onverdraagsaam-
heid en ‘n kritiese gees beskuldig. Hy 
plaas jou op ‘n verkeerde spoor. 

Hy lei jou om in ‘n selfondersoek 
van alle sonde en ongeregtigheid 
afstand te doen en die Here vir ‘n 
rein hart te vertrou. Reiniging deur 
die bloed van die Lam en ‘n hart 
vervul met die Heilige Gees is God 
se weg vir ‘n oorwinningslewe. 

Hy wil jou deur middel van innerlike 
genesing na geestelike herprogram-
mering lei waarin die letsels van die 
verlede, en selfs voor jou geboorte, 
deur belydenis ‘reggestel’ word. Hy 
wil jou geestelik heroriënteer vir die 
toekoms en jou sorge laat vergeet. 

Hy maak jou Christusbewus sodat 
die Here Jesus die ereplek as 
Leidsman van jou lewe kan inneem. 
Die Heilige Gees is ook die Gees 
van Christus en fasiliteer net Jesus 
se Middelaarskap in jou lewe. 

Hy maak jou van homself bewus en 
afhanklik sodat jy al jou versoeke en 
begeertes net aan hom alleen moet 
rig. Jy word primêr deur hierdie gees 
gelei en bekragtig. Hy is ‘n groter 
werklikheid as Jesus in jou lewe. 

Wanneer Hy iemand vervul dan 
word die persoon heilig, nederig en 
diensbaar gemaak en word sy hoof-
doel die verkondiging van die evan-
gelie van verlossing. Hy werk mee 
om siele vir Christus te wen. 

Hy gee aan ‘n persoon ‘n nuwe self-
beeld wat aan hoogmoed en arrogan-
sie grens. Die hoofdoel van só ‘n 
persoon word die najaag van gees-
tesgawes, asook tekens wonderwer-
ke, status en rykdom. 

Die teenwoordigheid van die Heilige 
Gees kan kennelik aangevoel word 
waar Hy werksaam is en die Here 
Jesus verheerlik word. Dit vind op ‘n 
geestelike vlak plaas en lei na ver-
ootmoediging, oorgawe en ‘n diep 
vrede en blydskap in die Here. 

‘n Vreemde gees doen kragtoertjies 
om mense te beïndruk en te laat dink 
dat hulle in die teenwoordigheid van 
die Here is. Omdat mense deel van 
dié kragvertoning wil wees, kom hulle 
uit en stel hulleself daarvoor oop. 
Sonder dit voel hulle hol en leeg. 

Hy leer jou bid. Hy snel jou onver-
moë en swakhede te hulp en tree 

Hy leer jou mediteer. Hy help jou om 
na jou ‘regterbrein’ oor te skakel en 
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vir jou in. Hy gee aan jou verligte oë 
van die verstand sodat jy die dinge 
van God kan verstaan en ook ver-
antwoordelike besluite kan neem. 

mistiese ervarings te hê. Jy vergeet 
alles rondom jou, skakel by ‘n kos-
miese sfeer in en beleef ‘n alternatie-
we bewussynstoestand. 

Hy beheer die emosies en besluite 
van mense uit hulle harte. Die 
sentrum van ‘n persoon se beheer 
oor sy lewe verskuif van die eie-ek 
beheerde verstand en siel na sy 
wederbaarde gees. 

Emosies word van buite af geskep en 
jy tree soos ‘n gehipnotiseerde per-
soon op. Jy sal lag, huil, brul, blêr, 
kraai en blaf sonder dat jy besef 
waarom jy dit doen. Hierdie lawwig-
heid word Bybels geregverdig. 

Hy lei jou deur die Woord en deur 
jou gewete, en gee ook aan jou 
geestelike insig om die Here se wil 
te ken en te doen.  

Hy gee aan jou opdragte d.m.v. pro-
fesieë wat deur ander mense oor jou 
uitgespreek word. Uit vrees en onkun-
de gehoorsaam jy dit. 

Die Here Jesus is jou Leidsman wat 
jou deur sy Woord en Gees lei. Jy 
dien en volg Hom. 

Die leier van jou groep word ‘n kultus-
leier wat belangrike besluite voor-
skryf. Jy moet dit slaafs navolg. 

Gawes word aan jou gegee om jou 
meer diensbaar te maak. Deur die 
krag van die Heilige Gees kan jy ‘n 
getuie vir Jesus wees en ook ander 
mense met die veelvuldige genade-
gawes van die Here bedien. 

Jy kry die gawes van profetering, 
waarsêery, wonderwerke en selfgene-
sing. Goudstof val ook op mense, of 
hulle tandestopsels verander in goud. 
Al die ‘gawes’ van vreemde geeste is 
okkulties en derhalwe vals. 

Jou opdrag is om mense na die 
Here te lei, waar hulle vergifnis en 
volle verlossing van sonde kan kry. 
Dit maak nie saak deur watter vorm 
van bose mag hulle gebind was nie, 
Jesus is en bly die Verlosser, en 
onder die oortuiging van die Heilige 
Gees moet die persoon sy/haar 
sonde besef, bely en laat staan. 
Deur die bloed van die Lam sal son-
daars se harte gereinig en die mag 
van Satan verbreek word. 

Jy word misbruik om ander mense na 
byeenkomste te nooi waar hierdie 
valse herlewing aan die gang is. Daar 
kan hulle genesing kry, wonderwerke 
ervaar, dronk word in die gees en 
deur goudstof (nie die bloed van die 
Lam nie) geheilig word. Jy raak ver-
oordelend teenoor almal wat negatief 
teenoor dié moderne herlewingsbe-
weging staan. Jy kom nie agter dat jy 
deur die manipulering van jou emo-
sies en sintuie mislei word nie. 

Jy is ‘n dienskneg van Christus, ‘n 
soldaat van die kruis, en ‘n vreem-
deling en bywoner in ‘n wêreld wat 
in die mag van die Bose lê. Jy weet 
dat jy ter wille van jou geloof ver-
druk en vervolg sal word. Die outori-
teit vir jou optrede is in God se ge-
sag en beloftes geleë. In die ko-
ninkryk van Christus, ná sy weder-

Jy is ‘n koning wat nou reeds saam 
met Christus regeer. Jy het die mag 
om alle opposisie en teëstand van die 
vyand uit die pad te vee en te regeer. 
Jou eie woorde en positiewe belyde-
nis het krag om dinge te verander. Jy 
hoef nie verdrukking ter wille van jou 
geloof te hê nie, en ook nie probleme 
soos siektes en armoede in die gesig 
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koms, sal jy saam met Hom as ‘n 
koning regeer. Dan sal omstandig-
hede heel anders wees. 

te staar nie. Dit is alles ‘n teken van 
ongeloof en pas nie by ‘n ‘koning’ wat 
oorvloed moet hê nie. 

 Die groot aanklag wat die Bybel oor die saak van geestelike misleiding teen 
Christene rig, is ten opsigte van hulle naïwiteit, onkunde en gebrek aan insig oor 
gevaarlike dinge wat op ‘n onskuldige wyse aan hulle voorgehou word: “...as 
julle ‘n ander gees ontvang as [die Heilige Gees] wat julle ontvang het... laat julle 
jul dit goed geval” (2 Kor. 11:4). Die misleides is self vir hulle verwarde toestand 
te blameer omdat hulle nie onderskeidingsvermoë het nie! 

‘n Ander evangelie 

Om begryplike redes sal die verkondiging van ‘n ander Jesus onder die beïn-

vloeding van ‘n ander gees ook ‘n ander evangelie tot gevolg hê. Die duiwel 
het in sy misleidingsprogram inderdaad ‘n groot aantal ‘Christelike’ predikers wat 
hiermee besig is: 

Sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in 
apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n 
engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen 
as dienaars van geregtigheid nie (2 Kor. 11:13-15). 

 Baie van hierdie wolwe in skaapsklere staan vandag op kansels! Kom ons let 

op ‘n aantal van die ander evangelies wat deur hulle verkondig word om mense 
van die waarheid afvallig te maak en hulle op ‘n dwaalspoor te lei: 

1. Dooie vormgodsdiens 

‘n Evangelie waarin die kruisboodskap en die bloed van die Lam wat vir ons 
sondes gestort is, asook die gepaardgaande eis van wedergeboorte, nie absolute 
voorrang geniet nie, lei na ‘n dooie vormgodsdiens. Die meeste mense in Suid-
Afrika, waarvan 77% aan Christelike kerke behoort, is op pad hel toe omdat 
hulle godsdienstig maar verlore is. Die mening is al uitgespreek dat net sowat 
10% van die mense in dié land ‘n getuienis van wedergeboorte het. Die onge-
redde meerderheid het as gevolg van hulle kerkisme slegs ‘n gedaante van god-
saligheid. Die Here sal hulle eendag wegwys (Matt. 7:13-23). 
 In dooie kerke word meesal net ‘n denkbeeldige Jesus verkondig wat nie ‘n 
realiteit in mense se harte en lewens is nie. Hulle bewys wél lippediens aan 
Hom, maar Hy is niks meer as ‘n simbool waaraan kerklike tradisies en dogmas 
gekoppel word nie: 

Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs 
vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die 
gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas... Julle verstaan 
dit goed om die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou... So 
maak julle dan die woord van God kragteloos... (Mark. 7:6-13). 

   Daar is ‘n verskeidenheid teologiese tradisies en ander evangelies waardeur 
die Woord van God kragteloos gemaak word. Hieronder is die volgende: 

❑  Vergeestelikingsteologie, waarin die grondbetekenis van die Woord van 



 74 

God na willekeur deur vrysinnige denke geherinterpreteer, afgewater en ver-
ander word. 

❑  Vervangingsteologie, waardeur nuwe begrippe in die Bybel ingelees word. 
Israel word bv. deur die kerk vervang, met die gevolg dat profesieë oor die 
herstel van Israel noodwendig vergeestelik word en só hulle letterlike be-
tekenis verloor. 

❑  Ontmitologiseringsteologie is ‘n benadering waardeur verskeie Bybelse 
gebeurtenisse as mites verwerp word. Die skeppingsverhaal, asook Noag, 
die ark en die sondvloed, word as mites beskou; so ook die profeet Jona en 
die verhaal van die groot vis. Die duiwel en die hel word ook as mites be-
skou wat nie regtig bestaan nie, en deesdae selfs die hemel. 

❑  Verbondsteologie, waarin die kruis- en bloedevangelie deur ‘n verbond en 
waterdoop vervang word. Ritusse word dan die grondslag van ‘n persoon se 
redding, terwyl die Drie-enige God waarop hy homself beroep, meesal net in 
sy gedagtes bestaan en nog nooit regtig in sy lewe ingekom het nie. 

❑  Uitverkiesing, in terme waarvan ‘n persoon homself as salig beskou omdat 
God hom uitverkies het, en nie op grond van sy ontmoeting met die Here 
Jesus en die reiniging van sy sonde deur die bloed van die Lam nie. Die 
verbondsteologie word aan die uitverkiesing gekoppel, en op dié wyse word 
die fundamentele evangelieboodskap totaal kragteloos gemaak. 

❑  Bybelse moralisering, in terme waarvan verskeie wette en reëls in die 
Bybel as die grondslag vir die mens se saligheid beskou word. Hierdie 

werkeheiligheid kan ook rigiede reëls oor kleredrag insluit. Sodoende word 
daar ‘n mooi lewe sonder wedergeboorte nagestreef, en diskwalifiseer baie 
mense hulleself vir die hemel (Joh. 3:3). 

❑  Geestelike pragmatisme, op grond waarvan die mens sy eie kontemporêre 
geestelike reëls en belydenisse opstel. Die Bybel word nie as ten volle ge-
ïnspireerd beskou nie en meesal slegs histories geïnterpreteer. Jesus se 
Godheid, sy maagdelike geboorte en die dieper betekenis van sy kruisdood 
word geïgnoreer en sodoende kragteloos gemaak. 

❑  Kontekstuele teologie as ‘n skrifbeskouing waarin die verlossingswerk van 
Christus gesekulariseer en op die mens se politieke en sosio-ekonomiese 
behoeftes toegepas word. Die politieke bevrydingsteologie is een van die 
uitvloeisels van hierdie horisontalistiese toepassing van die Bybel. Geesteli-
ke waardes en die mens-God-verhouding word glad nie beklemtoon nie 
aangesien daar na politieke bevryding gestreef word. Ander kontekste soos 
groepsbelange, of die kerk en sy dogma, kan ook die evangelieboodskap 
skeef trek, inperk, afwater en marginaliseer. 

2. Israelvisie 

Die Israelvisie is ‘n onbybelse siening dat die blanke nasies van die tien stamme 
van Israel afstam. Dié mense beweer dat God Hom net met ‘Israel’ bemoei en 
dat alle ander rasse verdoemdes is. Die evangelie is egter vir elke volk, stam en 
nasie in die hele  wêreld bedoel (Matt. 28:19; Hand. 13:46-48; Kol. 3:11; Op. 7:9).  
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3. Koninkryksteologie 

Die koninkryksteologie is een van die ongelukkige gevolge van ‘n antichiliastiese 
skrifbeskouing. Chilias is van die Griekse woord chilioi afgelei wat duisend be-
teken. Chiliaste aanvaar die letterlike grondbetekenis van die Bybel, daarom glo 
hulle aan die herstel van Israel, die koms van die hemelse Bruidegom soos ‘n 
dief in die nag om sy bruid te kom haal (die wegraping), die openbaring van ‘n 
persoonlike Antichris en sy bewind tydens die sewe jaar lange verdrukking, die 
sigbare koms van Jesus én sy heiliges op die Olyfberg, die verdelging van die 
Antichris en die valse profeet tydens die wederkoms, die binding van Satan vir ‘n 
duisend jaar, die herstel van die troon van Dawid in Jerusalem, en ‘n toekoms-
tige duisendjarige ryk op aarde onder die regering van die Messias. 
 Antichiliaste sê dat ons nóú in die duisendjarige vrederyk (koninkryksbede-
ling) is, dat die duiwel tans in ‘n put gebind is, dat alle beloftes oor Israel se 
herstel op die kerk oorgedra moet word, dat daar nie ‘n persoonlike Antichris en 
ook nie ‘n wegraping en ‘n groot verdrukking sal wees nie. Sommige groepe wat 
hierdie siening huldig, sien hulleself as konings (en selfs klein godjies) wat saam 
met Jesus regeer, en eis nou reeds die voordele van die koninkryk op. Hulle wil 
dus hier en nou ‘n sigbare Christelike koninkryk op aarde vestig. 

Anders as die verskillende weergawes van ‘n dooie vormgodsdiens, is die 
koninkryksteologie op bepaalde uiterlike manifestasies van mag en heerskappy 
ingestel. Die wêreld moet sien dat die Christene in beheer is. Deur strategiese 
geestelike oorlogvoering word duiwelse vestings op aarde verbreek, gevolg deur 
‘n Christelike transformasie om die koninkryk van God op aarde te vestig. 

4. Voorspoedsevangelie 

Die voorspoedsevangelie is nou verwant aan bogenoemde siening. Die Here 
Jesus word as die oorwinnaar en die gewer van alle goeie gawes gesien. Hy 
regeer nou en op grond van sy oorwinning oor die magte van die duisternis kan 
ons ook volkome oorwinning oor siektes, armoede en allerlei ander probleme 
hê. ‘n Persoon wat nie in voorspoed en rykdom leef nie, word as ‘n swak gelo-
wige bestempel wat nog nie sy volle erfenis in besit geneem het nie. Hy moet 
leer hoe om deur visualisering en positiewe belydenis vir homself voordelige 
omstandighede te skep en in alle opsigte van sy bestaan soos ‘n koning te leef. 
 Van ‘n moeilike stryd in ‘n bose wêreld (Joh. 16:33, 1 Pet. 4:12, 1 Joh. 5:19) 
wil hierdie mense niks weet nie – ook nie van al die aanslae wat Paulus in sy 
bediening beleef het nie (2 Kor. 1:8-11 en 11:23-29). Dit, sê hulle, kan alles 
maklik oorwin word as jou geloof sterk genoeg is. 
 Uit die aard van die saak het sulke mense nie ‘n sterk wederkomsverwagting 
nie omdat hulle ‘koninkryk’ reeds aangebreek het. Hulle is ook nie ondersteu-
ners van Israel nie omdat hulle self God se volk op aarde is. 

5. Rekonstruksionisme 

As ‘n kombinasie van die vorige twee sienings behels rekonstruksionisme ‘n 
plan van aksie om die wêreld oor te neem en oral Christelike regerings te vestig. 
Op dié manier moet die koninkryk van God ook fisies op aarde kom. Rekon-
struksioniste is baie positief oor die toekoms, en hulle verwag groot herlewings. 
Hulle is vas oortuig daarvan dat Christelike regerings verkies gaan word en dat 
Christene oral hoë poste sal verkry en in sleutelposisies in die openbare lewe 
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aangestel sal word. 
Op grond van hierdie siening verwag baie rekonstruksioniste dat die Here 

déúr hulle sy Utopia in ‘n bepaalde land, en uiteindelik in die hele wêreld, sal 
vestig. Hulle het al met groot oortuiging aan verkiesings deelgeneem om so-
doende die beheer in ‘n land oor te neem. Tot hulle bittere ontnugtering is die 
verkiesings omtrent oral deur humanistiese, nuwe wêreldorde georiënteerde 
partye gewen – soos bv. in Amerika en Suid-Afrika. 
 Dié mense is so positief dat hulle niks van negatiewe dinge soos die Anti-
chris en groot morele en godsdienstige verval in die eindtyd wil weet nie. Hulle is 
positiewe denkers en skep in hulle gedagtes die ideale Christelike wêreld. Vol-
gens die Bybel gaan hulle mooi drome egter nie realiseer nie, omdat daar in die 
eindtyd donker tye oor die aarde kom wat op die groot verdrukking gaan uitloop 
(Matt. 24:21-22, 2 Thess. 2:3, 2 Tim. 3:1-5, Op. 3:10). 
 Sonder om ongelowig of fatalisties te wees, moet mens duidelik kennis neem 
van die tydsomstandighede wat volgens die Bybel voor die wederkoms op aarde 
sal heers, en terdeë daarmee rekening hou. Vrede sal nie op die aarde neerdaal 
voordat die Vredevors teruggekom en die vyand verdelg het nie! (Op. 19:19-21). 

6. Buite-Bybelse openbarings 

In baie evangelies word daar deesdae, soos ook in die nie-Christelike gelowe, ál 
hoe meer erkenning aan buite-Bybelse openbarings gegee. Dit sluit drome en 
visioene in, asook profesieë wat nie direk aan die Bybel gekoppel is nie. Die 
boeke van profete soos Nostradamus word herdruk en is in groot aanvraag. 
Geskrifte van die Boere-profeet van weleer, siener Van Rensburg, geniet ook 
wye aanhang in hierdie tyd van onsekerheid en onkunde oor Bybelse profesieë. 
 Gesigte en visioene neem só toe dat die mense hulle al hoe minder aan 
Bybelse profesieë steur. Die gevolg is dat hulle hulself blootstel aan geestelike 
boodskappe waarvan hulle die oorsprong glad nie ken nie, en wat dus ook nie 
geverifieer kan word nie. In goedertrou aanvaar hulle hierdie inligting en voor-
skrifte omdat die profeet of dromer na bewering ‘n ‘Christen’ is. Daar is egter 
waarsêende geeste wat van die duiwel af is, asook okkultiese gawes van helder-
siendheid, afstandswaarneming, astrale projeksie en ingewings tydens diep 
meditasie, wat deur selfaangestelde profete gebruik word om mense mee te 
mislei. Kristalballe word ook vir dié soort profesieë gebruik.  
 Die Bybel waarsku ons dat daar veral in die eindtyd baie valse profete op die 
toneel sal verskyn en groot massas mense deur hulle tekens, wonderwerke en 
valse leerstellings sal mislei (Matt. 24:11, 24; 2 Pet. 2:1-3; 1 Joh. 4:1). 
 Dit is in ons eie belang om net by die Bybel te bly en dit as die enigste bron 
van kennis oor God se raadsplan vir die mens te gebruik. Luister na die stem 
van die Heilige Gees soos wat Hy die Woord aan jou openbaar. Moenie na self-
aangestelde “profete” luister en ‘n volgeling van mense word nie. 

7. Dispensasionele verwarring 

‘n groot rede vir baie van die verkeerde leringe van ons tyd is die onvermoë om 
tussen die dispensasie van die kerk en die toekomstige dispensasie van die 
duisendjarige vrederyk op aarde te kan onderskei. Dié twee dispensasies word 
saamgegooi en dit loop op ‘n koninkryksteologie uit. Dit is belangrik om hierdie 
twee bedelings duidelik van mekaar te onderskei sodat ons nie moet dink dat 
die duiwel nou gebind is en dat ons nou konings is wat regeer, oorvloedige en 
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probleemvrye toestande beleef, en nooit armoede, geestelike aanslae of siektes 
hoef te ervaar nie. Dié twee bedelings kan só gekontrasteer word: 

DIE KERKBEDELING DIE VREDERYK 

Die koninkryk is nou verborge en ons moet 

deur vele verdrukkinge daarin gaan (Joh. 18: 

36, Matt. 13:11; Hand. 14:22). Ons is nie ko-

nings nie, maar soldate van die kruis (Ef. 6:10-

12). Ons burgerskap is in die hemel (Fil. 3:20). 

Ná die kerkbedeling kom Jesus as Koning 

terug om sy koninkryk te openbaar (Hand. 15: 

16-17). Hy sal as Koning op die troon van 

Dawid heers (Luk. 1:31-33; Jes. 2:3-4) en die 

nasies met ‘n ysterstaf regeer (Op. 19:15). 

Satan beklee nou, a.g.v. mense se vrye wil om 

te kan besluit wie hulle wil dien, ‘n magsposisie 

op aarde. Hy is die owerste van hierdie wêreld 

(Joh. 14:30), die god van hierdie wêreld (2 Kor. 

4:4) en ‘n maghebber (1 Joh. 5:19) wat soos ‘n 

brullende leeu rondloop (1 Pet. 5:8-9). 

Satan sal vir ‘n duisend jaar gebind en dit bo 

hom verseël wees sodat hy die nasies nie kan 

verlei nie (Op. 20:1-3). Daarna sal hy ‘n kort 

tydjie ontbind word om sy verleidingswerk te 

hervat. Dan sal hy en sy volgelinge in die poel 

van vuur gewerp word (Op. 20:7-10). 

Ons is nou vreemdelinge en bywoners in die 

teenswoordige bose wêreld (1 Pet. 2:11; Heb. 

11:13: Gal. 1:4). 

In die vrederyk sal ons die aarde beërwe en 

saam met Christus as konings regeer (Op. 20: 

6; Op. 5:9-10). 

Valse vrede, konflik en haat heers op aarde 

(Ps. 28:3; Jer. 6:14; Matt. 10:34). 

Sigbare vrede sal op aarde heers en geen 

oorloë gevoer word nie (Jes. 2:4; 9:5-6). 

Israel is as volk geestelik verblind en verstrooi 

onder die nasies (Matt. 23:37-38; Luk. 21:24). 

Israel fisies én geestelik herstel in hulle land 

(Jes. 12:6; 27:6; Eseg. 36:24-28; Sag. 8:23). 

Geestelike duisternis en onkunde heers op die 

aarde (Joh. 3:19; Matt. 7:13-14). 

Die Here word oral geken en gedien (Hab. 2: 

14; Jer. 3:17; 31:34) 

Siekte, pyn en lyding is algemeen (Joh. 5:2-3). Siekte en lyding sal verdwyn (Jes. 33:24). 

‘n Kort lewensverwagting in die huidige bede-

ling (Ps. 90:10). 

Hoë ouderdomme, soos voor die vloed, sal 

weer voorkom (Jes. 65:20, 22). 

Die skepping is aan nietigheid en rampe on-

derworpe, daarom kom misoeste ook voor 

(Rom. 8:20-21; Hab. 3:17-18). 

Harmonie en oorvloed in die skepping, met 

baie groot oeste (Jes. 11:6-9; 41:18-19; 55: 

13; 65:25; Amos 9:13). 

Tans leef ons in ‘n wêreld vol ongeregtigheid 

(Jes. 5:18, 22-23). Die toorn van God gaan van 

die hemel af geopenbaar word oor al die god-

delooshede en ongeregtigheid van die mense 

(Rom. 1:18; Jes. 13:9-13). 

Reg en geregtigheid sal oral op aarde geskied 

(Jes. 1:26). Die Messias sal ‘n Regter wees 

wat die reg soek en gou is in geregtigheid 

(Jes. 16:5). Omdat Satan gebind is, sal die 

nasies nie aktief sondig nie (Jer. 3:17). 

8. Universalisme 

Die eindbestemming van alle valse en verdraaide evangelies is die universalis-
tiese evangelie van die nuwe wêreldorde en die Nuwe Era Beweging, waarin 
hulle almal saam as ‘n korporatiewe alliansie van wêreldgodsdienste hegte aan-
sluiting by mekaar sal vind. Hulle adem dieselfde gees van verderf en is op die-
selfde ideaal van wêreldeenheid ingestel. Soos verskillende vertakkings van ‘n 
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rivier vloei hulle saam en vat hande om hulle gemeenskaplike ekumeniese doel-
stelling van eenheid op aarde te verwesenlik. 
 Die tradisioneel Protestantse wêreld het met slegs geringe uitsonderings tot 
in sy kern verrot geraak en werk nou hartlik met die nie-Christelike godsdienste 
saam. Ten spyte van sekere vervalle, liberale teoloë se aansprake oor die alge-
mene genade van God, kan die geskrifte van ander gelowe beslis nie as open-
baringskanale van God se wil aanvaar word nie. Net die Bybel het God se stem-
pel van egtheid. Die absolute profetiese akkuraatheid daarvan het al die toets 
van etlike eeue deurstaan. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar die on-
verganklike Woord van die Here sal vir altyd stand hou! (Matt. 24:35). 

Die verdorwenheid van moderne teologiese denke neig tans vinnig in die 
rigting van ‘n holistiese samehang met die ander gelowe. Hulle werk koorsagtig 
aan hulle universele teologie en bou hartlik saam aan ‘n nuwe toring van Babel. 
 Die intergeloofsbeweging gaan wêreldwyd van hierdie holistiese veronder-
stelling uit. Hulle bring die verskillende gelowe bymekaar uit en smee bande van 
samewerking en eenwording. Eers bevorder hulle die idee van godsdiensgelyk-
heid; daarna is godsdienseenheid op hulle agenda, gebaseer op die veronder-
stelling dat alle gelowe dieselfde God aanbid. Wanneer dié idee gevestig is, sal 
die gemeenskaplike Messias van alle godsdienste, die Antichris, op die toneel 
verskyn en vinnig na godsdienstige en politieke wêreldleierskap uitstyg. Die hoof 
van die hiërargie van ander Jesusse sal dan geopenbaar wees. 

Die ekumeniese beweging 
Die mees uiterste vorm van godsdienstige verval word in die sinkretisme van die 
ekumeniese beweging aangetref. Binne die verband van alle groot godsdienste 
begin daar eers net ‘n interne eenheidsbeweging om skeurings te oorbrug en 
kerke weer bymekaar uit te bring. In hierdie stadium van die proses voel die aan-
hangers van ‘n kerkfamilie nie bedreig nie, omdat die eenheid ‘n interne saak is 
om onderlinge harmonie te skep en hulle eie huis in orde te kry. 

Spoedig gaan die verenigingsbeweging egter oor die grense van sy aan-
vanklike doelstelling, en word daar samewerking en eenheid met alle wêreld-
godsdienste nagestreef. Die sinkretisme en kompromie neem dan geweldige af-
metings aan omdat niks in die pad van ‘n godsdienstige wêreldbroederskap mag 
staan nie. Die einde van hierdie pad van kompromie en eenwording is die open-
like verering van ‘n gemeenskaplike wêreldmessias, die Antichris (Op. 13:4). 

Die samewerking met valse godsdienste is egter van die begin af ten sterk-
ste deur die Here verbied: 

Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag 
geen ander gode voor my aangesig hê nie (Ex. 20:2-3). 

Wat die ekumeniese beweging egter doen, is om die aandag van God af te 
trek en in ‘n horisontale gerigtheid sy eie godsdienstige mag te konsolideer. Uit-
eindelik word daar met ander godsdienste saamgewerk om hierdie magsbasis 
tot op sy maksimum potensiaal te verbreed. Daar word nie alleen met die aan-
bidders van ander gode onderhandel en saamgewerk nie, maar dit word ten 
koste van die God van die Bybel gedoen. In sy diepste wese is die ekumeniese 
beweging dus ‘n sataniese sameswering teen die Bybel en teen die enigste 
ware godsdiens. Daar sal nou kortliks op die geskiedenis van die ekumeniese 
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beweging binne ‘Christelike’ verband gelet word, en aangetoon word dat dit ook 
universele doelstellings het. 

Die Wêreldraad van Kerke 

In 1948 is die Wêreldraad van Kerke (WRK) in Amsterdam gestig met die doel-

stelling van Een Kerk vir Een Wêreld. Van die begin af was dit egter duidelik 
dat dié liggaam nie net die Christelike kerke wil verenig nie, maar inderdaad ‘n 
wêreldwye alliansie van godsdienste wil skep. Die volgende besluite en stand-
punte dien as bewys hiervan: 

 In 1961 het die WRK sy derde sessie in New Dehli gehad. Die tema van die 
konferensie was: Jesus Christus, die lig van die wêreld. Hiermee is nie die 
Bybelse Christus bedoel nie, maar die Kosmiese Christus. Hindoes en Boed-
dhiste is as anonieme Christene beskryf op grond van die algemene genade. 
Dit berus op die veronderstelling dat Jesus die hele wêreld met God versoen 
het. Sommige mense weet dit nog nie, maar hulle is reeds met God versoen 
en op pad hemel toe (aldus die WRK). 

 Op sy 1968 konferensie in Uppsala, Swede, het die visie van die WRK verder 
as die vereniging van die kerk gegaan en het hulle hulself vir ‘n verenigde 
mensdom in ‘n nuwe internasionale orde begin beywer. Mense van alle rasse, 
kulture en godsdienste moet vir die nuwe wêreldorde verenig word. Hiervoor 
is die volgende twee programme gestig: Die Program om Rassisme te Beveg, 
waardeur geweld in die bevryding van mense en volkere teologies geregver-
dig en miljoene rande aan sg. bevrydingsbewegings geskenk is om ‘onder-
drukkende’ regerings tot ‘n val te bring. Dan is daar ook die minder bekende 
Program van Dialoog met die Lede van Ander Lewende Godsdienste gestig. 
Sedert 1970 toe laasgenoemde program begin is, is daar nie meer van nie-
Christelike godsdienste gepraat nie, maar van ander lewende godsdienste. 
Die idee van die universele God van alle gelowe word hierdeur gepropageer. 
Dié program se Bangkok-konferensie in 1973 is in die lig hiervan nie deur ‘n 
Christen geopen nie, maar deur die presidente van die Wêreld Boeddhistiese 
Vereniging. Sy het die gode van alle godsdienste aangeroep om aan die hele 
mensdom redding te skenk. 

 Op die 1975 Nairobi konferensie van die WRK is die verdere, meer intieme 
vereniging van die mensdom bespreek. Een van die geslote vergaderings oor 
geestelikheid is deur Katolieke, Ortodokse- en Pinkster-Christene, asook Hin-
does, Boeddhiste en ‘n ateïs bygewoon. 

 Die 1983 Vancouver konferensie in Kanada het ook erkenning aan die tradi-
sionele geloof van die Rooi Indiane gegee. ‘n Totempaal is opgerig wat al die 
verskillende geeste verteenwoordig. Die voorstel is hier gemaak dat alle gods-
dienste hande moet vat om vrede op aarde te help bevorder. 

 Op die 1991 konferensie in Canberra, Australië, is gesê dat ‘n versoenende 
benadering deur die Christelike godsdiens gevolg moet word. Geregtigheid 
en vrede moet oral bevorder word. Daar is beklemtoon dat dit ‘n intergeloofs-
aksie moet wees, omdat een godsdiens alleen nooit vrede in ‘n troebel en 
verdeelde wêreld sal kan bring nie. By hierdie konferensie het toordokters 
van die Australiese Inboorlinge ‘n vuur met nat blare gemaak, sodat dit ‘n 
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digte rookwolk afgegee het. Die 4000 afgevaardigdes is toe versoek om deur 
die rookwolk te loop om hulle vir die voorvadergeeste van die Inboorlinge 
aanvaarbaar te maak. Die bewering is gemaak dat die Heilige Gees ook in 
die rookwolk teenwoordig was. Dit is hoogs godslasterlik om die Heilige Gees 
met demone en die geeste van voorvaders gelyk te stel. Op die konferensie 
is gesê dat sendingwerk onnodig is, omdat God in alle kulture en gelowe 
aanwesig is. Die Christendom is vir die WRK dus nie ‘n unieke openbarings-
kanaal van God nie, maar een van baie gelowe waardeur Hy Homself aan die 
wêreld openbaar. Alle godsdienste is uit dié oogpunt gelyk en die een mag 
nie die ander in ‘n slegte lig stel nie. 

 Die mees onlangse konferensie van die WRK is in 1998 in Harare, Zimbab-
we, gehou om die 50ste bestaansjaar van die organisasie te herdenk. Ernstige 
kommer is oor die toekoms en aktiwiteite van die WRK uitgespreek omdat die 
bydraes deur lidkerke drasties afgeneem het. As gevolg hiervan kan baie van 
die Raad se aktiwiteite nie meer op vorige vlakke gehandhaaf word nie. 

 Die WRK het sy misleidende ekumeniese doel gedien om die Christendom 
met die nie-Christelike gelowe te assosieer. Dit staan egter nou in die pad van 
groter eenheid met Rooms-Katolisisme en die ander wêreldgodsdienste. Gedu-
rende die afgelope dekade is die inisiatief in ekumeniese verhoudings toene-
mend deur intergeloofsgroepe soos die Parlement vir Wêreldgodsdienste en die 
Verenigde Godsdienste Inisiatief oorgeneem. 

Streeksrade van kerke 

Daar is in verskeie lande streeksrade van kerke wat erkenning aan die WRK 
gee, en ook befondsing van die WRK en ander ekumeniese liggame ontvang 
het. Twee hiervan is die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) en die Council 
of Churches in Namibia (CCN). Die SARK was sedert sy ontstaan in 1968 ten 
nouste by die bevordering van die WRK se bevrydingsteologie betrokke, wat op 
die politieke bevryding en sosio-ekonomiese opheffing van onderdruktes gerig 
is. Ander terme vir dié mensgerigte en polities-georiënteerde teologie is protes-
teologie, teologie van die revolusie en kontekstuele teologie. Dit is soms ook 
swart teologie genoem en tans word die klem op die teologie van versoening ge-
plaas. Groter eenheid moet geskep word. 

‘n Onlangse algemene sekretaris van die SARK, Me. Brigalia Hlophe Bam, 
het die voorwoord vir haar organisasie se boekie Rite of Reconciliation geskryf. 
Hierin word versoeningsrituele aan lidkerke voorgestel waarin die voorvader-
geeste aangeroep én Christus ook aanbid word. Hierdeur volg sy die tradisie 
van haar voorgangers na, wat ooreenkomstig die voorbeeld van die WRK dik-
wels die hand van versoening na ander gelowe uitgesteek het. 

Die vorige algemene sekretarisse van die SARK was almal diep by die inter-
geloofsbeweging betrokke. Dr. Frank Chikane het in 1990 die hoofreferaat op ‘n 
konferensie van die multigodsdienstige Wêreldkonferensie vir Godsdiens en 
Vrede (WKGV) in Johannesburg gelewer. Hy het gesê: 

Ek wil graag die WKGV bedank vir sy goeie werk in Suid-Afrika. In die laaste paar jaar 
het dit kontak bewerkstellig en konstruktiewe dialoog met mense van verskillende 
gelowe gevoer en daardeur ‘n beter verstandhouding tussen hulle geskep. Hierdeur 
is daar op die stryd teen apartheid voortgebou, omdat mense van verskillende 
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gelowe skouer aan skouer teen dié bose sisteem geveg het.  

Dr. Chikane het in sy referaat verskeie WRK uitsprake aangehaal ter onder-
steuning van sy voorstel vir ‘n sekulêre staatsvorm in Suid-Afrika waarin daar 
geen statutêre erkenning aan een godsdiens bó ‘n ander gegee moet word nie. 
Hy werk dus mee om die Christendom te ondermyn. 

‘n Ander voormalige sekretaris van die SARK is dr. Beyers-Naudé. Sy ver-
soek is dat die Verenigende Gereformeerde Kerk nie alleen tot die SARK sal 
toetree nie, maar ook by die WRK moet aansluit. 

Nog ‘n voormalige algemene sekretaris, aartsbiskop Tutu, het die vreemde 
stelling gemaak dat God nie ‘n Christen is nie! Hy sê dat God veel langer as die 
Christendom bestaan. In gedenklesings tot Tutu se eer is die geleentheid ook al 
aan ‘n Moslem gebied om ‘n referaat te lewer. 

John de Gruchy was ook ‘n baie prominente lid van die SARK, en redakteur 
van die tydskrif, Kairos. Deur sy geskrifte is die kontekstuele bevrydingsteologie 
sterk gepropageer. Later was hy professor in Godsdienswetenskap aan die Univer-
siteit van Kaapstad, en tans direkteur van die RGN se Instituut vir Vergelykende 
Godsdiens. Volgens ‘n tydskrif van die RGN sien hy sy huidige taak soos volg: 

Die Instituut poog om beter begrip tussen die verskillende gelowe in Suid-Afrika te 
skep… Godsdiensonderrig in skole behoort nie net in die belang van een godsdiens 
te wees nie, maar onderrig te bied wat tot ‘n beter verhouding tussen al die gelowe 
in ons land sal lei. 

Die stukrag ten gunste van ‘n intergeloofsbenadering word ál hoe sterker. 

Multigodsdienstige beweging 

Wêreldliggame soos die Verenigde Nasies stel hulle hoop in die multigodsdiens-
tige ekumeniese beweging om 'n wêreldbroederskap tussen alle mense te skep 
en geloofsgroepe te verenig in voorbereiding op die instelling van ‘n nuwe wê-
reldorde. Die Verenigde Godsdienste Inisiatief is tydens die millenniumberaad 
van die VN in die jaar 2000 in die lewe geroep om vrede, eenheid en same-
werking tussen alle gelowe te help skep. Hulle streef daarna om in ‘n Verenigde 
Godsdienste Organisasie met ‘n voltydse sekretariaat te ontwikkel.  
 Die Parlement vir Wêreldgodsdienste is ‘n ander, baie bekende intergeloofs-
forum. In 1893 is die eerste konferensie van hierdie parlement in Chicago in 
Amerika gehou. Toe het 400 afgevaardigdes van 41 gelowe met mekaar beraad-
slaag. 100 jaar later, in 1993, is die tweede konferensoe ook in Chicago gehou. 
Toe het meer as 7000 lede van 250 gelowe die konferensie bygewoon. Ses jaar 
later, in Desember 1999, is hulle derde internasionale konferensie in Kaapstad 
gehou. As een van die mees verteenwoordigende multigodsdienstige organisa-
sies in die wêreld, sien die PWG dit as sy taak om die godsdienstige koers vir 
die nuwe millennium te help bepaal. 
 Oor die keuse van Kaapstad vir die aanbieding van die 1999-konferensie, is 
gesê dat dit gedoen is omdat Suid-Afrika die beste hoop vir die toekoms simboli-
seer. Hierdie land het volgens die PWG ‘n buitengewone morele en geestelike 
oorwinning oor sy verlede van isolasie, konflik en oorheersing deur net een 
godsdiens behaal. Jane Kennedy, ‘n segspersoon van die PWG in Kaapstad, 
het gesê: “Die konferensie van die PWG is waarlik ‘n besondere geleentheid… 
Ons, in hierdie land, het deur die donker nag van ons siele gekom en staan nou 
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op die vars braakgrond van oneindige moontlikhede met geen reëls, geen 
grense en geen beperkings nie. Van nou af is dit die verantwoordelikheid van 
elkeen van ons om ons eie toekoms uit te werk, ons eie bestemming te bepaal 
en ons eie reënbooggeaardheid in al sy wonderlikheid te ontdek.” Ons moet 
mekaar dus geestelik verryk en ons eie toekoms uitwerk. Sodoende bou die 
gevalle mensdom ‘n nuwe toring van Babel waarin hy self sy eie god en die 
bepaler van sy lotgevalle word. In die proses verhef hy homself teen die openba-
ring van die Drie-enige God en sy onfeilbare Woord deur die Christelike onder-
skeid tussen die enigste ware godsdiens en al die valse godsdienste heeltemal 
te verwerp. Dit skep ‘n vrugbare teelaarde vir intergeloofsdenke en die stigting 
van organisasies waarin alle gelowe op aarde kan hade vat. 
 Die god van hierdie wêreld, Satan, verblind die sinne van die ongeredde 
mense (2 Kor. 4:4) om hulle te verenig vir die openbaring van die wêreldregering 
en universele messiasskap van die Antichris. Die leuen word wyd versprei dat 
alle gelowe dieselfde skeppergod aanbid en dat almal van hulle dieselfde bood-
skap van liefde, verdraagsaamheid en onderlinge aanvaarding verkondig. Hier-
die valse aannames vorm die grondslag van die multigodsdienstige ekumeniese 
beweging wat onder alle nasies op aarde gevestig word. 
 Hierdie Babiloniese gees van handevat om die wêreld te verenig, is besig 
om vinnig na alle misleide godsdiensleiers in die wêreld te versprei. Hulle baan 
die weg vir Openbaring 6 se ruiter op die wit perd wat as 'n valse vredevors op 
die wêreldtoneel sal verskyn. In nabootsing van Christus en sy bruid, die ware 
kerk, sal die Antichris ook 'n bruid hê – die moederorganisasie van al die valse 
gelowe. In Openbaring 17 word gesê dat sy op die dier se rug sal ry. Haar naam 
is "Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gru-
wels van die aarde." Sy het die bloed van die heiliges aan haar hande, en daar-
deur word sy as die groot teëstander van die koninkryk van God op aarde be-
skryf. Uit die oogpunt van die tradisioneel Christelike wêreld verloop die proses 
van wêreldekumene deur die volgende sewe fases: 

1.  Eenheid in die Christelike wêreld, ook tussen Protestante en Katolieke; 

2.  godsdiensgelykheid tussen alle gelowe in lande se grondwette, staatstruk-
ture en onderwysstelsels; 

3.  die vorming van intergeloofsalliansies tussen alle gelowe; 

4.  die propagering van die idee van die universele God wat deur alle gelowe 
aanbid word; 

5.  klimaatskepping vir die koms van die universele messias van alle gelowe; 

6.  die verskyning van die wêreldmessias en sy gesamentlike aanbidding deur 
alle gelowe; en 

7.  die verpligte aanbidding van die Antichris as God, 3½ jaar ná sy verskyning. 

 Wanneer fase 6 bereik is, sal die verdorwe, multigodsdienstige “hoer” die 
toppunt van haar populariteit en openbare steun geniet terwyl sy op die dier se 
rug ry. In fase 7 vind haar skielike val en verderf plaas. 
 Dit is 'n bekende Bybelse feit dat evangeliese gelowiges hulleself nie in 'n 
ekumeniese assosiasie met die nie-Christelike gelowe kan begewe nie: “Watter 
ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met 
die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? 
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… Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here… en Ek sal 
julle aanneem” (2 Kor. 6:15-17). 
 Ná die koms van die Antichris sal die ekumeniese organisasie van valse 
gelowe slegs 3½ jaar hê om heerskappy te voer en die hele wêreld agter die 
verering van die Antichris as die universele messias van alle gelowe te verenig. 
Daarna sal die Antichris homself van die posisie van wêreldmessias af na dié 
van God verhef en die onvoorwaardelike aanbidding van alle mense opeis. 
Paulus sê dat hierdie teëstander homself “sal verhef bo al wat God genoem 
word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal 
sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4). 
 In hierdie stadium sal die werklike motief van die intergeloofsbeweging ge-
openbaar word. Dit sal dan duidelik wees dat die verenigde godsdienste in plaas 
van blywende vrede die toneel vir die grootste konfrontasie op aarde geskep 
het. Die ekumeniese beweging self sal die eerste slagoffer wees wanneer die 
Antichris die verpligte aanbidding van homself as God instel. Openbaring 17:16 
sê: “En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en 
haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand.” 
 Die Antichris sal dan al sy volgelinge mobiliseer – dit is hulle wat hom aanbid 
en sy nommer op hulle regterhand of voorkop ontvang het – om die koms van 
die ware Christus by die Olyfberg in Jerusalem in te wag en vir wêreldheer-
skappy teen Hom te veg. Dit sal ‘n geveg tussen twee koninkryke wees: dié van 
God en dié van Satan. Dit sal na ‘n verpletterende neerlaag vir die Antichris en 
sy wêreldmag lei, en na die sigbare vestiging van Christus se koninkryk op 
aarde. Die intergeloofsbeweging met al sy valse eenheids- en vredespraatjies 
dien dus ‘n uiters bose doel om die mensdom te mislei om met die komende 
Antichris saam te werk en aan sy oorlog teen die ware Christus deel te neem. 
Dit sal ‘n oorlog tussen twee godsdienste wees – die enigste ware godsdiens 
van die Drie-enige God en die alliansie van die Antichris se valse godsdienste. 
Ons moet duidelik begryp dat die geforseerde samewerking tussen alle gelowe 
eintlik die wêreld op die grootste jihad (‘heilige oorlog’) van alle tye voorberei. Dit 
is waarom demoniese magte ingespan sal word om al die nasies te mobiliseer 
om teen die ware Christus te veg wanneer Hy terugkom (Op. 16:13-16). 
 Net die Here Jesus kan ware vrede in mense se harte én op aarde skep. Hy 
het gesê: “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die 
wêreld gee, gee Ek aan julle nie” (Joh. 14:27). Daar is ‘n groot verskil tussen 
Christelike en wêreldse vrede. Eersgenoemde is op die versoening tussen God 
en die mens deur die kruisdood van Jesus gebaseer en laasgenoemde op hu-
manistiese onderhandelings en kompromie wat nie enige haatdraendheid of 
ideologiese en godsdienstige verskille blywend uit die weg kan ruim nie. 
 Het jy al jou hart en lewe vir die Vredevors, Jesus Christus, gegee deur jou 
tot Hom te bekeer en al die sondes wat skeiding tussen jou en Hom maak, te 
bely en te laat staan? As jy nog op die multigodsdienstige dwaalweë van die 
wêreld is, sal jy nie ware vrede vind nie. Net die Here Jesus is ons vrede en 
geregtigheid (Ef. 2:13-14; Fil. 3:9) en Hy alleen kan aan jou ‘n vrede gee wat alle 
verstand te bowe gaan. 
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5. Aanslag op die Bybel 
Die aanslag op die Bybel neem verskillende vorms aan. Die drie wat in hierdie 
hoofstuk aangespreek word, is (1) swak en foutiewe vertalings na aanleiding van 
onvolledige grondtekste en bedenklike vertaalmetodes, (2) die ontkenning van 
die status van die Bybel as die geïnspireerde Woord van God, en (3) die foutiewe 
vertolking van die Bybel in prediking, waarin die betekenis daarvan dikwels deur 
vergeesteliking en ander hermeneutiese metodes verander of afgewater word. 

Verdraaiings in die Nuwe Vertaling 
In die jare sedert die Nuwe Afrikaanse Vertaling (NAV) in 1983 deur die Bybel-
genootskap vrygestel is, het ‘n skokkende lang lys vertaalfoute, verdraaiings, af-
gewaterde stellings en weglatings aan die lig gekom. Hierdie foute kan gedeel-
telik herlei word na die onvolledige grondteks wat gebruik is, en andersyds na 
die willekeurig eksegetiese vertalingsmetode, naamlik die dinamies-ekwivalente 
metode, wat in die vertaalproses gevolg is. 
 Die vertalers het hulleself die vryheid veroorloof om in terme van hulle eie 
teologiese raamwerk verklarend te vertaal en in die proses die betekenisse van 
baie tekste te verander. ‘n Doelbewuste poging is ook aangewend om Ou Testa-
mentiese Messiaanse profesieë só te verdraai dat die leser nie moet agterkom 
dat dit op die Here Jesus dui nie. 
 Indien hierdie vertaling as ‘n parafrase bemark is, sou dit minder misleidend 
gewees het. Om dit egter ten spyte van die vrysinnige vertaling, weglatings en 

subjektiewe veranderings nog steeds Die Bybel te noem is, om die minste te sê, 
aanmatigend. Dat daar waarheid in hierdie vertaling is wat deur die Here as deel 
van sy woord geëer sal word, word nie ontken nie. Dit is egter nie die hele waar-
heid en niks anders as die waarheid nie. 
 Die Here sê duidelik: 

Julle mag by die woord wat Ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks 
van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat 
Ek julle beveel (Deut. 4:2). 

 ‘n Aantal van die belangrikste verskille tussen die Ou Vertaling (1933 soos in 
1953 hersien) en die Nuwe Vertaling word hieronder aangetoon. Slegs enkele 
tekste word uit die Ou Testament aangehaal: 

Génesis 43:34 

Ou Vert.: “Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan... 
En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword.” 

Nuwe Vert.: “Elkeen se kos is van Josef se tafel af aangegee... Hulle het wyn gedrink en 
saam met Josef dronk geword.” 

Psalm 22:17 

Ou Vert.: “...‘n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete 
deurgrawe.” 
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Nuwe Vert.: “Die bende misdadigers sak op my toe, hulle bind my hande en voete 
vas.” 
Kommentaar: Hierdie is ‘n Messiaanse profesie wat op die kruisiging dui. Jesus 
se hande en voete is nie vasgebind nie, maar deurgrawe (of deurboor). 

Jesaja 7:14 

Ou Vert.: “Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger 
word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.” 
Nuwe Vert.: “Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger 
word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem.” 
Kommentaar: Dit is ‘n teken (‘n wonderwerk) as ‘n maagd swanger raak, maar 
nie as ‘n jong vrou swanger raak nie. Die Nuwe Vertaling skram doelbewustelik 
van die maagdelike geboorte van Jesus en ‘n konnotasie met Matt. 1:23 weg. 

Daniël 7:13 

Ou Vert.: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een 
gekom soos die Seun van 'n mens” [of “Seun van die mens.” In die King James Version 
word dit as Son of man vertaal]. 
Nuwe Vert. “My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand 
aangekom, iemand soos 'n menslike wese.” 

Kommentaar: Die titel die Seun van die mens kom hier die eerste keer in die 
Bybel voor, en dui onmiskenbaar op Jesus. Die Nuwe Vertaling verdraai dié titel 
só dat niemand dit kan erken nie. Die oorspronklike Chaldeeuse woord, bar, 
beteken seun, en nie slegs ‘n vervaagde menslike wese nie. 

Sagaria 12:10 

Ou Vert.: “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek 
uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle 
deurboor het.” 

Nuwe Vert.: “Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem 
bring Ek 'n gees van welwillendheid en van berou: hulle sal na hom kyk vir wie hulle 
doodgesteek het.” 

Kommentaar: In Sagaria sê die Here dat Hy die Heilige Gees, die “Gees van 
genade en smekinge”, net voor die eindtydse koms van die Messias oor Israel 
sal uitstort sodat hulle Hom aan sy deurboorde hande en voete sal kan uitken en 
na Hom kan opsien vir redding. Die Nuwe Vertaling maak hiervan net ‘n huma-
nistiese “gees van welwillendheid” wat onder mense vaardig sal word. Weer 
eens skryf hulle die Messias uit die Ou Testament en verwys nie na “My vir wie 
hulle deurboor het” nie, maar na “hom vir wie hulle doodgesteek het.” Jesus is 
nie doodgesteek aan die kruis nie, maar het self sy lewe afgelê (Joh. 10:17-18). 
Die Hebreeuse woord, daqar, beteken deurboor of wond. ‘n Deurboorde per-
soon kán aan sy wonde beswyk, maar dit word nié deur hierdie woord geïmpli-
seer nie. Dit is totaal verkeerd om te sê dat Hy doodgesteek is. 

Miga 5:1 

Ou Vert. “En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou 
sal daar vir My uitgaan een wat 'n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die 
voortyd, uit die dae van die ewigheid.” 
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Nuwe Vert. “Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit 
jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver 
terug, in die gryse verlede.” 

Kommentaar: Volgens die nuwe weergawe van die teks bestaan die Messias 
nie van alle ewigheid af nie, en is sy begin iewers in die gryse verlede. Weer 
eens wil die vertalers nie hê dat Jesus hierin gesien moet word nie. Volgens 
Matt. 2:6 en Joh. 7:42 is Miga 5:1 egter onteenseglik ‘n Messiaanse profesie. 

Verdere Ou Testamentiese veranderings 
Bogenoemde is slegs enkele voorbeelde uit die Ou Testament. Oral is pogings 
aangewend om die Messiaanse profesieë te versluier. ‘n Baie algemene metode 
is bv. om die persoonlike naamwoorde en voornaamwoorde wat op die Here Je-
sus dui, in die Nuwe Vertaling met ‘n kleinletter te skryf. Vgl. bv. Jes. 49:1-7, 
Jes. 53:1-12 en Jes. 61:1. 

 ‘n Paar ander ‘regstellings’ is ook gemaak, bv. in Prediker 10:2. Die Ou Vert. 

sê: “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links.”  Die 

Nuwe Vert. sê: “Die verstand van een wat wysheid het, gee hom krag, maar dié van 'n 
dwaas maak hom swak.” Dit is nóg 'n tipiese verdraaiing! 

Die Nuwe Testament 
Die aanslag van die vertalers het ernstige skade aan die Nuwe Testament be-
rokken. Ons beskik oor ‘n lys van 256 veranderings, verdraaiings en weglatings. 
Dit is nie eers naastenby almal nie. In Handelinge is die woord dissipels etlike 

kere met gelowiges vertaal. Vergelyk bv. Hand. 6:1, 7; 13:52. In Paulus se briewe 

is die woord heiliges met gelowiges of met gemeente vertaal. Telkens kom dit op ‘n 

verlaging in standaarde neer, wat die gevolg is van die feit dat dit semanties fou-
tiewe weergawes van die oorspronklike terme is. 
 Wat die weglatings van tekste betref, is dit opvallend dat die betrokke teks-
nommers in die Nuwe Vertaling verskyn, maar niks daarna nie. Indien mens die 
tekste met ‘n hoog aangeskrewe Engelse vertaling soos die King James Version 
vergelyk, dan word die tekste as outentiek en deel van die Heilige Skrif beskou. 
in die Nuwe Vertaling is hulle egter uitgelaat. Die volgende is van die belangrik-
ste veranderings en weglatings in die Nuwe Testament van die NAV: 

MATTHEUS 

1:25 “Eersgeborene” is uitgelaat. 

5:44 “seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat” is uitgelaat. 

6:13 “want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, 
Amen” is uitgelaat. 

6:27 “een el by sy lengte voeg” is verander na “een enkele uur by sy  lewe voeg”. 
8:29, 14:14, 14:25, 15:30, 17:11, 17:20, 18:2, en 24:2 “Jesus” is uit al dié tekste 

uitgelaat. 

9:13 “tot bekering” is uitgelaat. 

13:51 “Jesus - Here” is uitgelaat. 

15:8 “nader My met hulle mond” is uitgelaat. 

16:3 “geveinsdes” is uitgelaat. 

17:21 VERS UITGELAAT: “Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en 
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vas nie”. 
18:11 VERS UITGELAAT: “Want die Seun van die mens het gekom om te red wat 
verlore is”. 
19:9 “en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk” is uitgelaat; en “hoerery” is 

verander na “owerspel”. 
20:16 “want baie is geroep maar min uitverkies” is uitgelaat. 

20:22 “en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word” is uitgelaat. 

21:12 “van God” is uitgelaat. 

23:8 “Christus” is uitgelaat. 

23:14 VERS UITGELAAT: “Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want 
julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal 
julle 'n swaarder oordeel ontvang”. 
25:13 “waarop die Seun van die mens kom nie” is uitgelaat. 

27:35 “sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere 
onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp” is uitgelaat. In die Ou 

Vertaling is die kruisverwysing na Psalm 22:19, waarin dit baie duidelik is die lot 
oor Jesus se gewaad gewerp sou word. 

28:6 “Hy het opgestaan” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. Dit is nog ‘n 

poging om Jesus se Godheid te ontken. “Here” is ook uitgelaat. 

28:7 “Hy het opgestaan uit die dode” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. 
Kyk Joh. 10:17-18. 

28:9 “en terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel” is uitgelaat. 

MARKUS 

2:17 “tot bekering” is uitgelaat. 

5:13 en 7:27  “Jesus” is uitgelaat. 

6:11 “Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir Sodom of Gomorra verdraagliker wees in die 
oordeelsdag as vir daardie stad” is uitgelaat. 

6:33 “Hom” is verander na “hulle”. “by Hom vergader” is uitgelaat. 

7:16 VERS UITGELAAT: “As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor”. 
9:24 “Here” is uitgelaat. 

9:44 en 9:46 VERS UITGELAAT: “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitge-
blus word nie”. 
9:49 “en elke offerande sal met sout gesout word” is uitgelaat. 

10:21 “neem die kruis op” is uitgelaat. 

10:24 “vir die wat op hulle goed vertrou” is uitgelaat. 

11:10 “in die Naam van die Here” is uitgelaat. 

11:26 VERS UITGELAAT: “Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die 
hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie”. 
13:14 “waarvan gespreek is deur die profeet Daniël” is uitgelaat. 

13:33 “waak en bid” is verander na “wees waaksaam”. 
15:28 VERS UITGELAAT: “en die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die misdadigers 
gereken”. 
16:9-20  In ‘n voetnota word dié hele gedeelte as ‘n latere byvoeging beskou. 
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LUKAS 

1:28 “geseënd is jy onder die vroue” is uitgelaat. 

2:33 “Josef” is verander na “Sy vader”. Let op die implikasie. 

2:40 “in die Gees” is uitgelaat. 

2:43 “Josef en sy moeder” is verander na “sy ouers”. 
4:4 “maar van elke woord van God” is uitgelaat. 

4:8 “gaan weg agter my Satan” is uitgelaat. 

4:18 “om die wat verbryseld van hart is te genees” is uitgelaat. 

4:41 “die Christus” is uitgelaat. 

6:48 “sy fondament was op die rots” is verander na “die huis was goed gebou”. Die 

rots, Jesus Christus (1 Kor. 3:11), word dus nie meer genoem nie. 

7:22 “Jesus” is uitgelaat. 

9:54 “Soos Elia ook gedoen het” is uitgelaat. 

9:55 “en sê: Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie” is uitgelaat. 

9:56 “want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, 
maar te red” is uitgelaat. 

9:57 “Here” is uitgelaat. 

11:2 “Onse... wat in die hemele is... laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op 
die aarde;” is uitgelaat. 

11:4 “maar verlos ons van die Bose” is uitgelaat. 

11:29 “die profeet” is uitgelaat. 

12:31 “God” is uitgelaat. 

13:25 “Here” is uitgelaat. 

17:36 VERS UITGELAAT: “Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die 
ander verlaat word”. 

21:36 “ontvlug” is verander na “behoue deurkom”. In dié teks is die belofte van 

die wegraping heeltemal uit die Bybel uitvertaal. Hierdie is ‘n doelbewuste fout 
wat gemaak is, want die vertalers kan geensins agter onkunde skuil oor die 
betekenis van die Griekse woord ekfeugo nie. In Hand. 16:27 vertaal hulle dit as 

ontsnap, in Hand. 19:16 as gevlug, en in 1 Thess 5:3 as ontkom. In Lukas 21:36 

moet die betekenis egter omgekeer word omdat ons geleerde vriende nie glo 
dat die Here sy kinders voor die verdrukking kom haal nie! Ons moet volgens 
hulle deur dit gaan! God se woord word dus verander om by húlle sienings te pas! 

22:64 “en Hom in die aangesig geslaan en Hom gevra” is uitgelaat. 

23:17 VERS UITGELAAT: “En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat”. 
24:6 “Hy het opgestaan” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. 
24:49 “Jerusalem” is uitgelaat. 

JOHANNES 

1:14 en 18 “eniggeborene” is verander na “enigste”. 
1:27 “wat voor my geword het” is uitgelaat. 

3:15 “nie verlore mag gaan nie” is uitgelaat. 

4:42 “die Christus” is uitgelaat. 

5:3 “wat op die roering van die water gewag het” is uitgelaat. 

5:4 VERS UITGELAAT: “want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en 
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die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan ná die roering van die water, het 
gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het”. Die antwoord van die sieke in 

vers 7 is ‘n duidelike bewys daarvan dat die weglatings van verse 3 en 4 foutief 
is. 

16:16 “omdat Ek na die Vader gaan” is uitgelaat. Kon die vertalers nie hier sien dat 

hulle met ‘n valse en onvolledige manuskrip te doen het nie? Die dissipels doen 
dan aan die einde van vers 17 navraag oor Jesus se woorde: “Ek gaan na die 
Vader.” 

HANDELINGE 

3:26 “Sy Kind Jesus” is verander na “sy Dienaar”. 
4:24 “Here, U is die God” is verander na “Here dit is U”. 
7:30 “van die Here” is uitgelaat. “Engel van die Here” in die Ou Vert. met hoofletters 

wys duidelik op Jesus Christus. 

7:37 “na Hom moet julle luister” is uitgelaat. 

8:37 VERS UITGELAAT: “Toe sê Fillipus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En 
hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is”. 

9:5 “dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop” is uitgelaat. Kyk Hand. 26:14. 

9:6 “en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here wat wil U hê moet ek doen? En die 
Here antwoord hom:” is uitgelaat. Die vervalsing hier is ook baie duidelik in die lig 

van Hand. 22:10. 

10:6 “Hy sal jou sê wat jy moet doen” is uitgelaat. 

15:11, 16:31 en 19:4 “Christus” is uitgelaat. 

15:18 “Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend” is verander na “Dit is van ouds 
af bekend”.  
19:10 “Jesus” is uitgelaat. 

20:28 “Wat Hy deur sy eie bloed verkry het” is verander na “wat Hy vir Hom verkry 
het deur die bloed van sy eie Seun”. Let weer op die implikasie. 

22:16 “Here” is uitgelaat. 

23:9 “Laat ons nie teen God stry nie” is uitgelaat. 

24:7 VERS UITGELAAT: “maar Lisias die owerste oor duisend het gekom en hom 
met groot geweld uit ons hande geneem”. 

24:8 “en bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom” is uitgelaat. 

28:29 VERS UITGELAAT: “En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woorde-
stryd met mekaar weggegaan”. 

ROMEINE 

1:16 “van Christus” is uitgelaat. 

1:19-31 “hoerery” is uitgelaat. Daar word duidelik gepoog om die uitspraak vir 

die leser te versag. 

6:11 “onse Here” is uitgelaat. 

8:1 “vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees” is uitgelaat. Hierdeur 

word die eis vir ‘n lewe van heiligmaking verswyg. 

9:28 “in geregtigheid” is uitgelaat. 

10:15 “van die wat die evangelie van vrede verkondig” is uitgelaat. 

11:6 “en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen 
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werk meer nie” is uitgelaat. 

13:9 “jy mag geen valse getuienis gee nie” is uitgelaat. 

14:6 “en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here” 

is uitgelaat. 

14:21 “waardeur jou broer aanstoot neem – of waarin hy swak is nie” is uitgelaat. 

15:8 “Jesus” is uitgelaat. 

15:29 “van die evangelie” is uitgelaat. 

16:24 VERS UITGELAAT: “Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal! 
Amen”. 

1 KORINTHIËRS 

5:4, 9:1, 9:18 en 16:23 “Christus” is uitgelaat. 

6:20 “duur... en in julle gees wat aan God behoort” is uitgelaat. 

10:28 “want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan” is uitgelaat. 

15:8 “en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene” is 

verander na “Heel laaste het Hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn”. Paulus se 

verwysing na homself as die ontydig geborene kan geensins as ‘n misgeboorte 

vertaal word nie. Hy verwys hier na die tyd van sy geboorte (as Christen, m.a.w. 

sy wedergeboorte) en nie na die aard daarvan nie. ‘n Misgeboorte is ‘n mis-

kraam, en dit doen geweld aan die betekenis van hierdie teks. 

15:47 “die Here” is uitgelaat. 

16:22 “Jesus Christus” is uitgelaat. 

2 KORINTHIËRS 

4:10 “Here” is uitgelaat. 

5:18 “Jesus” is uitgelaat. 

10:7 en 11:31 “Christus” is uitgelaat. 

11:31 “onse” is uitgelaat. 

GALÁSIËRS 

3:1 “om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie” is uitgelaat. Dit verander die 

betekenis van die teks. 

3:17 “in Christus” is uitgelaat. Die teks is nou heeltemal verdraaid. 

4:7 “deur Christus” is uitgelaat. 

6:15 “in Christus Jesus” is uitgelaat. 

6:17 “die Here” is uitgelaat. “in my liggaam” is verander na “aan my liggaam”. 

EFÉSIËRS 

3:9 “deur Jesus Christus” is uitgelaat. 

3:14 “van onse Here Jesus Christus” is uitgelaat. 

5:30 “van sy vlees en van sy bene” is uitgelaat. 

6:1 “in die Here” is uitgelaat. 

6:10 “my broeders” is uitgelaat. 

FILIPPENSE 

2:16 “deurdat julle die woord van die lewe vashou” is verander na “deur die woord 
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van die lewe uit te dra”. Lees vers 14 tot 16 om die verband van die verandering in 

betekenis te kan sien. 

3:16 “laat ons eensgesind wees” is uitgelaat. 

4:13 “Christus” is uitgelaat. 

KOLOSSENSE 

1:2 “en die Here Jesus Christus” is uitgelaat. 

1:14 “deur sy bloed” is uitgelaat. Hier word die bloed van Jesus uit die verlos-

singsplan weggelaat. Dit is een van verskeie kernstellings oor verlossing wat in 
die Nuwe Vertaling in die slag bly. 

1:28 “Jesus” is uitgelaat. 

3:6 “kinders van die ongehoorsaamheid” is verander na “mense wat aan Hom on-
gehoorsaam is”. 

THESSALONICENSE 

1:1 “van God onse Vader en die Here Jesus Christus” is uitgelaat. 

2:19, 3:11, 3:13 en 2 Thess. 1:12 “Christus” is uitgelaat. 

1 TIMÓTHEÜS 

1:1 en 5:21 “Here” is uitgelaat. 

1:17 “alleenwyse God” is verander na “enigste God”. 
2:7 “in Christus” is uitgelaat. 

3:16 “God is geopenbaar in die vlees” is verander na “As mens het Jesus in die wêreld 
gekom”. Hierdie teks oor die Here Jesus se Godheid is só verander dat dit sy 

uiters belangrike grondbetekenis verloor het. 

4:12 “in gees” is uitgelaat. 

5:21 “Here” is uitgelaat. 

6:5 “onttrek jou aan sulke mense” is uitgelaat. Was hierdie opdrag vir die vertalers 

onaanvaarbaar? 

2 TIMÓTHEÜS 

1:11 “van die heidene” is uitgelaat. 

4:1 “die Here” is uitgelaat. 

4:22 “Jesus Christus” is uitgelaat. 

TITUS EN FILÉMON 

Titus 1:4 “die Here” is uitgelaat. 

Filémon v. 6  “Jesus” is uitgelaat. 

Filémon v. 12 “maar neem jy hom” is uitgelaat. 

HEBREËRS 

1:3 “deur Homself” is uitgelaat. 

2:7 “en hom oor die werke van u hande aangestel” is uitgelaat. “U het hom 'n weinig 
minder as die engele gemaak” is verander na “U het hom 'n kort tydjie minder as die 
engele gemaak”. 
3:1 “Christus” is uitgelaat. 
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7:21 “volgens die orde van Melgisedek” is uitgelaat. “U is” is verander na “Jy is”. 
10:9 “o God” is uitgelaat. 

10:29 “Onrein geag” is verander na “geminag”. Dit verander die betekenis. 

10:30 “spreek die Here” is uitgelaat. 

10:34 “in die hemele” is uitgelaat. 

PETRUS 

1:22 “siele deur die Gees” is uitgelaat. 

4:1 “vir ons” is uitgelaat. Die vers is nou vir ‘n verkeerde vertolking oop. 

4:14 “wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref word Hy verheerlik” 

is uitgelaat. 

5:11 “die heerlikheid... alle” is uitgelaat. Dit verander die teks en water die trefkrag 

daarvan af. 

5:14 “Jesus” is uitgelaat. 

2 Pet. 2:17 “vir ewig” is uitgelaat. 

1 JOHANNES 

1:7 “Christus” is uitgelaat. 

2:7 “van die begin af” is uitgelaat. 

4:3 “Christus in die vlees” is uitgelaat. 

4:9 “eniggeborene” is verander na “enigste”. 
4:19 “Hom” is uitgelaat. Dit verander die betekenis. 

5:7 “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige 
Gees, en hierdie drie is een.” Dié kernteks oor die Godheid van Jesus as die vlees-

geworde Woord, asook oor die Drie-eenheidsleer, is drasties verander en 
kortgeknip na: “Daar is dus drie wat getuig”. Daar het feitlik niks van die teks se 

oorspronklike betekenis oorgebly nie, en in die Nuwe Vertaling is 1 Joh. 5:7 pre-
sies net soos wat dit in die verdraaide New World Translation van die Jehovas-
getuies voorkom. Uit die aard van die saak is hulle baie bly hieroor omdat hulle 
die Godheid van Jesus loën; daarom beveel hulle die NAV ook sterk aan. 

5:8 “en daar is drie wat getuig op die aarde” is uitgelaat om die huidige én die 

voorafgaande teks nog meer kragteloos en betekenisloos te maak. 

5:13 “die Naam van” is twee maal uitgelaat. Hierdie teks oor geloofsekerheid is 

ook kortgeknip en van baie van sy betekenis beroof. 

OPENBARING 

1:8 “die begin en die einde” is uitgelaat. 

1:9 “Christus” is twee maal uitgelaat. 

1:11 “Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste” is uitgelaat. 

2:13 “Ek ken jou werke” is uitgelaat. 

5:14 “vier en twintig” is uitgelaat. “wat lewe tot in alle ewigheid” is in die laaste 

gedeelte van die vers uitgelaat. 

8:13 “engel” is verander na “arend”. 
11:17 “en wat kom” is uitgelaat, waarskynlik omdat dit na die wederkoms van 

Jesus Christus verwys. 

12:17 “Christus” is uitgelaat. 
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14:5 “voor die troon van God” is uitgelaat.  

14:20 “tweehonderd myl” is verander na “sestienhonderd kilometer”. In hierdie teks 

eis die eiesinnige eksegetiese vertaling van vergeestelikingsteoloë ‘n baie groot 
tol. In die grondteks word na 1600 stadia verwys. ‘n Stadion is 200 meter (220 
treë). Die werklike afstand is dus 200 myl of 320 kilometer. Die vertalers het 
besluit om bloot die stadia na kilometer te verander “aangesien Openbaring in 
elk geval ‘n simboliese boek is en dit nie letterlik opgeneem moet word nie.” Hoe 
die bloed vir 1600 kilometer in die vallei van Megiddo kan vloei, sal net hulle 
weet. Die King James Version dui dié afstand korrek as 1600 furlong aan. 

16:5 “Here” is uitgelaat. 

16:17 “van die hemel” is uitgelaat. 

20:9 en 12 “God” is uitgelaat. 

21:16 “duisend-vyfhonderd myl” is verander na “twaalf duisend kilometer”. 
Dieselfde growwe berekeningsfout as dié in Openbaring 14:20 is hier gemaak. 
Dit beteken dat die nuwe Jerusalem ‘n omtrek van 48 000 kilometer het, terwyl 
die aarde se omtrek 40 000 kilometer is. Hierdie stad moet op die nuwe aarde 
rus, maar dit lyk nou of dit die aarde gaan insluk. Die werklike omtrek van die 
nuwe Jerusalem is volgens die Bybel egter 1 500 myl [2 400 kilometer] aan elke 
kant, en dus in totaal 9 600 kilometer rondom. Die vertalers se optelsom is dus 
byna veertigduisend kilometer uit! Weer eens het hulle besluit om stadia (200 
meter elk) as kilometers te vertaal omdat dit volgens hulle ‘n simboliese getal is. 

21:24 “van die wat gered word” is uitgelaat. 

22:21 “Christus” is uitgelaat. 

Houding ten opsigte van die Nuwe Vertaling 

Dit is baie duidelik dat fundamentele Christene nie die Nuwe Vertaling ongekwa-
lifiseerd as die Woord van God kan aanvaar nie. Daar is heeltemal té veel on-
verskoonbare foute, menslike vertolkings en weglatings in wat met voorbedagte 
rade deel van die vertalingstrategie vorm.  
 Ons glo aan die goddelike inspirasie, onfeilbaarheid en onveranderlikheid 
van die Bybel as die Woord van God. Dit moet in sy letterlike, grammaties-histo-
riese grondbetekenis eerbiedig word. Die Bybel is nie ‘n speelbal vir teoloë wat 
allerlei nuwe idees het nie. Dit is belangrik om daarop te let hoe die Bybel hom-
self definieer: 

  Dit is nie menslik in oorsprong nie, maar die Woord van God: 

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos 
op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester 
opgaan in julle harte; terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif 
‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens 
voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van 
God gespreek (2 Pet. 1:19-21). 

  Jesus is die vleesgeworde Woord deur wie God aan ons geopenbaar is 
(Joh. 1:1-14). Sy woorde, wat in die Bybel opgeteken is, is gees en lewe 
(Joh. 6:63). 

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

  Die Here sal diegene straf wat sy Woord minag deur moedswillig daaraan te 
verander: 

As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in 
hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie 
profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die 
heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is (Op. 22:18-19). 

Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks 
van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat 
ek julle beveel (Deut. 4:2). 

Die Bybel word nie meer as God se 

geïnspireerde Woord aanvaar nie 

Die sterk humanistiese inslag in die meeste moderne Bybelvertalings kan toe-
geskryf word aan die feit dat ‘n groot aantal teoloë nie meer die Bybel as die 
geïnspireerde Woord van God aanvaar nie. Dit is waarom hulle dit nou vertaal 
en vertolk net soos wat hulle wil. Die nuwe Afrikaanse vertaling is ‘n produk van 
hierdie benadering. 

Een van die mees venynige aanvalle op tradisionele skrifbeskouings kom 
van prof. I.J.J. (Sakkie) Spangenberg van die Universiteit van Suid-Afrika se 
Departement Ou Testament. Op 3 September 1996 het hy op die kongres van 
die Ou Testamentiese Werkgemeenskap by die Universiteit van Stellenbosch ‘n 
referaat met die titel Die NG Kerk, die boek Jona en religieuse pluralisme ge-
lewer. Hierin het hy die stelling gemaak dat lidmate van die NG Kerk steeds aan 
net een siening van die Bybel blootgestel word, naamlik dat dit God se onfeil-
bare Woord is. As die kerk nie vir ander sienings oor die Bybel ruimte maak nie, 
sal dit volgens hom al hoe meer irrelevant raak. 

Prof. Spangenberg het verduidelik dat die volgende drie paradigmaverande-
rings in die geskiedenis van die Bybelwetenskappe plaasgevind het: 

 Aanvanklik is die Bybel as Die Woord van God beskou, en is die historiese, 
letterlike verklaringsmetode gevolg. Dié siening is deur die kerkhervormers 
bevestig. Dit berus op die aanvaarding van die feit dat die Bybel God se 
Woord is wat onder die leiding van die Heilige Gees deur individuele gelo-
wiges geskryf is. God het Homself deur sy Woord aan ons geopenbaar. 

 Daarna is die Bybel as God se Woord in mensetaal gesien, en dit het aan 
die einde van die 19de eeu tot die histories-kritiese verklaringsmetode (die 
‘hoër kritiek’) gelei. In terme van hierdie siening bestaan die Bybel uit ‘n ver-
sameling Nabye-Oosterse godsdienstige geskrifte wat deur beperkte, feil-
bare mense geskryf is, en wat dikwels hersien en uitgebrei is. Hulle geskrifte 
bevat geloofsinsigte en geloofsgetuienisse uit daardie tyd. 

 Tans word die Bybel as Woorde óór God bestempel en word die literêre 
verklaringsmetode beoefen. Dit het in die middel-sewentigerjare sy beslag 
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gekry. In die moderne literatuurwetenskap het die klem van die outeur na die 
teks en uiteindelik na die leser verskuif. Narratologiese en retoriese analises 
word van Bybelgedeeltes gedoen, asook dekonstruksie en ander literêre me-
todes van analise. Die Bybel kan nou vryelik as ‘n samestelling van mites en 
verhaaltjies beskou word waarvan morele toepassings gemaak en sedelesse 
afgelei kan word. Dit is vir verskeie vertolkings oop. 

 Sakkie Spangenberg stel die NG Kerk in sy referaat voor die uitdaging om: 

(1) dele van die Bybel as mites [of stories] te beskou, en (2) ook die geskrifte 
van ander godsdienste te lees ten einde sin in die lewe te kry. Hy stel dit só: 

Die NG Kerk Kerk staan aan die begin van die 21ste eeu voor twee groot uitdagings: 
Die eerste een het te doen met die kerk se siening oor die Bybel, en die tweede een 
met sy siening van ander godsdienste. Hierdie twee uitdagings hang ten nouste 
saam. Is die kerk bereid om sy siening van die Bybel te herformuleer en selfs te 
erken dat Jona ‘n verhaal is, of gaan hy ‘n onverdraagsame houding teenoor diegene 
inneem wat ‘n ander siening van die Bybel voorstaan? Is hy bereid om te erken dat 
die Christelike godsdiens nie alleen op openbaring aanspraak kan maak nie, en dat 
ander godsdienste mense kan help om sin in die lewe te ervaar? 

Na my mening kan ons dit nie ontken nie dat lidmate nog steeds aan slegs een 
siening van die Bybel blootgestel word, naamlik dat die Bybel God se onfeilbare 
Woord is. Lidmate hang nog grootliks die siening aan dat die Bybel ‘n boek is wat op 
enige plek oopgeslaan kan word om God te kan hoor praat. Standpunte en uitsprake 
word nog dikwels gemotiveer deur die frase: “Die Bybel sê…” – so asof God direk 
deur middel van Bybeltekste antwoorde aan ons kan verskaf vir die probleme en 
vrae waarmee ons worstel. 

In die nuwe Suid-Afrika sal die kerk lidmate moet help om te besef dat die Bybel uit 
religieuse literatuur bestaan en dat hierdie literatuur nie op ‘n ander manier tot 
stand gekom het as enige ander [godsdienstige] literatuur nie. Die kerk sal die 
lidmate moet inlig dat ons hier met godsdienstige interpretasies te doen het 
[verhale, stories en riglyne]… 

As die kerk weier om erns te maak met die paradigmaveranderinge, is die skrif na 
my mening aan die muur: die kerk gaan ‘n vreemde verskynsel in die samelewing 
word. Voorts sal lidmate nie toegerus wees om in ‘n samelewing te oorleef waarin 
hulle daagliks met die aanhangers van ander godsdienste skouers skuur nie…  

Robert Cook maak in sy artikel oor moderne pluralisme ‘n belangrike opmerking wat 
die NG Kerk ter harte kan neem: “Ons moet die feit aanvaar dat teologie progressief 
ontwikkelend is, en ons moet op ontdekkings in ander dissiplines ag slaan. Verder 
moet ons vir insigte uit die ander godsdienste oop wees. C. Pinnock vra tereg: 
‘Waarom kyk ons so hoopvol na Plato en verwag niks van Boeddha nie? Ek dink ons 
betree nou ‘n tydperk in die geskiedenis wanneer die ander godsdienste inbreuk op 
die teologie gaan maak, soos wat die filosofie dit nog altyd gedoen het'.” 

 Die beskouings van prof. Spangenberg vind aansluiting by dié van verskeie 
ander teoloë, en verteenwoordig ‘n redelik algemene tendens. ‘n Fundamentele 
Christelike predikant, ds. D.E. Malan van Newcastle, het prof. Sakkie onder 
meer soos volg in Beeld van 11 September 1996 geantwoord: 
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Prof. Sakkie Spangenberg se siening dat die Bybel mense se nadenke oor God se 
Woord is, verbaas my nie. Ek het onlangs aan die Universiteit van Pretoria by die NG 
Kerk se fakulteit ‘n nagraadse kursus in die Nuwe Testament bygewoon, en van die 
dosente verneem dat die Nuwe Testament ‘n bepaalde Christelike tradisie van ‘n 
sekere tyd in die geskiedenis reflekteer. Ons mag nie daardie tradisie as absolute 
waarheid aan mense voorhou nie, maar die Bybel vir ons tyd herinterpreteer en laat 
voortleef. 

Prof. Spangenberg staan dus nie alleen in sy verwerping van die gesag van die Bybel 
nie. Die oorgrote meerderheid teoloë, ook in die fakulteite van Pretoria en 
Stellenbosch, stem in ‘n mindere of meerdere mate met hom saam. Ons is dus reeds 
in ‘n totale doodloopstraat wat die kerke se siening oor die gesag van die Bybel 
betref… Dit is net ‘n kwessie van tyd voor die Bybel in die NG Kerk op gelyke vlak 
met die Koran geplaas sal word. In hierdie stadium weet die meeste predikante dat 
hulle inkomste in die gedrang is as hulle die professore se idees van die kansels af 
begin propageer, gevolglik is die meeste lidmate nog in die duister oor dié sake. 

Ds. David Malan, wat as ‘n student saam met Sakkie Spangenberg Grieks 
gestudeer het, het ook met hom persoonlik gekorrespondeer, en onder meer die 
volgende geskryf: 

Daar is nog geweldig baie vrae wat ek oor die nuwe paradigma het. As die Bybel dan 
op dieselfde manier as ander godsdienstige literatuur ontstaan het, is daar nog 
hoegenaamd plek om van ‘n Bybel te praat? Is die Bybel nog anders, en indien wel, 
wat maak hom anders? As ons die Bybel se eie aansprake oor goddelike oorsprong 
en inspirasie ontken, wat help dit dan om nog enige waarheid aan die Bybel te heg? 
Watse nut het dit vir jou om teoloog te wees? Waarom is jy ‘n hoogleraar in Ou 
Testament en nie in Homerus of Plato nie? Is dit jou roeping om vir mense te sê dat 
die Bybel nie meer vir hulle ‘n anker van die siel kan wees nie? 

Ontken jy die voorsegginge wat deur die mond van die profete in die Ou Testament 
uitgespreek is en letterlik in die Nuwe Testament vervul is en nog vervul sal word? Is 
dit dan nie ‘n bewys van goddelike inspirasie en gesag nie?… As ek jou reg verstaan, 
dan wil jy die gesag oor en interpretasie van die Bybel aan die filosowe van die nuwe 
wêreldorde oorgee. 

Die ekumeniese denkrigting onder teoloë het intussen fenomenaal toege-
neem. Verskeie teologiese fakulteite aan universiteite is al, soos dié by Unisa, 
tot oop fakulteite verklaar waar alle godsdienste bestudeer word. Die Bybel is 
dus nie meer uniek nie, maar een van verskeie openbarings van God aan die 
mens. Dit lei tot toenemende godsdienstige sinkretisme. Prof. Kobus Krüger, 
hoof van Unisa se Departement Godsdienswetenskap, het in ‘n referaat getiteld 
Waarom multigodsdienstige onderwys, gesê dat die wêreld se monoteïstiese 
godsdienste tot een groot familie behoort: “Hulle is lote wat uit dieselfde gods-
dienstige bos gegroei het.” Hierdie gelowe, wat volgens hom sterk onderlinge 
bande het, is die Christendom, Judaïsme, Islam, die Bahai-geloof en Zoroastris-
me. Hy verwys ook in ‘n positiewe sin na die vermenging van die Afrika-gelowe 
en die Christendom in sommige van die onafhanklike swart kerke. 

Daar ís egter evangeliese teoloë in die wêreld (veral in die VSA) wat nie 
hierdie multigodsdienstige ekumeniese oriëntasie deel nie, en sterk standpunte 
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oor die Bybel as ‘n unieke openbaring van God aan die mens het. 

Die goddelike inspirasie, gesag en 

foutloosheid van die Bybel 

Die verdediging van die foutloosheid, onfeilbaarheid, goddelike inspirasie en 
gesag van die Skrif moet in die lig van die verskerpte aanslag van die menigte 
felle teenstanders van ‘n fundamentele skrifbeskouing onverpoosd voortgesit 
word. In hierdie oorsig val die soeklig op aspekte van die goddelike karakter van 
die Bybel, asook op die verwoestende gevolge van die verwerping van hierdie 
uitgangspunte deur ‘n groter wordende aantal liberale teoloë. 
  ‘n Vooraanstaande evangeliese teoloog in Amerika, dr. Harold Lindsell 
(1979:13-14), sê dat afwykende sienings oor die foutloosheid van die Bybel tot 
grootskaalse afvalligheid in die moderne kerk aanleiding gegee het. Soos wat 
christologiese teenstrydigheid die vroeë kerk in beroering gehad het, en regver-
diging deur geloof alleen aan die hart van die kerkhervorming gelê het, is die 
betroubaarheid van die Bybel as die Woord van God vandag die middelpunt van 
‘n hewige teologiese stryd. 
  In sy bekende boek, The Battle for the Bible, sê dr. Lindsell (1976:17-19) dat 
die Bybel die enigste betroubare bron van die Christelike geloof is. Daar is vol-
gens hom drie moontlike benaderings tot die Bybel: 

1.  Die Bybel is tot in sy kleinste besonderheid volkome betroubaar en foutloos. 
Slegs godsdienstige waarhede word daardeur aan ons geopenbaar. 

2.  Die Bybel is nie betroubaar nie. Indien hierdie stelling korrek is, dan berus 
die Christendom op ‘n valse fondament. Slegs ‘n dwaas en ‘n misleide per-
soon sal ‘n geloof aanhang waarvan die openbaringsbron onbetroubaar en 
vals is. 

3.  Die Bybel bevat waarheid én foute. ‘n Gedeelte daarvan is dus betroubaar, 
en die res is vals en teenstrydig. 

  Dr. Lindsell (1976:19-20) bevestig die feit dat die oorheersende skrifbeskou-
ing deur die eeue heen op die absolute foutloosheid, goddelike oorsprong en 
gesag van die Bybel gebaseer was. Enige foute wat daarin mag wees, was nie 
doelbewus nie on kon byvoorbeeld by transkribering ingesluip het. Die kerk-
hervormers het ook die standpunt gehuldig dat mense net die instrumente was 
waardeur God sy woord aan ons geopenbaar het (Packer, 1979:7). 
 Die Bybel bevestig self sy outentieke karakter: 

Die hele Skrif is deur God ingegee (2 Tim. 3:16). 

...geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar, deur die 
Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek (2 Pet. 1:21). 

Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie (Luk. 
21:33). 

  Oor die goddelike inspirasie en gesag van die Bybel sê Erickson, (1983:199, 
241-244) die volgende: 

  Goddelike inspirasie: Deur die inspirasie van die Skrif word die bonatuurlike 
invloed van die Heilige Gees op die skrywers van die Bybel bedoel. As gevolg 
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hiervan is hulle geskrifte ‘n betroubare rekord van die openbaring wat hu lle deur 
die Heilige Gees gehad het. Wat hulle geskryf het, is dus die Woord van God. 

 Gesag van die Bybel: Die Bybel, as die uitdrukking van God se wil vir ons 
lewens, het die opperreg om te definieer wat ons moet glo en hoe ons ons 
lewens moet lei. God het ons geskape, en die hoogste gesag in die heelal is in 
Hom gesetel. 
 Dit is dus duidelik dat die goddelike inspirasie en foutloosheid van die Bybel 
aan die grondslag van die gesag daarvan lê. Om hierdie rede, sê dr. Lindsell 
(1979:15), móét elke evangeliese Christen in die foutloosheid van die Bybel glo. 
Hierdeur gee hy te kenne dat hy in die goddelike oorsprong én gesag daarvan in 
sy lewe glo. Om hierdie argument na die vlak van die praktiese teologie deur te 
trek, wil ons na aanleiding van Montgomery Boice (1979:9-12) drie belangrike 
implikasies van die Bybel se foutloosheid aantoon: 

Gesag 

Christene het gesag nodig. Waarom glo ons wat ons glo? Waarom is ons bv. 
nie Moslems of Boeddhiste nie? Dit is omdat ons glo dat die ware God Homself 
deur Jesus Christus en sy Woord aan ons geopenbaar het. Ons beskou die 
Bybel as gesaghebbend omdat God die hoogste gesag beklee. God is die waar-
heid en praat net die waarheid, daarom is sy Seun die waarheid, sy Gees is die 
Gees van die waarheid en sy Woord is die waarheid. Net dié waarheid kan jou 
van godsdienstige dwalings en leuens bevry. 
 Diegene wat die waarheid van die Bybel ondermyn, sê dikwels dat net sekere 
dele van die Bybel waar is. Dit is die dele waarin God gepraat het, in teenstelling 
met ander dele waar net mense gepraat het. Hierdeur word die skrifgesag groot-
liks afgetakel omdat sekere dele daarvan nie as gesaghebbend beskou word nie. 
Wat die saak nog erger maak, is dat sulke persone gewoonlik nie eers aan ons 
kan aantoon watter dele betroubaar en watter onbetroubaar is nie.  

Prediking 

Daar is in ons tyd nie baie predikers wat werklik die Woord uitlê nie. Die meeste 
preke is flou, oppervlakkig en mens-gesentreerd. Die meeste Christene is van 
die gebrekkige Woord-verkondiging bewus, maar spreek hulleself nie sterk daar-
teen uit nie. Baie predikers praat in die algemeen oor die Bybel en sê dat hulle 
daarin glo, maar verkondig nie werklik konkrete Bybelse waarhede nie. 
 Wat is die rede hiervoor? Of die predikante en die kweekskoolprofessore wat 
hulle opgelei het, dit wil erken of nie, glo die meeste van vandag se predikers 
nie regtig meer dat die Here deur die Bybel gepraat het nie. Selfs al glo hulle dat 
sekere dele van die Bybel God se Woord bevat, gee hulle nogtans te kenne dat 
die ander dele mitologies van aard is, of onbetroubare menslike verhale. Die 
Bybel is vir hulle dus nie in sy geheel betroubaar nie, daarom is hulle nie altyd 
seker daarvan nie en kan dit ook nie met gesag verkondig nie. Hierdie ambiva-
lente houding kom duidelik in die onoortuigende prediking en kompromiemakery 
van ons tyd na vore. ‘n Verdere persepsie waardeur skrifgesag afgetakel word, 
is dat die Bybel histories verklaar moet word. Dit is volgens sekere moderne teo-
loë net van toepassing vir die tyd waarin dit geskryf is en op die gemeenskappe 
aan wie die briewe en boeke aanvanklik gerig is. 
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Die geestelike welsyn van die kerk 

Die kerk is nie geestelik gesond nie omdat dit nie heilig is nie. Dit kan net heilig 
word as God se Woord deur die krag van die Heilige Gees verkondig, geglo en 
uitgeleef word: 

Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende 
swaard (Heb. 4:12). 

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

  Wat gebeur wanneer die kerk nie meer seker is of God deur die Bybel ge-
praat het nie? Dit verwaarloos dié dele van die Bybel wat mense die meeste 
moet hoor. Dit is ‘n groot gevaar, want mense vermy gewoonlik enigiets wat 
hulle veroordeel en van hulle verwag om dinge te verander wat hulle nie regtig 
wil verander nie. Daar word van dié sake af weggeskram deur te sê dat die 
Bybel foutief of oudmodies is. 
 Dit is as gevolg van dié houding dat ons soms mense hoor sê: “Ja, ek weet 
dat die Bybel homoseksualisme ‘n sonde noem, maar ons het vandag verby 
daardie stadium beweeg. Paulus was verkeerd. Wat nou belangrik is, is dat ons 
almal mekaar moet liefhê.” 
 Op hierdie wyse word die hervormende stem van God in die kerk uitgedoof 
en aan menslike opinies en vrysinnige eksegetiese gebruike ondergeskik gestel. 
 Wanneer die Woord van God nie meer in sy volheid aanvaar en verkondig 
word nie, word die gesag daarvan ook nie eerbiedig nie. Relativistiese konteks-
tualisering word dan beoefen, waarin allegorisering, vergeesteliking en herinter-
pretasie volgens eie denke ‘n groot rol speel. Geestelike duisternis, ‘n gebrek 
aan onderskeidingsvermoë, en uiteindelike kompromie met ander gelowe is die 
gevolg hiervan. 
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Die maagdelike geboorte van Jesus 

Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en 
‘n seun baar en hom Immánuel noem (Jes. 7:14). 

 Volgens die oorspronklike Hebreeuse manuskrip is die woord maagd (Eng. 
virgin) in hierdie teks die korrekte vertaling. Die Strong’s Konkordansie vertaal 
die Hebreeuse woord 'almâh soos volg: “a lass [as veiled or private]; damsel, 
maid, virgin”. Hierdie naamwoord is afgelei van 'âlam wat beteken: “to veil from 
sight, i.e. conceal [lit. or fig.]; hide [self], secret [thing].” 
 Sonder enige twyfel dui die woord 'almâh op ‘n ongetroude maar hubare 
meisie wat nog steeds ‘n maagd is. Sy is ‘geslote’ en het nog nie omgang met ‘n 
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man gehad nie. Dit is hoogs ongewens en selfs misleidend om dié woord met 
jong vrou te vertaal, soos in die Nuwe Afrikaanse Vertaling en verskeie Engelse 
vertalings, omdat dit ook ‘n getroude vrou met kinders kan beteken. Indien jong 
vrou as ‘n weergawe van 'almâh aangebied word, dan moet dit met die uitdruk-
like veronderstelling wees dat sy nog ‘n ongetroude maagd is, soos wat die 
Amplified Bible dit duidelik stel: 

Therefore the LORD Himself shall give you a sign, Behold, the young woman who is 
unmarried and a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name 
Immanuel – God with us. (Mt. 1:22-23; Is. 9:6; Mic. 5:3-5.) 

 Oor hierdie term sê proff. John F. Walvoord and Roy B. Zuck (The Bible 
Knowledge Commentary, Victor Books 1985, bl. 1048) die volgende: 

Virgin translates 'almâh, a word used of an unmarried woman of marriageable age. 
The word refers to one who is sexually mature. It occurs elsewhere in the Old Tes-
tament only in Genesis 24:43 [maiden]; Exodus 2:8 [girl]; Psalm 68:25 [maidens]; 
Proverbs 30:19 [maiden]; Song of Songs 1:3 [maidens]; and 6:8 [virgins]. 

 Die vraag is: Waarom moet ‘n term soos ‘jong vrou’, waarvan die betekenis-
veld veel wyer as dié van 'almâh is, gebruik word? Dit skep nie net verwarring 
nie, maar kanselleer ook die teken self uit wat die Here aan sy volk gee. Wan-
neer ‘n onnatuurlike geboorte plaasvind, soos wanneer ‘n maagd, ‘n onvrugbare 
of bejaarde vrou ‘n kind het, dan word dit as ‘n teken of wonderwerk beskou, met 
ander woorde ‘n ingryping deur die Here (vgl. die geboortes van Isak, Simson, 
Johannes die Doper en Jesus). Indien ‘n getroude jong vrou ‘n kind het, dan is 
dit geen teken nie omdat dit nie onnatuurlik is nie. Daar is geen rede waarom die 
volk so-iets as ‘n ‘teken’ sou beskou nie. 
 Die profesie in Jesaja 7:14 word duidelik in die Bybel as Messiaans bevestig: 

Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan 
Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees... En 
dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet 
gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom 
Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. En Josef... het sy vrou by 
hom geneem; en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het 
nie; en sy het Hom Jesus genoem (Matt. 1:18, 22-25). 

Argumente deur die kritici 

Hieronder is die vyf mees algemene argumente deur die kritici van die maag-
delike geboorte van die Here Jesus. Dit gaan by die meeste van hulle oor veel 
meer as net ‘n geskil oor die vertaling van ‘n bepaalde woord. Onderliggend is 
hulle veldtog ‘n deursigtige poging om die hele konsep van die maagdelike ge-
boorte en Godheid van Jesus te verwerp. Hulle wil die klem net op sy menslik-
heid laat val en daardeur sy goddelike oorsprong verdoesel en selfs ontken. Die 
argumente wat aangevoer word, asook ‘n Bybelse weerlegging van elkeen daar-
van, is die volgende: 

  “Jesus is nie uit ‘n maagd gebore nie, maar uit ‘n getroude jong vrou.” 

Hierdie argument is reeds hierbo weerlê. Jong vrou is nie slegs ‘n foutiewe 
vertaling van 'almâh nie, maar selfs wanneer dié term gebruik word, moet 
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aangedui word dat dit in hierdie konteks na ‘n ongetroude maagd verwys. 
Waarom dan nie die korrekte weg volg en bloot na maagd verwys nie? Slegs 
dan sal hierdie geboorte sonder enige twyfel as ‘n godgegewe teken aanvaar 
en beskryf kan word. 

  “Jesaja 7:14 verwys na ‘n maagd wat sal trou en dan ná haar huwelik ‘n kind 
by haar man sal hê.” 

Dit is nie waar nie. In Jesaja 7:14 staan daar letterlik dat: “...die maagd sal 
swanger word en 'n kind hê”, m.a.w. die maagd sal ‘n kind hê wat nie deur ‘n 
man verwek is nie. 

  “Hierdie profesie is in Jesaja se eie gesin vervul omdat hy met ‘n maagd 
getrou het en kort daarna ‘n kind by haar gehad het.” 

Jesaja se vrou het in hierdie stadium reeds ‘n seun gehad (vgl. Jes. 7:3). Sy 
was dus toe nie meer ‘n maagd nie. Jesaja se tweede kind is ook nie Immá-
nuel genoem nie (Jes. 8:3). 

  “Die teken van die swanger maagd is aan Agas gegee, en moes dus in 
daardie tyd vervul gewees het.” 

Dit is ‘n foutiewe afleiding wat deur baie mense gemaak word. In vers 11 sê 

Jesaja aan Agas: “Eis vir jou 'n teken van die HERE.” In vers 12 weier hy om 
dit te doen. In vers 13 en 14 wend die profeet hom tot die hele koningshuis 
van Dawid en sê in die meervoudsvorm: “Luister tog, o huis van Dawid! ...die 

HERE sal self aan julle 'n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n 
seun baar.” Hierdie teken is dus vir die ganse volk en hulle koningshuis be-
doel – nie net vir Agas nie. 

  “Dit was ‘n eietydse profesie, omdat Jesaja gesê het dat die Aram-Israel 
sameswering teen Juda gebreek sal wees voordat die seuntjie tussen goed 
en kwaad kan onderskei (v. 16). Twee jaar nadat Jesaja dit geprofeteer het, 
is die vyandige konings se mag gebreek.” 

Die Seun waarvan Jesaja geprofeteer het, wat uit ‘n maagd gebore en Immá-
nuel genoem sou word, is nie in daardie tyd gebore nie. Hierdie Messiaanse 
profesie is eers eeue later vervul. Wat wél gebeur het, is dat sedert hierdie 
profesie dit slegs die kort tyd geneem waarin ‘n seuntjie opgroei totdat hy tus-
sen goed en kwaad kan onderskei, voordat Juda se bedreiging verdwyn het.  

Messiaanse profesieë in Jesaja 

Jesaja 7:14 is een van talle Messiaanse profesieë wat deur die profeet Jesaja 
uitgespreek is. Dit het beslis nie op tydgenote van Jesaja in die Ou Testament 
betrekking nie, en dui onmiskenbaar op die Verlosser van Israel én die hele 
wêreld. Sommige van hierdie profesieë is met Christus se eerste koms vervul en 
ander sal met sy wederkoms vervul word. Die volgende profesieë in die boek 
Jesaja verwys almal na die Here Jesus: 

  Hy sal voor sy geboorte al geroep word om die HERE se Dienskneg te wees 
(49:1). 

  Hy sal uit 'n maagd gebore word (7:14). 
  Hy sal ‘n afstammeling van Ísai wees en dus uit Dawid se geslag (11:1, 10). 
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  Die Heilige Gees sal op Hom rus (11:2; 42:1).  
  Hy sal meegevoel met die swakkes hê (42:3). 
  Hy sal sy opdrag in gehoorsaamheid aan God uitvoer (50:4-9). 
  Hy sal Homself gewilliglik aan lyding oorgee (50:6; 53:7-8). 
  Hy sal deur Israel verwerp word (49:7; 53:1, 3). 
  Hy sal die sondes van die wêreld op Homself neem (53:4-6; 10-12). 
  Hy sal die dood oorwin (53:10). 
  Hy sal verhoog word (52:13; 53:12). 
  Hy sal kom om Israel te troos en wraak te neem op die goddeloses (61:1-3). 
  Hy sal God se heerlikheid openbaar (49:3). 
  Hy sal Israel geestelik na die HERE terugbring (49:5) en ook fisies in hul land 

herstel (49:8). 
  Hy sal op die troon van Dawid regeer (9:6). 
  Hy sal blydskap vir Israel bring (9:2). 
  Hy sal 'n nuwe verbond met Israel sluit (42:6; 49:8-9). 
  Hy sal die lig van die hele wêreld wees (42:6; 49:6). 
  Hy sal die nasies herstel en vestig (11:10). 
  Hy sal deur die nasies aanbid en vereer word (49:7; 52:15). 
  Hy sal die wêreld regeer (9:6). 
    Hy sal in getrouheid en geregtigheid oordeel (11:3-5; 42:1, 4). 

 

Die Bybel se waarmerk van egtheid 
Deur Francois Malan 

Ons leef in ‘n tyd waarin die integriteit van die Bybel as die geïnspireerde Woord 
van God deur baie mense bevraagteken word. Verskeie teoloë beweer dat die 
eerste vyf boeke van die Bybel Joodse volksverhale of mites is wat mondelings 
oorgedra is, en dus nie histories geloofwaardig is nie. Gebeurtenisse soos die 
skepping, Noag en die ark, die taalverwarring by Babel, die deurtog deur die 
Skelfsee en die Jordaan, die manna en die kwartels, die wolkkolom en die vuur-
kolom in die woestyn, asook talle ander beskrywings, word as volksverhale en 
legendes afgemaak. 
 Hierdie gebeure word dus nie meer as feite en definitiewe optredes en han-
delinge van God aanvaar nie, en vir alles word daar moderne verklarings aange-
bied. Die oorsprong van hierdie verhale word gekoppel aan bewerings soos die 
beperkte kennis en insig van die mense van daardie tyd, asook hulle bygelowig-
heid. Die beskrywing van Noag en die vloed word bv. afgemaak as ‘n oordrewe 
weergawe van ‘n lokale oorstroming van die Tigris- en Eufraatriviere, en dat dit 
maar net vir die mense van daardie tyd gelyk het asof die ‘hele aarde’ onder 
water was. Daar word verder aangevoer dat die ark onmoontlik groot genoeg 
kon wees om al die diere, voëls en insekte te akkommodeer en boonop nog 
genoeg kos vir so ‘n lang tyd saam te neem. Die hele verhaal is vir hulle dus net 
‘n gedramatiseerde weergawe van ‘n mite waaraan geen historiese betroubaar-
heid verleen kan word nie! 
 Die probleem is dat baie Christene weerloos teen sulke aanslae op die Bybel 
is. Evolusioniste en ander wat glo dat hulle modern en wetenskaplik dink, skroom 
nie om die Bybel aan te val en uitmekaar te trek nie. Hierdie mense, asook talle 
moderne teoloë en ander valse profete, sal veel eerder die mitologie, Boeddhis-
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tiese en ander filosofiese geskrifte en fabels aanhang en verdedig, as wat hulle 
die Bybel letterlik sal opneem. Die Bybel self waarsku teen hulle valse lerings: 

Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse 
leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat 
hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle 
verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster 
word; en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle 
is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie (2 Pet. 
2:1-3). 

Volmaakte getal 

God het aan ons ‘n wapen gegee waarmee ons aanvalle op sy Naam, sy Woord 
en die werke van sy hande kan beveg en kragteloos maak. Dit is die waarmerk 
van egtheid in sy Woord, asook in die werke van sy hande in die skepping. 
 Kom ons kyk vir ‘n oomblik na iets waarmee almal van ons vertroud is, nl. die 
natuur. ‘n Mens kan nie anders as om duidelike wette en patrone of ordes in die 
natuur op te merk nie. Hierdie wette en ordes is so volkome dat dit onafhanklik 
kan bestaan, maar ook saam ‘n groot en volmaakte geheel vorm.  

 Die getal sewe word algemeen in die Bybel gebruik om volmaaktheid en 
afgehandeldheid mee aan te dui. Die hele skeppingsverhaal strek bv. oor sewe 
dae. Dit is interessant om ook in die natuur die volgende verskynsels in verband 
met die getal sewe op te merk: 

   Daar is sewe note in ‘n musiek-oktaaf. 
   Die spektrum van wit lig bestaan uit sewe kleure. 
   Die periodieke tabel wat al die elemente aandui, bestaan uit sewe groepe. 
   Die eiers van verskeie soorte voëls broei almal in veelvoude van sewe dae 

uit. Hoender: 3x7=21 dae; kanaries en baie ander soorte: 2x7=14 dae; 
swaan: 5x7=35 dae; volstruis: 6x7=42 dae... Die lys hou aan en aan, maar 
die patroon bly dieselfde: veelvoude van 7. 

  By diere word dieselfde patroon herhaal. Muis: 3x7=21 dae; huiskat: 8x7=56 
dae; leeu: 14x7=98 dae; skaap: 21x7=147 dae... 

  Die menslike embrio ontwikkel in tien afsonderlike periodes van 28 (4x7) 
dae vir ‘n totaal van 280 (40x7). 

  Die aarde is 49 (7x7) keer groter as die maan. Sewe vastelande word op die 
aarde aangetref. 

 Hierdie patrone raak maar net ‘n paar aspekte aan van hoe God die mens en 
die natuur met sy volmaakte stempel as baie goed gemerk het (Gen. 1:31). 

 

Ivan Panin 

Daar was ‘n Russiese wetenskaplike, dr. Ivan Panin (gebore in 1855) wat ‘n 
merkwaardige bydrae oor die geloofwaardigheid van die Bybel as die Woord 
van God gelewer het. Ná lang studies in Duitsland het hy na Amerika verhuis. 
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Hy het onder andere na wysheid en kennis oor die lewe gesoek. Hy het die na-
tuurwetenskappe ondersoek. Ook het hy die geskrifte van die Griekse filosowe, 
die Romeinse filosowe, die Middeleeuse en moderne filosowe oor die sin van die 
lewe bestudeer, asook die geskrifte van talle letterkundiges. Hy het ook musiek 
en die mistiese gelowe van die Ooste ondersoek, maar alles tevergeefs. 
 Die antwoord op al die vrae in sy gemoed het Panin uiteindelik in die Bybel 
gevind. Hy het die misterie van die mens se skepping, sy sondeval en die herstel 
van sy verdorwe natuur deur die wedergeboorte verstaan. Hy het self ook die 
nuwe lewe deelagtig geword wat die Here deur Jesus Christus aan alle sondaars 
bied wat soekers na die waarheid is. In hierdie wonderlike God, die enigste ware 
God wat die hemel en die aarde geskape het, is alle skatte van wysheid en 
kennis verborge. Elkeen wat na hierdie wysheid soek, sal dit vind (Jak. 1:5) 
 As ‘n wetenskaplike was dr. Panin baie beïndruk met die absolute wet en 
orde wat hy in die natuur aangetref het. Hy het ook opgemerk hoedat die stem-
pel van sewe in die natuur afgedruk is. Nadat Ivan Panin sy hart vir die Here 
gegee het, het hy gewonder of God nie sy unieke stempel van goedkeuring wat 
Hy op al sy skeppingswerke geplaas het, dalk ook op sy Woord geplaas het nie. 
Hierdie gedagte het hom gelei na wat heelwaarskynlik een van die mees in-
tensiewe navorsingsprojekte is wat ooit oor die oorspronklike Hebreeuse en 
Griekse tekste van die Bybel onderneem is. Hy het die res van sy lewe hieraan 
gewy en met die mees verstommende bewyse vorendag gekom. 

Numeriese waardes 

Dit is belangrik om in gedagte te hou dat daar in die betrokke Hebreeuse en 
Griekse tekste nie van Arabiese syfers (1,2,3...) gebruik gemaak is om getalle 
voor te stel nie, maar van letters in die alfabet. Om dit te kan doen, is ‘n nume-
riese waarde aan elke letter van die alfabet toegeken. Die letterwaardes in die 
Hebreeuse alfabet verskil van dié in die Griekse alfabet. Dit beteken dus dat 
elke woord, hetsy in Hebreeus of Grieks, noodwendig ook sy eie numeriese 
waarde het. Panin het onder andere gevind dat indien jy enige gedeelte in die 
Bybel neem wat ‘n eenheid vorm, bv. ‘n paragraaf, die getal sewe in verskillende 
vorms en veelvoude daarin voorkom. Die gebruik van die getal sewe neem ook 
‘n verskeidenheid patrone aan, waaronder die volgende die belangrikste is: 

 Die aantal woorde (Hebreeus of Grieks) in ‘n paragraaf is ‘n faktor van 7. 

 Die aantal unieke woorde is deelbaar deur 7. 

 Die aantal naamwoorde is deelbaar deur 7. 

 Die woorde wat met ‘n klinker begin is deelbaar deur 7. 

 Die aantal woorde wat met ‘n konsonant begin, is ook deur 7 deelbaar. 

 Die aantal letters in al die woorde is deelbaar deur 7. 

 Die totale aantal klinkers is ‘n faktor van 7. 

 Hierdie is die sewe algemeenste patrone wat in die oorspronklike teks se ge-
talswaardes voorkom. Sommige gedeeltes het meer verskynsels as ander, terwyl 
sekere eienskappe in baie gedeeltes herhaal word. 
 Kom ons neem ‘n spesifieke geval. Génesis 1:1 bestaan uit 7 Hebreeuse 
woorde, en dié 7 woorde bestaan uit 28 (4x7) letters. Die eerste 3 Hebreeuse 
woorde bevat die onderwerp en bestaan uit 14 (2x7) letters. Die onderwerp en 
werkwoord, as dit vertaal word, lui soos volg: “In die begin het God geskape”. 
Die laaste vier woorde bevat die voorwerp wat, as dit vertaal word, lui: “die hemel 
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en die aarde”, en bestaan uit 14 (2x7) letters. Hierdie voorwerp kan verder in 
twee afsonderlike voorwerpe ingedeel word, nl. “die hemel” en “die aarde”. Elke 
voorwerp bestaan uit 7 letters. Die kortste woord kom in die middel van die sin 
voor. Die aantal letters van hierdie woord en die een net links daarvan is 7. Die 
aantal letters van die kortste woord en die een net regs daarvan, is ook 7. 
 In Mattheus 1:1-11 is die verhaal van die geboorte van Christus. In Grieks is 
daar 49 (7x7) unieke woorde in dié gedeelte. Van hierdie 49 woorde begin 28 
(4x7) met ‘n klinker en die oorblywende 21 (3x7) met ‘n konsonant. Die 49 woor-
de bestaan saam uit 266 (38x7) letters waarvan 140 (20x7) klinkers is en 126 
(18x7) konsonante. Van die 49 woorde kom 35 (5x7) meer as een keer voor en 
14 (2x7) net een keer. Die aantal woorde wat in meer as een verbuiging voor-
kom is 7, terwyl 42 (6x7) woorde net in een vorm gebruik word. Daar is 42 (6x7) 
naamwoorde en 7 ander woorde. Van die 42 naamwoorde is daar 35 (5x7) per-
soonlike naamwoorde, terwyl die oorblywende 7 algemene naamwoorde is. Van 
die 35 persoonlike naamwoorde is daar 28 (4x7) name van die manlike geslags-
register van Jesus en 7 ander name.  
 Die lys van sewevoudige patrone in die grondteks van die Bybel gaan aan en 
aan. Dit lewer sterk getuienis van die goddelike inspirasie daarvan. Dit sou ‘n 
onmoontlike taak vir verskillende outeurs wees om oor ‘n tydperk van duisende 
jare ‘n uitgebreide en omvattende teks te skep waarvan die inhoud sin maak, in 
volkome harmonie is, en ook nog al hierdie en talle ander numeriese patrone 
bevat. Daar is buiten die Bybelse boeke nog nooit enige boek of manuskrip in 
die wêreld gekry wat dieselfde kenmerke vertoon nie. 
 Die Bybel is die Woord van God! Dit berus onteenseglik op ‘n unieke, ver-
bale inspirasie deur God self. Petrus sê dat heilige mense van God deur die 

Heilige Gees gedrywe of meegesleur is [Gr. pheromenoi] toe hulle God se 
Woord geskryf het (2 Pet. 1:21). Lukas het dieselfde woord gebruik om na ‘n 
skip te verwys wat deur die wind meegesleur is en sodoende weggedryf het 
(Hand. 27:15, 17). Die goddelike outeurskap van die Bybel word sodoende dui-
delik verklaar. Paulus bevestig ook die oorsprong van die Woord wanneer hy sê: 

"Die hele Skrif is deur God ingegee" [theopneustos, wat geïnspireer beteken] 
(2 Tim. 3:16). Die Bybel bevat dus nie die tydgebonde en beperkte sienswyses 
van mense nie, maar die woorde, opdragte en beloftes van God. 
 Die Here bevestig sy Woord deur dit waar te maak en in volle vervulling te 
laat gaan. Jesus het gesê: “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my 
woorde sal nooit verbygaan nie” (Luk. 21:33; 1 Pet. 1:25). Jy kan hierop reken!  
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6. Geestelike Oorlogvoering 
Verskeie aspekte van die Christen se stryd teen die koninkryk van die duisternis 
word in oënskou geneem. Eerstens word die werklikheid van die stryd beklem-
toon. Die sewe oorloë word genoem wat Satan teen die mensdom voer, en 
daarna die verskillende hoedanighede waarin hy tot die stryd toetree. In reaksie 
op hierdie aanslag word die wapens bespreek wat Christene teen die duiwel en 
sy magte moet gebruik, sodat hulle in die omvangryke geestelike stryd waarin 
hulle gewikkel is, kan oorwin. 

Die werklikheid van die stryd 
Daar is wêreldwyd ‘n drastiese toename in okkultiese en satanistiese bedrywig-
hede. Dit word bevestig deur die honderde boeke, artikels en nuusberigte wat 
oral in die wêreld verskyn. Dit sluit ook Suid-Afrika in. Opvattings en aktiwiteite 
van dié aard strek oor ‘n wye spektrum wat wissel van openlike satanisme, 
heksery, towery (sjamanisme) en spiritisme, tot by die groot aantal verborge 
(okkultiese) kragte wat deur sekere “kenners” of “ingewydes” manifesteer. Laas-
genoemde kategorie sluit mistiese praktyke van die koninkryk van die duisternis 
in, soos bv. astrologie, waarsêery, transendentale meditasie, joga, hipnotiese 
terapie, die verkryging van alternatiewe bewussynstoestande, Oosterse vorms 
van geloofsgenesing, holistiese genesing, visualisering, afstandswaarneming, 
psigokinese, heldersiendheid, suggestologie, suggestopedie, telepatie, buitesin-
tuiglike waarneming, levitasie, astrale projeksie, ens. Okkultiese hulpmiddels 
soos kristalballe, ander divinasiemetodes, piramides en besweerde amulette 
word algemeen gebruik en tot die beskikking van beginners gestel. Om duidelik 
onder die indruk van die geweldige toename van hierdie mistiese verskynsels in 
moderne samelewings te kom, buite sowel as binne kerke, kan mens maar net 
twee van Dave Hunt se boeke lees: The new spirituality en Occult invasion – the 
subtle seduction of the world and the church. 
 ‘n Baie belangrike terrein waarop okkultiese kragte bekend gestel word en 
sterk onder miljoene sogenaamde ‘Christene’ werksaam is, is deur die bemid-
deling van valse profete binne-in Christelike kerke en nominaal Christelike be-
wegings. Hieronder tel veral die Word of Faith beweging. Hier kom die duiwel en 
sy medewerkers soos engele van die lig na vore om na bewering God se krag 
deur verskynsels soos val in die gees, lag in die gees, profeteer in die gees en 
‘n groot aantal tekens en wonderwerke bekend te stel. Dit kom neer op ‘n “ander 
Jesus” wat bekend gestel word, ‘n “ander evangelie” wat verkondig word, en ‘n 
“ander gees” wat onder talle naïewe mense werksaam is (2 Kor. 11:4). Dit is ook 
‘n verskynsel wat in die eindtyd aan die toeneem is, soos in 1 Tim. 4:1 beklem-
toon word: “Die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof 
afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang.” 
Hierdie werke en leringe van duiwels binne die verband van die Christendom is 
volledig beskryf in boeke soos Christianity in crisis deur Hank Hanegraaf, The 
great evangelical disaster deur Francis Schaeffer, The seduction of Christianity 
deur Dave Hunt, en The signs and wonders movement exposed deur Haville, 
Foster en Glover. Hoeveel mense is nie in Suid-Afrika alleen deur leringe en 
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ondervindings van hierdie aard mislei en in verwarring gedompel nie! Baie van 
hulle moet gaan hulp soek by beraders omdat hulle nie mooi besef wat geestelik 
met hulle verkeerd gegaan het nie. 
 Uit ‘n dispensasionele oogpunt behoort veral chiliaste begrip vir die toename 
in praktyke van hierdie aard in die eindtyd te hê. Die groot afval van die laaste 
dae is ter voorbereiding op die verskyning van die mens van sonde “wie se koms 
is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en 
wonders van die leuen” (2 Thess. 2:9). Die krag van geestelike misleiding moet 
nie onderskat word nie. Die heel eerste teken van die eindtyd wat die Here 
Jesus in sy profetiese rede noem, is: “Pas op dat niemand julle mislei nie” (Matt. 
24:4). Hy sê ook: “Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en 
hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitver-
korenes te mislei” (Matt. 24:24). Die meerderheid mense raak maklik deur die 
manipulering van okkultiese kragte in vervoering, en het meesal nie die vermoë 
om tussen goddelike wonderwerke en mistiese (okkultiese) verskynsels te kan 
onderskei nie: “Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die 
proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan” 
(1 Joh. 4:1). Uit onkunde stel mense hulself vir enigiets oop en sal hulle sonder 
veel oorreding ook die Antichris aanbid wanneer hy op die toneel verskyn en sê 
dat hy Christus is. Hulle sal verwonderd agter hom aan gaan (Op. 13:3-4). 

Die aard van die stryd 

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 (Ef. 6:12). 

 Agter die wêreld van sigbare verskynsels is die werklike wêreld – die onsig-
bare wêreld – van waar groot en beslissende invloede op alle mense se lewens 
uitgaan. Omdat mense naas hulle liggaam en siel ook ‘n gees het, is hulle bewus 
van die geesteswêreld en ontvanklik vir invloede daarvandaan. Die groot belang-
rikheid van geestelike invloede beklemtoon die noodsaaklikheid van grondige 
kennis hieroor. Selfs al verkies mense om dié werklikheid te ignoreer, word hulle 
nogtans intensief daardeur beïnvloed. Die twee groot werklikhede in die geestes-
wêreld is die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. 
 Dié twee koninkryke is in opposisie teen mekaar deurdat hulle vir die siele 
van mense wedywer en ook voorberei om hulleself sigbaar op aarde te open-
baar. Die koninkryk van die duisternis sal die Antichris stuur om persoonlik die 
aarde te regeer, terwyl die koninkryk van God die ware Christus sal stuur om die 
aardse koninkryk van Satan te vernietig  en sy vrederyk te vestig. 
 Alle Christene is gewikkel in die stryd teen Satan, wat die groot teëstander 
van God is. Dit is ‘n baie werklike stryd hierdie en dit is van die uiterste belang 
dat ons die strategieë van Satan se koninkryk sal verstaan sodat ons in die stryd 
staande kan bly. 
 Die belangrikste gevegsterrein is menselewens wat na die beeld wat God 
geskape is. In die duiwel se direkte aanvalle op die koninkryk van die lig probeer 
hy om God te onttroon en in sy plek die heerser van die heelal te word. Sy stryd 
op aarde is daarop gerig om alle mense gees, siel én liggaam te beheer en deur 
hulle aanbid te word. Dit doen hy deur ‘n sistematiese plan van aksie wat van 
onregstreekse metodes af na ‘n meer regstreekse aanslag eskaleer. 
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 Daar is verskillende vlakke en grade van die beheer wat Satan tans oor 
mense het, en dit is sy groot doel om hierdie beheer verder uit te brei. Die Bybel 
sê dat “die hele wêreld in die mag van die Bose lê” (1 Joh. 5:19). Die koninkryk 
van God het egter ook gevestigde belange en ‘n aansienlike aantal aanhangers 
hier, maar hulle is ‘n minderheid in ‘n oorwegend goddelose wêreld waarin hulle 
voortdurend teen die bewandelaars van die breë weg standpunt moet inneem. 
 Ten spyte van hierdie situasie het God onbetwiste soewereiniteit in die heel-
al. In sy ewige raadsplan het Hy egter besluit om aan die mens die mag te gee 
om die aarde te onderwerp en heerskappy daaroor te voer (Gen. 1:28). Deur in 
die paradys aan Satan se versoekings toe te gee om teen God te rebelleer, het 
die eerste mense aan ‘n ander god dienstig geword, naamlik die duiwel. Op hier-
die manier het Satan en sy gevalle engele die “wêreldheersers van die duister-
nis van hierdie eeu” geword. 
 Die sondige en moreel verdorwe mensdom het hierna ‘n keuse tussen twee 
koninkryke gehad – die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. ‘n Vrye 
wil sodat elkeen kan besluit aan watter een van hierdie twee koninkryke hy of sy 
wil behoort, sou die bepalende faktor wees of daar geestelike lig of duisternis op 
die aarde, of in sekere dele daarvan, sou heers. Die sondige ingesteldheid en 
onbekeerlike harte van die meerderheid mense is die rede waarom gelowiges 
hulleself oral in die midde van ‘n krom en verdraaide geslag bevind, onder wie 
hulle moet skyn soos ligte in die wêreld (Fil. 2:15). 
 Omdat hulle opsetlik in duisternis en sonde leef, is by verre die meeste 
mense die voorwerpe van God se oordeel: “En dit is die oordeel: dat die lig in die 
wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want 
hulle werke was boos” (Joh. 3:19). 
 Die meerderheidsteun wat die koninkryk van die duisternis op aarde geniet – 
dit is die bewandelaars van die breë weg – is die rede waarom die Bybel van 
“die teenwoordige bose wêreld” praat waaruit die Here alle mense wil red (Gal. 
1:4). Die groot massa volgelinge van Satan wat op die breë weg na die hel is, is 
“die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het” (2 Kor. 
4:4). Die god van hierdie donker wêreld is Satan. Die Here Jesus verwys na hom 
as “die owerste van hierdie wêreld” (Joh. 14:30). 
 Satan regeer egter nie oor die Christene nie omdat hy in hulle lewens ont-
troon is. “Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die 
duiwel te verbreek” (1 Joh. 3:8). Hoewel hulle van die beheer deur die Bose 
bevry is, is Christene nogtans betrokke by die hewige stryd wat teen die konink-
ryk van die lig gevoer word. Dit is waarom die Bybel uitdruklik sê: “Trek die volle 
wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die 
duiwel” (Ef. 6:11). 
 Satan se aanvalle is nie gerig teen diegene wat reeds in sy mag is nie omdat 
hy hulle mislei, intimideer en onderdruk soos hy wil. Sy aanvalle is op die ge-
lowiges gerig wat hom weerstaan en hulle daaraan toewy om andere te help om 
van die mag van die duisternis bevry te word. Die Christene het dus in die Naam 
van Jesus ook teen hóm oorlog verklaar: “Want hoewel ons in die vlees wandel, 
voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is 
nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons 
planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en 
elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus" (2 Kor. 10:3-5). 
Daar is ‘n stryd om te stry, daar is oorwinning te verkry! 
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Satan se oorloë teen die koninkryk van God 
Verskillende strategieë word deur Satan gevolg om die finale doel met sy eeue 
oue oorlog teen die koninkryk van die lig te bereik. Geleidelik word daar tot meer 
intensiewe aanvalle en ‘n groter mate van regstreekse beheer oor mense oor-
gegaan om die einddoel van ‘n ten volle ontplooide sataniese orde op alle le-
wensterreine te vestig. Die stryd om die verskerping van demoniese beheer wat 
Satan onder mense voer wat die kroon van God se skepping is, neem die vorm 
van sewe oorloë aan. Hulle is die volgende: 

1. Godsdienstige oorlog 

Dit is ‘n hoë prioriteit by Satan om die mensdom geestelik te mislei en in sy mag 
te kry. Dit word deur verskillende metodes gedoen: 

 Valse profete: In sy mees verbloemde en onregstreekse vorm val Satan die 
kerk van Christus aan deur dit met die bemiddeling van valse profete wat hulle-
self as gesante van Christus voordoen, binne te dring (2 Kor. 11:13-15; Matt. 
7:15; 1 Joh. 4:1). Sodoende word verwarring gesaai en mense van Jesus Chris-
tus afvallig gemaak (2 Kor. 11:2-4). 

 Valse godsdienste: Op ‘n meer openlike wyse word die mensdom deur mid-
del van die nie-Christelike godsdienste mislei om die afgode te aanbid wat in 
werklikheid demone is (1 Kor. 10:19-20). Die aanhangers van hierdie gelowe 
weet nie dat hulle met Satan en sy demone besig is, wat hulleself agter die 
maskers van valse gode verskuil nie. Hierdie is dus nog steeds ‘n verbloemde 
strategie, maar die konfrontasie met die ware Christendom is meer regstreeks. 
Dit blyk egter dat die valse, misleide Christendom met sy universele ekumene 
geen beswaar het om met die nie-Christelike gelowe hande te vat nie omdat 
almal van hulle “die god van hierdie wêreld” aanbid (2 Kor. 4:4). 

 Okkultiese magte: ‘n Nóg meer progressiewe openbaring van Satan is deur 
middel van okkultiese, of mistiese, praktyke. Nog steeds koppel hy dit nie reg-
streeks aan sy naam en sy koninkryk nie, sodat mense makliker mislei kan word 
om van die ware God afvallig te word. Deur middel van die Nuwe Era Beweging 
en geassosieerde instellings soos towery, spiritisme, meditasie, fortuinvertellery, 
psigiese kragte, astrale projeksie, selfgenesing, suggestopedie, buitesintuiglike 
waarneming, parapsigologie, ens., word die krag van Satan bemark en stel baie 
mense hulleself daarvoor oop. 

 Satanisme: Die regstreekse openbaring van Satan kan, weens die inherente 
afstootlikheid van die idee, net aan hoogs misleide en geestelik totaal vervalle 
mense gedoen word. In die verlede was dit tot klein groepies beperk, maar tans 
neem dit geweldig in omvang toe. Onder hierdie mense openbaar hy homself en 
sy demone in al hulle afskuwelikheid en bloeddorstigheid, en dring hy op reg-
streekse aanbidding aan. 

2. Oorlog teen morele waardes 
Die morele norme van die mens wat God deur sy wette en voorskrifte, asook 
deur die gewete van die mens, vasgestel het, word onverpoosd deur Satan be-
vraagteken, aangeval en afgebreek. Morele verval word deur demone bevorder 
sodat God se moraliteit vir die mens uiteindelik wêreldwyd met die teenoor-
gestelde waardes van ‘n sataniese immoraliteit vervang kan word. Hierdie twee 
pole kan só teenoor mekaar gestel word: 
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God se moraliteit Satan se immoraliteit 

Waarheid Leuen 

Geregtigheid Ongeregtigheid 

Selfbeheersing Bandeloosheid 

Eerlikheid Valsheid en diefstal 

Sedelike kuisheid Onsedelikheid 

Nugterheid Dronkenskap 

Opregtheid Agterbaksheid 

Eerbied teenoor God Belastering van God 

Rein gewoontes ‘n Onrein, vuil lewe 

Ordelikheid Wanordelikheid 

Saggeaardheid Wreedheid 

Vredeliewendheid Gewelddadigheid 

Vergewensgesindheid Wraaksugtigheid 

Liefde Haat 

Bewaring Verwoesting 

 Satan besef dat hy met sy oorlog teen morele waardes ‘n baie groot slag in 
die oorname, beheer en vernietiging van die mensdom kan speel. Die Romeinse 
ryk het bv. nooit militêr tot ‘n val gekom nie, maar het as gevolg van morele ver-
val intern verrot geraak en homself vernietig. Swelgery, dronkenskap, hoerery, 
homoseksualisme, materialisme, korrupsie, diefstal en omkopery was vir een 
skandaal ná die ander verantwoordelik. Dit het die integriteit en doeltreffendheid 
van die regerings in Rome en Konstantinopel totaal vernietig. 
 Jakobus stel ook die moraliteit van God teenoor die morele verdorwenheid 
van ‘n gevalle wêreld wat in die mag van die Bose lê: 

Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke 
in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, 
moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom 
nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; want waar afguns en selfsug is, daar is 
wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, 
dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, 
onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir 
die wat vrede maak (Jak. 3:13-18). 

 Die wêreld word stadig maar seker onder die dekmantel van humanistiese 
hervormings in die rigting van ‘n demoniese immoraliteit gevoer. Wanneer dié 
proses ver genoeg gevorder het, sal die Antichris as die mens van sonde 
geopenbaar word. Hy sal die leidende figuur in die nuwe wêreldorde se sonde-
kultuur wees. Hy sal doen net wat hy wil (Dan. 11:36), deur middel van duiwelse 
magte regeer (Op. 13:2), God belaster (Op. 13:5-6), saam met Satan deur ‘n 
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moreel en godsdienstig erg vervalle mensdom aanbid word (Op. 13:4), ‘n gewel-
denaar en massamoordenaar wees (Dan. 11:44), en almal laat teregstel wat 
weier om hom te aanbid (Op. 13:15).  

3. Sielkundige oorlog 

‘n Sielkundige oorlog word ook teen die mensdom gevoer deur mense te mislei 
om van rasionele denke wat op logiese feite gebaseer is, af te sien. Hulle word 
beïnvloed om hulle verborge psigiese potensiaal te ontdek deur van hulle 
‘rasionele linkerbrein’ na hulle ‘kreatiewe regterbrein’ oor te skakel. Hier sal hulle 
‘n super-geheue en kragte vir selfgenesing ontdek, asook die ‘gawes’ van hel-
dersiendheid, telepatie, ens. Hierdie ontdekkings staan volgens hulle in verband 
met die tot dusver onbekende deel van die menslike potensiaal, waarna as die 
dieper self of die hoër self verwys word. Die buitesintuiglike tegnieke wat gebruik 
word om die oorskakeling te bewerkstellig, is hoofsaaklik transendentale medita-
sie, self-hipnose en joga. 
 Verskeie psigiese konsultante, humanistiese sielkundiges en misleide ‘Chris-
ten’-beraders help mense om ‘n nuwe selfontdekking te maak wat na ‘n alterna-
tiewe bewussynstoestand lei. Sommige van hulle ontdek hulle dieper self, ander 
ontmoet geestelike gidse wat hulle in staat stel om na hulle vorige lewens terug 
te keer en dan probleme reg te stel, terwyl daar ook diegene is wat gehelp word 
om psigiese kragte vir selfgenesing te gebruik.  
 Hierdie ‘gawes’ en ontdekkings is egter onmiskenbaar misties en demonies 
van aard. Deur hieraan deel te neem, lê mense alle vorms van selfbeheersing af 
en onderwerp hulleself aan hoër magte. Hulle stel hulleself vir die werking van 
onbekende geeste oop en betree daardeur die kosmiese sfeer van ‘gawes' en 
ervarings wat nie van God af kom nie. Hulle verwerp alle logiese en rasionele 
argumente uit die Bybel, en lewer daardeur bewys dat die god van hierdie 
wêreld, Satan, hulle sinne verblind het (2 Kor. 4:4). 
 Die slagoffers van Satan se sielkundige oorlog dink en tree heel anders as 
vroeër op. Behalwe dat hulle op hoër geestelike magte van ‘n onbekende oor-
sprong staat maak, ontwikkel hulle mettertyd ook ‘n nuwe lewens- en wêreld-
beskouing. Alle onderskeidings en grense verdwyn, en hulle sien alles as een – 
ook die verskillende godsdienste. Hierdie filosofie word monisme of sintetiese 
denke genoem. Die misleide mense hou op om antiteties, of teenstellend, te 
dink deur onderskeid te tref tussen teenoorgestelde kategorieë van dinge soos 
die koninkryk van God en die koninkryk van Satan, die waarheid en die leuen, 
ens. Hulle glo ongekwalifiseerd aan eenheid en sien alles as onderdele van ‘n 
groter, kosmiese geheel. Satan se wêreldregering en sy verenigde alliansie van 
wêreldgodsdienste sal dus vir hulle volkome aanvaarbaar wees (Op. 13:3-7). 

4. Sosiale oorlog 

God het as die Skepper van mense ook reëls oor sosiale identiteit en groeps-
vorming neergelê sodat menslike samelewings ordelik kan voortbestaan. Hierdie 
instellings is almal die teiken vir hewige aanvalle deur Satan: 
 God het mense as man en vrou gemaak, met verskillende ingesteldhede en 
sosiale rolle wat aan elkeen se identiteit gekoppel is. Hulle voorkoms, houding, 
kleredrag en haarstyle moet hierdie verskille reflekteer en eerbiedig. Die mans 
moet in alle opsigte eg manlik en die vrouens eg vroulik wees. Die duiwel poog 
egter om hierdie verskille uit te wis. ‘n Gelykmakingsproses word ingestel en 
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homoseksualisme tot ‘n aanvaarbare alternatiewe leefwyse verhef. Die same-
lewing word ook op ‘n nie-seksistiese grondslag geherorganiseer sodat die 
rolverskille tussen mans en vrouens kan verdwyn. Omdat God die man as hoof 
oor die vrou aangestel het, en die meeste samelewings steeds paternalisties is, 
word radikale feminisme nou deur Satan en sy misleide humanistiese mede-
werkers ingespan om ‘n gelykmakingsproses van stapel te stuur.  
 Op dieselfde wyse word kultuurverskille ook in menslike samelewings uitge-
faseer sodat mense van hulle volksverbande vervreem en almal saam as 
wêreldburgers geklassifiseer kan word. Dit is die grondslag van die Antichris se 
neo-Babiloniese wêreldsamelewing. Almal wat aan hierdie gelykmakings- en 
vermengingsproses deelneem, is medewerkers van Satan in sy stryd om sosiale 
en kulturele chaos en identiteitloosheid op aarde te skep. Dit is ‘n oorlog teen 
God se standaarde en reëls vir individue, groepe en nasies. 

5. Ekonomiese oorlog 

In die koninkryk van die duisternis word geld as ‘n baie belangrike wapen be-
skou. Hierdeur beheer die duiwel mense se lewens, koop hulle om en bied aan 
hulle allerlei genietinge van die wêreld en die vlees. As hy daarin kan slaag om 
‘n materialistiese lewenshouding by ‘n persoon te skep, weet hy dat dit ‘n vorm 
van afgodediens is. Die geldgod is Mammon. Volgens die Bybel kan ons nie vir 
God én Mammon gelyk dien nie (Matt. 6:24). 
 Satan streef ook daarna om ‘n sentrale geldmag wêreldwyd te vestig. Dit sal 
kontantloos wees en elektronies deur ‘n nommerstelsel bedryf word. Hierdeur wil 
hy alle mense se lewens volkome beheer sodat niemand sonder ‘n nommer sal 
kan koop of verkoop nie (Op. 13:16-18). 
 Om mense se geldsake internasionaal te kan beheer, beteken dat ‘n oorlog 
teen ekonomiese onafhanklikheid gevoer moet word. Die individu moet deur 
skuld in die hande van die regering of geldmaginstansies val. Dieselfde moet op 
‘n hoër vlak met lande en regerings gebeur. Hulle buitelandse skuld by die groot 
banke, die IMF en die Wêreldbank moet só groot word dat hulle verplig sal wees 
om buitelandse, en uiteindelik wêreldbeheer, oor hulle ekonomieë te aanvaar. 
Dit is op hierdie vlak dat die duiwel deur middel van die Antichris die wêreld ook 
ekonomies sal oorneem en regeer. 

6. Politieke oorlog 

Satan voer baie duidelik ook ‘n politieke oorlog teen die mensdom. God se orde 
vir nasies is gebaseer op die beginsel van onafhanklike en selfbeskikkende 
volke wat elk sy eie regering en grondgebied het. Handelinge 17:26 sê dat die 
Here grense tussen die nasies gestel het. Die heel eerste rebellie wat Satan 
teen die bestaande orde van onafhanklike nasies aangeblaas het, was by die 
vestiging van die antieke Babiloniese ryk en die bou van die toring van Babel. 
Die grondmotief vir hierdie poging was politieke, godsdienstige, ekonomiese en 
taalkundige eenheid op aarde (Gen. 11:4-6). Dit was egter verkeerd in die oë 
van die Here, daarom Hy self hulle planne verwar en die deelnemende nasies 
laat wegtrek om sonder die oorheersing deur ‘n wêreldregering hulle eie rege-
rings in te stel en hulle eie bestaan te voer. 
 Die duiwel het egter nooit sy planne vir ‘n alternatiewe orde gebaseer op die 
internasionale politieke oorheersing van die nasies laat vaar nie. Verskeie god-
delose wêreldregerings het deur die eeue heen ontstaan, waarvan die Romein-
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se ryk die laaste een was. Hulle het almal die volke onderdruk, ‘n heidense wê-
reldgodsdiens op hulle afgedwing en deur middel van net een taal regeer. Daar 
was ook verskeie onsuksesvolle pogings in hierdie rigting, waarvan die mees 
onlangse dié van Hitler in die Tweede Wêreldoorlog was. 
 Telkens wanneer Satan probeer om ‘n wêreldryk te skep, berei hy vir hom ‘n 
sterk leier voor wat ‘n magsposisie verkry en homself as ‘n politieke en militêre 
diktator vestig. Deur magsuitbreiding lyf hy dan ander volke by sy ryk in en be-
vorder só sy planne vir wêreldheerskappy. Weens hulle inherente immoraliteit, 
korrupsie, en die onderdrukking en uitbuiting van volke het hierdie ryke egter al-
tyd weer tot ‘n val gekom. 
 Volgens die Bybel gaan Satan voor die wederkoms een van sy sterkste 
pogings aanwend om God se orde van selfbeskikkende nasies omver te werp 
en in die plek daarvan ‘n nuwe wêreldorde van internasionale politieke, gods-
dienstige, ekonomiese, sosiale en taalkundige eenheid in te stel. Die man wat 
hy vir hierdie taak voorberei, word in die Bybel die Antichris genoem (asook die 
dier). Die wêreldryk wat hy sal vestig, sal ‘n herhaling van die Babiloniese ryk 
van Nimrod wees, daarom word die eindtydse ryk van die Antichris op ‘n baie 
gepaste wyse Babilon genoem (Op. 17 en 18). 
 Net soos Nimrod, sal die Antichris homself ook vergoddelik en deur mislei-
ding en onderhandelings ander nasies oorreed om by die nuwe wêreldorde in te 
skakel. Dit sal aanvanklik dus ‘n gesamentlike, onderhandelde inskakeling wees 
soos in die Babiloniese ryk, waar die nasies gesê het: “Kom, laat ons vir ons ‘n 
stad bou (as wêreldhoofstad) en ‘n toring waarvan die spits tot aan die hemel 
reik (‘n magtige wêreldgodsdiens); en laat ons vir ons ‘n naam maak (as wêreld-
burgers), sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie” (Gen. 11:4). 
 Die diplomatieke onderhandelings vir die vestiging van ‘n nuwe wêreldorde 
het reeds onder die leiding van Amerika, die VN en ander wêreldliggame begin. 
Wanneer die Antichris kom, sal hy hierdie onderhandelings tot hulle logiese uit-
einde van wêreldeenheid onder sy eie leierskap deurvoer: “Hy sal een week lank 
[sewe jaar] met baie [nasies] ‘n sterk verbond sluit” (Dan. 9:27). 
 Wanneer die Antichris as wêreldleier aanvaar word, sal dit ten koste van die 
misleide nasies wees met wie hy ‘n verbond gesluit het. Hy sal nie in húlle diens 
staan nie, maar in die diens van Satan wat hom vir hierdie pos voorberei het: 
“…en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag” (Op. 13:2). 
 Ons moet goed begryp dat die duiwel benewens sy aanvalle op individue en 
groepe ook ‘n strategie volg om die nasies te verlei sodat hulle aan hom dienstig 
word en by sy sataniese orde vir nasies inskakel. Ons lees in Openbaring 20:3 
dat die duiwel ná die wederkoms gebind sal word “sodat hy die nasies nie meer 
sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie.” Daarna sal hy losgelaat word 
en die nasies nog een maal verlei deur hulle vir ‘n gesamentlike stryd teen die 
koninkryk van God te verenig en vir militêre optrede te mobiliseer (Op. 20:7-10). 
 Tans word die nasies polities mislei om hulle soewereiniteit prys te gee, soos 
bv. in Europa, en toenemend by die nuwe wêreldorde in te skakel. Individuele 
volke word summier van hulle godgegewe selfbeskikkingsreg beroof en by gro-
ter eenhede ingeskakel. Sodoende word lande, streke, kontinente, en uiteindelik 
ook die hele wêreld, polities verenig in voorbereiding op die koms van die 
Antichris. Dit is ‘n politieke en ideologiese oorlog wat vanuit die hel teen volke 
gevoer word, en waarteen hulle groot weerstand behoort te bied.  



 114 

7. Militêre oorlog 

In assosiasie met sy politieke oorlog teen onafhanklike lande – veral Christelike 
lande wat sataniese ideologieë weerstaan – hits Satan ook militêre oorwinnings-
togte aan om goddelose ryke te vestig en uit te brei. Hy is die god van vestings 
(Dan. 11:38) wat geweld gebruik om vestings in te neem, lande van hulle self-
beskikkingsreg te beroof en aan sterker teëstanders te onderwerp. Sodoende 
word die belange van die koninkryk van die duisternis bewustelik óf onbewus-
telik deur die oorheersers bevorder. 
 Baie oorloë is al deur Satan teen Israel gestig in ‘n poging tot die uitwissing 
van die uitverkore volk waaruit die Messias gebore sou word, en na wie Hy ook 
binnekort sal terugkeer om die wêreld van die troon van Dawid af te regeer. 
Hierdie oorloë word dikwels deur sameswerings teen God gemotiveer: 

O God, hou U nie stil nie… Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die 
hoof op. Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad… Hulle sê: 
Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam 
van Israel nie meer gedink word nie. Want hulle het van harte saam raad gehou; 
teen U sluit hulle ‘n verbond: die tente van Edom en die Ismaeliete, Moab en die 
Hagareners, Gebal en Ammon, en Amalek, Filistia saam met die inwoners van Tirus. 
Ook het Assur by hulle aangesluit… (Ps. 83:1-9). 

 Groot oorloë teen Israel en verskeie Christelike groepe en nasies is in Nuwe 
Testamentiese tye deur die Romeinse Ryk, die Islamitiese nasies, die Vatikaan, 
die Nazis, kommunistiese lande en ander moondhede gevoer. Satan blaas 
hierdie oorloë aan, en sal dit ook in die toekoms doen. Die twee oorloë wat 
volgens die Bybel die hoogste op Satan se agenda vir die eindtyd is, is die 
Russies-Arabiese inval in Israel (Eseg. 38 en 39) en die derde wêreldoorlog (die 
slag van Armagéddon). Aktiewe demoniese aanhitsing sal die mobilisasie vir die 
komende wêreldoorlog voorafgaan: 

En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die 
valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van 
duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele 
wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige 
God… En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word 
Armagéddon (Op. 16:13-14, 16). 

 Terwyl ons nader aan die verdrukkingsperiode beweeg, sal oorloë en revo-
lusies aanhou om te vermeerder met die duiwelse doel om totale wanorde tus-
sen die nasies te skep. Onder hierdie omstandighede sal hulle bereid wees om 
die tydelike vrede en eenheid wat die Antichris aan hulle sal bied, te aanvaar en 
sodoende onderdane van sy wêreldryk te word. Hulle sal van hulle politieke en 
ekonomiese selfbeskikkingsreg afstand doen en ook Satan se ‘Vredevors’ as 
hulle gemeenskaplike Messias vereer en aanbid. 
 Oorloë sal dus aangeblaas word, ook burgeroorloë, wat dan as ‘n verskoning 
gebruik sal word om in daardie lande in te gryp en die beginsels van die anti-
christelike nuwe wêreldorde op hulle af te dwing. Indien hulle weier, sal hulle 
militêr tot onderhorigheid onderwerp word. 



 115 

Hoedanighede waarin Satan mense aanval 

Elke Christen wat deur die wedergeboorte van die heerskappy van Satan bevry 
is, is in ‘n hewige geestelike stryd teen die mag van die Bose gewikkel. Nie een 
Christen is van dié stryd gevrywaar nie. Om hierin te kan oorwin, moet daar 
doelbewustelik in die krag van die Here teen die Bose weerstand gebied word: 

Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die 
volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die 
duiwel. 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. Daarom, neem die volle wapenrusting van God 
op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring 
het, staande kan bly (Ef. 6:10-13). 

 Hoewel hierdie stryd op ‘n geestelike vlak gevoer word, is dit ‘n baie werklike 
stryd teen ‘n groot en gedugte mag van demone onder die persoonlike aanvoe-
ring van Satan. Die omvangrykheid van die geestelike oorlog blyk uit die feit dat 
Satan in vyf verskillende gedaantes tot die stryd toetree om sy verleidings- en 
vernietigingswerk te doen. In dié vyf hoedanighede kom Satan as: 

 teëstander,   verleier,     misleier, 

 berower, en  aanklaer. 

 Op elk van hierdie vyf terreine moet ons die gedaante en werkswyse van die 
vyand duidelik kan identifiseer sodat daar doeltreffend teen hom weerstand ge-
bied kan word. Die Bybel sê die volgende hieroor: 

 Teëstander 

In die eerste en belangrikste opsig van die stryd word die duiwel as die Christen 
se teëstander beskryf, wat sy ondergang of benadeling op alle lewensterreine 
soek. Hy sal jou lewe aanval, jou gesondheid, jou huwelik, jou werk en jou eko-
nomiese belange in ‘n poging om soveel as moontlik vernietigingswerk te doen. 
Ook sal hy jou verhoudingslewe aanval, veral jou verhouding met God, om dit te 
ontwrig en te vertroebel. Jy móét van hierdie vyand kennis neem: 

Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n 
brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, standvastig in 
die geloof (1 Pet. 5: 8-9). 

 Hierdie posisie van konfrontasie is onvermydelik. Die duiwel is ons teëstan-
der, en ons moet hom weerstaan en dus ook sý teëstander wees. Op allerlei 
wyses staan hy die gelowiges teë en werp struikelblokke in hulle weg. 
 Die intensiteit van sy vyandige teëstand ken geen perke nie, want as mense-
moordenaar streef hy daarna om mense dood te maak. Oorloë, gevegte, nood-
lottige ongelukke, selfmoord, bakleiery en verskeie ander metodes word deur 
hom gebruik om aan sy moorddadige motiewe uiting te gee. Hy het nie onbe-
perkte mag oor mense nie, maar binne sy beperkte beweegruimte werk hy met 
groot lis om sy doel te bereik. Satan en sy demone gebruik ook verskeie stadige 
metodes waardeur hulle mense se lewens verwoes, soos bv. drank, dwelm-
middels, tabak, en ook ander vorms van vergiftiging en selfvernietiging. 
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 Baie vorms van teëstand word in hierdie oorlog aangewend om Christene 
moedeloos te maak, van hulle planne in die diens van die Here te laat afsien, 
die stryd gewonne te gee en in ‘n donker put van depressie te laat wegsink. Hier-
onder is konflik tussen gesinsgenote, vriende, kollegas en andere. Die bitsige en 
knaende vyandskap van andersdenkendes, bv. diegene wat godsdienstig en 
ideologies van jou verskil, kan ook tot moedeloosheid lei. Sommige Christene lê 
dan óf die strydbyl neer óf handhaaf ter wille van goeie verhoudings en vermin-
derde vyandighede ‘n lae profiel. Sodoende ervaar die duiwel minder teëstand 
van gelowiges en kan hy sy sinistere aktiwiteite feitlik ongehinderd voortsit. 
 Al die veelvuldige wyses waarop die duiwel jou aanval, hetsy deur mense of 
deur omstandighede, moet in die naam van die Here weerstaan en die stryd 
teen hom in die geloof voortgesit word. Volg die voorbeeld van die Here Jesus in 
hierdie opsig, en stry in sy krag: 

Julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra 
het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten 
bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie (Heb. 12:3-4). 

 Verleier 

Satan is aktief besig om mense tot immorele dade te verlei. Die vleeslike harts-
togte en begeerlikhede van die ou natuur word vir hierdie doel uitgebuit. Deur 
sondige suggesties en die aanwakker van die sondige natuur word mense tot 
sondes soos hoogmoed, onsedelikheid, hebsug, selfsug, diefstal, leuens, be-
drog, dronkenskap, woede en gewelddadigheid verlei. 
 Die oplossing teen sondes van vleeslike verleiding is waaksaamheid, selfbe-
heersing en gebed: 

Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die 
vlees is swak (Matt. 26:41). 

Ons moet met groot vrymoedigheid in die gebed na die genadetroon nader, 
want die Here Jesus is die Oorwinnaar wat meer as bereid is om ons te help om 
in die stryd teen versoekings te kan oorwin. Hy weet wat versoekings is, en deur 
sy krag en outoriteit kán dit oorwin word: 

Deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word (Heb. 
2:18). Want ons het nie ‘n Hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê 
nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat 
ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhar-
tigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word (Heb. 4:15-
16).  

 Ons word ook telkens vermaan om onsself te verloën en die ou natuur te 
kruisig, anders is ons ‘n oop teiken vir sondes (Luk. 9:23; Gal. 6:14). Trouens, 
as ons nié die ou natuur aflê en oorgee om gekruisig te word nie, sal oorwinning 
oor versoekings ons sekerlik ontwyk: 

Wat die vorige lewenswandel betref, [moet julle] die oue mens aflê wat deur die 
begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en vernuwe word in die gees van 
julle gemoed en julle met die nuwe mens beklee wat na God geskape is in ware 
geregtigheid en heiligheid (Ef. 4:22-24). 
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 Misleier 

‘n Verdere gedaante waarin die Satan teen gelowiges veg, is dié van misleier. 
Dit het met godsdienstige misleiding en bedrog te doen. Hy buit mense se on-
kunde uit en dis allerlei godsdienstige leuens aan hulle op om hulle op ‘n dwaal-
spoor te bring. Geestelike verval is die noodwendige gevolg hiervan: 

Die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word 
en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang (1 Tim. 4:1). 

 Verval van hierdie aard is toenemend aan die orde van die dag in Christelike 
kerke (2 Tim. 4:1-4), terwyl geestelike bedrog en leuens ook die grondslag van 
al die nie-Christelike godsdienste in die wêreld vorm. In die eindtyd sal die gees 
van dwaling besonder aktief wees om die mensdom te mislei om die Antichris 
en sy valse profete te vereer en te aanbid: 

Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is 
die Christus! en hulle sal baie mense mislei (Matt. 24:4-5). 

Daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal 
wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop 
het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede 
navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word (2 Pet. 2:1-2). 

 ‘n Gebrek aan kennis oor wat in die Skrifte staan, is die teelaarde vir gods-
dienstige misleiding. Dit is egter nie nodig om in onkunde voort te leef nie, om-
dat die volle waarheid oor geestelike sake in die Bybel opgeteken is: “Julle sal 
die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:32). As ons Hom 
maar net wil toelaat, sal die Heilige Gees ons in die hele waarheid lei en ook die 
toekomstige dinge aan ons verkondig (Joh. 16:13). 
 Die eindtydse vormgodsdienstiges is deur Satan verblind en het deur hulle 
eie toedoen en onkunde die stryd teen godsdienstige bedrog en leuens verloor. 
Hulle het vir hulleself leuenpredikers versamel, die oor afgekeer van die waar-
heid en hulle gewend tot fabels (2 Tim. 4:3-4). Hulle voer dus nie ‘n geestelike 
oorlog teen die leuengees van die dwaling nie, maar is reeds as buit weggevoer 
deur die vyand (1 Joh. 4:1-6). 

 Berower 

Een van die belangrike strategieë van Satan is om Christene te beroof. Hy wil 
hulle geestelik én materieel verarm. In plaas daarvan dat mense geestelik groei 
en aangaan met die Here, wil hy hulle verbitterd en moedeloos maak en laat 
terugval. Sodoende sal hulle andere nie inspireer nie, maar aftrek en ontmoedig: 

Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitter-
heid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie (Heb. 12:15). 

 As die duiwel ‘n mens van jou sielerus beroof en jou geloof verswak, raak jy 
verbitterd teen jou omstandighede, teen ander mense en selfs teen God. Dit kan 
daartoe lei dat jy terugval, jou geestelike bediening staak, en ook die genade-
loon wat jy volgens die beloftes in 2 Korinthiërs 5:10 en Openbaring 22:12 vir ‘n 
toegewyde lewe van diensbaarheid by die Here kon gekry het, verloor: 

Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie (Op. 
3:11; vgl. Op. 2:25). 
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 Johannes waarsku ook dat ons op ons hoede vir die Berower moet wees wat 
ons van ons genadeloon wil beroof: 

Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ‘n 
volle loon ontvang (2 Joh. 1:8). 

 Behalwe die geestelike skade wat die Berower ‘n mens kan aandoen, is hy 
ook daarop uit om jou van jou geld, besittings, gesondheid en baie ander dinge 
te beroof. Hy weet dat wanneer hy dit doen, jy beperk sal word in die mate 
waartoe jy die Here fisies kan dien en sy werk op aarde finansieel en andersins 
sal kan ondersteun. 
    Die duiwel is inderdaad ‘n dief wat kom om in te breek en te steel, en mense 
op allerlei wyses van hulle erfenis te beroof. Jesus het gesê: 

Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe 
en oorvloed kan hê (Joh. 10:10). 

 Is jy waaksaam genoeg teen die listige strategieë en verborge planne van die 
Berower? Besef jy watter groot skade jy jouself én andere kan aandoen deur nie 
‘n lewe van waaksaamheid te lei nie? As jy permissief begin leef en ‘n agterdeur 
of venster vir die Berower ooplaat, sal hy inkom en verwoesting in jou persoon-
like lewe, huishouding, huwelik én werk saai. Dit kan jou duur te staan kom en in 
‘n woestyn van moedeloosheid en onvrugbaarheid laat beland. 

 Aanklaer 

In ‘n belangrike opsig tree Satan ook as aanklaer op in die geestelike oorlog wat 
hy teen Christene voer. In die eerste plek kla hy hulle by die troon van God aan 
nadat hy hulle suksesvol verlei of mislei het. Satan het dus toegang tot die troon 
van God, en sal dit hê tot in die middel van die verdrukking wanneer hy finaal 
neergewerp sal word: 

...die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aankla voor onse God 
dag en nag (Op. 12:10). 

 Wat dié aanklagte betref, gee die Bybel aan ons die volgende versekering: 

Ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. En Hy is ‘n 
versoening vir ons sondes (1 Joh. 2:1-2). 

 Ons moet natuurlik sorg dra dat ons in die lig wandel en alle sondes wat ons 
gedoen het, onmiddellik bely (1 Joh. 1:7). Daardeur word Satan weer van enige 
invloedsfeer ontneem wat hy in jou lewe verkry het. 
 In die tweede plek kla Satan die Christene ook by die ongeredde wêreld aan 
waaroor hy beheer het (1 Joh. 5:19; Gal. 1:4; Joh. 14:30). Dit is waarom die wê-
reld ons haat en vervolg (Joh. 16:33). Die doel met hierdie aanklagte is om die 
Christene in onguns te bring en Christelike voorregte soos evangelisasie, gods-
diensvryheid en Christelike onderwys van hulle te ontneem. 
 Derdens kla Satan die broeders by mekaar aan in ‘n poging om broeder-
twiste aan te blaas en ‘n wig tussen die medegelowiges in te dryf. Aan griewe en 
vooroordele van hierdie aard moet geensins toegegee word nie, want dan kry 
die sielevyand sy sin en benadeel sodoende die werk van die Here. Weerstaan 
al die onrusstokery van die vyand en bewaar die vrede tussen die broeders: 

Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos 
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Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen (Kol. 3:13). 

 Jy moet ‘n broeder wat in een of ander opsig struikel “reghelp met die gees 
van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie” 
(Gal. 6:1). “Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie” (1 Kor. 10:12). 
 In die vierde plek kla die duiwel Christene ook by hulleself aan. Hierdeur 
poog hy om hulle aan ‘n skuldkompleks te laat ly. Hy kla hulle nie net oor hulle 
onlangse sondes aan nie, maar ook oor dit wat lank gelede gedoen is en reeds 
volkome vergewe is. Deur hierdie ou koeie uit die sloot te grawe, probeer hy om 
ou probleme, griewe en sondes weer te laat herleef en jou op grond daarvan te 
ontmoedig, te veroordeel en te verdoem. 
 Op hierdie manier takel Satan die vertroue en geloof van ‘n persoon af en 
vestig ‘n minderwaardigheidskompleks by hom. Die persoon moet dink dat hy só 
baie sondes gedoen het dat die Here hom nie meer sal vergewe nie. Ook moet 
hy dink dat hy só ‘n mislukking is dat hy niks vir God kan doen nie. Die sugges-
tie word dan by hom geplant dat hy hom van alle aktiwiteite moet onttrek en ‘n 
lae profiel hou sodat meer bekwame mense die werk kan doen. Wanneer die 
ongelukkige slagoffer dít doen, het die aanklaer van die broeders in sy doel 
geslaag om nóg iemand uit die stryd uit te skakel. 
 Ons moet die dinge wat agter is, vergeet, die geloofsoog op die Oorwinnaar, 
Jesus Christus, gevestig hou en met volharding die wedloop loop wat voor ons is. 
Hy verwyder ons sondes só ver van ons as wat die ooste van die weste af is. 

Oorwinning oor bose gedagtes 
Verkeerde gedagtes is dikwels die oorsprong van sonde in ‘n mens se lewe, en 
dit verleen aan Satan ‘n vastrapplek: 

Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; 
want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings 
neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen 
die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan 
Christus (2 Kor. 10:3-5). 

 Elke weergebore Christen is by ‘n geestelike oorlog teen sonde, vleeslikheid, 
wêreldsgesindheid en ‘n dooie vormgodsdiens betrokke. Al hierdie dinge is ves-
tings van Satan waardeur hy werk om sy koninkryk te bevorder. 
 Die vier teikens wat in 2 Korinthiërs 10:4-5 hierbo genoem word, is ten nou-

ste aan mekaar verbonde. Wanneer ‘n vesting val, dan val saam met dit die 

planne (strategie), skanse teen die waarheid (morele regverdiging) én die 

rebelse gedagtes (verkeerde idees) waaruit dit ontstaan het. Christene wat die 
oprigting van sondige vestings in hulle lewens wil voorkom, moet dus by die 
beginpunt van sonde weerstand bied, naamlik op die gedagtevlak. Hierdie vier 
vlakke is só met mekaar geskakel: 

 Dwalende en onchristelike gedagtes 
Verkeerde idees en voornemens is die vertrekpunt vir sondige dade. Hierdie ge-
dagtes en slegte begeertes kan uit die mens se eie onderbewussyn en vleeslike 
natuur na vore kom, want: “...elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlik-
heid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar 
dit sonde” (Jak. 1:14-15). 
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 Dit wat ek met my oë sien en begeer, is dikwels die oorsaak van sonde (Matt. 
5:28; 1 Joh. 1:15-16). Verleidende gedagtes kan ook uit verkeerde leesstof en 
opruiende of moreel afbrekende gesprekke voortspruit: “Moenie dwaal nie; slegte 
gesprekke bederf goeie sedes” (1 Kor. 15:33). 
 ‘n Ander bron van sondige gedagtes is regstreekse beïnvloeding deur die 
duiwel. Hy kan vurige pyle op jou afvuur (Ef. 6:16) waardeur hy jou gedagtes 
verwar en onchristelike suggesties by jou plant. Soms kan hierdie gedagtes 
goed voorkom, maar dan is dit nogtans ‘n bedekte aanval op jou Christelike 
waardes en beginsels. Om hierdie rede moet alle gedagtes ondersoek en tot 
gehoorsaamheid aan Christus onderwerp word. Die duiwel slaag dikwels daarin 
om Christene se gedagtes geweldig te laat dwaal wanneer hulle wil bid of na ‘n 
goeie boodskap luister. 
 Omdat sonde by gedagtes begin, moet elke gedagte gevange geneem word 
tot gehoorsaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5). Indien dit nie gedoen word nie, 
raak hierdie verkeerde gedagtes gevestig en word ‘n oorsaak tot sonde. 

 ‘n Skans teen die kennis van God 
Indien daar nie teen sondige gedagtes weerstand gebied word nie, dan beteken 
dit dat hulle stilswyend aanvaar en mettertyd in jou hart en verstand gevestig 
raak. Hierna soek jy morele (en selfs Bybelse) regverdiging om uitvoering daar-
aan te gee. Jy beredeneer die saak dan na alle kante toe en begin om jou 
sondige voorneme goed te praat. 
 In die proses bou jy ‘n skans vir die leuen in jou lewe. Jy gebruik en verdraai 
selfs die Bybel om morele en godsdienstige regverdiging vir jou beplande dade 
te kry. Die duiwel het ‘n Bybelteks aangehaal toe hy die Here Jesus versoek het 
(Luk. 4:9-11), en hy gebruik nog steeds hierdie metode om die Bybel te verdraai 
om ‘n skans teen die ware kennis van God op te bou. Só ‘help’ hy jou om in ‘n 
leuen te lewe en jou deur misleiding teen die waarhede van die Bybel te verset. 

 ‘n Plan van aksie 
Noudat die sondige gedagte gevestig én ‘geregverdig’ is moet ‘n strategie, of 
plan van aksie, vir die implementering daarvan uitgewerk word. Daar is geen 
einde aan die vindingrykheid, bose planne, skelmstreke, geheime ontmoetings 
en knoeiery waarmee mense vorendag kom om uitvoering aan sondige idees te 
gee nie. As hierdie planne nie verbreek word nie, word hulle uitgevoer en kom 
die sonde tot volle verwerkliking. 

 ‘n Sondige vesting 
Wanneer die sondige daad gepleeg word, word ‘n oorwinning vir die magte van 
die duisternis in die persoon se lewe behaal. ‘n Vesting word dan vir die be-
trokke sonde opgerig waarin dit homself ingrawe en verskans. Die persoon word 
‘n slaaf van daardie sonde en doen dit oor en oor. Dit maak nie saak of dit tabak- 
of drankverslawing, gewelddadigheid, owerspel, materialisme, leuens, diefstal of 
wat ook al is nie, maar hierdie sonde kry beheer oor sy slagoffer en regeer hom 
as’t ware uit die vesting wat in sy lewe opgerig is: “...want waar ‘n mens deur 
oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword” (2 Pet. 2:19; kyk ook Joh. 8:34). 
Met verloop van tyd word die verslawing erger, die vesting van Satan word ver-
sterk en nuwe vestings kom gewoonlik by. 
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Die pad van sonde 

Die ontwikkelingspad van sonde wat hierbo bespreek is, is duidelik. Dit begin by 
die gedagtes wat ongehoorsaam aan Christus is, dan word dit geregverdig, 
daarna word planne beraam om dit uit te voer, en uiteindelik word die sondige 
dade gedoen en raak in jou lewe gevestig. 
 ‘n Klassieke voorbeeld van hierdie pad van verleiding is die geval van koning 
Dawid. Hy het ‘n mooi vrou gesien bad en haar begeer. Hy het nie hierdie ge-
dagte in die lig van God se Woord geëvalueer nie, anders sou hy dit dadelik ver-
werp het omdat dit strydig met die wet van die Here is: “Jy mag nie jou naaste 
se vrou begeer nie” (Ex. 20:17). 
 Hy was oop vir die ‘voorstel’ wat aan hom gemaak is, en het dadelik na fase 
2 oorgegaan. Hierin het hy regverdiging vir die gedagte gevind deur ‘n leuen-
agtige skans teen die kennis van God op te rig en te redeneer dat hy as die 
koning van Israel enige vrou kon neem wat sy hart begeer. 
 In fase 3 het hy ‘n bose plan beraam om van die vrou se man ontslae te raak 
en haar dan vir homself te neem. In fase 4 het hy die plan laat uitvoer, die man 
se dood op die slagveld bewerkstellig en sy vrou gevat. Hierdie vesting van 
sonde het Dawid duur te staan gekom. Dit het egter nie lank in sy lewe gebly 
nie, want hy het hom grondig van sy sonde bekeer: 

Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my ‘n 
rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. Verwerp my 
nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die 
vreugde van u heil en ondersteun my deur ‘n gewillige gees. Ek wil die oortreders u 
weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, 
God van my heil! (Ps. 51:11-16). 

 Dawid kon homself baie verdriet en ellende gespaar het as hy in ‘n vroeë 
stadium teen sondige gedagtes en begeerlikhede weerstand gebied het. 
 Baie mense het in ons tyd vestings van sonde in hulle lewens. Vestings van 
valse godsdienste word op allerlei bedenklike maniere geregverdig, selfs uit die 
Bybel. Die sonde van materialisme word geregverdig op grond van die stelling 
dat ons koningskinders is en alles behoort te hê wat ons oë sien. Sodoende 
word daar vir die geldgod, Mammon, plek in ons lewe gegee. Een bose vesting 
berei die weg vir ‘n ander, en almal word deur sondige gedagtes voorafgegaan. 

 Wapens van die lig 
Die stryd waarin ons teen die sonde, die vlees en die wêreld gewikkel is (almal 
kanale wat deur Satan gebruik word), word primêr op die geestelike vlak gevoer: 

Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; 
want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings 
neer te werp... (2 Kor. 10:3-4). 

 Daar is ‘n kragtige arsenaal van ten minste vyf van hierdie wapens van die 
lig wat vir geestelike oorlogvoering tot ons beskikking is. Ons moet nie net daar-
van kennis neem nie, maar ook vaardig in die gebruik daarvan word. Hierdie wa-
pens, of vermoëns, is deel van ons gewone geestelike toerusting as gelowiges 
waardeur ons nie net ons verhouding met die Here versterk nie, maar ook teen 
die aanslae van die sielevyand weerstand bied: 
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 Geloof 
My geloofsverhouding met die Here moet baie sterk en onwankelbaar wees, so-
dat ek my vertroue onder alle omstandighede volkome in Hom sal stel om van 
my meer as ‘n oorwinnaar in Christus te maak. Ek moet weet en glo dat Hy wat 
in my is, groter en sterker is as hy wat in die wêreld is (1 Joh. 4:4). 
 Sonder geloof in die Oorwinnaar is ek weerloos in die stryd teen die sonde. 
Die volgende tekste onderstreep die feit dat ons in ‘n geestelike stryd is waarin 
ons geloof in die Here ‘n kragtige oorwinningswapen teen die Bose is: 

Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die 
wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as 
hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? (1 Joh. 5:4-5). 

...neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal 
kan uitblus (Ef. 6:16). 

Stry die goeie stryd van die geloof (1 Tim. 6:12). 

Julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan 
verslind. Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof (1 Pet. 5:8-9). 

 Blus jy die vurige pyle van die Bose met die skild van jou geloof in die Here 
Jesus uit, of is jy oop en bloot vir al die verwarrende, verleidende en onrein 
gedagtes wat die Bose op jou afvuur? Verskans jou in Christus teen die aanvalle 
van die sielevyand: “Die Naam van die Here is ‘n sterk toring; die regverdige 
hardloop daarin en word beskut” (Spr. 18:10). Onthou dat jy net in die Here 
meer as ‘n oorwinnaar kan wees – nooit in jou eie krag nie. 
 Geloof is ‘n dinamiese aspek van Christene se lewens – dit kan dus verswak 
raak of versterk word. Kleingelowiges twyfel maklik en raak gou verward en on-
seker (Matt. 6:30; 8:26; 14:31; Mark. 4:40). Sulke mense beweeg nie van 
oorwinning tot oorwinning nie, maar van neerlaag tot neerlaag. Ons moet ‘n 
sterk of groot geloof hê (Matt. 15:28; Luk. 7:9). Dit is om hierdie rede dat die dis-
sipels vir Jesus gevra het om hulle meer geloof te gee (Luk. 17:5). Ons het die 
duidelike opdrag om onsself in die allerheiligste geloof op te bou (Jud. 1:20) en 
in volle geloofsversekerdheid te bid (Heb. 10:22). Slegs dan sal ons kragtig in 
die Here wees en in die krag van sy sterkte weerstand teen die sonde kan bied. 

 Die bloed van die Lam 
Dit is belangrik om te begryp dat ons oorwinning op die kruisdood van Christus 
gebaseer is. Hy het ‘n menslike liggaam aangeneem “sodat Hy deur die dood 
hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood – dit is die duiwel” (Heb. 2:14).  
 Die bloed wat die Here Jesus aan die kruis gestort het toe Hy sy lewe afgelê 
het, het krag oor al die versoekings en planne van Satan. Op grond hiervan kan 
alle sondes vergewe en die bande daarvan verbreek word: “In Hom het ons die 
verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy 
genade” (Ef. 1:7). 
 Gedurende die groot verdrukking wanneer die duiwel met dubbele woede op 
die mense op aarde sal toeslaan (Op. 12:12), sal die Christene van daardie tyd 
wél almal fisies as martelare sterf, maar geestelik sal hulle die Antichris “oorwin 
deur die bloed van die Lam” (Op. 12:11). Pleit jy die bloed van Christus oor 
jouself wanneer die duiwel jou aanval, en ook oor jou geliefdes en andere vir wie 
jy intree, wat beskerming dringend nodig het? 
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 Die bloed van Christus is geestelik lewegewend (Joh. 6:53-56), dit reinig ons 
voortdurend van sonde (1 Joh. 1:7), en verleen ook oorwinningskrag in die stryd 
teen die Bose (Op. 12:11). 

 Christelike getuienis 
Om jou uitdruklik op die Here Jesus en sy oorwinning aan die kruis te beroep, 
gaan hand-aan-hand met die vrymoedigheid om in die openbaar daarvan te ge-
tuig, asook die bereidwilligheid om vir sy Naam te ly: 

En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle 
getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie (Op. 12:11; kyk 
ook Heb. 10:35 en 13:13 asook Matt. 5:14-16). 

 Getuienis speel ‘n uiters belangrike rol in die lewe van die Christen. Daardeur 
bevestig hy sy geloof en doen ‘n basiese geestelike werk waarsonder sy geloof 
as dood beskou sou kon word (Jak. 2:14-26). Paulus verduidelik die noue ver-
band tussen geloof en getuienis só: 

As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die 
dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en 
met die mond bely ons tot redding (Rom. 10:9-10). 

 Ons het ‘n staande opdrag om die Here Jesus se getuies in ‘n donker en god-
delose wêreld te wees (Joh. 20:21; Hand. 1:8). Hierdeur is al baie oorwinnings 
vir die kruis behaal en is die koninkryk van die hemele op ‘n kragtige wyse in 
baie wêrelddele uitgebrei. Sonder Christelike getuienis en prediking sou miljoe-
ne mense in geestelike duisternis voortgeleef het, met hulle sinne wat deur die 
die god van hierdie wêreld, die duiwel, verblind word. 

 Gebed 
Nog ‘n magtige geestelike wapen wat die Here aan ons gegee het, is gebed: “Die 
vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag” (Jak. 5:16). Gebed werk saam 
met geloof: 

...hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf 
van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens 
moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie (Jak. 1:6-7). 

 Om oorwinnende gebede te kan bid, moet ons “toetree met ‘n waaragtige 
hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n 
slegte gewete” (Heb. 10:22). Ons moet rein en heilig leef, in die Bybel vasstel 
wat die wil van die Here is, en in ooreenstemming daarmee bid: 

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets 
vra volgens sy wil (1 Joh. 5:14). 

 Wanneer ek tot die genadetroon nader en myself in gebed aan die genade 
en almag van God onderwerp, dan vlug die duiwel van my af weg:  

Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug (Jak. 
4:7). 

 Wanneer ek Satan se aanslae ignoreer, as ‘n illusie wegredeneer, deur eie 
krag, of slegs met mediese en sielkundige hulp probeer neutraliseer of afslaan, 
verdiep die probleem en word later monsteragtig groot. As ek egter ‘n gebedsaak 
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daarvan maak, en ook andere se voorbidding verkry, neem ek my toevlug tot die 
Here en dan verswak die vyand se greep op my dadelik. Deur volhardende ge-
bed sal ek volkome bevryding verkry, en die sielevyand sal op die vlug slaan. Hy 
sal later weer terugkom, maar dan behoort ek te weet waar my krag en my 
sterkte is: in gebed neem ek my toevlug na die Here wat my sal uitred. 

 Die Woord 
Die Bybel is ‘n belangrike deel van die Christen se geestelike wapenrusting, 
daarom sê Paulus: “Neem die swaard van die Gees op – dit is die woord van 
God” (Ef. 6:17). Dit is ‘n lewende en kragtige woord wat tot diep in my lewe in-
dring en sy oortuigingswerk daar doen: 

Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende 
swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en 
is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart (Heb. 4:12; kyk ook 
Joh. 6:63 en Jer. 23:29). 

 Die Bybel is die finale maatstaf vir die waarheid, en in die lig daarvan beoor-
deel ek gedagtes as goed of kwaad. Omdat die Woord soos ‘n skerp swaard is 
wat tot in die dieptes van my siel indring, kan dit die aard van my gedagtes en 
motiewe ten volle openbaar. Dit werk saam met my gewete om aan my te toon 
wat reg en verkeerd is. 
 Die evangelie van Jesus Christus is ‘n dinamiese krag tot redding vir elkeen 
wat glo (Rom. 1:16). Dit het die vermoë om elke ongeredde persoon uit satans-
mag te verlos as hy daaraan glo. Die Woord het ‘n outoriteit en krag wat deur 
die Here self onderskryf en gewaarborg word: “Want hoeveel beloftes van God 
daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen" (2 Kor. 1:20). Maak 
seker dat jy elke dag die vrymakende krag van die Woord in jou lewe ervaar en 
in die lig daarvan wandel: 

En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak (Joh. 8:32). 

 Is jou voetstappe in die Woord van God geanker? 

Maak my voetstappe vas in u Woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie 
(Ps. 119:133) 

 Ons kán meer as oorwinnaars in die stryd teen die magte van Satan wees.  

Strategiese geestelike oorlogvoering? 
Daar is ook onbybelse metodes van geestelike oorlogvoering waarteen ons moet 
waak. Dit word strategiese geestelike oorlogvoering genoem, en is daarop gerig 
om vestings van Satan bokant dorpe, stede of selfs hele lande deur gebed te 
verbreek en die duiwel te verdryf. Hierdie vestings word aan sg. gebiedsdemone 
(of territoriale demone) verbind. Spesifieke gemeenskapsondes word aan dié 
vestings gekoppel, bv. vreemde gelowe, towery, voorvaderaanbidding of mis-
daad. Daar word geglo dat wanneer hierdie bose vestings neergewerp en hulle 
mag verbreek is, die geestelike verblinding oor mense sal verdwyn en ‘n groot 
Christelike herlewing sal uitbreek waarin omtrent alle mense in die betrokke ge-
bied tot bekering sal kom. Die hele samelewing sal dan ‘n Christelike transforma-
sie ondergaan, bygeloof en armoede sal verdwyn, die tronke leegloop, ens. 
 Die vaders van die transformasie-beweging is George Otis van die Sentinel-
groep in Amerika, asook Peter Wagner van die World Prayer Center in Colorado 
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Springs. Peter Wagner het ‘n paar jaar gelede al ‘n gebedsgroep na Turkye ge-
neem om die vestings van Islam daar neer te werp en het daarna die land vry 
van onderdrukkende demoniese invloede verklaar. Sedertdien het die geestelike 
toestand en die houvas van Islam geensins in dié land verander nie en die ver-
wagte herlewing en Christelike transformasie het nooit plaasgevind nie. Soortge-
lyke aksies is ook al sonder sukses in Suid-Afrika én verskeie ander lande in die 
wêreld onderneem, en daardeur is net valse verwagtings geskep. 
 Strategiese geestelike oorlogvoering is een van verskeie vorms van die sg. 
koninkryksteologie. Hierdie mense neem beloftes wat op die geopenbaarde ko-
ninkryk van Christus ná sy wederkoms betrekking het (m.a.w. die duisendjarige 
vrederyk) en pas dit dan verkeerdelik op die kerkdispensasie toe. Sommige van 
hierdie beloftes is dat die duiwel gebind sal wees sodat hy die nasies nie kan 
verlei nie (Op. 20:2-3), sonde, misdaad en oorlogvoering sal verdwyn (Jer. 3:17; 
Jes. 2:4), die aarde sal vol wees van die kennis van die Here (Jes. 11:9), hele 
stede en lande sal die Here dien (Sag. 8:20-21; Jes. 19:23-25), en Christene sal 
saam met die Here Jesus as konings op aarde regeer (Op. 5:9-10; 20:6).  
 Sekere kerkvaders en teoloë het die verkeerde siening verkondig dat die 
koninkryksbedeling wanneer die duiwel gebind sal wees, nie ná die wederkoms 
van Jesus eers sal aanbreek nie, maar die tydperk tussen sy eerste en tweede 
koms is (die kerkbedeling). Volgens hulle is die duiwel nóú gebind en wil die 
Here die wêreld deur middel van sy kerk oorneem en regeer. Ons moet net vir 
hierdie visie opgewek word en begin om die duiwel van die planeet aarde af te 
verdryf sodat ons ‘n Christelike wêreld tot stand kan bring. Vir hierdie doel sal 
die Here profete en apostels opwek wat die Christendom sal verenig en groot 
tekens en wonders sal doen om daardeur hulle bonatuurlike krag te vertoon. 
 As gevolg hulle onbybelse sienings oor geestelike oorlogvoering het verskeie 
van hierdie beweging se leiers in ekstreem charismatiese denke en gebruike 
vasgevang geraak. Hulle herlewingsvisie is op ‘n dramatiese vertoon van buite-
Bybelse openbarings en tekens gebaseer, en het as gevolg hiervan heeltemal in 
‘n ervaringsteologie ontaard. Dit is ook uitgesproke ekumenies, omdat die eind-
doel daarvan is om verenigde stadskerke tot stand te bring. Peter Wagner ver-
wys selfs na die post-denominasionele kerk van die 21ste eeu, waarin alle deno-
minasies sal saamvloei. Hy praat ook van die “apostoliese herlewing” waarin 
apostels en profete deur die Here opgewek en met spesiale magte beklee sal 
word om oor die verenigde kerk te regeer. Om hierdie rede moet daar gereeld 
massa-byeenkomste op stadions gehou word, sodat Christene kan leer om 
hande te vat en van hulle teologiese verskille te vergeet. Selfs Rooms-Katolieke 
is by hierdie byeenkomste welkom en niemand se geloof word betwyfel nie. Die 
hele beweging is dus op kompromie gebou, ter willie van die visie dat die ver-
enigde kerk van Christus nóú die wêreld moet oorneem en regeer. 
 Die feit is egter dat ons in hierdie bedeling vreemdelinge en bywoners is in ‘n 
wêreld wat in die mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19). Ons sal nie die wêreld oor-
neem en regeer nie, maar inteendeel deur die wêreld gehaat en vervolg word 
(Joh. 15:19). Die geestelike oorlogvoering, soos in hierdie hoofstuk bespreek, 
het ‘n persoonlike toepassing deurdat die Here individue van sonde en versoe-
kings verlos en hulle toerus om in die stryd staande te bly. Hulle sal nie die 
wêreld oorneem nie, maar skyn soos ligte te midde van ‘n krom en verdraaide 
geslag (Fil. 2:15). Ons is nie konings en heersers nie, maar soldate vir die kruis. 
Terwyl ons heiliger word, sal die wêreld al hoe boser word (Op. 22:11). 



 126 

7. Israel 
Die volk Israel is van groot betekenis omdat die woorde van God aan hulle 
toevertrou is (Rom. 3:1-2). Al die Bybelskrywers, behalwe Lukas, was Jode. 
Volgens Romeine 11:11-15 is Israel nie net tydens hulle geestelike verblinding 
‘n seën vir die nasies nie, maar sal dit des te meer wees nadat hulle geestelik 
herstel is. Omdat die nie-Joodse Christene met hulle bekering in die Olyfboom 
(Israel) ingeënt word, is dit belangrik dat hulle God se handelswyse met hierdie 
volk goed verstaan (Rom. 11:17-27).  

Roeping, verstrooiing en herstel 

Die drie hoofmomente in Israel se nasionale lewe is eerstens hulle roeping en 
volksplanting, tweedens hulle internasionale verstrooiing ná die verwerping van 
die Messias, en derdens hulle eindtydse herstel en geestelike ontwaking. 

Roeping 

‘n Groot deel van die Bybel handel oor die volk Israel. In ‘n baie besondere sin is 
dit die volk van God. Hy het hulle geroep en vir sy diens afgesonder, hulle weens 
hulle voortgesette ongehoorsaamheid onder die nasies verstrooi; en dit is die-
selfde, onveranderlike verbondsgod van Abraham, Isak en Jakob wat die volk 
nou in die eindtyd weer in hulle land herstel. 

Die roeping van Israel het by Abraham begin, wat die stamvader van hierdie 
volk is. Die Here het aan hom gesê: 

Slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die 
ooste en weste; want die hele land wat jy sien, sal Ek aan jou gee en aan jou 
nageslag tot in ewigheid (Gen. 13:14-15). 

Die belofte van die land is aan Isak en Jakob herbevestig (Gen. 26:3; 28:13). 
Die afstammelinge van die aartsvaders het eers vir 400 jaar lank in Egipte as 
vreemdelinge vertoef voordat hulle die land van die belofte sou beërf (Gen. 15: 
13-14). Hulle het die slawe van die Egiptenaars geword en ernstig tot die Here 
geroep om hulle te verlos.  

Nadat die offerlam geslag is en die eerste pasga in Egipte gevier is, het die 
Here sy volk met ‘n magtige arm uit Egipteland gelei. Israel moes hierdeur die 
les leer dat hulle nie uit eie krag die beloftes van God kon beërf nie. In hierdie 
opsig was die offerlam ook ‘n heenwysing na die Messias wat die ware Lam van 
God is, wat deur sy offer die volk van hulle geestelike slawerny sou bevry om die 
koninkryk van God te kon binnegaan. 

Israel moes leer dat hulle eers volk van God moes word wat volgens sy 
wette en weë wandel, voordat hulle in die land wat God aan hulle beloof het, kon 
woon. Hulle moes ‘n geroepe, heilige en diensbare volk wees waardeur die Here 
Homself aan die wêreld kon openbaar. Hulle roeping na die land Kanaän het 
dus implisiet ook ‘n geestelike roeping en verantwoordelikheid ingesluit. Dit word 
in die formele verbonde tussen God en Israel bepaal, nl. die Abrahamitiese, 
Kanaänitiese en Dawidiese verbonde. Weens die volgehoue verbreking van hier-
die verbonde sou hulle die seën en beskerming van die Here verbeur. 
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Verstrooiing 

Die Here het ‘n geestelike standaard aan Israel gestel vir die voorreg om volk 
van God genoem te kon word. Indien hulle in gebreke sou bly om hieraan te 
voldoen, sou hulle die onguns en toorn van die Here op die hals haal. Verlengde 
tye van nasionale ongehoorsaamheid het daartoe gelei dat die Here sy volk dik-
wels aan hulle vyande oorgegee het. As gevolg hiervan moes hulle tot besinning 
kom en besef dat hulle van die Here afgedwaal het. Ná verootmoediging het Hy 
hulle weer in hulle land herstel (vgl. Lev. 26 en Deut. 28). 

Die waarskuwings aan Israel het baie duidelik ook die moontlikheid van ‘n 
lang, internasionale verstrooiing ingesluit indien hulle sondes en rebellie teen 
God sou voortduur:  

En die HERE sal jou verstrooi onder die volke, van die een einde van die aarde tot by 
die ander einde van die aarde (Deut. 28:64). 

En Ek sal julle onder al die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle 
land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word (Lev. 26:33). 

Die Babiloniese ballingskap van Israel, wat net na een gebied was, was nie 
die internasionale verstrooiing, of diaspora, na alle nasies nie. Die diaspora het 
eers later, in die eerste eeu n.C. plaasgevind, en is deur Jesus self aangekondig 
nadat Hy as Messias deur Israel verwerp is. In die profetiese rede in Mattheus 
23 stel Hy dit aan die goddelose volksleiers dat hulle die maat van hulle vaders 
se sonde vol maak, en dat Jerusalem as gevolg daarvan verwoes sou word 
(v. 29-39). In Lukas 21 word aangekondig dat die verstrooiing van Israel baie 
lank sou duur, en met die tye van die nasies sou saamval: 

En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy 
verwoesting naby is… Dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul 
kan word… Want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk. 
En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem 
word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye 
van die nasies vervul is (Luk. 21:20-24). 

Die inval in Israel en die verwoesting van Jerusalem in 70 n.C. deur die 
Romeinse magte, was die begin van die lang internasionale verstrooiing van 
Israel wat tot diep in die 20ste eeu sou voortduur. In hierdie tyd was daar in een 
of ander stadium Joodse ballinge in elke land ter wêreld. 

Herstel 

Op geen tydstip van Israel se bestaan was daar enige twyfel aan die geldigheid 
of voortbestaan van die onvoorwaardelike beloftes wat God aan die stamvaders 
van die volk gemaak het nie. Die Here self was, en is steeds, die waarborg van 
die verbonde wat die land as ‘n ewige toesegging aan Israel verseker, asook die 
bestendigheid van die troon van Dawid. Israel se ballingskap uit die land as 
gevolg van ongehoorsaamheid kan dus nie die verbonde vernietig of opskort nie 
(Rom. 3:3-4). Al is hulle ook ontrou, God bly ‘n getroue verbondsgod wat die na-
geslag van Israel sekerlik na die land van hulle vaders sal terugbring. 
 Hierdie versekering is lank voor die Babiloniese ballingskap en die interna-
sionale verstrooiing reeds aan Israel gegee. Daarmee bevestig die Here sy 
ewige verbond met ‘n gelowige oorblyfsel van die volk: 
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Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp Ek hulle nie en het Ek 
van hulle geen afsku, sodat Ek ‘n einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle 
sou verbreek nie; want Ek is die HERE hulle God. Maar Ek sal tot hulle beswil dink aan 
die verbond van die voorvaders wat Ek uit Egipteland voor die oë van die nasies 
uitgelei het om vir hulle ‘n God te wees. Ek is die HERE (Lev. 26:44-45). 

Die herstel van Israel uit die internasionale ballingskap is ‘n fisiese herstel na 
die land van hulle vaders, maar die einddoel daarmee is die geestelike herstel 
van die volk uit ‘n vervalle toestand sodat hulle God van harte sal dien: 

Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here HERE: …Ek sal julle uit die nasies 



 129 

gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring. 
Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede 
en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal 
maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En 
julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk 
en Ek sal vir julle ‘n God wees (Eseg. 36:22-28). 

Daar moet dus ‘n geestelike reinigingsproses plaasvind nadat Israel in hulle 
land versamel is. Dit sal, uiterlik gesproke, ‘n baie pynlike proses wees omdat dit 
met groot benoudheid en verdrukking gepaard sal gaan. Die Here sê Hy sal 
hulle in ‘n smeltoond gooi en smelt (Eseg. 22:19-20). Jeremia verwys ook na dié 
tydperk: “Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is ‘n tyd van be-
noudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word” (Jer. 30:7). 

Hierdie benoudheid is die komende groot verdrukking. In die ellende wat oor 
Israel sal kom, sal hulle om hulp tot God roep. Die Here sê ook: “In hulle nood 
sal hulle My soek” (Hos. 5:15). Israel se herstel is dus progressief – eers word 
hulle fisies en staatkundig in hulle land herstel, maar nog in dieselfde geestelik 
vervalle toestand as wat hulle was toe hulle uit die land verstrooi is. Ná hulle 
herstel laat die Here groot benoudheid oor hulle toe, waaruit ‘n oorblyfsel van 
die volk gered sal word (Rom. 9:27). 

Die status van Jerusalem is ‘n baie belangrike teken van die einde van die 
tye van die nasies, én van die herstel van Israel. In Lukas 21:24 sê die Here dat 
Jerusalem vertrap sal word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul 
is. Die eindtydse herstel van die stad Jerusalem weerspieël dus die herstel van 
Israel as volk, terwyl dit ook die einde van die kerkbedeling uitspel. Dit is egter ‘n 
progressiewe teken omdat Jerusalem nie oornag volkome herstel is nie. Die 
verskillende fases van die herstelproses kan soos volg onderskei word: 

 In 1948 met Israel se onafhanklikwording as ‘n Joodse staat, het die volk net 
beheer oor die nuwe, westelike deel van Jerusalem verkry. Bybelse Jerusa-
lem (die stad van Dawid), wat die ou stad en die Tempelberg insluit, was toe 
nog onder Jordaniese beheer. 

 In 1967 met die Sesdaagse Oorlog het Israel vir die eerste keer sedert die 
Babiloniese ballingskap weer volle beheer oor die hele Jerusalem verkry toe 
dit van Jordaniese oorheersing bevry is. Die stad was toe fisies herstel. Hier-
na het die Joodse bevolking van Jerusalem vinnig toegeneem. 

 In Augustus 1980 is Jerusalem deur die land se eerste minister, mnr. Mena-
chem Begin, tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar, en 
is die kabinetsministers se kantore van Tel Aviv af daarheen verskuif. Jeru-
salem was toe staatkundig herstel deurdat die fisiese én staatkundige ver-
trapping daarvan verby was. 

 Hierna het nog net die geestelike vertrapping van Jerusalem voortgeduur. 
Drie Moslem moskees staan op die Tempelberg, en ‘n Moslemkomitee het 
ook steeds die beheer oor die tempelterrein. Volgens die profesieë gaan die 
ortodokse geloof van Israel volskaals herleef en die tempel herbou word. Dit 
sal ook met die volgehoue verwerping van Jesus as Messias gepaard gaan. 
Die herboude tempel sal egter deur die Antichris ontheilig word wanneer hy 
homself daarin tot God verklaar (2 Thess. 2:4). Israel sal dan hulle verbond 
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met hom verbreek en haastig uit die stad moet vlug (Matt. 24:15-22). Eers 
wanneer die ware Messias kom, sal Jerusalem geestelik herstel word en die 
hele oorblyfsel van Israel ook geestelik ontwaak.  

Verwerping van die Drie-enige God 

Om die geweldige tragedie van die lang, internasionale verstrooiing van Israel in 
die regte perspektief te plaas, moet dit teen die agtergrond van die voortgesette 
goddeloosheid en diepgaande geestelike doodsheid van dié volk verstaan word. 
Met net enkele uitsonderings van godvresende manne en vroue, het die volk oor 
baie jare heen die rug op God gedraai, ‘n hoë muur van sonde tussen hulle en 
Hom opgebou, en die maat van hulle ongeregtigheid vol gemaak. 

Dit is duidelik dat Israel die Drie-enige God in drie stadiums verwerp het. 
Eers het hulle die Vader verwerp, toe die Seun en daarna die Heilige Gees. In 
die gelykenis van die landbouers (Matt. 21:33-43) word die eerste twee verwer-
pings deur Jesus aan die Joodse volksleiers uitgespel, naamlik hulle verwerping 
van die Landbouer (God) deur middel van die verwerping van sy gesante, en 
daarna die verwerping van die Landbouer se Seun, die Messias. 

  Verwerping van die Vader 

Israel is die volk wat deur die Vader vir Homself afgesonder is. Volgens die 
gelykenis is hulle vir Hom soos ‘n wingerd wat goed bewerk, omhein en bewaak 
is, en wat alle geleentheid gehad het om vir Hom veel vrug te dra. In die persone 
van Moses en die profete het Hy sy spesiale gesante na hulle gestuur om tot eer 
van sy Naam as geestelike leiers op te tree en sodoende sy doel met Israel te 
bereik. Onder die aansporing van goddelose konings en valse profete het die 
volk egter die gesante van God verwerp, mishandel en selfs doodgemaak. In die 
tyd van Jesus was hierdie gees van rebellie teen God sterk gevestig, daarom 
het Jesus die duidelike waarskuwing uitgespreek dat die Vader spoedig reken-
skap van hierdie goddelose manne sou eis wat sy profete verwerp en party van 
hulle doodgemaak het: 

Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle 
sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges 
gésel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die 
regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel 
af tot op die bloed van Sagaria, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen 
die tempel en die altaar. Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie 
geslag kom (Matt. 23:34-36). 

Die laaste van die profete van God wat Hy gestuur het om vir Hom ‘n oes 
onder sy volk in te samel, was Johannes die Doper. Die volksleiers het hom 
egter ook verwerp en geen vinger verroer toe Herodes hom laat vermoor het nie. 
Jesus het hulle sterk verkwalik omdat hulle hierdie groot profeet van God nie 
geglo en aanvaar het nie: “Die doop van Johannes, waar was dit vandaan, uit 
die hemel of uit mense? En hulle het by hulself geredeneer en gesê: As ons sê: 
Uit die hemel – dan sal Hy ons vra: Waarom het julle hom dan nie geglo nie?” 
(Matt. 21:25). So het hulle dan ook op hierdie profeet die rug gedraai en sy 
vermoording goedgekeur.  

  Verwerping van die Seun 



 131 

Jesus is die Seun wat in die volheid van die tyd as die beloofde Messias na 
Israel gestuur is om hulle soos ‘n kudde in die koninkryk van die Vader te 
versamel. Vir Hom het die volksleiers egter ook verwerp nadat hulle listig teen 
Hom raad gehou het: 

Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk 
bymekaar in die paleis van die hoëpriester wat Kájafas genoem word, en hou saam 
raad om Jesus met lis gevange te neem en om die lewe te bring (Matt. 26: 3-4). 

Deur hierdie daad van rebellie het die volksleiers ook die tweede persoon in 
die Godheid, naamlik die Seun, verwerp. Hierdeur het die leiers hulleself by hulle 
opstandige voorvaders gevoeg wat die profete doodgemaak het: 

Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur 
is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens 
onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes 
gelaat! Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle 
sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! (Matt. 23:37-39). 

Die seëngroet van aanvaarding (“Geseënd is Hy wat kom in die Naam van 
die Here” – Ps. 118:26) sal Israel eers uitspreek wanneer Jesus sy voete ná die 
donker dae van die groot verdrukking op die Olyfberg neersit. Die ware Messias 
sál dus aanvaar word wanneer Hy vir die tweede keer na Israel toe kom! 

As gevolg van die verwerping van die Seun het God wraak op die landbou-
ers (die geestelike leiers van Israel) én hul misleide volgelinge uitgeoefen. Die 
Seun het gesien dat die toorn van God onafwendbaar was, en innig jammer vir 
Jerusalem en sy verblinde inwoners gevoel: 

En toe Hy naby kom en die stad sien, het Hy daaroor geween en gesê: As jy tog maar 
geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! Maar 
nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande ‘n skans 
rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou 
en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die 
ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk 
het nie (Luk. 19:41-44). 

  Verwerping van die Heilige Gees 

Die Vader het in sy lankmoedigheid en genade die tye van onkunde oorgesien, 
en aan Israel ná die verwerping en kruisiging van die Seun nog ‘n paar jaar 
gegee om die aanbod van sy koninkryk te aanvaar. Dit was tydens die bediening 
van die Heilige Gees in die vroeë Christelike kerk in Jerusalem. Die finale daad 
van die verwerping van hierdie aanbod was die steniging van Stéfanus, die eer-
ste martelaar van die kerk van Christus. 

In ‘n baie lang rede het Stéfanus die volksleiers aan die jare lange wandade 
van hul voorvaders herinner (Hand. 6:8–7:60). Hy het hulle saamgegroepeer met 
diegene wat die profete van die Here én die Messias verwerp en doodgemaak 
het. Verder het hy hulle daarvan beskuldig dat hulle nou ook die Heilige Gees 
weerstaan en verwerp het: 

Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die 
Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle 
vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het dié gedood wat vooraf die koms verkondig het 
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van die Regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het (Hand. 
7:51-52). 

Die volk is deur Stéfanus in die beskuldigdebank geplaas, aan herhaalde 
rebellie teen God skuldig bevind, en sodoende as volk aan verwerping en ver-
oordeling oorgegee. In beginsel het hulle nou die seël op die verwoesting van 
Jerusalem en die verstrooiing van Israel geplaas, wat in die jaar 70 gebeur het. 

Warren W. Wiersbe (The Bible Exposition Commentary, Vol. 1, 1989, bl. 
433) verwys na die drie moorde wat Israel gepleeg het, op grond waarvan hulle 
die Drie-enige God verwerp en hulle lot verseël het: 

Vir Israel het Stéfanus se dood veroordeling beteken. Dit was hulle derde moord. 
Hulle het toegelaat dat Johannes die Doper doodgemaak word; hulle het gevra dat 
Jesus doodgemaak word, en vir Stéfanus het hulle self doodgemaak. Toe hulle 
Herodes toegelaat het om Johannes dood te maak, het die Jode teen God die Vader 
gesondig wat vir Johannes gestuur het (Matt. 23:28-32). Toe hulle Pilatus gevra het 
om vir Jesus te kruisig, het hulle teen God die Seun gesondig. Toe hulle Stéfanus 
gestenig het, het hulle teen die Heilige Gees gesondig wat deur die apostels en die 
vroeë kerk in Jerusalem gewerk het. Hierdeur het hulle die oordele oor hulleself as 
volk gebring. 

As gevolg hiervan is die taak om God se getuies in die wêreld te wees, uit 
die hande van Israel geneem en op die skouers van die verwerpte dissipels ge-
plaas. Deur hulle prediking is die kerk van Christus op aarde gevestig. 

Dit beteken egter nie dat God sy verbond met Israel verbreek het, en dat die 
kerk nou die “nuwe Israel” is nie – hoegenaamd nie! Ná ‘n baie lang tyd van ver-
strooiing onder die nasies sal Israel fisies én geestelik herstel word. In ‘n nuwe, 
kragtige werk van die Heilige Gees sal hulle as volk met trane van berou na die 
Messias terugkeer wat deur hulle vaders verwerp en gekruisig is (Sag. 12:10).  

Huidiglik is die volk nog geestelik verblind, maar in die komende tyd van die 
benoudheid van Jakob (die groot verdrukking) sal ‘n oorblyfsel van hulle met die 
Messias versoen en verenig word (Sag. 13:1, 9). 

Die tempel 

Hoewel Israel van God vervreem is omdat hulle die Messias verwerp het, het 
hulle nogtans ‘n ywer vir die Here, maar sonder kennis. Op hulle verblinde ma-
nier gaan die ortodokse Jode voort om wette te probeer eerbiedig en sodoende 
die guns van die Here te wen. Binne hierdie konteks is die afwesigheid van die 
tempel vir hulle ‘n baie groot probleem. 

Die groot ideaal wat in baie Israeli’s se harte leef, is om die tempel in Jerusa-
lem te herbou. Noudat hulle in hul land terug is, is hierdie ideaal aansienlik 
nader aan verwesenliking. Een van die probleme is egter die hoë profiel van 
Islam op die Tempelberg, deurdat twee van hul beroemde tempels daar gebou 
is – die Rotskoepel en die Al Aksa moskee, met ‘n derde een wat later gebou is. 
Die Moslems beweer dat Mohammed vanaf die rots waaroor die Rotskoepel 
gebou is, na die hemel opgevaar en weer met ‘n opdrag van God teruggekeer 
het. Vir hulle is dit die derde heiligste plek op aarde ná Mekka en Medina. 

Die feit dat die Rotskoepel ten duurste gerestoureer is met nuwe goudbeslag 
op die koepel, is ‘n aanduiding dat Islam geensins van plan is om van die 
Tempelberg af pad te gee nie. Die mening wat jare lank gehuldig is, naamlik dat 
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die Rotskoepel op die plek staan waar die tempel herbou moet word, blyk met 
die jongste argeologiese opgrawings nie die geval te wees nie. Die Joodse tem-
pel kan nét noord van die Rotskoepel gebou word, met omtrent drie of vier meter 
tussen die twee geboue. 

Indien die feit in ag geneem word dat die Antichris as die gemeenskaplike 
Messias van alle gelowe aanvaar sal word, kan verwag word dat die tempel en 
die moskee inderdaad langs mekaar sal staan. Islam en Judaïsme sal dan vir 
3½ jaar as sustergodsdienste saam met al die ander gelowe beskou word. 
Daarna sal die groot krisis ontstaan wanneer die Antichris homself in die her-
boude tempel tot God sal verklaar (Dan. 9:27; 2 Thess. 2:4). Die Jode sal hom 
dan verwerp, hulle verbond met hom verbreek, en haastig vir oorlewing na die 
woestyn moet vlug. 

Daar is vir etlike jare reeds Israeliese drukgroepe wat hulle vir die herbouing 
van die tempel beywer. Die bekendste een is Temple Mount Faithful wat pas ná 
die Sesdaagse Oorlog in 1967 gestig is. Hulle stel hulleself ten doel om die 
Tempelberg van wat hulle Arabiese besetting noem, te bevry. Ná die verowering 
van die Tempelberg en die Ou Stad in die 1967-oorlog, het die destydse minister 
van verdediging, Moshe Dayan, die siviele administrasie van die 35 akker van 
die Tempelberg aan die Wakf, ‘n Moslemraad, oorgedra om oor hulle moskees 
toesig te hou. Gershon Solomon, leier van die Temple Mount Faithful, het dit as 
‘n geweldige skok beskou. Gedurende die afgelope meer as 30 jaar het Solo-
mon se groep verskeie pogings aangewend om beheer oor die Tempelberg te 
probeer kry. Hoewel dit steeds ‘n Moslem vesting is, glo hy dat die Jode se 
tempel in die nabye toekoms hier gebou sal word. 

In 1990 het sy groep die aandag van die internasionale media getrek toe 
hulle toestemming gevra het om ‘n 4½ ton hoeksteen op die tempelterrein te 
gaan lê. Hoewel hulle nie toestemming gekry het nie, en die Moslem-owerhede 
op die Tempelberg van die weiering verwittig is, het onluste nogtans uitgebreek. 
Die Moslems het klippe op die Joodse aanbidders by die Klaagmuur gegooi, en 
Israeli soldate het op die klipgooiers geskiet. Altesame 17 Arabiere het hulle le-
wens in die geweldpleging verloor. 

Nie alle godsdienstige leiers in Israel is bereid om geweld ter wille van die 
verkryging van Joodse regte op die Tempelberg uit te lok nie. Rabbi Jehuda 
Getz, hoofrabbi van die Westelike Muur (die Klaagmuur) sê dat dit nie by ‘n 
mens berus om te besluit hoe die Jode beheer oor die Tempelberg sal verkry 
nie – dit is ‘n saak vir God. 

Getz meen ook dat om geestelike redes die tempel nie nou herbou kan word 
nie. Hy sê dat daar eers ‘n profeet moet kom wat die presiese plek van die altaar 
sal aantoon. Intussen kan niemand met bouwerk begin voordat die profeet sy 
opwagting gemaak het nie. Daar is dus ‘n gees van afwagting vir voorsiening 
deur die Here (Gen. 22:14). 

Ten spyte van hierdie struikelblokke vir die herbouing van die tempel, is ‘n 
organisasie genaamd die Tempel Instituut, besig om die nodige voorbereidings 
hiervoor te tref. Hulle hou toesig oor die vervaardiging van goue en silwer voor-
werpe, asook seremoniële kruike en houers wat in die herboude tempel gebruik 
moet word. By die Instituut word verskeie van die voorwerpe uitgestal, soos die 
linnekleed wat die priesters sal dra, die mus van die hoëpriester, harpe, trompet-
te, verskeie houers, asook vuurpanne. 

Chaim Richman, die Instituut se direkteur van openbare sake, sê dat sy or-
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ganisasie hulle taak in gehoorsaamheid aan die Here doen. Die Instituut beskou 
homself nie as ‘n politieke organisasie nie, en probeer nie om met die Moslems 
oor beheer van die Tempelberg te beding, of om hulle uit Israel te verdryf nie. 
Hulle taak is suiwer godsdienstig binne die raamwerk van die Joodse godsdiens-
tige wette, om langs dié weg die herbouing van die tempel moontlik te maak. 

Verder is daar ook twee skole vir die opleiding van Levitiese priesters in Je-
rusalem. Indien die tempel op kort kennisgewing herbou word, moet goed opge-
leide priesters beskikbaar wees. Dit word aanvaar dat Jode met die vanne van 
Cohen en Kaplan uit die stam van Levi is, en dus as priesters opgelei kan word. 
Om ‘n Joodse wetgeleerde te wees, impliseer kennis van 625 wette wat deur die 
Tora voorgeskryf word, asook verdere rabbynse voorskrifte in die Talmoed. Vol-
gens die ortodokse Jode moet hierdie wette en tradisies weer almal in die Mes-
siaanse era wanneer die tempel herbou sal wees, eerbiedig word. 

Messiaanse Jode 

Hoewel nog baie gering in persentasie, is daar ‘n toenemende aantal Jode wat 
vir Jesus as Messias aangeneem het. Hulle word Messiaanse Jode genoem. 
Messias is van die Hebreeuse term vir Gesalfde afgelei, terwyl Christus van die 
Griekse vertaling daarvan afgelei is. Om dié rede praat die Jode net van hulle 
Messias as Yeshua Ha Mashiach (Jesus Christus).  

Om begryplike redes word die Messiaanse Jode met groot haat en agterdog 
deur die ortodokse Jode bejeën. Soos in die eerste eeu, word hulle as ketters 
beskou wat van die God van hulle vaders afvallig geword het. Namate die Mes-
siaanse Jode meer word, is die geestelike polarisasie tussen hierdie twee groe-
pe besig om te verdiep. Dit spel ‘n tyd van ernstige vervolging vir die Messiaanse 
Jode in Israel uit. 

Die ortodokse Jode het ‘n sterk verteenwoordiging in die Knesset (Israel se 
parlement). Hulle het dus ‘n politieke magsbasis om hulle doel te verwesenlik om 
Christelike sendingwerk te verbied en Messiaanse gelowiges te vervolg. Hoewel 
dit nog nie wydverspreid is nie, het die vervolging van die Messiaanse Jode deur 
hulle ortodokse landgenote wat nie vir Jesus as Messias aanvaar nie, reeds 
begin. ‘n Veldtog van hierdie aard is in die Bybel voorspel met duidelike vermel-
ding van die feit dat dit voor die groot verdrukking al sal begin en uiteindelik baie 
ernstige afmetings sal aanneem. Enigeen wat die Naam van Jesus as Messias 
bely, sal vervolg word: 

En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en 
pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar 
voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorle-
wer in die sinagoges en gevangenisse… julle sal oorgelewer word ook deur ouers en 
broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal 
gehaat wees deur almal ter wille van my Naam (Luk. 21:11-17). Ja, daar kom ‘n uur 
dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys. En dit 
sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie (Joh. 16:2-
3). 
‘n Herhaling gaan dus plaasvind van die eerste eeuse vervolging van Mes-

siaanse Jode. Dieselfde vrese wat in daardie tyd ten opsigte van die ortodokse 
godsdiensleiers bestaan het, begin om nou weer merkbaar te word: 

Dit het sy ouers gesê omdat hulle bang was vir die Jode; want die Jode het al 
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ooreengekom dat as iemand Hom as die Christus [die Messias] bely, hy uit die 
sinagoge geban sou word (Joh. 9:22). 

Dit is ons taak om vir die jong Messiaanse gemeentes in Israel te bid, sodat 
hulle in hierdie tyd sterk sal staan in die Here. Die druk wat hulle ervaar, gaan 
weldra na ander lande ook uitbrei. In Rusland word daar reeds visums aan sen-
delinge geweier, en in baie ander lande kry die evangeliese Christendom en 
Christelike onderwys ook die wind sterk van voor as gevolg van druk deur huma-
nistiese regerings en intergeloofsgroepe. 

Die valse godsdienste gaan uiteindelik hande vat om ‘n alliansie van wêreld-
godsdienste te vorm wat die Antichris as hulle gemeenskaplike Messias sal 
erken. Hieronder sal ook die ortodokse Jode wees wat die valse Messias sal 
aanhang en die reg by hom sal verkry om die tempel te herbou. Teen hierdie 
ernstige oordeelsfout het die Here Jesus hulle gewaarsku: 

Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander 
een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem (Joh. 5:43). 

‘n Diepgaande geestelike polarisasie gaan dus tussen die aanhangers van 
die ware en valse Messias plaasvind. In ‘n beperkte sin het dit reeds begin. 

Houding teenoor Israel 
Daar is wyd uiteenlopende houdings deur die nasies teenoor Israel. Dit is ‘n be-
langrike saak hierdie, omdat die oordele van die Here oor Israel se vyande uit-
gespreek is, en sy seën oor diegene wat hulle ondersteun. 

Jodehaat 

Ten spyte van die geestelike doodsheid van die Joodse volk is daar geen reg-
verdiging hoegenaamd om ‘n haatveldtog teen hulle te voer nie. Trouens, dit is 
naas die verwerping van God een van die heel gevaarlikste dinge op aarde om 
te doen! Om in stryd met God se wil en opdragte te handel, is om jouself met 
baie smarte te deurboor. Kyk net wat met Israel gebeur het omdat hulle God 
verwerp het. Dieselfde God waarsku egter die vyande en kritici van Israel wan-
neer Hy vir Abraham sê: 

Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek (Gen. 12:3). 

Nasies en individue wat Israel verwerp, vervolg en beveg, bring ‘n vloek oor 
hulleself. Hulle grawe ‘n put waarin hulle self sal val. Groot wêreldryke is al ver-
nietig omdat hulle Israel probeer vernietig het. Hieronder is die eens magtige 
Babiloniese, Assiriese en Romeinse ryke.  

‘n Term wat lank, verkeerdelik as sinoniem vir Jodehaat gebruik is, is anti-
Semitisme. Die Arabiere is egter ook Semiete, en hulle tel onder die mees fana-
tieke Jodehaters in die wêreld vandag. Aangevuur deur die Moslemgeloof, het 
baie van dié lande al probeer om uitwissingsoorloë teen Israel te voer. Die Bybel 
verwys ook na hulle, en die feit dat hulle eintlik ‘n heilige oorlog teen die God 
van Israel voer. In Psalm 83 word ‘n Arabiese komplot teen Israel beskryf, 
waarin Israel se bure saamsweer om dié volk heeltemal uit te wis. 

Omdat die Arabiere in moderne tye, sedert 1948, nog nie daarin kon slaag 
om Israel te vernietig nie, probeer hulle nou om druk op Israel uit te oefen om sy 
land met hulle te deel. Ook die stad Jerusalem moet verdeel word. Die huidige 
veldtog van die Palestynse Bevrydingsorganisasie (PBO) om onder die leiding 
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van Jasser Arafat aanspraak op ‘n Palestynse staat in Israel te maak, met Oos-
Jerusalem (wat Bybelse Jerusalem met die Tempelberg insluit) as hoofstad, is 
lynreg in stryd met God se beloftes aan Israel. 

Die militante dreigemente oor die verdelging van Israel sal na die Russies/ 
Arabiese oorlog van Esegiël 38 en 39 lei. Die PBO en hulle Arabiese buurstate 
is nie militêr teen Israel  opgewasse nie en sal die hulp van ander lande móét 
kry. Eségiël sê dat Rusland, Duitsland, Iran, Turkye, Libië en Ethiopië saam met 
ander lande ‘n verrassingsaanval op Israel sal doen (Eseg. 38:3-8). Hierdie 
bondgenootskap neem nou vinnig gestalte aan. Rusland bewapen nog altyd die 
Arabiere vir hulle oorloë teen Israel, en is ook ekonomies van hulle olieproduksie 
afhanklik. Duitsland het dieselfde strategiese belange by Midde-Oosterse olie. 
Verder is daar groeiende samewerking tussen Duitsland en Rusland, en het 
Duitsland, soos Rusland, die oormatige gebruik van geweld deur Israel teen die 
Palestyne veroordeel. Die ander vier lande is Moslemlande wat in elke geval 
anti-Israels is en hulle steun aan die onafhanklikheidstrewe van die PBO toegesê 
het. Hierdie oorlog kan enige tyd uitbreek en sal waarskynlik na die openbaring 
van die Antichris en die vestiging van sy sewe jaar lange wêreldregering lei. 

Sewe jaar later, aan die einde van die groot verdrukking, sal ‘n wêreldoorlog  
(die slag van Armagéddon) uitbreek. Dan sal die Here met Israel se vyande wat 
die volk verstrooi en hulle land verdeel het, in die gerig tree. Dit is duidelik dat in 
daardie stadium die hele wêreld teen Israel sal draai en die kant van sy vyande 
sal kies. Die komende multi-nasionale mag wat in Israel ontplooi sal word, sal 
deur die Here self verdelg word: 

In dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal Ek die 
nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om daar met hulle ‘n 
strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies 
verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het (Joël 3:1-2). 

Die swaard van die Here se toorn hang oor die vyande van Israel, en deur 
hulle dwase optrede verhaas hulle hul eie ondergang. Die nasies van die wêreld 
wat Palestyne en Moslems se kant kies en hulle ook nog help om die land van 
Israel te verdeel of van sy regmatige eienaars af weg te neem, grawe hulle eie 
grafte. Sagaria 14 beskryf in duidelike taal die oordele van God wat oor die 
nasies sal kom wat dwaas genoeg is om teen Jerusalem te veg. Jodehaat is die 
ideologie van die Antichris omdat dit ten diepste teen die Messias van Israel, 
Jesus Christus, gerig is. Vermy dit geheel en al! 

Die groot toets vir die nasies se houding teenoor Israel is die huidige stryd om 
die beheer oor Jerusalem. Diegene wat die stad tussen Israel en die Palestyne 
wil verdeel, of wat internasionale beheer daaroor bepleit, is lynreg in stryd met 
Israel se Bybelse reg oor die stad. Hulle haal die toorn van God oor hulleself: 

Kyk, Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot ‘n beker van bedwelming... En in 
dié dag maak Ek Jerusalem tot ‘n baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit 
optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die aarde sal 
daarteen vergader word (Sag. 12:2-3). 

Seën hulle 

Om die seën van die Here te verseker moet ons Israel seën. Moenie haastig 
wees om Israel te verdoem omdat hulle Jesus verwerp en gekruisig het nie. Dit 
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was wél ‘n daad van ongeloof aan hulle kant, maar dit was deel van God se 
raadsplan vir die redding van sondaars in die hele wêreld. Sonder die plaasver-
vangende dood van Jesus sou jy en ek nooit Christene kon word nie, daarom 
hou Israel se struikeling en wandade tóg vir ons ‘n groot seën in: 

Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle 
val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En as hulle val 
die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te 
meer sal hulle volheid dit nie wees nie! (Rom. 11:11-12). 

Omdat Israel vir Jesus verwerp en gekruisig het, het die saligheid tot ons, die 
nie-Joodse volke, gekom. Israel is in sy gevalle toestand dus ‘n bron van seën 
vir ons! Die Here sê dat hulle in hul geestelik herstelde toestand, in die komende 
vrederyk, nog ‘n groter seën vir die wêreld sal wees. 

Uit enige oogpunt beskou, is ons nét erkentelikheid, seën, voorbidding en 
onderskraging aan Israel verskuldig. Ons moet hulle jaloers maak op die wyse 
waarop ons die God van Abraham, Isak en Jakob deur die Messias, Jesus 
Christus, dien. Ons moet bid vir die vrede van Jerusalem as ons ook in ons eie 
land in vrede wil leef (Ps. 122:6). 

Die rede waarom alle gelowiges ernstig en toegewyd vir Jerusalem moet in-
tree, is omdat die stad histories én profeties ten nouste met Israel en die Chris-
tendom verbonde is. Die Here Jesus het Homself hier as Messias-Koning ge-
openbaar, aan die kruis gesterf om versoening vir ons sondes te doen, op die 
derde dag uit die dood opgestaan en na die hemel opgevaar. Tien dae ná sy 
hemelvaart is die Heilige Gees oor 120 getroue, biddende dissipels in Jerusalem 
uitgestort. Dit was die geboortedag van die Christelike kerk. Van Jerusalem af is 
die boodskap van verlossing na die eindes van die aarde uitgedra (Hand. 1:8). 

Dit is ook na Jerusalem, op die Olyfberg, dat die Messias aan die einde van 
die groot verdrukking sal terugkeer om die oorblyfsel van Israel te red, die nasies 
te oordeel en sy koninkryk op aarde te vestig. In antwoord op die gebede van 
die heiliges, en in ooreenstemming met sy heilige wil, sal die Messias Jerusalem 
tot die wêreldhoofstad verhef – die stad van die groot Koning! (Ps. 48:3). Dan sal 
die Here Jesus, die seun van Dawid, die wêreld in die vrederyk van die herstel-
de troon van Dawid af regeer (Luk. 1:32). Bid jy hiervoor en beywer jy jouself vir 
die aanbreek van hierdie heerlike dag? 

O Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die 
hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes – moenie rus 
nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op 
aarde! (Jes. 62:6-7; kyk ook Jes. 52:1-2). 

Die 70ste jaarweek van Daniël 
Die heilsgeskiedenis van Israel van die einde van die Babiloniese ballingskap af 
tot met die aanbreek van die Messiasryk, word in Daniël 9:24-27 binne die 
raamwerk van 70 jaarweke geplaas. Dit is 490 profetiese jare van 360 dae elk. 
Dit word in vers 24 duidelik gestel dat aan die einde van dié tyd, die maat van 
Israel se sondes vol sal wees. Dan sal die goddeloosheid van die volk beëindig 
word en ewige geregtigheid vir hulle aanbreek. Ná die 70 jaarweke sal die volk 
dus volkome, en in sy geheel, met God versoen wees. 

Vandat die woord uitgegaan het om Jerusalem te herbou, tot met die uitroei-
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ing van ‘n Gesalfde (die kruisiging van Christus) sou 69 jaarweke verloop (v. 25-
26). Daar het inderdaad 69 jaarweke (483 profetiese jare) verloop vandat koning 
Artasásta in 445 v.C. aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te 
herbou (Neh. 2), tot met die kruisiging van Christus in 32 n.C. Al wat hierna in 
die heilsgeskiedenis van Israel as volk oorbly totdat die Messiasryk aanbreek, is 
sewe jaar – die veelbesproke sewentigste jaarweek van Daniël.  

Met die geboorte van Jesus hét die Messias gekom, en kon die Messiasryk 
in beginsel vir Israel aangebreek het indien hulle Hom as hulle Messias-Koning 
aanvaar het. Dit het egter nie gebeur nie, en die Gesalfde is ‘uitgeroei’ sonder 
iets vir Hom (Dan. 9:26). Hy het na sy eie mense gekom en hulle het Hom nie 
aangeneem nie. Deur hierdie daad van verwerping het God se horlosie vir Israel 
wat hulle heilsgeskiedenis as volk betref, gaan staan. Die gevolg was dat daar ‘n 
baie lang tydsgaping tussen die 69ste en 70ste jaarweke ingetree het, waarin die 
koninkryk van God op aarde hoofsaaklik onder die nie-Joodse volke gevestig is. 

Ná sy opstanding het Jesus aan sy dissipels opdrag gegee om die evangelie 
aan die ganse mensdom op aarde te verkondig (Mark. 16:15). Dit is die tye van 
die nasies (nie die tyd van Israel nie), waarin die nie-Joodse nasies ‘n kans sou 
kry om gered te word. Individuele Jode sou ook in hierdie tyd gered word, maar 
Israel as volk sou in ‘n verworpe toestand bly voortbestaan. Dit sal so bly tot aan 
die einde van die kerkbedeling wanneer Jerusalem en Israel herstel sal word en 
die 70ste jaarweek ‘n aanvang sal neem: 

Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is 
(Luk. 21:24). 

Ons leef nou in die tyd van die progressiewe herstel van Israel en Jerusalem. 
Die 70ste jaarweek van die volk se heilsgeskiedenis kan dus enige tyd begin. 
Volgens Daniël 9:26-27 sal dit ‘n aanvang neem wanneer die vors van ‘n volk 
wat sal kom (die Antichris, of valse Messias) ‘n verbond met Israel én baie ander 
lande sluit. Sy toetrede tot die wêreldtoneel sal waarskynlik met ‘n ernstige 
oorlogsituasie verband hou (die Russies-Arabiese inval in Israel – Eseg. 38 en 
39), en hy sal die krediet vir die oorwinning opeis. Hy sal dus op ‘n kritieke oom-
blik as ‘n vredevors tot Israel se redding kom, en ook deur al die nasies ge loof 
word omdat hy ‘n moontlike derde wêreldoorlog afgeweer en ‘n internasionale 
ekonomiese ineenstorting voorkom het. 

Hierdie hoogs dramatiese gebeure sal ‘n verreikende invloed op die Joodse 
volk, hulle regering en godsdiensleiers hê. Om die opgewondenheid tot nog 
hoër hoogtes te voer, sal dié verlosser aanspraak op die troon van Dawid maak 
en waarskynlik ‘n vervalste geslagsregister hê om sy aanspraak as Messias te 
bewys. Israel sal ‘n verbond met hom sluit waarin hulle hom as die beloofde 
Messias aanvaar (Joh. 5:43). Hy sal ook aan hulle die reg gee om die tempel te 
herbou en die offerdiens weer in te stel. 

Gedurende die feestelikhede wat met die inhuldiging van die valse Messias 
gepaard sal gaan, sal ‘n geestelike herlewing plaasvind waarin 144 000 Jode 
hulle van hul regering se verbond met Satan se ‘Engel van die Lig’ sal distan-
sieer en vir Jesus Christus (Yeshua Ha Mashiach) as die ware Messias sal aan-
vaar. Hulle sal openlik standpunt teen die valse Messias inneem, en dit sal tot 
hewige vervolging teen hulle aanleiding gee. 

Die valse vrede wat die Antichris sal bewerk, sal net 3½ jaar lank hou. In die 
middel van die jaarweek van sewe jaar sal hy in die herboude tempel se Aller-
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heiligdom ingaan en homself daar tot God verklaar (2 Thess. 2:4). ‘n Beeld van 
hom sal in die tempel geplaas word, en almal sal gedwing word om hom en sy 
beeld te aanbid (Op. 13:14-15). Dan sal hy Israel se nasionale godsdiens en 
offerdiens verbied: 

…gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op 
die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees (Dan. 9:27). 

Israel sal as ‘n volk hulle verbond met die Antichris verbreek en hom as 
Messias verwerp. Hy sal in woede op hulle toeslaan en ‘n Joodse volksmoord 
gelas. Dan sal die Jode vir hulle lewens moet vlug en geen oomblik kan verloor 
in hulle poging om van die Antichris se magte af weg te kom nie: 

Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting [die Antichris en sy beeld] 
waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom… dan moet 
die wat in Judéa is na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy 
huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te 
neem nie… en bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. 
Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af 
tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort 
was nie, sou geen vlees gered word nie (Matt. 24:15-22). 

Daniël verwys na dieselfde tyd van verskrikking wat in al sy felheid oor Israel 
sal losbars. Paniek sal heers en baie mense sal nie weet wat om te doen nie. 
Sommige van die Jode sal die valse Messias erken in die hoop om vrede, seku-
riteit en ekonomiese voordele van hom te verkry. Die ander sal hom egter ver-
werp en as gevolg daarvan hewig vervolg word: 

En deur hom [die valse Messias] sal leërs op die been gebring word en die heiligdom, 
die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende 
gruwel [‘n beeld van die valse Messias] opstel. En die wat goddeloos handel teen die 
verbond, sal hy met vleiery afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal 
vashou en optree. En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring; maar 

hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, dae lank. En 
terwyl hulle struikel, sal hulle met ‘n klein hulp ondersteun word; dan sal baie uit 
listigheid by hulle aansluit [spioene van die valse Messias]. En van die verstandiges 
sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring 
tot die tyd van die einde – want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd (Dan. 
11:31-35). 

Nadat die verbond tussen Israel en die valse Messias verbreek is, sal daar 
nog 42 maande (1 260 dae) verloop voordat die ware Messias sy verskyning op 
die Olyfberg maak. Wanneer die bestemde tyd nader kom, sal die Jode van 
hulle plek van ontvlugting af na Jerusalem terugkeer. Hulle sal vasbeslote wees 
om op die Groot Versoendag (die Yom Kippur) by die Olyfberg te wees. Dit sal 
met lewensgevaar gepaard gaan omdat die valse Messias steeds met sy ver-
klaarde Joodse volksmoord sal voortgaan. In daardie stadium sal ‘n groot multi-
nasionale mag in Jerusalem en omstreke ontplooi wees. Hulle sal onder die be-
vel van die valse Messias wees, met hulle militêre hoofkwartier tussen Jerusalem 
en die Middellandse See (Dan. 11:45). 

Die Jode wat na Jerusalem sal optrek om die Messias in te wag, sal sterk 
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van sy koms oortuig moet wees omdat die vyandelike magte oral in en om 
Jerusalem ontplooi sal wees. Soos wat die voortvlugtendes vorder, sal hulle deur 
die vyand omsingel word. Huise in die stad sal geplunder en geboue vernietig 
word. In paniek sal die inwoners in die rigting van die Olyfberg vlug omdat hulle 
hul uitredding daar sal verwag. Sommige sal in wanhoop uitroep: “Ons verwag-
ting is verlore – dit is klaar met ons!” (Eseg. 37:11). 

Die slag van Armagéddon 

Wanneer die valse Messias op die punt sal staan om die oorblyfsel van Israel uit 
te wis, sal die dramatiese gebeurtenis van die Messias se koms plaasvind: 

Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal 
ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die 
stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die 
stad uitgeroei word nie. En die HERE sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op 
die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in dié dag sal sy voete staan op die Olyf-
berg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur 
gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal 
wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal 
van my berge – want die dal van die berge sal loop tot by Asal – en julle sal vlug soos 
julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Ussia, die koning van Juda. Dan sal 
die HERE my God kom, al die heiliges met U! En in dié dag sal daar geen lig wees nie… 
en dit sal ‘n enige dag wees… maar teen die aand sal dit lig word… En die HERE sal 
Koning wees oor die hele aarde… En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die 
volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat 
wegteer terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, 
en hulle tong wegteer in hulle mond. En in dié dag sal ‘n groot verwarring van die 
HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van 
die een hom sal verhef teen die hand van die ander (Sag. 14:2-7, 9, 12-13). 

Die oomblik wanneer die Messias sy verskyning op die planeet aarde maak, 
sal die Olyfberg in twee gesplit word en ‘n groot dal vorm waarin die vlugtelinge 
skuiling teen die vyand sal soek. Die duisternis van God se oordele sal oordag 
toesak soos wat dit 2000 jaar gelede gebeur het toe sy oordeel vir die sonde van 
die wêreld deur Jesus aan die kruis buite Jerusalem gedra is (Matt. 27:45).  

Op die hoogtepunt van sy oordele oor sondaars sal die genade van die Here 
nog steeds aangebied word aan dié wat hulle toevlug by Hom neem. Die oor-
lewende Jode wat deur die magte van die valse Messias omsingel is, sal sien 
hoedat die Olyfberg in twee verdeel wanneer die Messias kom. Hulle sal in die 
geopende rotsskeure in die berg vlug terwyl die duisternis toesak. Daar, letterlik 
aan die voete van die Here Jesus, sal hulle veilig wees. 

In hierdie beslissende oomblikke sal daar groot verwarring onder die vyande 
van Israel heers terwyl hulle deur goddelike oordele getref en verdelg word. 
Hulle sal mekaar ook begin doodmaak. Die valse Messias en die valse profeet, 
as die twee leiers van die wêreldwye rebellie teen God en sy volk, sal gevang en 
lewendig in die poel van vuur gegooi word (Op. 19:19-20). 

Wanneer dit weer begin lig word, sal die oorblyfsel van Israel vol verwonde-
ring en aanbidding voor die Messias neerval. As hulle na Hom opkyk, sal hulle 
verbasing baie groot wees om wonde in sy hande te sien. Hulle eerste vraag 
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aan Hom sal wees: “Watter wonde is daar tussen u hande?” Dan sal Hy aan 
hulle sê: “So is Ek geslaan in die huis van my vriende” (Sag. 13:6). 

Hoe verklaar Israel die feit dat die Messias, volgens die profeet Sagaria, 
wonde in sy hande sal hê wanneer Hy op die Olyfberg neerdaal? Waar het Hy 
die wonde opgedoen? Dit kan tog nie in die hemel wees nie! Hulle sal opsien na 
Hom vir wie hulleself, as Joodse volk, deurboor het toe Hy met sy eerste koms 
Homself as die Lam van God bereid verklaar het om aan ‘n kruis vasgespyker te 
word en vir die sondes van die hele wêreld te sterf: 

Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die 
Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, 
en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik 
oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind (Sag. 12:10). 

Die ontmoeting tussen Israel en hulle Messias sal uiters gevoelvol en hartlik 
wees. Die volk wat kort tevore nog deur totale uitwissing in die gesig gestaar is, 
sal in aanbidding aan die voete van hulle Verlosser neerval. Hulle vreugde sal 
deur trane van berou afgewissel word terwyl elke lid van die oorblyfsel van Israel 
met Yeshua Ha Mashiach versoen word. Op een dag sal al die skuld van die 
land uitgewis en ‘n volk weergebore word (Sag. 3:9). 

Gevolge van die Messias se koms 

Nadat die Messias sy verskyning op die Olyfberg gemaak, sy vyande verdelg en 
Homself as Redder, Verlosser en Koning geopenbaar het, sal ‘n tydperk van 
verlengde rouklag vir Israel oor hulle sonde aanbreek. In opregtheid van hart sal 
hulle dit eerlik bely en volkome daarmee breek: 

In dié dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem… En die land sal rouklaag by 
geslagte… In dié dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir 
die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. En in dié dag, spreek die HERE 
van die leërskare, sal Ek die name van die afgode uit die land uitroei, sodat aan hulle 
nie meer gedink sal word nie (Sag. 12:11-13:2). 

Die nasionale rouklag sal waarskynlik 30 dae lank duur, soos wat gebruiklik 
in Israel was: “En toe die hele vergadering sien dat Aäron gesterf het, het die 
hele huis van Israel Aäron beween dertig dae lank” (Num. 20:29). Dieselfde is 
ten opsigte van Moses gedoen: “Toe het die kinders van Israel Moses beween in 
die vlaktes van Moab, dertig dae lank” (Deut. 34:8). 

Sagaria 12:10 vergelyk die dood van die Messias met dié van ‘n enigste seun 
en ‘n eersgeborene. Die rou vir sulke persone was buitengewoon groot. Met die 
dood van ‘n enigste seun is die lig van ‘n familie uitgedoof, en met die dood van 
‘n eersgeborene is die eer van ‘n familie, die mees geliefde en die eerste paaie-
ment van die Here se seëninge, van hulle af weggeneem. 

Die rouklag vir die Messias word verder met dié vir koning Josia vergelyk. 
Proff. Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary, bl. 1567) sê: 

Die toekomstige rouklag van Israel oor die Messias word ook vergelyk met die 
geween op die dag toe die godvresende koning Josia, die laaste hoop van die 
kwynende Judese koninkryk, by Haddat-Rimmon in die vlakte van Megiddo 
gesneuwel het. Die omvang van die rouklag by hierdie laaste uitstorting van die 
Heilige Gees kan slegs met die rou vir ‘n buitengewone persoon vergelyk word, 
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asook met ‘n nasionale ramp wat die volk getref het. 

In Daniël se skedule van eindtydse gebeurtenisse word daar, onder andere, 
vir Israel se 30 dae van rou ná die koms van die Messias aan die einde van die 
groot verdrukking voorsiening gemaak: 

…dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk 
bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word… En van die 
tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, 
sal 1290 dae verloop. Welgeluksalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik (Dan. 
12:1, 11-12). 

Die volgende tydsbepaling is uit dié gedeelte duidelik: 

 Van die tyd af dat die valse Messias die offerdiens sal verbied en die tempel 
ontheilig deur ‘n beeld van homself daarin te plaas, sal 1260 dae verloop tot-
dat die ware Messias sy voete op die Olyfberg sit (Dan. 9:27; Op. 13:5). Ná 
‘n verdere 30 dae van rou sal die geestelike vereniging tussen Israel en die 
Messias voltooi wees. Dan sal daar 1290 dramatiese dae verloop het sedert 
daardie donker dag van openlike rebellie teen die koninkryk van die hemel, 
toe die valse Messias homself in die tempel tot God verklaar het. 

 ‘n Verdere 45 dae sal deur die bruilofsmaal van die Lam, die herstel van die 
troon van Dawid in Jerusalem en die oordeel oor die nasies in beslag 
geneem word (Op. 19:7-9; Hand. 15:16-17; Mt. 25:31-32). Wanneer die Mes-
siasryk formeel begin, sal 1335 dae verstryk het sedert die aanvang van die 
valse Messias se skrikbewind toe sy afgodsbeeld in die tempel opgerig is. 
Jode wat hierdie verskriklike tyd oorleef, sal ná die 1260 dae van die groot 
verdrukking (Mt. 24:15-22) die koms van die Messias aanskou. Ná 1290 dae 
sal die oorblyfsel van die volk geestelik met Hom versoen wees, en ná 1335 
dae sal hulle die beloofde ryk van die Messias binnegaan. Dan sal ewige 
geregtigheid vir hulle as volk van God aanbreek. 

Die geredde Israel sal hulle verbly in die Here, Hom van harte dien, en sy lof 
onder al die nasies verkondig (Jes. 12:3-6 en 40:9). Hulle sal die hele wêreld in 
dié tyd evangeliseer en vol vrugte maak (Jes. 27:6). “In dié dag sal die HERE van 
die leërskare wees tot ‘n sierlike kroon en ‘n pragtige krans vir die oorblyfsel van 
sy volk” (Jes. 28:5). Dan sal Israel se volheid die rykdom van die nasies wees 
(Rom. 11:12), en Jerusalem die wêreldhoofstad: 

En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die 
top van die berge… en al die nasies sal daarheen toestroom… Want uit Sion sal die 
wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem (Jes. 2:2-3). 

Die nasies wat in die vrederyk deur Israel geëvangeliseer sal word, sal die 
afstammelinge wees van diegene wat die verdrukking en slag van Armagéddon 
oorleef het. Die opkomende geslagte sal in sonde ontvang en gebore word, en 
dus geëvangeliseer en weergebore moet word om Christene te kan wees. 

En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na 
jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om die 
huttefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om 
voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie – hulle sal geen reën kry 
nie (Sag. 14:16-17). 
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Israel se toekoms is dus seker omdat die God met wie hulle voorvaders 
plegtige verbonde gesluit het, getrou is. Die ontrouheid van die volk het hulle 
egter in die loop van die geskiedenis baie duur te staan gekom. In die komende 
groot verdrukking wag daar op die ongelowige en onbekeerlike Jode die ergste 
oordele van alle tye. Vir die gelowige oorblyfsel van Israel wat met die Messias 
versoen word, sal die vreugde van God se wonderlikste beloftes in die vrederyk 
aanbreek. Die Here Jesus sal weldra kom om self God se heerlikheid aan Israel 
en die nasies te openbaar: 

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan 
verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die 
Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al 
hierdie dinge doen (Hand. 15:16-17). 

Die feeste van Israel 
Die toenemende Christelike betrokkenheid by die loofhuttefees in Jerusalem be-
klemtoon die noue band tussen Israel en die kerk. Dit is deel van die jaarlikse 
siklus van sewe godsdienstige feeste wat volgens Levítikus 23 deur Israel gevier 
word. Hierdeur word lig op die raadsplan van die Here vir Israel én die nasies 
gewerp. Dit beeld die heilsweg uit wat by die kruis en die eerste reiniging van 
ons sonde begin, na die opstandingslewe en die vervulling met die Heilige Gees 
voortgaan, en daarna deur die lang pad van wêreldevangelisasie tot aan die ein-
de van die kerkbedeling lei. Hierna volg die insameling van die oes, die verdruk-
king, die koms van die Messias en die vestiging van die Messiasryk op aarde. 
 Die Here bevestig in sy Woord dat hierdie feeste nie menslik in oorsprong is 
nie, maar deur Homself ingestel is om sy heilsweg vir redding en geestelike groei 
bekend te maak. Om redes van die toekomstige vervulling daarvan, moet die 
feeste jaarliks in die regte volgorde gevier word. In Levitikus 23:4 word gesê: “Dit 
is die feestye van die HERE… wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd.”  
 Omdat hierdie feeste op ‘n Nuwe Testamentiese vervulling dui, is hulle in 
hulle oorspronklike vorm “’n skaduwee van toekomstige dinge; maar die liggaam 
behoort aan Christus” (Kol. 2:16-17). Hulle is dus almal Christusfeeste wat ín 
Hom konkrete gestalte verkry. Tydens Jesus se eerste koms is die pasga, die 
fees van die ongesuurde brode en die fees van die eerstelingsgerf vervul, en 10 
dae ná sy hemelvaart, m.a.w. 50 dae ná sy opstanding uit die dood, die pink-
sterfees. In die gebeure rondom sy tweede koms sal die laaste drie feeste, wat 
saam as die oesfees bekend staan, vervul word. Die stiptelike vervulling van die 
eerste vier feeste is ‘n bewys daarvan dat die oorblywende feeste net so letterlik 
“op hulle bepaalde tyd” vervul sal word.  

Die chronologie van Israel se feeste 

 OU TESTAMENTIESE 

SKADUWEE 

 NUWE TESTAMENTIESE 

VERVULLING 
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 Pasga: slag van die paaslam  

 Ongesuurde brode  

 Die eerstelingsgerf  

 
 
 
 
 

 Ou Testamentiese pinksterfees  

(Instelling van die wet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Basuingeklank: die oesfees  

 

 

 

 Die Groot Versoendag  

 

 Loofhuttefees  

 Kruisiging van die Lam van God 

 Begrafnis van Christus 

 Opstanding van Christus 

 
 
 
 
 

 Nuwe Testamentiese pinksterfees 

   (Uitstorting van die Heilige Gees) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Basuingeklank: die wegraping 

 

 

 

 Die wederkoms: Israel gered 

 

 Vrederyk van Christus 

Die Pasga 

Die pasga word in Nisan, die eerste maand op Israel se godsdienstige kalender, 
gevier. Dit is die lentemaand in die Noordelike Halfrond, wat gedeeltelik met 
Maart en April oorvleuel. Israel het ook ‘n siviele kalender wat met die Rosh Ha-
shanah op 1 Tisri in September of Oktober begin. Op die godsdienstige kalender 
is Tisri die sewende maand. Israel se maande is op die maansiklus gebaseer en 
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begin altyd met die nuwemaan. Omdat 12 maan-maande net 354 dae lank is, 
het Israel dikwels skrikkeljare met 13 maande elk om weer in pas met die sei-
soensjare te kom. Dit verklaar die feit waarom hulle feestye jaarliks binne sekere 
perke wisselende datums op die Gregoriaanse kalender het. 
 Die eerste van die jaarlikse feeste begin met die volmaan in Nisan: “In die 
eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van 
die Here” (Lev. 23:5). 
 Met die instelling van die pasga is die eerste formele riglyne gelê waarvol-
gens God se verlossingsplan vir die mens 1500 jaar later sy finale vervulling in 
die kruisdood van Jesus Christus sou verkry. Moses het aan Israel gesê: “Julle 
moet ‘n lam hê sonder gebrek, ‘n jaaroud rammetjie… En julle moet dit in be-
waring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering 
van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die 
bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel… Want 
Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland 
tref… Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees… as Ek die bloed sien, sal Ek by 
julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees nie” (Ex. 
12:5-7, 12-13).  
 Die vervulling van die pasga was met die kruisiging van die vlekkelose Lam 
van God wat in die volheid van die tyd mens geword het om vir ons sy lewe af te 
lê. Johannes die Doper het na Hom gewys en gesê: “Dáár is die Lam van God 
wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh. 1:29). Petrus het ook na die 
pryslose offer van hierdie Lam verwys toe hy gesê het: “…julle weet dat julle nie 
deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel 
wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Chris-
tus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos” (1 Pet. 1:18-19). “In Hom het 
ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom 
van sy genade” (Ef. 1:7).  
 Weens die tipologiese aard van die pasga, as ‘n heenwysing na die offer van 
die Lam van God, was dit duidelik dat hierdie fees tydens een van sy toekoms-
tige vieringe vervul sou word. Die Here Jesus is inderdaad op die dag van die 
pasgaviering gekruisig. Hy het op die negende uur van die dag, 3 nm., die asem 
uitgeblaas (Mark. 15:34-37), op presies dieselfde uur toe die lam tydens die 
eerste pasga in Egipte geslag is. Pilatus was verwonderd dat Jesus so gou 
gesterf het, en het toestemming vir sy begrafnis verleen (Mark. 15:42-45). Dit is 
nog voor die Vrydagaand 6-uur afgehandel toe die sabbat sou begin en nie-
mand dan begrawe mag word nie (Luk. 23:52-54; Joh. 19:31). 

Die fees van die ongesuurde brode 

…en op die vyftiende dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode 
van die HERE; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag 
moet daar vir julle ‘n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie 
(Lev. 23:6-7). 

 Volgens Johannes 19:31 was die sabbat wat direk op Christus se kruisiging 
gevolg het, ‘n groot dag. Die rede hiervoor was dat dit tegelyk die weeklikse 
sabbat én die belangrike eerste dag van die fees van die ongesuurde brode 
was. Vir die ortodokse Jode is die betekenis van hierdie fees in selfondersoek 
en verootmoediging geleë. Suurdeeg is ‘n beeld van sonde, daarom simboliseer 
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die eet van ongesuurde brood die nastreef van ‘n heilige lewe. Tydens die volle 
duur van die fees moet suurdeeg, en selfs ook krummels van gesuurde brood, 
uit hulle huise verwyder en verbrand word (Ex. 12:15). So ook moet mense ge-
reinig word deur afstand van hulle sonde te doen. 
 Hierdie fees, wat wesenlik deel van die pasgavieringe is, is deur die sterwe 
en begrafnis van die Here Jesus vervul. Hy is die koringkorrel wat in die grond 
geval en gesterf het sodat dit veel vrug kan dra (Joh. 12:24). As die volmaakte 
en sondelose Lam van God is Hy self die ongesuurde brood van die lewe deur 
wie se krag ons geestelik kan opgroei; daarom kon Jesus sê: “Ek is die lewende 
brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy 
lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die 
lewe van die wêreld sal gee” (Joh. 6:51). Hy verlos ons nie alleen van die 
slawerny van die sonde nie, maar stel ons ook in staat om die weg van die ver-
lostes te kan bewandel en die goeie stryd van die geloof te stry. 
 Van ons word verwag om ons só met Christus as die ongesuurde brood van 
die lewe te vereenselwig dat ons alle suurdeeg van sonde sal aflê. Paulus sê: 

Weet julle nie dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die 
ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan wees – soos julle inderdaad ongesuurd 
is – want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan feesvier, 
nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met 
die ongesuurde brode van reinheid en waarheid (1 Kor. 5:6-8). 

 Soos die Jode van ouds hulle huise op hul knieë in kerslig deursoek het om 
elke krummel brood wat met suurdeeg gebak is, uit te werp, moet ons ook op 
ons knieë in die lig van God se Woord ons lewens deursoek en van alle ondeug 
en boosheid afstand doen. Vra die Here om jou hiermee te help:  “Deurgrond 
my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my 
‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” (Ps. 139:23-24). 

Die fees van die eerstelingsgerf 

Die volgende feeste is almal aan verskillende stadiums van die jaarlikse insame-
ling van die oes gekoppel. Hierdie derde fees staan as die fees van die eerste-
lingsgerf bekend: 

Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle 
gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester 
bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die HERE beweeg, sodat julle 
welgevallig kan wees; die dag ná die sabbat moet die priester dit beweeg (Lev. 
23:10-11). 

 Israel is ‘n winterreënvalgebied en gedurende die lente word die eerstelings-
gerf van die gars as ‘n beweegoffer voor die Here gebring. Dit moes uitdruklik op 
‘n Sondag geskied (die dag ná die sabbat), en sou ook die besonder gewigtige 
betekenis hê om die volk vir God welgevallig te maak. Met hierdie fees is dus 
veel meer op die spel as net die jaarlikse insameling van die oes, want iets baie 
belangriks moet gebeur wat die volk vir God aanneemlik maak. 
 Omdat die pasga ook in die lentemaand gevier word, is die fees van die 
eerste vrugte in sy skedulering én betekenis baie nou aan die pasga verbonde. 
Tydens die uittog uit Egipte was die gars, wat effens vroeër as die koring ryp 
word, reeds in die aar (Ex. 9:31). In die jaar toe Jesus gekruisig is, is die be-
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weegoffer van die eerstelingsgerf op die Sondagoggend gebring toe Hy uit die 
graf opgestaan het. Dit was die dag ná die sabbat, m.a.w. die eerste dag van die 
week: “…nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy 
eers verskyn aan Maria Magdalena” (Mark. 16:9). 
 Die koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het, het op hierdie Sondag-
oggend sy eerste vrug opgelewer. Dit het die oesseisoen ingelui en die hele oes 
wat daarna ingesamel sou word, geheilig. Net Jesus alleen kon die eerstelings-
gerf wees wat aan God geoffer is om die hele oes wat in sy Naam ingesamel 
word, te heilig en vir God welgevallig te maak. Hy is die eersteling wat uit die 
dood opgestaan het, en het dit sodoende vir baie mense moontlik gemaak om 
uit die dood van die ou lewe op te staan en deel van die groot oes vir die konink-
ryk van die hemel te word: 

En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle 
geloof… Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword 
van die wat ontslaap het… Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook 
almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde; as eersteling 
Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms (1 Kor. 15:14, 20, 22-23). 

 ‘n Verdere belangrike feit is die bepaling dat hierdie fees spesifiek op ‘n 
Sondag gevier moes word. Dit verteenwoordig profeties ‘n oorgang van die ou 
verbond na die nuwe verbond. Sondag is die eerste dag van ‘n nuwe week, of 
dispensasie, in God se raadsplan vir die mens. In hierdie bedeling word die 
opstanding van Jesus spontaan elke week op Sondae as die dag van die Here 
gevier. Die fees van die eerstelingsgerf in Levtikus 23 is die vroegste aanduiding 
in die Ou Testament van ‘n toekomstige Sondagviering as ‘n Christusfees. Op 
dié dag verkondig ons die boodskap: Hy het opgestaan, Hy leef! Jesus self het 
op die Sondag van sy opstanding die eerste erediens van die kerkbedeling 
gehou, asook ‘n week later, weer op ‘n Sondag, die tweede diens (Joh. 20:19-
29). Daarna het die dissipels spontaan op Sondae bymekaargekom (vgl. Hand. 
20:7 en 1 Kor. 16:1-2), terwyl die uitstorting van die Heilige Gees as die geeste-
like toerusting vir wêreldevangelisasie, ook op ‘n Sondag was. 

Die pinksterfees 

Die fees van die eerstelingsgerf en die pinksterfees is saam as die fees van die 
eerste vrugte bekend. Hulle staan ook as die fees van die weke bekend omdat 
hulle presies sewe weke uitmekaar gevier word: 

Dan moet julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af as julle die beweeg-
offergerf bring – sewe volle weke moet dit wees; tot die dag ná die sewende sabbat 
moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. Julle 

moet uit jul woonplekke twee beweegbrode bring; dit moet van twee tiendes van ‘n 
efa fynmeel wees; gesuurd moet dit gebak word as eerstelinge aan die HERE (Lev. 
23:15-17). 

 Dit is betekenisvol dat hierdie fees ook op ‘n Sondag gevier word – die dag 
ná die sewende sabbat. Daar is vyftig dae in hierdie sewe weke. Volgens die 
reël van inklusiewe berekening is daar agt Sondae omdat beide die eerste en die 
laaste Sondag getel word. Die fees van die vyftigste dag word die pinksterfees 
genoem, afgelei van die Griekse woord “pentecoste” wat “vyftigste” beteken. 
 Op hierdie dag herdenk die Jode die formele begin van die bedeling van die 
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wet. Die bevryde Israeliete het op die 50ste dag ná die viering van die pasga en 
hulle uittog uit Egipte by die berg Sinai aangekom, waar Moses die tien gebooie 
ontvang het (Ex. 19:1-3). Dit was vir só ‘n ortodokse pinksterfees dat Jode uit 
verskillende lande in Jerusalem bymekaar was op daardie besondere Sondag-
oggend toe die Heilige Gees uitgestort is, soos in Handelinge 2 beskryf.  
 Die Christelike pinksterfees is dus op die dag waarop die die Ou Testamen-
tiese pinksterfees gevier is, vervul. Die 50 dae tussen die beweegoffer van die 
eerstelingsgerf en die pinksterfees het aan die begin van die Nuwe Testament 
tussen die opstanding van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees verloop. 
Ná die Sondag van Jesus se opstanding het 40 dae tot by sy hemelvaart verloop 
(Hand. 1:2-3), en ‘n verdere tien dae tot by die uitstorting van die Heilige Gees. 
Ná die Donderdag van die hemelvaart het die dissipels hulleself tien dae lank in 
die bovertrek verootmoedig en gebid om die belofte van die Heilige Gees te ont-
vang. Op die dag ná die sewende sabbat sedert paasnaweek is die Heilige Gees 
oor hulle uitgestort. 
 Die ortodokse Jode wat vir hulle pinksterfees van die wet byeen was, het 
glad nie gemerk dat die wet oorgegaan het in die genade en dat die bedeling 
van die kerk onder alle nasies op daardie dag begin het nie. Hulle was geestelik 
verblind omdat hulle nie vir Jesus as die beloofde Messias en Lam van God wou 
aanvaar nie, daarom het hulle aan die skaduagtige Ou Testamentiese feeste bly 
vashou en dit voortgesit tot vandag toe. Dit is net die Messiaanse Jode wat die 
vervulde Christusfeeste vier. 
 Watter verskil sou dit nie gemaak het as hulle oë vir hierdie groot waarhede 
oop was nie! Op Sinai, waar die volk op die 50ste dag ná die pasga die wet gekry 
het, het 3 000 mense gesterf omdat die wet hulle afgodery rondom die goue kalf 
veroordeel het. In Jerusalem, waar die Heilige Gees op die 50ste dag ná paas-
naweek uitgestort is, is 3000 Jode op een dag gered! Die letter van die wet 
maak dood, maar die Gees maak lewend (2 Kor. 3:6). Hierdie volmaakte tyds-
berekening vir die uitstorting van die Heilige Gees dui onmiskenbaar daarop dat 
die bedeling van genade, wat ook die bedeling van die kerk of die bedeling van 
die Heilige Gees genoem word, die bedeling van die wet vervang het. 
 Dit is verder opmerklik dat die pinksterfees nie in isolasie beskou word nie, 
maar deur middel van ‘n aftelling van 50 dae aan die paasgebeure gekoppel 
word. Dit is dus nie ‘n losstaande gebeurtenis nie, maar ‘n uitvloeisel van die 
voorafgaande feeste. Om hierdie rede moet die vervulling met die Heilige Gees 
altyd in sy noue verband met die sterwe en opstanding van die Here Jesus 
gesien word. Daar is vandag baie mense wat nalaat om hierdie eenheids-
verband te sien. Hulle lê soveel klem op die Gees, en veral die gawes van die 
Gees, dat Jesus en sy kruisdood heeltemal in die agtergrond verdwyn. 
 Soms raak mense só op wonderwerke ingestel dat die Here Jesus nie meer 
as die gekruisigde voorgestel word nie. Paulus het hierdie dwaling vermy en 
gesê: “…ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus 
Christus, en Hom as gekruisigde” (1 Kor. 2:2). Verkeerde en eensydinge voor-
stellings van Jesus lei na die verkondiging van valse evangelies, en maak ook 
die deur vir vreemde geeste in die gemeente oop (2 Kor. 11:3-4). Die waarheid 
moet altyd van valse voorstellings daarvan onderskei word, sodat die suiwerheid 
van die leer wat verkondig word, ten alle tye verseker is. Daar moet nie links óf 
regs van die pad van die Here afgewyk word nie. Die voortgesette viering van 
die pinksterfees is bedoel om met hernude verootmoediging en vars salwings 
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deur die Heilige Gees gepaard te gaan. As ons dít doen, sal ons nie op dwaal-
weë beland nie, maar inteendeel ondervind hoedat die Gees van die waarheid 
ons in die hele waarheid lei (Joh. 16:13). 
 Een ander aspek van die pinksterfees wat opvallend is, is die feit dat twee 
brode wat met suurdeeg gebak is, as beweegoffers aan die Here gebring moes 
word. Dit is eienaardig, want suurdeeg is altyd ‘n simbool van sonde. Dit is dus 
duidelik dat hierdie brode nie op Christus dui nie, omdat Hy die ongesuurde, 
sondeloos volmaakte brood van die lewe is, soos voorgestel deur die ongesuur-
de brode wat tydens die paasfees geëet word. Die twee gesuurde brode dui op 
die gelowiges uit Israel én die heidendom, m.a.w. op die kerk van Christus wat 
op hierdie fees sy beslag gekry het. Hoewel hulle 'n opdrag het om heilig te leef, 
is hulle nie sondeloos volmaak nie – daarom hierdie besondere wydingsplegtig-
heid om nie in die vlees te leef nie, maar met die Heilige Gees vervul te word en 
deur sý krag te leef. 

Die insameling van die oes 

Ná die fees van die eerste vrugte volg daar ‘n onderbreking van vier maande 
waarin die oes ingesamel word. Aan die einde hiervan, in die sewende maand 
op Israel se godsdienstige kalender, word die oorblywende drie feeste kort ná 
mekaar gevier. Die lang periode tussen die twee groepe feeste dui profeties op 
die bedeling van die kerk, waartydens ‘n oes vir die koninkryk van die hemele 
ingesamel word. Dit is ‘n tyd waarin volgehoue arbeid in die oeslande verrig 
moet word sodat die opgelegde taak binne die toegelate genadetyd afgehandel 
kan word. Jesus het sy dissipels só tot aksie aangespoor: “Sê julle nie: Dit is 
nog vier maande dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en 
aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes” (Joh. 4:35). 
 By ‘n ander geleentheid het die Here Jesus gesê: “Die oes is wel groot, maar 
die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uit-
stuur” (Luk. 10:2). In een van sy gelykenisse word na die hele wêreld as ‘n saai-
land verwys en na die finale insameling van die oes as die voleinding van die 
wêreld (Matt. 13:38-39). 
 Noudat ons die einde van die kerbedeling nader, moet ons enige oomblik die 
vervulling van die vyfde fees te wagte wees… 

Die Basuin van God 

Spreek met die kinders van Israel en sê: In die sewende maand, op die eerste van die 
maand, moet dit vir julle ‘n rusdag wees, ‘n gedenkdag deur basuingeklank, ‘n heilige 
vierdag (Lev. 23:24). 

 Die sewende maand (gewoonlik in September) is die einde van die oessei-
soen en word ingelui deur ‘n heilige dag van basuingeklank. Die ortodokse Jode 
blaas op hierdie dag, asook op die 2de Tisri, op verskillende tye van die dag die 
ramshoring (shofar) in hulle sinagoges. Op die tweede dag, teen die aand, blaas 
die laaste basuin om die finale insameling van die oes aan te kondig.  
 Hierdie twee dae word op Israel se siviele kalender as die nuwejaarsfees 
(Rosh Hashanah) gevier. Hulle glo dat die Here in die maand Tisri die aarde 
geskape het, en dit is altyd as die eerste maand gereken totdat die Here tydens 
die uittog uit Egipte die orde van die maande verander het (Ex. 12:2). Die be-
doeling met dié reëling was dat die volk hulle verlossing uit die slawehuis van 
Egipte as ‘n nasionale wedergeboorte en die begin van ‘n nuwe lewe moes sien. 
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 In rabbynse geskrifte word gesê dat die Here op die eerste dag van die se-
wende maand drie boeke oopmaak. In die eerste is die name van die regverdi-
ges, saam met die seën en gunsbewyse wat hulle van die Here ontvang. Dit sluit 
geestelike én materiële seëninge in, soos ‘n godvrugtige lewenswandel, gesond-
heid, goeie oeste en oorwinning oor die vyand. In die tweede boek is die name 
van diegene wat nie volkome regverdig is nie, maar ook nie totaal goddeloos 
nie. Die meeste lede van die volk is in dié kategorie. Hulle word aan loutering 
oorgegee en tot hertoewyding aan die Here opgeroep. In die derde boek is die 
name van die goddelose mense én die oordele van God wat op hulle rus. 
 Die vervulling van die fees van basuingeklank sal plaasvind wanneer die 
Here die oes van die regverdiges in die hemel insamel: 

Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons 
sal almal verander word, 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 sal 
verander word (1 Kor. 15:51-52). 

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n 
aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, 
sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke 
weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees 
(1 Thess. 4:16-17). 

 Wanneer dít gebeur, kry die regverdiges hulle genadeloon voor die regter-
stoel van Christus in die hemel (2 Kor. 5:10; Rom. 14:10). Op aarde sal dan ‘n 
besonder donker tyd van oordele aanbreek, wat met die skrikbewind van die 
Antichris gepaard sal gaan. Israel sal deur ‘n louteringsproses gaan, sodat ‘n 
oorblyfsel van die volk gered kan word. Onder die nasies sal daar ook ‘n oorblyf-
sel wees wat die Here sal soek en ten koste van hulle lewe sal weier om ‘n 
bondgenootskap met die Antichris aan te gaan. Die ongeredde vormgodsdiens-
tiges, asook die teruggevallenes en al die geestelik onverskilliges en ongelowi-
ges sal dan finaal moet besluit wie hulle wil dien – die ware Christus of die 
Antichris. Die oordele van God sal oor die goddeloses uitgestort word wat ‘n 
verbond met die Antichris sal sluit deur hom te aanbid en sy nommer op hulle 
regterhand of voorkop te ontvang. 
 In Israel se feesprogram volg daar ná die 1ste en 2de Tisri die sogenaamde 
“sewe verskriklike dae” waarin die gelowige Jode hulleself verootmoedig, vas, 
hulle sondes bely en goed aan andere doen sodat hulle die guns van die Here 
kan wen. Dit word gedoen as voorbereiding vir die groot versoendag wat op die 
10de Tisri gevier word, sodat die Here hulle moet seën en nie verwerp en veroor-
deel nie. Hierdie sewe dae dui profeties op die sewe jaar van die verdrukking, 
wat Daniël se 70ste jaarweek is (Dan. 9:27). In tye van groot benoudheid sal 
Israel en die nasies óf die ware Messias soek, óf tot hulle eie ondergang navol-
gers van die valse Messias word. 

Die groot versoendag 

Op die tiende van hierdie sewende maand is dit die versoendag. ‘n Heilige vierdag 
moet dit vir julle wees; dan moet julle jul verootmoedig en aan die HERE ‘n vuuroffer 
bring (Lev. 23:27). 

 Hierdie is die belangrikste godsdienstige feesdag in Israel, en dit was tradi-
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sioneel die enigste dag van die jaar waarop die hoëpriester die Allerheiligste 
agter die voorhangsel kon binnegaan om versoening vir die volk se sondes te 
doen. Hierdie fees sal profeties vervul word wanneer die Messias met sy weder-
koms sy voet op die Olyfberg sit en elke oog Hom sal sien, ook hulle wat Hom 
deursteek het. Op daardie dag sal Hy met Israel as volk versoen word. Dan sal 
daar vir hulle, volgens Daniël 9:24, ewige geregtigheid aanbreek. Dit geld net vir 
Israel in volksverband omdat hulle nog nie deur Jesus met God versoen is nie. 
Hierdie ontstellende gedagte het die profeet laat uitroep: “Die oes is verby, die 
somer is ten einde, en óns is nie verlos nie!” (Jer. 8:20). Hosea bevestig egter 
die uiteindelike geestelike herstel van Israel: “Ook vir jou, o Juda, is daar ‘n oes 
beskik as Ek die lot van my volk verander” (Hos. 6:11). Oor hierdie aangrypende 
gebeurtenis sê Sagaria: 

Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die 
Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, 
en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik 
oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind. In dié dag sal die 
rouklag groot wees in Jerusalem… In dié dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir 
die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid… 
Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal 
sê: Die HERE, my God! (Sag. 12:10-11; 13:1, 9). 

 Die Christene se groot versoendag is die kruisiging van die Here Jesus op 
Goeie Vrydag. Die toekomstige dag van versoening (Yom Kippur) moet dus as 
‘n Joodse feesdag gesien word wat hoofsaaklik vir Israel van belang is omdat dit 
na die unieke geleentheid van hulle nasionale bekering verwys. Die Here het 
t.o.v. Israel gesê: “Ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg” (Sag. 
3:9). In Jeremia 31:34 word gesê dat die hele oorblyfsel van Israel gered sal 
word, en Sagaria 8:23 bevestig die feit dat hulle grootliks geëer sal word deur al 
die nasies by wie hulle in guns sal wees. 
 Daar sal op hierdie dag ook ‘n oorblyfsel uit die nasies gered word wat die 
groot verdrukking en die slag van Armagéddon oorleef het en ook nog nie ‘n 
verbond met die Antichris gesluit het nie. In sy profetiese rede sê die Here Jesus 
van dié dramatiese dag van sy verskyning: 

En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die 
maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van 
die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die 
hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van 
die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid (Matt. 
24:29-30). 

 Johannes sê in Openbaring 1:7: “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal 
Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal 
oor Hom rou bedryf.”  
 Op hierdie dag van versoening met ‘n gelowige oorblyfsel uit Israel en die 
nasies, sal die Here ook sy vyande in toorn verdelg. Israel weet uit ervaring in 
die verlede dat as hulle nie gedurende die “sewe verskriklike dae” voor die groot 
versoendag guns in die oë van die Here gevind het nie, Hy die hoëpriester se 
offer kon verwerp en die volk aan hulle vyande uitlewer. Met sy wederkoms sal 
Hy genade bewys aan dié wat in die geloof na Hom opsien, maar vir die godde-
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lose sal dit ‘n dag van die Here se toorn en wraak wees (Op. 6:15-17; 19:19-21). 

Die loofhuttefees 

Op die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit sewe dae lank die huttefees 
vir die HERE … Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Israel gebore is 
moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Israel in 
hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het. Ek is die HERE julle God 
(Lev. 23:34, 42-43). 

 Hierdie is ‘n vreugdefees wat ná die finale insameling van die oes gevier 
word om die Here vir al sy weldade van daardie betrokke jaar te bedank, inslui-
tende die oes wat gemaak is. Tweedens het dié fees ‘n terugwaartse verwysing 
na die uittog uit Egipte toe die kinders van Israel in hutte in die woestyn gebly 
het. Ter herinnering hieraan slaap baie mense nou ook in hutte of onder tak-
skerms in hulle tuine en dank die Here dat Hy hulle voorvaders veilig deur die 
gevaarlike woestyn gelei en na die Beloofde Land gebring het. Derdens het die 
fees ‘n toekomsgerigtheid deurdat dit duidelik met die koms van die Messias 
verbind word. Dan sal die oes onder Israel en die nasies ingesamel wees en die 
Messias op aarde uit Jerusalem regeer. 
 As gevolg van die sterk Messiasverwagting tydens hierdie fees het Jesus se 
broers Hom in Johannes 7 versoek om die viering van die huttefees in Jerusa-
lem by te woon en Homself daar as Messias bekend te stel. Daar is baie oor 
Hom geredeneer, maar die owerstes van die volk het Hom nie as die beloofde 
Messias aanvaar nie. By sy tweede koms sal hulle dit wél doen. Jesus het na sy 
hemelvaart en tweede koms verwys toe Hy aan hulle gesê het: “Julle sal My van 
nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die 
Naam van die Here!” (Matt. 23:39). Dit is ‘n uitdrukking wat ook in Psalm 118:26 
voorkom en deel van die liturgie van die loofhuttefees is. Die rabbi’s sê dit op 
sonder om te besef dat dit op Jesus se wederkoms betrekking het! Op hierdie 
fees lees hulle ook Sagaria 14 in die sinagoges voor. Dit handel oor: 

 die koms van die Here met al sy heiliges (v. 4-5); 

 die koningskap van die Messias (v. 9); 

 die verhoging van Jerusalem (v. 8-11); 

 die vernietiging van die vyande van Israel (v. 12-15); en 

 die verpligte deelname deur ander nasies aan die huttefees in Jerusalem 
gedurende die Messiasryk (v. 16-18). 

 In Sagaria 14:16 is daar ‘n duidelike bepaling dat lede van nie-Joodse nasies 
aan hierdie fees sal deelneem nadat die Messias-Koning van Israel gekom het: 
“En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar 
na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om 
die huttefees te vier.”  
 Op grond van dieselfde skrifgedeelte het Christene uit verskillende wêreld-
dele besluit om hulle solidariteit met Israel te bewys deur ook hierdie fees te 
vier. In 1980, die jaar toe Jerusalem deur ‘n voormalige eerste minster, mnr. Me-
nachem Begin, tot die hoofstad van Israel verklaar is, het ‘n duisend Christene 
uit 20 lande in Jerusalem aan ‘n huttefees deelgeneem wat hulle self gereël het. 
Groot was hulle verbasing toe die Joodse leiers hulle met ope arms verwelkom 
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het, en hierdie gebaar in die lig van Sagaria 14 as ‘n duidelike teken aanvaar het 
dat die koms van die Messias naby is. Positiewe publisiteit is hieraan verleen, 
en die Christene is ook versoek om in ‘n ereplek voor die Israeli-weermag aan 
die Jerusalem-mars deur die strate van die stad deel te neem. 
 Op die laaste dag van die fees is ‘n Christenambassade in Jerusalem gestig, 
wat namens die internasionale Christengemeenskap met die Israeli-regering 
skakel en hulle Bybelse reg op die land Israel ten volle erken. Hulle help ook 
met die hervestiging van Jode wat uit ander lande na Israel verhuis, veral die 
migrasie van duisende arm, Russiese Jode. Verrigtinge by die ambassade word 
daagliks met gebede vir die veiligheid van Jerusalem begin: “Bid om die vrede 
van Jerusalem; mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe!” (Ps. 122:6). “Herinner die 
Here aan sy beloftes – moenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy 
Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde!” (Jes. 62:6-7).  
 In 1981 het Christene se bywoning van die fees drasties toegeneem toe daar 
3500 persone uit 35 lande was – onder meer 400 uit Suid-Afrika. Teen die einde 
van die eeu het die getal tot sowat 6000 mense uit meer as 80 lande gegroei.  
 Met die koms van Christus sal die loofhuttefees in volle vervulling gaan. Dan 
sal ons saam die Here loof vir ons verlossing uit die slawerny van sonde, en ook 
dank aan Hom betuig omdat Hy ons in moeilike tye in ons pelgrimsreis op aarde 
deurgedra het totdat ons ons ewige tuiste bereik het. Vir die groot oes van ge-
lowiges wat onder elke volk en nasie op aarde ingesamel is, sal eer en dank-
segging aan Hom gebring word.  
 Hiermee sal die heilsplan van God wat sy oorsprong by die slag van die 
paaslam gehad het, tot volvoering gebring word. Die oes onder Israel en die 
nasies sal dan ingesamel wees, die vyande van God verdelg en die koningskap 
van die Messias bevestig wees. Gedurende die Messiasryk sal al die vervulde 
feeste steeds jaarliks gevier word om die weldade van die Here aan die mens-
dom in herinnering te roep. Sy lof sal altyd op ons lippe wees oor die groot dinge 
wat Hy vir ons gedoen het.  
 Watter rol speel Israel in jou lewe? Die Here het aan Abraham gesê, wat sy 
nageslag deur Isak en Jakob betref: “Ek sal seën diegene wat jou seën” (Gen. 
12:3). Deel jy in die seën van die Here deur jou in die herstel van Israel te verbly, 
voorbidding vir hulle redding te doen en ‘n helpende hand na hulle uit te strek? 
Onthou dat Israel nie geestelik geseën kan word voordat hulle deur die Messias, 
Jesus, met die Vader versoen is nie. Moenie nalaat om ook onder hierdie volk ‘n 
getuie vir Jesus te wees nie, al neem hulle ook aanstoot, want sonder die Mes-
sias het geen Israeli ‘n toekoms nie! Humanitêre steun alleen is nie genoeg om 
te verseker dat hulle erfgename van die beloofde Messiaanse ryk sal wees nie. 
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8. Die Wegraping 

Die belofte 

Die leer oor die wegraping is saam met die leerstellings oor die herstel van Israel 
en die duisendjarige vrederyk op aarde in verskeie stadiums van die kerkgeskie-
denis deur teoloë vergeestelik en op die agtergrond geskuif. Saam met ander 
Bybelse waarhede het die geloof in hierdie beloftes egter telkens weer herleef 
en ‘n sterk motiverende krag in die lewens van Christene geword.  
 Ons leef in ‘n tyd waarin daar talle Bybelse profesieë in vervulling gaan, en 
dit dui op die spoedige wederkoms van Jesus Christus. Soos wat mense die 
profetiese woord ter harte neem en bestudeer, verkry hulle ook meer duidelik-
heid oor toekomstige gebeure. Hulle sien ‘n wêreldtoneel ontvou wat enersyds 
baie donker is en op geweldige oordele afstuur, en andersyds vlam ‘n verbly-
dende hoop in die harte van gelowiges op dat hulle die komende oordele kan 
ontvlug as hulle saak met die Here waarlik reg is. Die belofte van ontvlugting is 
die goeie nuus element in die profesieë en is die salige hoop waaraan elke 
Christen in hierdie donker dae moet vashou (Titus 2:13). 

Twee fases 

Om die wederkoms reg te kan verstaan moet die twee fases daarvan duidelik 
onderskei word, naamlik Christus se koms vir sy heiliges en sy koms met sy 
heiliges. Gedurende die eerste fase kom die hemelse Bruidegom baie onver-
wags, soos ‘n dief in die nag, om sy bruid te kom haal. Hy ontmoet haar in die 
lug en voer haar vinnig na hemelse plekke weg (Joh. 14:2-3; 1 Thess. 4:16-17; 
1 Thess. 5:2). Gedurende die tweede fase kom Hy in die openbaar sodat elke 
oog Hom sal sien. Hy word vergesel van sy bruid, asook ‘n hemelse leërskare, 
en sit sy voet op die Olyfberg neer (Sag. 14:4-5; Op. 19:11-15). 

Die twee fases van die wederkoms blyk ook duidelik uit die verskillende 
Griekse terme wat in die oorspronklike taal gebruik is. Die eerste fase, wanneer 
die Here Jesus skielik in die midde van sy bruidsgemeente sal verskyn, word die 
parousia genoem. Dit dui op sy fisiese teenwoordigheid, en hierna sal Hy nooit 
weer van sy bruidsgemeente geskei word nie. Hy het nou “verskyn aan die wat 
Hom verwag tot saligheid” (Heb. 9:28) en hulle sal daarna altyd by Hom bly. 

Die tweede fase van die wederkoms staan as Christus se apokalipse of sy 
faneros bekend – dit is sy openbaarmaking of sigbaarwording. Hy kom nie nou 
in die geheim om net aan sy bruidsgemeente te verskyn nie, maar Hy word as 
Regter en Koning aan die hele wêreld geopenbaar. Dit is die “wederkoms van 
onse Here Jesus Christus met al sy heiliges” (1 Thess. 3:13). Jesus Christus en 
sy heiliges word dus gelyktydig in heerlikheid aan die wêreld geopenbaar: 

Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met 
Hom in heerlikheid geopenbaar word (Kol. 3:4). 

Dit is tog duidelik dat die Christene nie saam met die Here Jesus kan kom 
en in hulle verheerlikte liggame geopenbaar word, as hulle nie vooraf reeds met 
Hom verenig is nie. Op hierdie openbaarmaking wag die hele skepping ook, om-
dat daar tydens die regering van Christus en sy heiliges harmonie en gunstige 
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omstandighede in die hele wêreld sal heers: 

Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die 
kinders van God (Rom. 8:19). 

Die Bruidegom kom sy bruid haal 

Tydens die wegraping, wat noodwendig die sigbare koms voorafgaan, kom die 
hemelse Bruidegom net om sy bruid te kom haal. By hierdie geleentheid vertoon 
Hy Homself glad nie aan die miljoene ander mense op aarde nie. 

In die Bybelse tyd het die Joodse bruidegom ná sy verlowing vir ‘n lang tyd 
weggegaan om vir hom en sy bruid ‘n woonplek by sy vaderhuis te gaan berei. 
Daarna het hy haar in die geheim in die nag kom haal sonder dat selfs haar 
huismense op daardie oomblik daarvan bewus was, en haar saam met hom na 
sy vaderhuis geneem. Jesus Christus het sy hemelvaart na analogie van hierdie 
gebruik aan sy dissipels verduidelik: 

In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir 
julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek 
berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar 

Ek is (Joh. 14:2-3). 

Wanneer Jesus Christus dus met sy parousia kom, sal Hy skielik in die 
midde van sy bruidsgemeente verskyn. Dit sal ook die vervulling van ‘n belofte 
wees wat tydens die hemelvaart aan volgelinge van Jesus gemaak is: 

Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle 
opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar 
het (Hand. 1:11). 

Jesus is ná sy opstanding slegs deur gelowiges gesien. Hy is deur sy hemel-
vaart van hulle geskei en sal tydens die wegraping met hulle verenig word. Die 
ander mense sal op aarde agtergelaat word omdat hulle deur hulle eie toedoen 
nie lede is van die groep wat aan die Here Jesus behoort en met wie Hy ‘n spe-
siale afspraak het nie: 

In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander 
verlaat word (Luk. 17:34).  

Verheerliking 

Die verheerliking van Christene begin op daardie oomblik wanneer die basuin 
van God sal blaas. Die ontslape heiliges sal dan uit die dode opgewek en die 
lewende heiliges in ‘n oomblik verander word om almal saam hulle verheerlikte 
liggame te ontvang: 

Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons 
sal almal verander word, 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. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, 
en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word (1 Kor. 15:51-53). 

Wanneer dit gebeur, sal ons met betrekking tot ons verheerlikte liggame aan 
Christus gelyk wees – in rang bly Hy steeds by verre ons meerdere omdat Hy 
die Hoof van die gemeente is: 
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Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees 
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees (1 Joh. 3:2). 

Wanneer Hy skielik in ons midde verskyn, word ons in ‘n oomblik met onver-
ganklike hemelse liggame beklee en sodoende in onsterflike hemelse wesens 
verander. ‘n Nuwe dimensie van bestaan word dan betree: 

Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die 
Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om 
gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam (Fil. 3:20-21). 

Die wegvoering 

Onmiddellik nadat die ontslape én lewende heiliges met verheerlikte liggame 
beklee is, word hulle van die aarde af weggevoer na die hemel om vir ewig in die 
teenwoordigheid van die Here Jesus te wees: 

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, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees 
nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van 
‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf 
het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in 
wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here 

wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde (1 Thess. 4:15-18). 

Let daarop dat bogenoemde ontmoeting in die lug sal plaasvind en dat slegs 
Christene daarby betrokke is. Die Here Jesus sit nie in hierdie stadium sy voet 
op die Olyfberg neer nie, maar keer onmiddellik met sy bruid wat Hy kom haal 
het, na sy Vaderhuis in die hemel terug. 

Die woord weggevoer in 1 Thessalonicense 4:17 [harpazo in Grieks] beteken 
om vinnig weggeruk te word. Hierdie woord word ook gebruik om die aksie te 
beskryf wanneer ‘n arend sy prooi gryp en vinnig daarmee wegvlieg. 
 Die bewering deur sommige van die kritici dat die woord wegraping nie in die 
Bybel voorkom nie, is dus van alle waarheid ontbloot. Die woord harpazo kan 
vertaal word as: 

 wegvoer, 

 wegraap, of 

 vinnig wegruk. 

 In sy internasionaal erkende Studies in the Vocabulary of the Greek New 
Testament, sê K.S. Wuest die volgende oor dié woord: 

HARPAZO. This is a Greek word which has various meanings. It is not translated by 
one uniform English word. The meanings are as follows: ‘to seize’, ‘to carry off by 
force’, ‘to claim for one’s self eagerly’, ‘to snatch out or away’. It was used 
proverbially in the sense of ‘to rescue from the danger of destruction’. It was used 
also of ‘divine power transferring a person marvellously and swiftly from one place 
to another...’ Pay especial attention to 1 Thessalonians 4:17, and see how much new 
truth you obtain regarding the Rapture of the Church. 

 Die volgende is ‘n paar voorbeelde van tekste waarin die begrip harpazo in 
die Nuwe Testament gebruik word, en waaruit die betekenis daarvan baie duide-
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lik blyk: 

  En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik 
weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie (Hand. 8:39). 

  Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede – of dit in die liggaam was, 
weet ek nie... dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel (2 Kor. 12:2). 

  En toe daar ‘n groot twis ontstaan het en die owerste oor duisend gevrees het dat 
Paulus deur hulle verskeur sou word, het hy die soldate bevel gegee om te gaan en 
hom met geweld weg te neem onder hulle uit en in die kamp te bring (Hand. 
23:10). 

  …maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk (Judas v. 23). 

  En [die vrou] het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ystersepter sou 
regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon (Op. 12:5). 

 Laasgenoemde teks verwys na die hemelvaart van die Here Jesus. Hy is dus 
van die aarde af weggeruk of weggeraap na God en sy troon. Volgens Hande-
linge 1:11 is Hy in die hemel opgeneem. 

Die eerste opstanding 

‘n Begrip wat baie nou met die wegraping in verband staan, is dié van die eerste 
opstanding. By hierdie geleentheid kom die Here Jesus net om die regverdiges 
te kom haal, daarom sê Paulus: “…die wat in Christus gesterf het, sal eerste op-
staan” (1 Thess. 4:16). 

Hier word hoegenaamd niks van die opstanding van die goddeloses gesê 
nie. Aangesien ‘n eerste opstanding ook ‘n tweede impliseer, en aangesien ons 
weet dat die regverdiges én onregverdiges opgewek sal word, is dit duidelik dat 
die goddeloses eers tydens ‘n latere opstanding opgewek sal word. 

In Openbaring 20 word gesê dat die twee opstandings ‘n duisend jaar uitme-
kaar is. Johannes verwys na Christenmartelare wat in die eerste opstanding op-
gewek sal word om in die duisendjarige vrederyk op aarde as konings saam met 
Jesus Christus te regeer: 

…en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 
En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is 
die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding 
(Op. 20:4-6). 

Diegene wat deel het aan die eerste opstanding, word salig genoem. Dit is 
dus ‘n besonder bevoorregte posisie om deelgenote hiervan te wees. 

Daar is in verskeie ander gedeeltes in die Bybel onweerlegbare getuienis dat 
die heiliges eerste opgewek sal word. In 1 Korinthiërs 15 word daar na ‘n orde 
van opstandings verwys: 

Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die 
wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding van 
die dode ook deur ‘n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook 
almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling 
Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, 
wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee (1 Kor. 15:20-24). 



 158 

Daar kan ‘n tydsgaping van omtrent 2000 jaar wees tussen Christus as die 
eersteling wat opgewek is, en daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 
Uit Openbaring 20 is dit duidelik dat daar ‘n verdere 1000 jaar tussen die eerste 
opstanding en die einde sal verloop wanneer die res van die dode opgewek sal 
word om hulle oordeel voor die groot wit troon te ontvang. 

Let ook op die volgende voorwaardes verbonde aan deelgenootskap aan die 
eerste opstanding: 

Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus 
Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om 
Christus as wins te verkry… sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en 
die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien 
die opstanding uit die dode kan bereik (Fil. 3:8-11). 

Wat bedoel Paulus hiermee? Elkeen sal tog opstaan – dit word in alle Chris-
telike belydenisskrifte erken. Wat is dan hierdie opstanding waarvoor Paulus 
homself beywer en alles inspan om dit te verkry? Dit kan tog nie ‘n algemene 
opstanding wees nie, want daaraan sou hy in elk geval deel hê. Dit moet ‘n heel 
besondere opstanding wees waaraan slegs diegene deel sal hê wat Christus 
geken het, en die krag van sy opstanding, en wat aan sy dood gelykvormig ge-
word het. Niemand kan hierdie gedeelte interpreteer sonder om te erken dat 
daar eers ‘n opstanding van die regverdiges is voordat die opstanding van die 
onregverdiges sal plaasvind nie. 

In Lukas 20 is daar ‘n stelling wat ook ‘n duidelike bewys is dat daar wél ‘n 
spesiale opstanding sal wees. Die Sadduseërs het ‘n probleem gestel met 
betrekking tot die verhouding tussen mans en vroue in die hemel, waarop Jesus 
geantwoord het: 

…maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te 
verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. Want hulle kan ook nie 
meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle 
kinders van die opstanding is (Luk. 20:35-36). 

Dit is duidelik dat daar ‘n bepaalde standaard vir hierdie opstanding vereis 
word. Kinders van die opstanding word spesifiek as kinders van God gekwalifi-
seer. U vind ook ’n belofte aan hierdie mense in Lukas 14: 

Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes… en jy sal gelukkig wees, omdat hulle 
niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van 
die regverdiges (Luk. 14:13-14). 

Daar sou geen noodsaaklikheid voor gewees het om te sê in die opstanding 
van die regverdiges indien daar net een algemene opstanding was nie. 

Die volgende is terme wat net op die eerste opstanding betrekking het: 

 Die eerste opstanding (Op. 20:6). 

 Die opstanding van die kinders van God (Luk. 20:36). 

 Die opstanding van dié wat in Christus gesterf het (1 Thess. 4:16). 

 Die opstanding van die regverdiges (Luk. 14:14). 

 ‘n Beter opstanding (Heb. 11:35). 

 Die opstanding tot die lewe (Joh. 5:29). 
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 Die opstanding  uit die dode in Jesus (Hand. 4:2). 

Wanneer daar na die Christene se opstanding uit die dode verwys word, 
asook wanneer die opstanding van Christus ter sprake is, word die uitdrukking 
ek nekroon in Grieks gebruik. Dit beteken uit die dode en word slegs ten opsigte 
van ‘n opstanding gebruik waarin daar ander dode is wat agterbly. Hierdie uit-
drukking, wat 49 keer in die Nuwe Testament gebruik word, waarvan 34 keer in 
verband met die opstanding van die Here Jesus, word nie een keer in verband 
met die finale opstanding gebruik nie. Na die tweede opstanding word slegs as 
toon nekroon verwys, wat die opstanding van die dode is. 

Wanneer die wegraping plaasvind, staan die regverdiges met verheerlikte 
liggame onder die ander dode op (vanuit die dode) en gaan dan met dié wat nog 
in die lewe is, Christus tegemoet in die lug. 

Ontvlugting 

Uit die oogpunt van omstandighede op aarde sal die wegraping vir Christene ‘n 
ontvlugting uit dreigende oordele wees. Dit sal ‘n donker tyd van geweldige 
geestelike misleiding wees. Die evangeliese Christene sal as onbybels en liefde-
loos bestempel en geminag word. Hulle sal as doemprofete beskou word omdat 
hulle die naderende oordele van God verkondig, wat in die groot verdrukking oor 
die aarde sal kom. Hulle sal ook as rebelle beskou word omdat hulle nie die 
hervormings van die nuwe wêreldorde wil aanvaar nie. Namate die dag vir die 
openbaring van die Antichris nader kom, sal hierdie mense aan geweldige druk, 
intimidasie en dreigemente onderwerp word. Indien hulle egter aan die Here 
getrou bly, sal die Here Jesus hulle saam met die ander ware gelowiges kom 
haal en sodoende die verdrukking op aarde laat ontvlug: 

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge 
wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36). 

Die aanhangers van die Nuwe Era Beweging se valse vrede sal nie die oor-
dele van die verdrukking ontvlug nie: 

Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle 
soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie (1 Thess. 
5:3). 

Uit die bogenoemde twee tekste is dit duidelik dat daar in die eerste geval ‘n 
groep is wat die komende oordele sal ontvlug, en in die ander geval ‘n groep wat 
onverhoeds betrap gaan word en dit sekerlik nié sal ontvlug nie. 

Die woord ontvlug (Grieks ekfeugo) beteken beslis om buite die verdrukking 
te wees, en volgens die uitspraak in Lukas 21:36 in die teenwoordigheid van die 
Seun van die mens. Die voorvoegsel ek beteken in die Grieks altyd buite, daar-
om is die Nuwe Vertaling heeltemal verkeerd as dit beweer dat ons deur die ver-
drukking moet gaan. Die King James-vertaling is volkome korrek as dit hierdie 
aksie van ontvlug as escape vertaal. Ons sal nie hier wees nie. 

As gevolg van die omstredenheid van die begrip ontvlug is dit raadsaam om 
ook hier die uitspraak van ‘n hoogs gesaghebbende Griekse woordeboek aan te 
haal, naamlik A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early 
Christian Literature, deur W.F. Arndt en F.W. Gingrich. Hierin word die grond-
betekenis van ekfeugo (ontvlug) met die vermelding van verskeie voorbeelde 
van die gebruik daarvan aangedui. Die woord ekfeugo kan vertaal word as: 
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 na veiligheid ontsnap, 

 ontvlug, en 

 vermy of ontwyk. 

Lukas 21:36 se betekenis van ekfeugo word spesifiek in dié woordeboek as 
‘escape tribulations’ (ontvlugting uit die verdrukking) aangedui. 

In die Nuwe Afrikaanse Bybel (1983 vertaling) is daar ‘n doelbewuste poging 
deur die vertalers aangewend om as gevolg van hulle eie teologiese siening, 
waarin daar geen plek vir ‘n wegraping is nie, die begrip ontvlug uit die Bybel uit 
te vertaal. In Lukas 21:36 het hulle dus die grondteks ‘aangepas’ sodat die kerk 
nou deur die verdrukking moet gaan. Daar is geen ander gevolgtrekking as dat 
hierdie teks op ‘n berekende wyse volgens antichiliastiese eksegetiese beginsels 
vertaal is nie. 

Die vertalers is egter nie konsekwent nie en kan ook nie dié fout aan onkun-
de toeskryf nie, want hulle het die woord ekfeugo in Handelinge 16:27 as ont-
snap, in Handelinge 19:16 as gevlug, in 1 Thessalonicense 5:3 as ontkom en in 
Hebreërs 2:3 ook as ontkom vertaal. In Lukas 21:36 word dit egter op ‘n totaal 
teenstrydige wyse as behoue deurkom vertaal. In die eersgenoemde vier gevalle 
het die woord telkens die betekenis dat mense uit ‘n bepaalde plek of probleem-
situasie wegkom, maar in Lukas 21:36 moet hulle deur die verdrukking gaan! 

Die Here bied duidelik aan jou ontvlugting uit die komende oordele. Die groot 
verdrukking is beslis ‘n tyd van goddelike toorn. Wanneer die kragte van die 
hemele geskud word en mense se harte beswyk van vrees en verwagting, sal 
hulle paniekbevange na die berge roep en sê: “Val op ons en verberg ons vir die 
aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die 
groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:16-17). 

As jy waak en bid en geestelik waardig is, sal jy hierdie oordele ontvlug! 

In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander 
verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander 
verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat 
word (Luk. 17:34-36). 

‘n Dramatiese uitredding 

Die wegraping sal ‘n baie besondere en hoogs dramatiese gebeurtenis wees 
omdat dit ‘n ingryping deur God vir die fisiese uitredding van die gelowiges onder 
uiters moeilike omstandighede op aarde sal wees. Hoewel die wegraping as 
gevolg van sy aard en omvang uniek sal wees, was daar al verskeie goddelike 
ingrypings vir die behoud van gelowiges in tye van oordeel. 

In die dae van Noag het God sy oordele oor ‘n bose, gewelddadige en mo-
reel verdorwe geslag mense aangekondig (Gen. 6:5-14). Pas voor die uitstorting 
van goddelike toorn is die gelowiges deur middel van die ark in ‘n plek van veilig-
heid gestel. Die Here het self die deur agter hulle toegesluit voordat Hy Homself 
in oordeel tot die sondaars gewend het (Gen. 7:16-23). 

In die tyd van Lot het daar ook ‘n uitreddingsaksie plaasgevind. Hulle het in 
die nag voordat Sodom en Gomorra vernietig is, ‘n dringende opdrag gekry om 
die rampgebied te ontruim. Die twee engele het ook gesê dat hulle niks kon 
doen solank Lot en sy gesin nog daar was nie. Kort nadat hulle vertrek het, het 
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vuur en swawel op die goddeloses gereën (Gen. 19:13-17, 22-25).  
Daar is ‘n duidelike korrelasie tussen hierdie gebeure en God se handels-

wyse met die eindtydse gelowiges nét voor die sewe jaar lange verdrukking: 

En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die 
Seun van die mens: hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik 
gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en 
almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet 
en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot 
van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig. 
Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word (Luk. 
17:26-30; vergelyk ook Génesis 6 en 19). 

Die lyn kan só na moderne tye deurgetrek word: 

 In die tyd van Noag en Lot was daar grootskaalse geestelike en morele ver-
val omdat feitlik almal vrye teuels aan hulle verdorwe natuur gegee het. Die 
versinsels in mense se harte was altyddeur net sleg, en bandelose gemeen-
skappe was die gevolg hiervan. Dit sal weer so wees… 

 In die tyd van Noag en Lot het anargie geheers en mense het in dié wette-
lose samelewings gedoen net wat hulle wou. Geweld was die mees algeme-
ne metode waardeur konflikte en meningsverskille besleg is. Dit sal weer so 
wees… 

 In die tyd van Noag en Lot was mense totaal materialisties en hulle wou nie 
die gevare verbonde aan hulle korrupte lewenswyse insien nie. Die sekulêre 
dinge soos koop en verkoop, en die sensuele dinge soos partytjies, drank en 
verhoudings met die teenoorgestelde geslag – asook met lede van dieselfde 
geslag! – het hulle denke en lewe totaal oorheers. Dit sal weer so wees… 

 In die tyd van Noag en Lot het die algemene publiek met die manne van God 
gespot en hulle glad nie aan profetiese waarskuwings oor die oordele van 
die Here gesteur nie. Hulle het dit as belaglike en vergesogte stories afge-
maak en met hulle roekelose lewenswyse van vleeslike genietinge en heb-
sug voortgegaan. Dit sal weer so wees… 

 In die tyd van Noag en Lot het die Here die vervalle sondaars ‘n billike tyd 
gegee om hulle van hul bose weë te bekeer. Hulle wou dit egter nie doen nie 
en het daardeur hulle eie lot verseël. Niemand anders behalwe hulleself kan 
vir hulle ondergang en ellende geblameer word nie. Dit sal weer so wees… 

 In die tyd van Noag en Lot het God op ‘n kritieke oomblik aan die gelowiges 
ontvlugting gebied deur hulle in ‘n plek van veiligheid te stel voordat Hy die 
sondaars geoordeel het. Die volgorde is dus: profetiese waarskuwings van 
naderende oordele, daarna die beveiliging van die gelowiges wat op die her-
haalde oproepe tot bekering gereageer het, en dan die oordele oor die son-
daars. Dit sal weer so wees… 

 In die tyd van Noag en Lot was daar onder die gelowiges nie plek vir vorm-
godsdienstige meelopers wie se harte nog aan wêreldse belange verknog 
was nie. Lot se vrou is ‘n tipe van dié soort mense, en dit het op die laaste 
oomblik haar lewe gekos. Dit sal weer so wees… 

 In die tyd van Noag en Lot het daar kort ná die beveiliging van die gelowiges 
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‘n skrikwekkende toneel afgespeel toe God se genadetyd vir hierdie groep 
sondaars verbygegaan het. Dood en verwoesting is gesaai. Dit sal weer so 
wees… 

 In die tyd van Noag en Lot het die sondaars nie besef hoeveel voorregte 
hulle geniet het as gevolg van die teenwoordigheid van ‘n paar gelowiges in 
hulle midde nie. Die Here was bereid om ‘n stad te spaar as daar net tien 
regverdiges in was. Toe hierdie mense wat soos ligte te midde van ‘n krom 
en verdraaide geslag geskyn het, skielik weggeneem is, het dit vir die godde-
lose wêreld waarin hulle gewoon het, nag geword. Dit sal weer so wees… 

 In die tyd van Noag het die spottende wêreldlinge vir die bouers aan die ark 
gelag en in die verhardheid van hulle harte voortgegaan “en dit nie verstaan 
voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die 
koms van die Seun van die mens wees” (Matt. 24:39). 

Die vyande van God is verduister in hulle gemoed en gaan in eiewaan voort 
totdat hulle skielik tot ‘n val kom. Dan is daar vir hulle geen redder nie. 

Wil jy nie liewer vandag na God se kant oorkom en deur sy Seun se kruis-
dood met Hom versoen word nie? Hy alleen kan jou waardig maak om die 
komende verdrukking, wat ‘n oordeel van God oor ’n sondige wêreld is, te ont-
vlug en saam met Jesus Christus in die veiligheid en vreugde van sy vaderhuis 
te wees wanneer die uur van duisternis oor die aarde aanbreek. 

Teëhouers 

Noag en Lot moes die goddelose mense van hulle tyd aanspreek en deur 
ernstige en volgehoue waarskuwings tot hulle sinne probeer bring. Die Christene 
van die Nuwe Testament moet soveel te meer in hierdie kort rukkie voor die 
wegraping en die verdrukking hulle rol as die sout van ‘n bedorwe aarde en die 
lig van ‘n donker wêreld vervul. Hulle het die uitdruklike opdrag om te midde van 
die opmars van die magte van die Antichris as teëhouers op te tree: 

En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want 
die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou 
teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat 
die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy 
wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan 
met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (2 Thess. 2:6-9). 

As jy bostaande gedeelte noukeurig lees, sal jy jouself van verskeie populêre 
maar onskriftuurlike sienings oor die aard en volgorde van eindtydse gebeure 
vrywaar. Die volgende waarhede oor die verskyning, optrede en verdelging van 
die Antichris blyk duidelik hieruit: 

Die Antichris is ‘n eindtydse figuur 
Sy bewind sal deur die openbare verskyning van Jesus Christus aan die einde 
van die groot verdrukking beëindig word (vgl. Op. 19:19-20). Historiese figure 
soos Nero was dus net voorlopers of tipes van die Antichris, as deel van sy ver-
borge werking deur die eeue heen in voorbereiding op sy eindtydse openbaring 
as wêreldleier (1 Joh. 2:18). 

Die wegraping vind voor die verskyning van die Antichris plaas 
Die Antichris kan nie geopenbaar word totdat hy wat hom teëhou, uit die weg 
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geruim is nie. Moet dus nie die teorie aanvaar dat die wegraping in die middel 
van die verdrukking plaasvind nie. In die middel van die sewe jaar lange ver-
drukking verbreek die Antichris sy verbond met Israel, ontheilig die tempel en 
verklaar homself tot God (Dan. 9:27, 11:36-37; Matt. 24:15-21; 2 Thess. 2:4). 
Direk hierna is dit nie die ontvlugting van die Christene nie, maar die vlug van 
Israel na die woestyn (Matt. 24:16; Op. 12:14). Ons moenie hierdie twee gebeur-
tenisse met mekaar verwar nie. 

Dwalings en onskriftuurlike verwagtings lei altyd na ‘n valse perspektief en 

verkeerde prioriteite. Deur die beskouing van ‘n wegraping in die middel van die 
verdrukking word die Christus-verwagting van gelowiges met ‘n Antichris-ver-
wagting vervang. Hulle prioriteite kom dan onmiddellik as gevolg hiervan in die 
gedrang. In plaas daarvan om heiligmaking en diensbaarheid in afwagting op 
die spoedige koms van die hemelse Bruidegom na te streef, begin hulle nou 
planne te maak oor hoe om in die verdrukking te oorleef en uit die rampgebiede 
en strukture van die Antichris weg te bly. Sulke aksies is onvanpas omdat die 
perspektief en visie waaruit dit voortspruit, onbybels is. 

Ons opdrag is om vir die Here Jesus te wag en met sy werke besig te bly 
totdat Hy kom. Indien ons dit doen, sal ons nie hier wees wanneer die Antichris 
geopenbaar word nie. Mense wat dink dat hulle maar eers vir die Antichris kan 
wag en dan 3½ jaar aftel totdat die Here kom, kyk ‘n baie kardinale aspek van 
die profesieë mis, naamlik die verrassingselement in die hemelse Bruidegom se 
koms. Om gebeurlikheidsbeplanning te doen in plaas van voorbereidings om die 
rampgebied te ontvlug, kan tot ‘n groot ontnugtering lei. 

Die Heilige Gees word nie weggeneem nie 
Hy wat teëhou (2 Thess. 2:7) verwys na die ware kerk as die liggaam van 
Christus. Dit is waar dat dié mense almal ‘n tempel van die Gees van God is, 
maar die Heilige Gees verdwyn nie tydens die wegraping van die aarde af nie 
omdat Hy ‘n belangrike rol het om in die verdrukkingsperiode te vervul. Daar 
gaan trouens in hierdie tyd ‘n nuwe uitstorting van die Heilige Gees oor die volk 
Israel plaasvind (Sag. 12:10). Pas ná die wegraping sal daar ‘n groot herlewing 
onder hulle wees waarin 144 000 Jode gered, verseël en as evangeliste uitge-
stuur sal word (Op. 7:1-8). Dit sal baie kennelik die werk van die Heilige Gees 
wees wat hierdie skare Jode na die Messias sal lei. 

Daar word verder ook na ‘n groot menigte mense uit alle nasies verwys wat 
in die verdrukkingstyd gered sal word (Op. 7:9-17). Geen siel kan sonder die 
bemiddeling van die Heilige Gees gered word nie omdat net Hý mense van hulle 
sonde oortuig, wederbaar en bekragtig, en sodoende die genadewerk van Jesus 
Christus aan hulle bedien (1 Kor. 12:3). 

Aktiewe teëhouers 
Christene moet die verborge werkinge van ‘n antichristelike gees in die wêreld 
identifiseer en teëstaan, sodat die werk van God kan voortgaan en mense nie 
sonder waarskuwing in die mag van die dwaling beland nie. Op ‘n gegewe oom-
blik sal die Here ons wegneem, dan sal die uur van die duisternis aanbreek en 
die mens van sonde geopenbaar word. 

Voorbereidings vir ‘n spoedige terugkeer 

Ná die wegraping verskyn die gelowiges voor die regterstoel van Christus om 
genadeloon te ontvang (Rom. 14:10; 2 Kor. 5:10). Hulle sal in dié tyd ook saam 
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met die Here Jesus die wêreld oordeel in die verdrukking (1 Kor. 6:2). Terwyl 
hulle as ouderlinge rondom die troon van die Lam is, koester hulle die vooruitsig 
om as oorwinnaars en konings terug te keer aarde toe: 

Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop 
te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en 
taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons 
sal as konings op die aarde heers (Op. 5:9-10). 

Die ouderlinge sien daarna uit om saam met Christus na die aarde terug te 
keer en aanskouers van die groot oorwinning oor die Antichris en sy magte te 
wees. Dan sal hulle saam met die Here Jesus in heerlikheid geopenbaar word: 

Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, 
word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. 
En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone… Sy Naam is: Die 
Woord van God. En die leërs van die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed 
met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 
daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer (Op. 19:11-15). 

Die plek van Christus se toetrede tot die wêreldtoneel, is Jerusalem: 

En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die 
Oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie 
groot dal… Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!… En die HERE sal 
Koning wees oor die hele aarde (Sag. 14:4-5, 9). 

Die chronologie van Openbaring 

Die wegname van die gemeente voor die aanbreek van die verdrukking blyk ook 
duidelik uit die chronologie van die openbaringsgebeure. Die verskillende ge-
beurtenisse, of tydperke, volg mekaar só in Openbaring op: 

 Die verheerliking van Christus ná sy hemelvaart (hfst. 1). 

 Die bedeling van die kerk op aarde (hfst. 2-3). 

 Die hemelse gesig, waarvan die verheerlikte kerk ná die wegraping ook deel 
is (hfst. 4-5). 

 Die sewe jaar van die verdrukking, wat deur die openbare verskyning van die 
Here Jesus beëindig word (hfst. 6-19). 

 Die duisendjarige vrederyk op aarde (hfst. 20:1-6). 

 Die eindoordeel voor die groot wit troon (hfst. 20:7-15). 

 Die nuwe hemel en die nuwe aarde (hfst. 21-22). 
‘n Gesprek word deur die sewe briewe in Openbaring 2 en 3 met die kerk op 

aarde gevoer. Telkens word in die boodskappe gesê: “Wie ‘n oor het, laat hom 
hoor wat die Gees aan die gemeentes sê” (Op. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22). 

In Openbaring 4 en 5 word die toneel skielik na die hemel verskuif. Die eerste 
vers in Openbaring 4 sê duidelik: “Ná hierdie dinge…” (Grieks metatauta). Dit dui 
op ‘n chronologiese opeenvolging van gebeure. Die hemelse gesig, waarin die 
Here deur 24 ouderlinge omring is wat volgens Openbaring 5:9-10 die verheer-
likte kerk voorstel, volg dus ná die voorafgaande bedeling van die kerk op aarde. 
Dit is opvallend dat daar tussen hoofstuk 6 en die begin van hoofstuk 19 (die tyd 
van die sewe jaar lange verdrukking) nooit na die kerk, of gemeente, op aarde 

verwys word nie. Die ware kerk het geheimsinnig verdwyn, en net die valse kerk 
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wat met die Antichris sal saamwerk, bly agter. Daar sal wél gedurende die ver-
drukking mense gered word, maar die bedeling van die kerk van Christus is dan 
verby. In Openbaring 13:9 staan daar: “As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.” Dit 
is nie toevallig dat die gemeente nie hier genoem word nie, want dié is weg. 

Eers in Openbaring 19:7-14 lees ons weer van die bruidsgemeente wat aan 
die einde van die verdrukking saam met Christus na die aarde terugkeer. Hulle 
sal hier in sy oorwinning deel en saam met Hom as konings regeer. 

Profetiese kalender 

Die volgende belangrike gebeurtenis op die profetiese kalender is die wegraping. 
Voordat die Antichris geopenbaar word en die verdrukking kan begin, moet die 
Christene se ontmoeting met die hemelse Bruidegom eers plaasvind. Solank 
hulle hier is, is hulle in elk geval ‘n teëhouer vir die openbaring van die Antichris. 

Ons opdrag is dus nie om vir die verskyning van die Antichris te wag nie, 
maar vir die skielike verskyning van Jesus Christus in ons midde. Die verras-
singselement is in sý koms geleë, want Hy kom op ‘n uur dat niemand dit verwag 
nie. Eers nadat Hy gekom het, word die Antichris as valse vredevors geopen-
baar. Dan sal die verdere verloop van eindgebeure binne ‘n vaste raamwerk van 
sewe jaar plaasvind – ‘n tydperk van valse vrede en wêreldeenheid vir 42 maan-
de, gevolg deur ‘n militêre diktatuur gedurende die laaste 42 maande. 

Volgens die tekens van die tye weet ons dat die wegraping baie naby is, voor 
die deur. Die presiese tyd ken ons egter nie. 

Gereedmaking 

Is jy ‘n geheiligde lid van die bruidsgemeente wat nie in bewuste sondes leef nie 
en vir die koms van die Bruidegom gereed is? Die grondslag van gereedmaking 
is om in Christus te wees, gelei deur sy Gees: 

Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie 
na die vlees wandel nie, maar na die Gees (Rom. 8:1). 

Dit word telkens sterk in verband met die wederkoms beklemtoon dat ons die 
Here Jesus as ons verlossing én heiligmaking moet aanneem. Ná die inisiële 
reiniging van sonde moet daar ’n besliste ondervinding van heiligmaking, of ver-
vulling met die Heilige Gees, wees. Dit verleen aan ons geestelike oorwinnings-
krag en stel ons in staat om toegewyde, diensbare en rein lewens te lei: 

Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te 
heilig, nadat Hy dit gereinig het… sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, 
verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek 
sou wees (Ef. 5:25-27). 

Johannes beklemtoon die feit dat elkeen wat die hoop op die wederkoms het, 
‘n motivering vir heiligmaking het, want hy “reinig homself soos wat [Christus] 
rein is” (1 Joh. 3:3). Die Christen streef dus daarna om soos Jesus te wees en 
nie van Hom af weg te dwaal en ‘n besoedelde, wêreldse lewe te lei nie: 

En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy 
verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie (1 Joh. 2:28). 

Die genade wat ons van die Here ontvang het, leer ons om in ‘n nuwe lewe 
op te gaan waarin die wêreld en sy begeerlikhede geen plek het nie: 
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Die reddende genade van God… leer ons om die goddeloosheid en wêreldse 
begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wê-
reld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag 
van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus (Titus 2:11-13). 

Die gemeente in Thessalonika het ‘n besondere sterk wederkomsverwagting 
gehad. Paulus moedig hierdie ingesteldheid aan en bid hulle toe: 

En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en 
siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse 
Here Jesus Christus! (1 Thess. 5:23). 

Petrus sluit by dié perspektief aan, en waarsku dat ons nie deur die ver-
ganklike dinge van die wêreld verblind moet word nie. Ons moet onsself eerder 
aan die saak van die koms van die Here se koninkryk toewy en dit verhaas: 

Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel 
en godsvrug nie? – julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas… 
Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle 
vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede (2 Pet. 3:11-14). 

Ons moet waak om nie deur die wêreld beïnvloed en van ons geestelike 
standaard en betrokkenheid by die werk van die Here afgetrek te word nie. Een 
van die tekens van die tye is juis ‘n gees van afvalligheid en louheid wat onder 
gelowiges intree. In plaas daarvan dat Christene deur die toenemende ongereg-
tigheid tot meer heiligheid en groter toewyding aan die Here Jesus aangespoor 
word, maak baie van hulle kompromie met die bose wêreld en verloor daardeur 
hulle geestelike motivering. Sommige van hulle gooi selfs handdoek in, staak 
hulle werk vir die Here en gee die stryd teen wêreldsgesindheid gewonne: 

En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel 
(Matt. 24:12). 

Te midde van die ernstige vervalproses in die wêreld en in baie kerke, moet 
ons geneigdheid en inisiatief in presies die teenoorgestelde rigting wees: 

Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler 
word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger 
word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk 
sal wees (Op. 22:11-12). 

Die vereiste van geestelike waardigheid vir die wegraping word duidelik deur 
die Here Jesus self in sy profetiese rede gestel: 

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge 
wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36). 

Lei jy ‘n toegewyde lewe en is jy geestelik waardig om die skrikbewind van 
die Antichris te ontvlug? Indien nie, dan moet jy ernstig begin waak en bid. Die 
heel eerste gebed is die sondaarsgebed waarin jy jou sondes voor die Here 
moet bely sodat jy deur die bloed van die Lam gereinig kan word. Dit is egter net 
die beginpunt van jou geestelike lewe. 

Daarna moet gebed en waaksaamheid teen die aanvalle en versoekings van 
Satan steeds van die belangrikste aktiwiteite in jou geestelike lewe bly. As jy ‘n 
verborge binnekamerlewe het, sal die Here jou in die openbaar vergeld deur jou 
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daarbuite in ‘n goddelose wêreld staande te hou en in sy diens te gebruik (Matt. 
6:6). ‘n Toegewyde gebedslewe is die geheim van ‘n oorwinnende lewe. Hier-
sonder is ons ‘n maklike prooi vir die vlees, die wêreld en die sonde: 

Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die 
vlees is swak (Matt. 26:41). 

Ons kry ‘n soortgelyke opdrag vir die wederkoms, sodat ons nie onder die 
versoeking moet swig om ons geestelike lewe af te skeep en die werk wat die 
Here aan ons toevertrou het, te verwaarloos nie: 

Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos ‘n 
man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en 
vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Waak dan, 
want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of 
middernag of met die haangekraai of vroeg in die môre nie; dat hy nie miskien 
skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: 
Waak! (Mark. 13:33-37). 

Bly in Christus, bly in ‘n geestelike toestand van gereedheid, en bly met die 
dinge van die Here besig, terwyl jy vir die blink môrester uitkyk wat weldra bo-
kant ‘n donker horison sal verskyn. In ‘n oogwink sal die stryd verby wees, ons 
sal al die sorge en swaarkry vergeet en in verwondering staan oor dit wat die 
Here vir ons berei het. 

Ons heel grootste vreugde sal die aanskouing van die hemelse Bruidegom 
self wees, wat in heerlikheid in ons midde sal verskyn. 

Al u klere is mirre en alewee en kassie; uit ivoorpaleise maak snarespel U bly. 
Dogters van konings is onder u staatsdogters; die koningin staan aan u regterhand in 
goud van Ofir… Louter heerlikheid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad 
is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei (Ps. 45:9-15). 

Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof 
van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om 
bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade 
van die heiliges (Op. 19:7-8). 

Is jy seker dat jy ‘n geheiligde lid van die bruidsgemeente is en met vrymoe-
digheid voor die hemelse Bruidegom sal kan verskyn? 

Laaste dae van die kerkbedeling 

Die verval van die ou orde: In die laaste dae sal daar swaar tye kom en mense 
sal net ‘n gedaante van godsaligheid hê omdat hulle moreel totaal verdorwe sal 
raak (2 Tim. 3:1-5). Die ongeregtigheid sal drasties vermeerder en die liefde van 
die meeste laat verkoel (Matt. 24:12). Baie mense sal van die geloof afvallig 
word en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang (1 Tim. 4:1). 

Die opbou na ‘n antichristelike nuwe wêreldorde: Die vervalle wêreldgemeen-
skap sal homself verenig om mag te monster en teen God, sy Seun en sy rege-
ring in opstand te kom (Ps. 2:1-12). Die resultaat hiervan sal ‘n antichristelike 
diktatuur op alle lewensterreine wees (Op. 13:1-18). Valse christusse en valse 
profete sal leidsmanne van die nuwe wêreldorde wees (Matt. 24:4-5, 11, 24). 
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Dekonstruksie van die ou orde Opbou van ‘n nuwe wêreldorde 

 Die ou orde word gedekonstrueer en 

alle grense tussen volke, gelowe, state, 
ens., word verwyder. 

 Die vestiging van ‘n nuwe wêreld-

orde van internasionale eenheid as ‘n 
basis vir wêreldburgerskap. 

 Bybelse leerstellings en beginsels 

word verwerp, ook in die tradisioneel 
Christelike wêreld. 

 Die bevordering van intergeloofs-

waardes in alle lande binne ‘n oriën-
tasie waarin alle gelowe gelyk is. 

 Selfsugtigheid, materialisme en ‘n 

totaal permissiewe lewenstyl neem van 
mense besit. 

 ‘n Eklektiese, Babiloniese wêreld-

kultuur gee aan mense oral die reg 
om hulle eie waardes te bepaal. 

 Morele verval, die verbrokkeling van 

huwelike en wydverspreide 
sedeloosheid kom voor. 

 Humanistiese vryhede, saambly-

verhoudings en skaamteloosheid 
word die norm. 

 Gevoelloosheid en wreedheid 

eskaleer en lei tot ‘n skerp toename in 
geweldsmisdade en anargie. 

 Misdaad en wetteloosheid word 

deur geweld bekamp sonder om 
morele waardes in te skerp. 

 Okkultiese praktyke, vreemde gelowe 

en satanisme verkry groot steun in die 
samelewing. 

 Volle erkenning word aan alle 

gelowe verleen, sodat die moderne 
toring van Babel kan verrys. 

 Korrupsie, diefstal en die misbruik 

van gesag word kenmerke van die 
meeste regerings. 

 Alle regerings sal aan die nuwe 

wêreldregering ondergeskik wees en 
diktatoriale bevele moet uitvoer. 

 Geslagsverskille word nie meer in 

samelewings en deur regerings erken 
nie, en bevorder identiteitloosheid. 

 Homoseksualisme, lesbinisme en 

radikale feminisme sal tot die totale 
miskenning van geslagsverskille lei. 

 Israel word toenemend verwerp en 

as ‘n struikelbok vir wêreldvrede 
beskou. Jodehaat vlam sterk op. 

 Die nuwe wêreldorde sal groot 

beperkings op Israel plaas en later ‘n 
uitwissingsoorlog teen Jode gelas. 

 Openlike rebellie teen God laat die 

ou orde finaal in duie stort. 

 Die mens sal homself tot god 

verklaar en sy eie lewe reël. 

Wegraping 
(Luk. 21:36) 

  

Sewe jaar lange afwesigheid van die bruidsgemeente 
van Christus ná die wegraping. Sy was die lig van die 
wêreld en die teëhouer van die Antichris. Ná haar 
vertrek sal die uur van duisternis aanbreek en die 
Antichris as valse vredevors geopenbaar word.  

Wederkoms 
(Sag. 14:4-5) 

            

Tekens van die tye 

Hoewel daar beslis ‘n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons 
verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer 
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die tyd van die Bruidegom se koms vir sy gemeente naby is: “En as hierdie 
dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing 
naby is” (Luk. 21:28). Op die vorige bladsy is twee reekse tekens genoem wat 
op die einde van hierdie bedeling dui. Die tekens van verval strek oor ‘n breë 
spektrum en sluit alle lewensterreine in. 
 Ekonomiese verval, werkloosheid en hongersnood, gepaard met natuur-
rampe, sal voor die verdrukking reeds ernstige afmetings begin aanneem. In die 
meeste lande van die wêreld sal kos skaars en baie duur word. 

Politieke onstabiliteit en druk deur die nuwe wêreldorde sal na die verwer-
ping en val van regerings lei, en anargistiese toestande tot gevolg hê. Wanorde, 
gewelddadigheid, korrupsie, diefstal en ander wettelose dade sal hele gemeen-
skappe in chaos dompel. 

Godsdienstige verval sal die grondoorsaak van verval op alle ander terreine 
wees. Die verwerping van God se gesag sal na normloosheid en immorele dade 
lei. Die gevolg sal ongekende permissiwiteit wees, waarin elkeen in die samele-
wing sal doen net wat hy wil. 

Ontwrigte en bandelose samelewings verval maklik in burgeroorloë of oorloë 
teen buurstate. Groot ellende sal hieruit voortspruit, en in baie wêrelddele sal 
oorloë en gerugte van oorloë aan die orde van die dag wees. 

Uit die puinhope van die ou orde sal die strukture van die nuwe wêreldorde 
verrys. ‘n Verwarde en gepolariseerde mensdom sal binne die raamwerk van die 
Nuwe Era Beweging stelselmatig tot ‘n nuwe eenheid saamgesnoer word waar-
uit ‘n valse vrede sal voortvloei. 

Ekonomiese eenheid sal geskep word deur die vestiging van ‘n sentraal be-
heerde wêreldekonomie. Dit sal uiteindelik na die Antichris se ekonomiese dikta-
tuur en die toekenning van nommers aan mense lei, maar dit sal eers in die 
tweede helfte van die verdrukking wees. Mense wie se saak met die Here reg is, 
hoef nie hiervoor te vrees nie. 

Politieke eenheid in die gestalte van ‘n wêreldregering sal as die oplossing 
vir politieke krisisse en wetteloosheid voorgehou word. Wanneer die strukture vir 
‘n wêreldregering gevestig is, sal die Antichris pas ná die wegraping geopenbaar 
word en beheer daaroor verkry. 

Die opkoms van ‘n sterk Arabies/Islamitiese mag in die tradisioneel Siries-
Babiloniese gebied (dit sluit die huidige Sirië en Irak in) sal as ‘n magsbasis vir 
die openbaring van die Antichris opgebou word. Dit is die gebied van die koning 
van die Noorde, waaruit die Antichris volgens Daniël 11 sal kom. Huidige ver-
wikkelinge in hierdie gebied, asook die wêreldwye opbou van ‘n Islamitiese mag, 
het ‘n besliste uitwerking om stukrag aan valse godsdienste te gee en die 
klimaat vir die Antichris se koms voor te berei. 

Godsdienstige eenheid word ter wille van die bevordering van wêreldvrede, 
versoening en eenheid nagestreef. Omdat net die valse godsdienste onder een 
vaandel verenig kan word, sal die fundamentele Christendom toenemend in dis-
krediet kom en uiteindelik verbied word. 

Sowel die eindtydse verval as die opbou na die nuwe wêreldorde plaas ge-
weldige druk op die fundamentele, evangeliese Christendom, wat beide hierdie 
prosesse weerstaan en op Bybelse gronde afkeur. As teëhouers van die Anti-
chris sal ons toewyding aan die Here in hierdie tyd aan strawwe toetse onder-
werp word. Ons moet Hom nie deur kompromieë en afvalligheid verloën nie! 

Terwyl geestelike duisternis rondom ons toesak, moet ons daardie innerlike 
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vrede hê dat ons saak met die Here reg is. Dan sal moeilike uiterlike toestande 
nie saak maak nie, want niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in 
Christus Jesus is nie. Weldra sal ons die geklank van die basuin van God hoor, 
en die stem wat roep: “Kom op hierheen!” 

Betekenis van die wegraping 

Die belofte van die wegraping is uit verskillende oogpunte hoogs betekenisvol: 

  Goeie nuus in die profesieë 

Die wegraping is die goeie nuus in ‘n andersins donker toneel van eindtydse 
profesieë oor rampe en oordele wat met die dag van die Here gepaard sal gaan. 
Indien die belofte van die wegraping verswyg word, sou Christene net donker 
vooruitsigte oor die Antichris en die sewe jaar lange verdrukking gehad het. Só 
‘n situasie sou vergelyk kon word met die sondvloed sonder die ark, of die ver-
nietiging van Sodom en Gomórra sonder ‘n ontsnappingsroete vir Lot en sy ge-
sin. Mense wat die belofte van die wegraping verwerp, openbaar ‘n baie onver-
skillige houding. Wat sou jy daarvan sê as Noag soos volg geredeneer het?: 
“God is ‘n liefdevolle God en ek kan nie glo dat Hy die mensdom deur ‘n water-
vloed sal ombring nie, daarom gaan ek nie ‘n ark bou om verdelging in die vloed 
vry te spring nie.” Of wat sou van Lot en sy gesin geword as hy gesê het: “Ek 
dink dat die oordele oor Sodom en Gomorra simbolies opgeneem moet word, 
daarom hoef ek nie te vlug vir my lewe nie. As die oordele wél kom, dan moet 
die Here ons maar te midde daarvan bewaar.” 

‘n Situasie van hierdie aard sou nie alleen hoogs demoraliserend wees nie, 
maar ook in stryd met die duidelike Bybelse beginsel dat gelowiges nooit die 
voorwerpe van God se toorn is nie: “Daar is dan nou geen veroordeling vir die 
wat in Christus Jesus is nie” (Rom. 8:1). Die wegraping is deel van die goeie 
nuus van die evangelie van Jesus Christus. Hy het na die sonde-deurdrenkte 
wêreld gekom om die volle prys vir die redding van sondaars te betaal. Daarna 
is Hy terug hemel toe om ‘n plek vir ons te gaan berei. Hy het beloof om weer 
terug te kom en ons te kom haal en na ons hemelse tuiste te neem. As ons in 
Hom bly, sal ons waardig wees om die gruwels van die komende verdrukking 
deur middel van die wegraping te ontvlug. Ons hoef dus nie tot wanhoop gedryf 
te word deur die kennis van dit wat oor die wêreld gaan kom nie. Vir die ware 
gelowiges is daar ‘n wonderlike boodskap van goeie nuus in die profesieë! 

Diegene wat nie hierdie goeie nuus ter harte neem en vir die wegraping 
gereed maak nie, sal in die groot verdrukking alles verloor en vreesbevange van 
die Here se aangesig af wegvlug (Op. 6:16-17). Hulle sal egter nie die toorn van 
God kan ontvlug as hulle weier om tot bekering te kom nie. 

 ‘n Korrekte toekomsverwagting 

Die geloof in ‘n voor-verdrukking-wegraping gee aan jou die versekering dat jy ‘n 
korrekte, Bybelse toekomsverwagting het. Dit word deur geen ander Bybelse 
waarhede weerlê nie. Hierdie ingesteldheid eer die Here Jesus en erken Hom as 
die sleutelpersoon in die profesieë, “want die getuienis van Jesus is die gees 
van die profesie” (Op. 19:10). Christene se aandag moet op Hom gevestig bly. 
Hulle moet sý skielike verskyning verwag, en nie dié van die Antichris nie. Die-
gene wat Hom verloën, sal almal met die wegraping agterbly. Die enigste rede 
waarom hulle aan die diktatuur van die Antichris oorgelewer sal word, sal wees 
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omdat hulle die verlossing wat die ware Christus aan hulle bied, geminag en ver-
werp het. Wat hulle op aarde sal beleef, sal die direkte gevolg wees van die 

seëls van God se oordele wat die Lam in die hemel sal breek. Moet dus nooit 
Jesus Christus se sentrale plek in die Bybelse profesieë misken nie. Om sy 
spoedige koms te verwag en jou lewe dienooreenkomstig in te rig, is ‘n opdrag 
wat bedoel is om ‘n positiewe motivering aan Christene van alle eeue te verleen. 

  Die regte bepaling van werke 

Die verwagting van die koms van die Here Jesus voor die verdrukking, rig jou 
werke en optrede in die regte rigting. Jy berei vir sý koms voor, en nie vir dié van 
die Antichris nie. Die konsep van die wegraping konfronteer jou uitdruklik met 
die verantwoordelikheid om direk ná die wegvoering rekenskap van jouself voor 
die regterstoel van Christus in die hemel te gee (2 Kor. 5:10; Rom. 14:12). Indien 
jy die moontlikheid van Christus se spoedige koms uit die gesig verloor en nie 
meer daarvolgens leef nie, kan jy in oorgerustheid, geestelike passiwiteit en selfs 
in sonde verval (Matt. 24:48-51). 

 Beveiliging teen materialisme 

Die feit dat ons werke ná die wegraping beoordeel gaan word, en net dít met 
ewigheidswaarde beloon sal word, is ‘n belangrike feit om in gedagte te hou. Dit 
help ons om doelstellings na te streef wat hoër as die materialistiese en ver-
ganklike dinge van hierdie wêreld is. Paulus sê dat nadat die fondament van 
bekering in ons lewens gelê is, ons die vrugte van die Heilige Gees moet dra en 
nie nuttelose, materialistiese werke moet doen nie (1 Kor. 3:10-15). Ons moet 
dus oppas dat ons nie met leë hande voor die Here verskyn nie. 

Christene wat aan ‘n voor-verdrukking-wegraping glo, hou hulleself nie met 
oorlewingstrategieë besig in voorbereiding op die verdrukking onder die bewind 
van die Antichris nie. Hulle hou hulleself met die Groot Opdrag besig, soos wat 
die Here Jesus self gedoen het: “Ek moet die werke doen van Hom wat My ge-
stuur het, so lank as dit dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie” 
(Joh. 9:4). Genadetyd gaan verby en ons moet nou alles in die stryd werp. 

 ‘n Motivering vir heiligheid 

Een van die sterkste motiverings wat die belofte van die wegraping in ‘n Christen 
se lewe vestig, is dié van heiligmaking. As lede van die bruidsgemeente moet 
ons onsself toewy aan die uitdaging om as rein maagde aan die hemelse Brui-
degom voorgestel te word (2 Kor. 11:2-3). Dit plaas ‘n duidelike verantwoordelik-
heid van waaksaamheid op ons sodat die Bose nie toegelaat sal word om ons 
gedagtes en lewens te besoedel nie. Ons verkry nie die standaard van heilig-
making deur menslike pogings nie, want Christus is ons heiligmaking: “Christus 
het ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig… 
sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of 
iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees: (Ef. 5:25-27). Ons 
moet onsself heelhartig hieraan oorgee en die heiligmaking in die vrees van God 
volbring (2 Kor. 7:1). Die Here Jesus het dit alles vir ons aan die kruis en deur 
die uitstorting van die Heilige Gees moontlik gemaak, maar ons moet dit aan-
vaar, daarin wandel, ons in die godsaligheid oefen, ten bloede toe teen die 
sonde weerstand bied en met volharding die wedloop loop wat voor ons is, die 
oog gevestig op Jesus wat die Leidsman en voleinder van ons geloof is. Dan sal 
ons nooit veragter in die genade, ons visie en roeping verloor en van die weë 
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van die Here afvallig raak nie.  

 Hoop in toetse en beproewings 

In die skadu’s van toetse, beproewings en vervolging, wanneer die hoop op ‘n 
gelukkige aardse lewe vervaag, is die vooruitsig op die wegraping altyd ‘n lig 
aan die einde van ‘n donker tonnel. Deur ontelbare sorge en lyding het mil joene 
mense in die geloof aan die belofte van die wegraping en ons vereniging met die 
Here vasgehou. Dit het aan hulle krag gegee om te volhard terwyl hulle die 
dinge van hierdie wêreld, en selfs hulle eie lewe, as niks beskou het om Christus 
en die ewige lewe as wins te verkry. Skep dus moed, rig jou neergeboë gees op, 
verwag die Here en weet dat jou toekoms in veilige hande is. Hy sal ons kom 
haal om sy ewige heerlikheid te beërf. Dáár ”sal geen dood meer wees nie; ook 
droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste 
dinge het verbygegaan” (Op. 21:4). 

 ‘n Bestemmingsbewustheid 

Soos Abraham en ander geloofshelde moet ons onsself as vreemdelinge en 
bywoners in hierdie donker wêreld beskou wat in die mag van die Bose lê. Ons 
toekoms is nie hier nie, daarom moet ons altyd ‘n vergesig hê van die stad wat 
fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is (Heb. 11:10). In ons 
pelgrimsreis deur die wêreld moet ons altyd ‘n sterk bestemmingsbewustheid hê 
omdat ons na die nuwe Jerusalem op pad is. Wanneer die Here met die weg-
raping uit die hemel neerdaal, sal ons Hom tegemoet gaan in die lug en na ons 
ewige tuiste in die Godstad weggevoer word. 

Ons moet waak daarteen om oormatiglik met hierdie wêreldstelsel te identifi-
seer en in sy materialisme en geestelike verdorwenheid een daarmee te word. 
Dit beteken nie dat ons swak gemotiveerde mense sonder doelstellings is terwyl 
ons hier is nie. Inteendeel – ons moet produktiewe lewens lei en die Here ver-
heerlik in alles wat ons doen. Die wêreld moet ons as hardwerkende mense met 
integriteit ken, daarom moet ons ‘n verskil ten goede in ons omgewing maak. 
Ons hoofdoel bly egter om die lof te verkondig van Hom wat ons uit die duister-
nis geroep het tot sy wonderbare lig. Die meeste mense wandel weens hulle 
vormgodsdiens steeds in geestelike duisternis, daarom moet ons toesien dat 
ons altyd deur ons getuienis vir hulle die lig van ‘n donker wêreld is.  

Terwyl ons ons plig as getuies van Christus uitvoer, moet ons voortdurend 
die blink môrester verwag wat nét voor die einde van die nag bokant die donker 
horison van ‘n troebel en onrus-geteisterde wêreld sal verskyn. Die boodskap 
van die môrester is dat die nag ver gevorder het en dat dit amper dag is. Voor-
dat die Here Jesus met sy sigbare wederkoms as die Son van Geregtigheid sal 
kom wanneer elke oog Hom sal sien, sal Hy onopsigtelik as die Blink Môrester 
kom om sy bruidsgemeente in die lug te ontmoet. 

Redes vir die wegraping 

In die lig van al die Bybelse feite oor die wegraping is dit duidelik dat dit ‘n baie 
belangrike leerstelling vir alle gelowiges is. Daar is ten minste twaalf aspekte van 
die wegraping wat ons goed moet verstaan en rekening mee moet hou: 

Dit is ‘n direkte ingryping deur God. Die bonatuurlike aard van die verdwyning 
van miljoene Christene sal só duidelik ‘n goddelike ingryping wees dat daar 
geen wetenskaplike verklaring voor sal wees nie. 
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Dit is ‘n ontmoeting met die Here Jesus. Ons moet weet dat ons Jesus van 
aangesig tot aangesig gaan ontmoet. Hierdie wete moet ons motiveer om heilig 
en sonder vlek of rimpel voor Hom te verskyn. 

Dit staan in verband met die eerste opstanding. Ons moet onsself uitstrek 
om vir die eerste opstanding waardig te wees, want dit is net aan die regver-
diges beloof. Om ‘n lid van hierdie groep te wees, is ‘n groot seën. 

Dit skei ware en nominale gelowiges. Die wegraping sal skeiding tussen die 
ware gelowiges (heiliges) en die vormgodsdienstiges en vleeslikes bring wat die 
Here net met hulle lippe gedien het, soos in die geval van die dwase maagde. 

Dit lui die einde van die kerkbedeling in. Dit is belangrik om die wegraping as 
die formele einde van die kerkbedeling op aarde te sien, waarna die bedeling 
van die Antichris se regering sal begin. 

Dit sal die geleentheid aan die Antichris bied om geopenbaar te word. Die 
ware kerk van Christus is ‘n tempel van die Heilige Gees, en dus ‘n teëhouer vir 
die openbaring van die Antichris. Hy kan eers ná die wegraping verskyn. 

Dit is ‘n ontvlugting uit die terrein van goddelike oordele. Die wegraping sal 
‘n dramatiese reddingsoperasie wees om die ware gelowiges van die aarde af 
weg te neem, waar groot oordele van God oor die sondaars uitgestort sal word. 

Dit is ‘n motivering vir volharding. In die eindtyd kom daar grootskaalse gees-
telike afvalligheid onder Christene voor. De hoop op die wegraping help ons om 
in heiligheid te volhard (1 Joh. 3:3) en nie in ons liefde te verflou nie.  

Dit is ‘n oproep om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Die feit dat 
ons direk ná die wegraping voor die regterstoel van Christus gaan verskyn waar 
ons rekenskap van ons lewe moet gee, spoor ons tot diensbaarheid aan. 

Dit is ‘n reis na die bruilof van die Lam. Die belofte van die wegraping skep ‘n 
blye verwagting en opgewondenheid by ons omdat dit ‘n reis na die ivoorpaleis 
van die Here is waar ons permanent met die hemelse Bruidegom verenig sal 
word. Paulus sê: “…ons sal altyd by die Here wees” (1 Thess. 4:17). 

Dit is ‘n reis na ons ewige tuiste. Die Here Jesus is besig om vir ons plek te 
berei in die nuwe Jerusalem met sy goue strate en pêrelpoorte. Hierdie stad is 
so wonderskoon dat ‘n sterflike mens dit nie eers kan bedink nie (1 Kor. 2:9). 
Met die wegraping sal hierdie heerlikheid aan ons geopenbaar word. 

Ons sal verhoog word na mederegeerders met Christus. Ná die wegraping 
sal die verheerlikte Christene die wêreld saam met Jesus Christus oordeel in 
geregtigheid (1 Kor. 6:2) en later saam met Hom as konings op aarde regeer 
(Luk. 19:17-19; 2 Tim. 2:12; Op. 5:10). Wat ‘n vooruitsig! 
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9. Die Antichris 
Die koninkryk van die duisternis is in ‘n volskaalse stryd teen die koninkryk van 
die lig gewikkel. Die terrein waarop hierdie stryd gevoer word, is in die lewens 
van mense wat na die beeld van God geskape is. Die metodes wat gebruik 
word, wissel vanaf direkte geestelike beïnvloeding en die gebruik van okkultiese 
magte, tot die aanhitsing en misleiding van miljoene mense wat onder die krag 
van die dwaling valse godsdienste beoefen. Alles word in die stryd gewerp om 
die ware Christendom te vervals of uit te roei. 
 Uit die oogpunt van Satan is die einddoel met die stryd wat hy aangeknoop 
het, volle beheer oor alle mense en die vestiging van ‘n antichristelike koninkryk 
op aarde. Uit die oogpunt van God sal die stryd op die finale oorwinning en ver-
delging van sataniese magte uitloop, en op die vestiging van ‘n regering van 
geregtigheid op aarde. Die mag van die duisternis sal verbreek en al sy aan-
hangers tot die hel verdoem word. 
 Hierdie is ‘n eeue-oue stryd wat reeds in die paradys begin het toe Adam en 
Eva deur die duiwel mislei is om aan hom gehoorsaam te word en teen God te 
rebelleer. In die duisende jare tot met die koms van Christus was daar tye toe 
nie net al die heidennasies geestelik deur Satan verblind was om afgode te aan-
bid nie, maar ook grootskaalse afvalligheid in Israel as die volk van God. Soms 
het dit gelyk of die hele Israel geestelik oorwin en vernietig sou word in die 
hewige stryd wat om hulle siele gewoed het. Selfs Elia het in een stadium byna 
die stryd gewonne gegee en gesê: 

Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen 
oorgebly, en hulle soek my lewe! Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir 
Myself seweduisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie 
(Rom. 11:3-4). 

 Met die koms van Christus het die opdrag gekom om die hele wêreld te evan-
geliseer. Dit het ‘n verskerpte dimensie van die stryd ingelui omdat mense uit 
alle volke, tale, stamme en nasies uit die mag van geestelike duisternis bevry en 
na die koninkryk van die lig moes oorkom (Hand. 26:17-18). God se doel met 
die sendingopdrag was, en is nog steeds, dat mense oral gered moet word so-
dat ‘n Christelike wêreld tot stand kan kom. Wanneer die opdrag klaar uitgevoer 
is, sal sy Seun, Jesus Christus, fisies na die aarde terugkeer en ’n sigbare 
koninkryk hier vestig. Intussen sal dit ‘n geestelike stryd wees wat die Christen-
dom in die liggaamlike afwesigheid van Christus moet voer, maar waarin Hy nog-
tans geestelik by en met ons is deur die Heilige Gees wat in ons woon. 
 Satan het van die begin af die plan van wêreldevangelisasie aktief teëge-
staan. Hy wil sy eie beheer verder uitbrei om ‘n antichristelike wêreld te skep. 
Tans doen hy dit deur geestelike misleiding, maar in antwoord op die persoon-
like wederkoms van Christus, beloof hy aan die mensdom ‘n nuwe wêreldorde 
met ‘n wêreldregering en ‘n wêreldgodsdiens onder die persoonlike leiding van 
die Christus – wat in werklikheid die Antichris sal wees. 
 Christus en sy volgelinge word dus gedurende die kerkbedeling deur die 
gees van die Antichris teëgestaan. In hierdie stryd mobiliseer die koninkryk van 
die duisternis soveel as moontlik mense om die ware Christendom te vervolg en 
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te probeer uitroei. Sulke mense, soos Nero, Stalin, Hitler en nog baie ander tiran-
ne, word antichriste in die kleine genoem. Hulle is almal voorlopers van die eind-
tydse openbaring van die Antichris: 

Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan 
daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is (1 Joh. 2:18). 

Openbaring van die Antichris 

Die volgende gedeelte bevat verskeie besonderhede oor die openbaring van die 
Antichris en sy veldtog om ongeregtigheid op aarde te laat seëvier: 

Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die 
mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat 
hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in 
die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is… En nou, julle weet wat 
hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van 
die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg 
geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die 
asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal 
maak; hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige 
dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van 
ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie 
aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die 
dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die 
waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid (2 Thess. 
2:3-12). 

 Paulus gee in dié gedeelte twee aanduidings van iets wat eers moet gebeur 
voordat die Antichris geopenbaar sal word. In vers 3 sê hy dat die afval eers 
moet kom. Die Griekse woord apostasia wat hier as afval vertaal is, se grondbe-
tekenis is vertrek. Wanneer die waarheid vertrek, tree daar groot goddeloosheid 
en afvalligheid in, soos hier geïmpliseer. Dit is egter nie noodwendig net die 
waarheid wat hier vertrek nie, maar die Christene tydens die wegraping. 

In ‘n gesaghebbende boek wat deur vooraanstaande evangeliese teoloë oor 
die eskatologie opgestel is (When the Trumpet Sounds, onder redaksie van 
Thomas Ice en dr. Tim Demy) word apostasia as die wegraping aangedui. In 
een van die hoofstukke wys prof. H.W. House daarop dat sewe Bybels dié 
begrip as departing first vertaal het, nl. Wycliffe (1384), Tyndale (1526), Cover-
dale (1535), Cranmer (1539), Breeches (1576), Beza (1583) en die Geneva 
Bybel (1608). Prof. Paul Feinberg stem met hierdie siening saam. Die Vulgaat 
gebruik die Latynse woord “discessio” wat “die vertrek” beteken. Die Amplified 
Bible erken dié betekenis in ‘n voetnota oor afvalligheid: “A possible rendering of 

apostasia is departure [of the church].” 2 Thessalonicense 2:3 se volle beteke-
nis is dus: “…eers moet die vertrek [van die kerk] plaasvind en die mens van 

sonde [die Antichris] geopenbaar word, die seun van die verderf…” 
 Die botsende sienings van ons tyd het nie so seer met onkunde oor die 
betekenis van “apostasia” te doen as wat dit met dogmatiese vooroordele te 
doen het nie. So baie mense wil, in blinde navolging van hulle kerke se teoloë, 
nie in ‘n wegraping voor die openbaring van die Antichris glo nie, daarom vereng 
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hulle “apostasia” se betekenis tot slegs geestelike afvalligheid en niks meer nie. 
‘n Eerlike en bybelgetroue uitleg van 2 Thessalonicense 2:3 is dat “apostasia” 

in die volle omvang van sy betekenis bedoel word – beide wat vertrek en die 
geestelike verval daarna betref. Die woord moet dus nie tot sy afgeleide beteke-
nis van “afvalligheid” beperk word nie. 

Paulus verwys hier na die fisiese vertrek van die ware gelowiges wat nie vir 
God se toorn in die verdrukking bestem is nie. Die gevolg hiervan sal wees dat 
die Antichris geopenbaar word en veroorsaak dat sonde en ongeregtigheid oral 
op aarde sal floreer. Die grootste wegval uit Christelike standaarde en Bybelse 
norme van alle tye sal tydens sy korrupte bewind plaasvind. Dan sal die Antichris 
as die mens van sonde en die seun van die verderf geopenbaar word en leiding 
in ‘n wêreldwye rebellie teen behoudende Christelike norme neem. Hy sal ‘n 
sonde-kultuur vestig en aanmoedig. 
 Die tweede verwysing na die belangrike gebeurtenis wat voor die openbaring 
van die Antichris moet plaasvind, is in vers 7 en 8, en sluit by die gedagte van 
die vertrek aan: “net totdat hy wat nou teëhou uit die weg geruim is; en dan sal 
die ongeregtige geopenbaar word…” Die teëhouer is die liggaam van Christus, 
naamlik sy kerk op aarde, wat skielik weggeraap sal word. Groot geestelike duis-
ternis sal dan wêreldwyd heers, en dit sal aan die Antichris die geleentheid bied 
om sonder teëstand geopenbaar te word. 
 Daar is diegene wat die mening huldig dat die teëhouer die Heilige Gees is. 
Die feit is egter dat daar ná die wegraping nog vele siele op aarde gered sal 
word (Op. 7:9-14). Oor die volk Israel gaan daar in die verdrukking ‘n nuwe uit-
storting van die Gees plaasvind (Sag. 12:10). Die Heilige Gees word dus nie met 
die wegraping van die aarde af onttrek nie. Omdat die Christene ook tempels 
van die Heilige Gees is (1 Kor. 3:16), is dit waar dat die Gees direk ná die weg-
raping nie kanale sal hê waardeur Hy kan werk nie, en dit is juis dan wanneer 
die Antichris sy groot skuif gaan maak. Spoedig hierna sal daar egter ‘n Gees-
gewerkte herlewing onder Jode plaasvind (Op. 7:1-8). 
 Al hierdie feite dui onmiskenbaar daarop dat die wegraping vóór die open-
baring van die Antichris en die begin van die sewe jaar lange verdrukking sal 
plaasvind. Dit is juis die wegraping wat aan ‘n verrassingselement gekoppel is 
deurdat die tyd daarvan nie bereken kan word nie. Alle Christene moet dus altyd 
hiervoor gereed wees. Dié belofte is soos die blink môrester wat vir almal van 
ons wink om onsself na die dag van Christus se wederkoms uit te strek en deur 
ons optrede die koms van sy koninkryk te verhaas. 
 Christene het dus ‘n Christus-verwagting en nie ‘n Antichris-verwagting nie. 
Ons wag vir die Here Jesus wat op ‘n uur sal kom wanneer niemand Hom ver-
wag nie. Intussen moet ons teëhouers in die opmars van die Antichris wees en 
mense aktief teen hom en al sy goddelose strategieë waarsku. Ons is egter nie 
vir hom en sy skrikbewind bestem nie, daarom hou ons onsself nie met oorle-
wingstrategieë vir die donker dae van die groot verdrukking besig nie. Ons gaan 
vir Christus ontmoet en nie die Antichris nie. 
 ‘n Verdere belangrike stelling wat in 2 Thessalonicense 2 oor die Antichris 
gemaak word, is dat hy ‘n eindtydse figuur is. Hy sal kort voor die wederkoms 
van Jesus op die toneel verskyn, en ‘n lewende persoon op aarde wees wanneer 
die Here Jesus sy voet op die Olyfberg neersit. Op daardie dag sal die Antichris 
verdelg word deur dié Een wat alle mag in die hemel en op aarde het: 
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…dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy 
mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak (2 
Thess. 2:8). 

 Diegene wat ‘n historiese vertolking aan die profesieë oor die Antichris kop-
pel, is heeltemal uit pas met wat die Bybel hieroor sê. Om tiranne soos Nero, of 
sekere pouse in die donker Middeleeue, as die Antichris te etiketteer, bring baie 
teenstrydighede mee. Hoe kan hulle as lewende persone by die wederkoms van 
Jesus verdelg word? Dit is waar dat hulle antichriste in die kleine was, wat die 
weg vir hierdie eindtydse diktator help voorberei het. Die finale vervulling van die 
profesieë oor die Antichris is egter toekomstig omdat dit duidelik binne ‘n eind-
tydse situasie geplaas is. 
 Let ook daarop dat die Antichris ’n persoon sal wees en nie ‘n onpersoonlike 
stelsel nie. Hy word die mens van sonde genoem, asook die seun van die 
verderf en die teëstander wat in die tempel sal sit en homself tot God verklaar. 
Die Bybel sê dat hy lewendig in die hel gewerp sal word op die dag wanneer 
Jesus kom (Op. 19:20). Dat hy ‘n regeringstelsel en ‘n bepaalde ideologie sal hê 
in terme waarvan hy sal regeer, is seker. Hy sal as ‘n lewende persoon egter die 
hoof van die sisteem wees en met die valse profeet ‘n tweemanregering vorm 
om die hele wêreld onder Satan se heerskappy te plaas en volgens sy opdragte 
te handel. Saam met Satan, as hulle geestelike hoof, sal dit ‘n driemanregering 
wees wat hulle septer oor die hele aarde sal swaai. 

Die vier ruiters 

Volgens Openbaring 6:1-8 gaan die Antichris op ‘n heel besondere wyse ge-
openbaar word in sy poging om die mensdom eers deur misleiding en dan deur 
‘n genadelose diktatuur onder sy absolute beheer te kry. In die eerste stadium 
van sy bewind sal hy as ‘n vredevors op die wêreldtoneel verskyn (die ruiter op 
die wit perd). Feitlik niemand sal deur sy bedekte bedrog en valse vredesmantel 
kan sien wie hy werklik is nie. Hy sal sy aanspraak dat hy ‘n gesant van God is, 
op ‘n skouspel van bonatuurlike magte en wonderwerke baseer. Alle godsdiens-
te sal hom as gevolg hiervan as hulle gemeenskaplike wêreldmessias aanvaar. 
Deur slim diplomasie sal hy ook die wêreld polities verenig om die hoof van ‘n 
wêreldregering met ‘n sterk ‘vredesmag’ te word. 

 Wanneer dit 3½ jaar later sal blyk dat die Antichris se eenheidshervormings 
en sosialistiese wêreldregering misluk het en rebellie teen sy bewind voorkom, 
sal hy homself tot geweld wend om sy posisie te handhaaf, en daardeur ‘n mili-
têre diktator word (die ruiter op die rooi perd). Streng ekonomiese beheer en 
rantsoenering sal tydens die oorloë en hongersnode ingestel word (die ruiter op 
die swart perd). Hierna bly daar nog net een hoedanigheid vir die Antichris in sy 
skrikbewind oor, en dit is om as die doodsengel soveel as moontlik mense af te 
maai en saam met hom na die verderf te sleep (die ruiter op die vaal perd).  
 In die profetiese rede het Christus dieselfde orde van gebeure beskryf wat in 
die verdrukking sal plaasvind (Matt. 24:4-9). Dit begin by ‘n valse vrede wat deur 
die valse Christus en sy meelopers ingestel sal word, maar daarna word dit deur 
ongekende oorloë, hongersnode, pessiektes en verdrukking gevolg: 

  Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek 

is die Christus! en hulle sal baie mense mislei (die wit perd). 
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  Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë... Want die een nasie sal teen die 

ander opstaan en die een koninkryk teen die ander (die rooi perd). 

  En daar sal hongersnode wees en pessiektes (die swart perd). 

  Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak (die vaal perd). 

Identiteit van die Antichris 

In Openbaring 13 word meer besonderhede oor die identiteit en rol van die 
Antichris gegee, wat as ‘n dier met sewe koppe voorgestel word, asook van sy 
mederegeerder, die valse profeet: 

Die Antichris: En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien 
horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. En 
die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy 
bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en 
groot mag. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy 
dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan 
gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid 
en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En ‘n mond is aan 
hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee 
om dit twee-en-veertig maande lank te doen… Dit is ook aan hom gegee om oorlog 
te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam 
en taal en nasie… (Op. 13:1-7). 

Die valse profeet: En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom… En hy oefen al 
die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat 
daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen 
ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor 
die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat 
hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die 
aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang 
en lewend geword het. En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, 
sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se 
beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die 
armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle 
voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat 
die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die 
wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want 
dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is seshonderd-ses-en-sestig (Op. 13:11-18). 

 In Openbaring 17 word nog ‘n intieme bondgenoot van die Antichris genoem, 
uit wie ons meer van hom te wete kan kom. Dit is ‘n vrou wat al die valse, anti-
christelike godsdienste op aarde voorstel: 

…en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 
sewe koppe en tien horings… en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Ver-
borgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die 
aarde (Op. 17:3, 5). 

 Hierdie vrou is die moeder van die afvalliges, en as sodanig ‘n geestelike 
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moederorganisasie (‘n alliansie of ekumeniese liggaam) vir al die valse gods-
dienste. Sy was in ‘n noue assosiasie met al die vorige wêreldryke, en sy sal ook 
op die dier se rug ry en ten nouste met hom en sy komende wêreldregering ge-
assosieer wees. In Openbaring 17 word ons gehelp om sowel vir haar as die 
dier op wie se rug sy ry, beter te kan identifiseer: 

Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar 
die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; en die ander het nog 
nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly. En die dier wat was 
en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf 
(Op. 17:9-11). 

 Die eerste gevolgtrekking wat ons hier moet maak, is dat Johannes nie van 
die sewe berge van Rome praat nie, en dus nie ‘n profesie uitgespreek het wat 
uitsluitlik op die Rooms-Katolieke Kerk betrekking het nie. Hy sê dat die sewe 
berge sewe goddelose konings (of koninkryke) is wat mekaar chronologies op-
volg in tyd. Ons weet ook dat hy nie na Romeinse keisers verwys nie, omdat 
daar tussen Nero en Konstantyn alleen tien antichristelike keisers aan die be-
wind was. Nee, die Here gee vir ons hier ‘n breë perspektief op sewe wêreldryke 
wat almal vestings van heidense gelowe was, en sál wees, en dus in openlike 
rebellie teen die koninkryk van God is. In Génesis, Jesaja en Daniël word na 
hierdie ryke verwys. Hulle is die volgende: 

  Die oud-Babiloniese ryk wat deur Nimrod gestig is. 

  Die Assiriese ryk. 

  Die neo-Babiloniese ryk van Nebukadnésar. 

  Die Medo-Persiese ryk. 

  Die Griekse ryk. 

  Die Romeinse ryk. 

  Die eindtydse ryk van die Antichris. 

 In die aangehaalde gedeelte sê Johannes duidelik dat vyf van dié koninkryke 
in sy tyd reeds geval het, die een was aan bewind en die sewende een moes 
nog kom. In die jaar 95 n.C. toe die boek Openbaring geskryf is, het vyf van dié 
ryke inderdaad reeds geval – dit is die oud-Babiloniese ryk, die Assiriese ryk, die 
neo-Babiloniese ryk, die Medo-Persiese ryk en die Griekse ryk. Die Romeinse 
ryk was bestaande en die eindtydse ryk van die Antichris nog toekomstig. Die 
laaste ryk word deur die sewende kop met die tien horings voorgestel. 
 Dit is belangrik om die korporatiewe karakter en samehorigheid van hierdie 
sewe wêreldryke raak te sien: dit is een dier met sewe koppe. Hulle adem almal 
dieselfde verderflike gees van humanisme, selfverheffing, sondigheid, geweld-
dadigheid, rebellie teen die lewende God, asook betrokkenheid by die okkultiese 
werke van die duisternis. Almal van hulle is dus vestings van valse godsdienste 
en as sodanig ‘n sataniese komplot teen die koninkryk van God en die stad van 
die groot Koning, Jerusalem. 
 Die Antichris se eindtydse ryk moet as voortvloeiend uit die vorige ses ryke 
gesien word. Dit is wesenlik deel van dieselfde godsdienstige en politieke re-
bellie wat al vir duisende jare deur Satan aangeblaas word, en deur hom gebruik 
word om die koninkryk van God op aarde te probeer vernietig. Sy einddoelwit is 
om oor God se skepping te heers en in sy plek as God aanbid te word. Onder-
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weg na die bereiking van hierdie ideaal sal alle moontlike vorms van misleiding, 
omkopery, dwang, onderdrukking en militêre geweld gebruik word wat hy vir sy 
doel nuttig vind, en wat binne sy mag is om te kan doen. 
 Die Antichris se aanslag sal deel van die eeue-oue stryd tussen die godsryk 
en die satansryk wees. Hy sal die hoof van die sewende én agtste wêreldryke 
wees (Op. 17:11). Aanvanklik sal hy saam met ander konings aan die hoof van 
‘n regering van internasionale eenheid staan, wat sy vredesregering sal wees. 
Daarna, in die tweede helfte van die verdrukking, sal hy ‘n militêre diktatuur in-
stel waarin hy in ‘n driemanregering saam met die draak en die valse profeet oor 
die aarde sal heers. Dit sal sy militêre regering wees. 
 Die noue verband tussen die Antichris se eindtydse ryk en die vorige wêreld-
ryke blyk ook uit die feit dat hy ‘n komplekse identiteit het en as ‘n dier met die 
lyf van ‘n luiperd, die pote van ‘n beer, die bek van ‘n leeu en ‘n kop met tien 
horings daarop voorgestel word (Op. 13:2). 
 Hierdie simboliek stem met dié in Daniël 7 ooreen waarin die Babiloniese ryk 
as ‘n leeu, die Medo-Persiese ryk as ‘n beer, die Griekse ryk as ‘n luiperd en die 
Romeinse ryk as ‘n wreedaardige dier met tien horings op sy kop voorgestel 
word. Dit beteken dat kenmerke van al hierdie ryke in die Antichris en sy eind-
tydse ryk sal herleef – dit sal dus nie net ‘n herleefde Romeinse ryk wees nie, 
maar ook ‘n herlewing van al die slegte eienskappe van die Babiloniese, Medo-
Persiese en Griekse ryke: 

  Die Antichris sal die Babiloniese tradisie van die vergoddeliking van die 
koning volg. Hy sal homself bo elke god verhef en ook die gesag van die 
ware God van die hemel uitdaag. Hy sal ‘n beeld van homself laat maak en 
alle onderdane van sy wêreldryk dwing om in aanbidding voor die beeld 
neer te buig. Elkeen wat ‘n ander god aanbid en sou weier om die koning se 
beeld te aanbid, sal in ‘n vuuroond van vervolging en marteling gewerp 
word. Hy sal ook, soos Nebukadnésar, Jerusalem beleër, die Joodse rege-
ringsleiers om die lewe bring en die volk verdryf en verstrooi. 

  Soos in die Medo-Persiese ryk, sal die dier die volke van die aarde onder sy 
pote vertrap, hulle regerings afskaf en hulle onderdane by sy ryk inlyf. In sy 
regering sal hy nie die oppergesag van God erken nie, maar op absolute en 
ongebonde alleenheerskappy aanspraak maak. Hy sal militêre dekrete uit-
vaardig en deur middel van die onherroeplike wette van die Meders en die 
Perse regeer. Hy sal ook, soos koning Ahasveros van ouds, ‘n Joodse volks-
moord in sy hele koninkryk gelas. 

  Die Griekse ryk is deur Daniël as ‘n luiperd met vier vlerke voorgestel. Hulle 
het hoogs beweeglike leërs gehad wat deur vernuftige krygskuns geken-
merk is, en vinnig en doeltreffend toegeslaan het. Die Antichris sal ook 
hoogs mobiele taakmagte op die been bring wat feitlik oornag enige plek in 
die wêreld ontplooi kan word om opstande te onderdruk en sy beleid af te 
dwing. In die Griekse ryk was goewerneur Antiochus Epifanes ‘n fanatieke 
Jodehater wat teen hierdie volk oorlog gevoer het. Hy het hulle godsdiens 
probeer uitwis deur ouers tereg te stel wat hulle kinders laat besny het. Hy 
het ook ‘n afgodsbeeld van Zeus in die tempel opgerig. Sodoende het hy 
probeer om die Jode godsdienstig afvallig van hulle God te maak en hulle by 
die Hellenistiese wêreldgodsdiens in te lyf. Al dié eienskappe sal ook ken-
merkend van die dier se ryk wees. 
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  Die Romeinse ryk, wat voorgestel word deur die vierde dier met die tien 
horings op sy kop, was skrikwekkend. Die Romeine het die Joodse provin-
sies beleër, dorpe en stede ingeneem en verwoes, en honderde duisende 
mense om die lewe gebring. Met die beleëring en verowering van Jerusa-
lem in 70 n.C. is die tempel totaal verwoes, 1,1 miljoen Jode is dood en 
bykans 100 000 is krygsgevange geneem, waarvan baie op slawemarkte 
verkoop is. Die Antichris sal ook hierdie onbeheerste vernietigingsdrang 
vertoon. In die middel van die verdrukking sal hy alle Jode probeer uitdelg 
nadat hulle as gevolg van sy selfvergoddeliking en die ontheiliging van die 
tempel hulle verbond met hom verbreek het. 

 Dit is dus duidelik dat die Antichris se ryk nie slegs ‘n herlewing van die 
Romeinse ryk sal wees nie, maar van al die groot wêreldryke. Dit sal veral sterk 
Babiloniese eienskappe vertoon. Om hierdie rede is dit verkeerd om net na 
Wes-Europa as die herstelde Romeinse ryk te kyk en te beweer dat die Antichris 
uit Rome moet kom. Sy oorsprong sal uit ‘n land wees wat deel van al hierdie 
ryke was, naamlik uit die gebied van die koning van die Noorde (Dan. 11:36-45). 
Dit is noord-noordoos van Israel geleë en was in verskillende tye in die geskie-
denis as Babilonië, Assirië en Sirië bekend. Huidiglik is dié gebied as Sirië en 
Irak bekend, maar die hartland daarvan is in Irak. Dit is ook waar die stad Babi-
lon geleë is, wat nou weer herbou word. 
 Die boek Daniël is van groot hulp om die land van oorsprong van die Anti-
chris vas te stel: 

  Eers word hy as een uit tien voorgestel (Dan. 7:7-8), wat een van tien lande 
in die ou Romeinse ryk is. Die Siriese provinsie, wat die huidige Irak insluit, 
was deel van dié ryk. 

  Daarna word hy as een uit vier voorgestel, wat die vier provinsies in die 
verdeelde Griekse ryk is (Dan. 8:8-9). Sirië, wat die huidige Irak insluit, was 
een van dié vier provinsies. 

  Uiteindelik word hy as een uit twee voorgestel, wat die gebiede van die 
koning van die Noorde en die koning van die Suide in die verdeelde Griekse 
ryk ná Alexander die Grote was (Dan. 11). Die noordelike provinsie was 
Sirië en die suidelike een Egipte. Die historiese stryd tussen hulle word in 
Daniël 11:2-35 beskryf, en die eindtydse koning van die Noorde, die Anti-
chris, in Daniël 11:36-45. Hy sal dus uit Irak of Sirië kom. 

 In Jesaja 10 is ook ‘n duidelike profesie oor die herstelde Assiriese ryk van 
die eindtyd. Dit word binne die konteks van die dag van die Here geplaas (Jes. 
10:20), en die Antichris as die koning van Assirië voorgestel: 

Maar as die Here sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek 
besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en 
oor die gepraal van sy hoë oë. Want hy sê: Deur die krag van my hand het ek dit 
gedoen en deur my wysheid, want ek is verstandig; en die grense van die volke het 
ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder; en die wat op trone sit, het ek 
soos ‘n maghebber neergewerp. En my hand het na die rykdom van die volke gegryp 
soos na ‘n voëlnes, en ék het die hele aarde bymekaargeskraap soos ‘n mens eiers 
bymekaarskraap wat verlaat is; en daar was niemand wat ‘n vlerk verroer of ‘n bek 
oopgemaak of gepiep het nie (Jes. 10:12-14). 
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 Die Antichris sal dus sonder enige moeite die grense tussen die volke ver-
wyder ten einde sy beleid van internasionalisme deur te voer. Hy sal ook maklik 
beheer oor die wêreldekonomie verkry en daardeur ‘n magsposisie bekom. Hier-
toe sal hy die volle samewerking van die misleide en insiglose politieke leiers 
van sy ryk hê, wat hulle gesag gewilliglik aan hom sal oordra:  

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. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier (Op. 
17:12-13). 

 Israel én die hele wêreld sal swaar verdruk word. Hulle sal egter deur die 
Here se ingryping by sy wederkoms van die eindtydse Assiriër en sy wêreldmag 
se wrede skrikbewind verlos word (Jes. 10:23-25; Miga 5:4-6). 

Magsbasisse van die Antichris 

In die eerste 3½ jaar van die verdrukking sal die Antichris as ‘n valse vredevors 
regeer en wêreldeenheid in ‘n bondgenootskap met ander leiers nastreef. Dan 
sal hy sy groot aanslag loods om tot alleenheerskappy oor te gaan. Sy gedaan-
teverwisseling in die middel van die verdrukking sal só dramaties en vreesaan-
jaend wees dat hy die hele mensdom aan die wreedhede en afskuwelike mag-
spel van openlike satanisme sal onderwerp, soos in Openbaring 13 beskryf word. 
Nadat hy ‘n dodelike wond ontvang en weer lewendig geword het, sal die duiwel 
nie meer as vredevors en engel van die lig deur hom manifesteer nie, maar as ‘n 
magshonger diktator wat vol godslastering, sadisme en moordplanne is. Wraak 
sal dan op al sy teëstanders geneem word. 
 Die Antichris sal ‘n diktatuur instel wat op politieke, godsdienstige én ekono-
miese magsbasisse berus. Op elk van hierdie drie terreine sal totalitêre beheer 
uitgeoefen word met die doel om alle mense tot absolute slawerny te verneder. 
Hulle sal geen politieke regte, godsdiensvryheid óf ekonomiese selfbeskikkings-
reg buite die strukture van sy nuwe wêreldorde kan verkry nie. Hiervoor sal die 
Antichris self sorg, omdat hy nie sy alleenheerskappy sal prysgee nie. 

 Politieke mag 

In die laaste helfte van die verdrukking, wat die groot verdrukking genoem word, 
sal die Antichris ‘n alleenheerser en militêre diktator wees wat sy gesag op ge-
weld baseer. Geen aardse mag sal teen hom kan standhou nie, want “aan hom 
is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:7). Daar sal nie ‘n enkele 
nasie met ‘n soewereine regering wees nie, en almal sal volle uitvoering aan die 
dier se opdragte en militêre dekrete moet gee. Politieke dislojaliteit sal nie ge-
duld word nie, en maghebbers wat hulle eie beleid volg, sal van hulle trone afge-
ruk word (Jes. 10:13). 

Wegraping 
(Luk. 21:36) 

  

Die dispensasie van die Antichris se regering breek 
ná die wegraping aan en sal sewe jaar lank duur. Die 
eerste 3½ jaar sal valse vrede en eenheid op die 
aarde heers en die laaste 3½ jaar groot verdrukking. 

Wederkoms 
(Sag. 14:4-5) 
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BEWIND VAN DIE ANTICHRIS 
VALSE VREDE 

(3½ jaar) 
GROOT VERDRUKKING 

(3½ jaar) 

 Die Antichris word as vredevors geopenbaar 

en vestig sy universele leierskap op inter-

nasionale politieke, ekonomiese en godsdiens-

tige strukture om die wêreld te verenig. 

 Die Antichris ontheilig die herboude tempel, 

skaf die offerdiens af en verklaar homself tot 

God. Israel verbreek hulle verbond met hom 

as messias. 

 Die Antichris sluit as valse messias ‘n ver-

bond met Israel én alle ander godsdiensgroe-

pe. ‘n Alliansie van wêreldgodsdienste word 

só gevorm onder die Antichris as messias. 

 Die alliansie van wêreldgodsdienste (die 

valse wêreldkerk) word vernietig en vervang 

deur die verpligte aanbidding van die Antichris 

as die god van hierdie wêreld. 

 Die nuwe wêreldorde met sy universele 

regering en wêreldvredesmag word ingestel, 

en verleen groot magte aan die wêreldgods-

dienste wat saam met die Antichris werk. 

 Gruwelike vervolging word teen Jode en 

Christene ingestel wat weier om die Antichris 

as God te aanbid. Alle oortreders word in die 

openbaar tereggestel. 

 Die derde tempel word in Jerusalem langs 

die Moslem moskee gebou, en die leuen ver-

kondig dat alle gelowe dieselfde God aanbid. 

Valse eenheidsbande word hierdeur gesmee. 

 Die Antichris word alleenheerser en militêre 

diktator. Hy beheer ‘n kontantlose wêreld-

ekonomie deur middel van gerekenariseerde 

666-verwante nommers. 

 Babilon word in Irak as die Nuwe Era hoof-

stad en simbool van wêreldeenheid herbou. 

Tydelike ekonomiese herstel en ‘n valse vrede 

tree in, en die Antichris kry krediet hiervoor. 

 ‘n Ongekende sterftesyfer word deur toe-

nemende oorloë, pessiektes en natuurrampe 

geëis. Mobilisasie vind vir die slag van Arma-

géddon in Israel plaas. 

 Die Antichris sal ‘n moderne Nebukadnésar wees en die wêreldburgers van 
sy tyd na willekeur hiet en gebied. Die eienskappe van ander bekende militêre 
diktators in die geskiedenis, soos Nimrod, Alexander die Grote, Nero, Hitler en 
Stalin sal op ‘n oortreffende wyse in sy optrede weerspieël word. Sy militêre 
veldtogte sal nie slegs op aardse teikens gerig wees nie, want die grootste 
sametrekking van militêre magte wat die wêreld nóg gesien het, sal in Israel 
teen ‘n hemelse leër ontplooi word (Op. 19:19). Dit sal tot die veelbesproke slag 
van Armagéddon lei (Op. 16:14, 16). 

 Godsdienstige mag 

Wanneer die valse vrede verby is en die 3½ jaar van die groot verdrukking aan-
breek, sal dit ook geestelik gesproke die donkerste tyd in die ganse wêreld-
geskiedenis wees. Dan sal die sataniese driemanskap van die draak, die Anti-
chris en die valse profeet hulle finale skuif maak om die mag van die Drie-enige 
God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, op aarde te probeer beëindig en 
hulle oorblywende volgelinge te verdelg. Die Antichris sal op die posisie van God 
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aanspraak maak deur homself in die tempel in Jerusalem tot God te verklaar: 

...eers moet die afval kom [die vertrek] en die mens van sonde geopenbaar word, die 
seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of 
voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en 
voorgee dat hy God is (2 Thess. 2:3-4). 

 Daniël het ook teen hierdie eindtydse god-mens gewaarsku wat homself op 
‘n arrogante wyse sal verhef en vir die misleide mensdom van sy tyd ‘n koning 
én ‘n god sal wees wat oor al hulle lotgevalle sal besluit: 

En dié koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige 
god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek... En op die 
gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie... Maar in plaas daarvan sal hy die god van 
die vestings vereer (Dan. 11:36-38). 

 Die Antichris sal homself in die plek van God stel. Dit sal egter duidelik wees 
dat hy met bedrog besig is, want hy sal nog steeds ‘n mag bokant homself erken, 
naamlik die god van die vestings, wat Satan is. Dit is Satan wat mense leer om 
vestings in te neem en hulle politieke en godsdienstige doelstellings deur middel 
van geweld te bereik. 
 Openbaring 13:3-4 en 8 bevestig baie duidelik hierdie godsdienstige mags-
oorname deur die Antichris, en die feit dat al die misleide mense wêreldwyd hom 
sal aanbid. Deur die bemiddeling van die valse profeet, wat ook groot tekens en 
wonders sal doen om mense te mislei, sal die dier ‘n beeld van homself in die 
herboude tempel in Jerusalem laat oprig en almal dwing om hom as God te aan-
bid (Op. 13:14-15). Weiering om dit te doen, sal met die dood strafbaar wees. 
 Só ‘n absolute vorm van godsdienstige slawerny vereis dat die alliansie van 
valse wêreldgodsdienste wat in die eerste helfte van die verdrukking onder die 
universele messiasskap van die Antichris sal funksioneer, ontbind en nietig ver-
klaar moet word. Alleen dán sal alle mense gedwing kan word om die dier as 
God te aanbid. Volgens Openbaring 17:16 gaan dit beslis gebeur. 

 Ekonomiese mag 

Benewens politieke en godsdienstige mag, gaan die wêreld se geldmag ook 
deur die Antichris gebruik word om die mensdom op alle lewensterreine te be-
heer en te verslaaf. Deur die instelling van ‘n gerekenariseerde, kontantlose 
ekonomie sal alle ekonomies aktiewe mense se koop- en verkooptransaksies 
beheer word (Op. 13:16-18). Hulle bewegings sal ook gemonitor kan word. 
 Dit is uit hierdie gedeelte duidelik dat nommers of kodes aan mense toe-
geken sal word, waarsonder hulle nie sal kan koop of verkoop nie. Daar sal dus 
geen kontantgeld meer in omloop wees nie. Die stelsel van elektroniese fonds-
oorplasing sal ook net toeganklik wees vir mense wat “die merk of die naam van 
die dier of die getal van sy naam het.” Dit beteken dat ‘n formele eed van getrou-
heid aan die Antichris as die god en koning van hierdie wêreld afgelê sal moet 
word voordat ‘n persoonlike identiteitsnommer (PIN) aan ‘n aansoeker toegeken 
sal word. Hierdeur sal hy sy siel aan die duiwel verkoop, omdat hy deur die eed 
wat hy afgelê het, die Antichris se politieke, godsdienstige én ekonomiese status 
sal erken. Hy sal dus bewustelik aan dié misleier verbonde wees. 
 Die bewering wat sommige teoloë maak dat daar nooit enige gevaar in ‘n 
kontantlose ekonomiese stelsel sal wees nie, en dat die nommer of die merk 
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van die Antichris nie letterlik opgeneem moet word nie, is deel van Satan se pro-
pagandaveldtog om mense nou reeds op die aanvaarding van sy nommerstelsel 
voor te berei. ‘n Ekonomiese stelsel vir die beheer van koop- en verkooptransak-
sies is geen simboliese uitspraak oor een of ander abstrakte saak nie, maar ‘n 
letterlike stelling oor ‘n alledaagse menslike aktiwiteit. 
 Indien jy waardig is om die komende verdrukking te ontvlug, sal die Antichris 
se nommer nooit op jou afgedwing kan word nie. Indien jy onder diegene sal 
wees wat agterbly, en in daardie tyd eers jou saak met die Here regmaak, sal jy 
die Antichris, sy regeringstelsel, sy valse wêreldgodsdiens, sy eis van persoon-
like aanbidding én die aanbod van sy nommerstelsel, volkome moet verwerp 
ongeag die haglike gevolge wat dit vir jou sal inhou. 
 Diegene wat ‘n eed van getrouheid aan die Antichris aflê deur sy regering te 
erken, sy nommer te aanvaar en hom ook te aanbid, sal sy ewige en grusame 
oordeel in die poel van vuur met hom moet deel: 

As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand 
ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat 
ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en 
swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan 
op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy 
beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang (Op. 14:9-11). 

 Aan die ander kant sal daar die oorwinnaars oor die sataniese komplot wees, 
wat ten spyte van groot ellende nie die knie voor Baäl gebuig het nie: 

En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy 
naam, het ek by die see van glas sien staan met siters van God (Op. 15:2). 

Karakter van die Antichris 

Die Bybel noem ‘n aantal sleutelaspekte van die Antichris se korrupte en immo-
rele karakter wat duidelik uit sy optrede sal blyk: 

  Nadat die teëhouer (die ware kerk van Christus) uit die weg geruim is en 
totale geestelike duisternis ingetree het, word die ongeregtige (die Antichris) 
geopenbaar. Die woord ongeregtige beteken die anargis of die wettelose 
een. God se wette en sý geregtigheid sal deur hom verwerp word. 

  Hy sal met lis en deur politieke bedrog ‘n leierskapsposisie verkry, en daar-
na deur middel van slim diplomasie vinnige opgang na sy einddoelwit van 
wêreldleierskap maak (vgl. Dan. 9:27). 

  “Hy sal probeer om tye en wet te verander” (Dan. 7:25). Hy sal alle tradisies 
en wette verbreek en verander. Moontlik sal hy huwelike afskaf en selfs die 
dae van die week verander. 

  Hy sal God se orde van selfbeskikkende nasies afskaf deur die grense tus-
sen hulle te verwyder en ‘n Babiloniese samelewing van wêreldburgers te 
skep (Jes. 10:13; Op. 13:3). 

  Hy is die mens van sonde. Dit beteken iemand wat alle wette oortree – in 
die eerste plek God se wette en verordeninge, maar ook alle mensgemaakte 
wette waardeur sondige dade aan bande gelê kan word. 

  Hy is ook die seun van die verderf. Hierdeur word sy verderflike en besoe-
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delde karakter beskryf wat deur ‘n oormaat sadisme, leuens, skelmstreke 
en rebellie gekenmerk sal word. 

  Die teëstander. Hy is God se teëstander wat in sy plek aanbid wil word; 
daarom kom hy ook as die Antichris om in Christus se plek as Messias deur 
alle mense aanvaar en vereer te word. 

  Hy is ‘n selfverklaarde God. Nadat hy 3½ jaar lank as wêreldmessias vereer 
is, sal hy tot die uiterste daad van rebellie teen God oorgaan deur homself 
in die tempel in Jerusalem tot God te verklaar. 

  Hoogmoed en selfverheffing sal die aanleidende gesindheid tot sy selfver-
goddeliking wees, en hy sal homself bo alle mense stel. 

  Hy sal ‘n lasteraar van die ware God en van die heiliges wees (Op. 13:5-6; 
Dan. 7:25). Hoewel hy vir 3½ jaar met sy subtiele bedrog deur die Jode as 
Messias aanvaar sal word, sal hy in sy hart die grootse Jodehater van alle 
tye wees. Jodehaat sal in die laaste 3½ jaar wêreldwyd aangeblaas word en 
as ideologie gebruik word om die nasies teen Israel te mobiliseer. 

  Hy sal by uitstek ‘n beoefenaar van sataniese magte wees. Hy sal kragtige 
tekens en wonders deur middel van sy okkultiese magte doen, en daardeur 
mense mislei (2 Thess. 2:9-10). Hoewel hy in werklikheid ‘n towenaar sal 
wees, sal hy die reputasie verwerf as die mees gesalfde beoefenaar van 
goddelike magte op aarde. 

  As ‘n professionele misleier wat deur Satan (die engel van die lig) vir hierdie 
taak toegerus is, sal hy met geluk bedrog pleeg en daardeur baie mense 
beweeg om hom na te volg. “Dié wat goddeloos handel teen die verbond, 
sal hy met vleiery afvallig maak” (Dan. 11:32).  

  Hy sal omkoopgeskenke aan sy vriende en gunsgenote gee om hulle lojali-
teit te verseker. Hulle wat hom aanvaar en met sy duistere komplotte saam-
werk, sal hoë poste en grond kry: “Diegene wat hy erken, sal hy baie eer en 
hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel” (Dan. 11:39). 

  Ten diepste sal hy ‘n geweldenaar en mensemoordenaar wees, wat by tye 
totaal deur woedebuie oorheers sal word as daar enige opposisie teen sy 
wêreldregering ontstaan: “Gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom 
verskrik; daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg 
en met die banvloek te tref” (Dan. 11:44). 

  Hy sal ‘n psigopaat met ‘n gesplete persoonlikheid wees – inderdaad ‘n man 
met baie gesigte, soos wat hy ook ‘n dier met baie koppe is. Soms sal hy as 
‘n verleier en misleier so vriendelik en sjarmant wees dat niemand enigiets 
slegs in hom sal kan raaksien nie. Dan sal die donker kant van sy karakter 
weer die oorhand kry en hom ongelooflike wreedhede laat pleeg. In die 
eerste helfte van die verdrukking sal die onskuldige, engel van die lig 
gedeelte van sy persoonlikheid dominant wees, en in die tweede helfte die 
donker, woeste deel daarvan. Weens sy normloosheid en buierigheid sal hy 

totaal onvoorspelbaar en onbetroubaar wees. 

 As gevolg van die invloed van die Antichris as ‘n geweldenaar en die mens 
van sonde, sal ‘n geweldskultuur en ‘n sonde-kultuur tydens sy bewind oor die 
hele wêreld uitbrei. 
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Ideologie van die Antichris 

Dit blyk baie duidelik uit die profesieë dat die Antichris aan die hoof van ‘n nuwe 
wêreldorde sal staan wat op die konsep van eenheid gebaseer is. In die eerste 
helfte van sy bewindstermyn sal eenheid deur mooi klinkende ideologiese slag-
spreuke soos vrede, wêreldeenheid en versoening gepropageer word, en in die 
tweede helfte van die verdrukking sal eenheid militêr afgedwing word. 

Die volgende drie eenheidsideologieë sal die grondslag van die Antichris se 
wêreldstrukture vorm: 

 Politieke eenheid 

Die politieke ideologie van die Antichris sal dié van globalisme of wêreldeenheid 
wees. Dit sal ‘n totale nuwe wêreldorde van internasionalisme behels. Lande sal 
gedenasionaliseer word deurdat hulle van hul godgegewe soewereiniteit afstand 
sal doen om in die wêreldstaat van die Antichris te kan opgaan. Slegs ‘n beperk-
te mate van plaaslike outonomie sal deur regerings behou word. Die meeste van 
hulle funksies sal uit die implementering van die besluite en beleidsrigtings van 
die wêreldregering bestaan. 

Die motivering vir die Antichris se wêreldregering sal die skepping van inter-
nasionale eenheid en harmonie wees, asook die oplossing van wêreldvraag-
stukke en streekskonflikte wat buite die vermoë van enkele lande is. Kort ná sy 
openbaring sal hierdie nuwe leier homself as ‘n diplomaat van buitengewone 
statuur onderskei. Hy sal feitlik oornag ooreenkomste aangaan en oplossings vir 
konflikte vind wat die wêreld al baie lank teister. As gevolg hiervan sal hy oral 
geprys en aangehang word, en vinnig opgang na ‘n posisie van wêreldleierskap 
maak. Hy sal op die golf van die populêre mening ry en alle regerings en ge-
meenskappe se bewondering oor sy prestasies afdwing – veral oor die uitvoe-
ring van sy ideologie van eenheid, vrede en versoening: 

En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan… en aan hom is mag 
gegee oor elke stam en taal en nasie (Op. 13:3, 7). 

Die Antichris se nuwe wêreldorde van internasionale eenheid, gebaseer op ‘n 
valse, humanistiese vrede en die sosialistiese saamgroepering van alle mense 
in ‘n enkele klas van wêreldburgers, sal egter net 3½ jaar lank hou. Teenstand 
sal teen sy regering begin ontwikkel, veral wanneer hy homself in die tempel in 
Jerusalem tot God verklaar en alle mense se aanbidding opeis (2 Thess. 2:4; 
Op. 13:15). ‘n Sluipmoordaanslag sal op hom uitgevoer word, maar hy sal met 
die hulp van sataniese magte van sy dodelike wond genees (Op. 13:3, 12).  

Dramatiese veranderings sal hierna intree, want die Antichris sal skielik van 
gedaante verwissel van internasionale vredevors af tot militêre diktator. Hierna 
sal sy ideologie van wêreldeenheid deur militêre geweld afgedwing word. Die 
konings wat vroeër saam met hom regeer het sal, waarskynlik onder dwang, 
hulle gesag aan hom oorgee sodat hy die onbetwiste alleenheerser van die 
wêreld kan word (Op. 17:13). Dit sal die einde van die Antichris se 3½ jaar lange 
neo-Babiloniese wêreldryk wees (die sewende kop van die dier) en die begin 
van ‘n sataniese skrikbewind (Op. 17:11). 

Die laaste 3½ jaar van die verdrukking staan as die groot verdrukking be-
kend. Die wêreld sal dan deur ‘n sataniese driemanskap regeer word: die draak 
(Satan), die dier (die Antichris) en die tweede dier (die valse profeet). Op die sig-
bare, menslike vlak, sal dit ‘n tweemanregering wees, bestaande uit die Anti-
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chris en die valse profeet. Vanuit die geesteswêreld sal Satan egter aan die roer 
van sake staan, besluite neem en sy mag aan die Antichris oordra: 

…en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag (Op. 13:2). 

 Die antichristelike nuwe wêreldorde wat met sy mooi klinkende slagspreuke 
van eenheid, vrede en harmonie onder die leiding van ‘n bose engel van die lig 
begin het (2 Kor. 11:14-15), sal in ‘n Luciferiese wêreldstaat eindig waarin on-
derdrukking, moord en doodslag, asook die verpligte aanbidding van Satan en 
die Antichris, aan die orde van die dag sal wees. 

 Godsdienseenheid 

Universele godsdienseenheid, m.a.w. die inherente eenheid van alle gelowe op 
aarde, sal die godsdienstige ideologie van die Antichris wees. Die grondslag van 
hierdie ideologie is dat alle gelowe dieselfde God op verskillende maniere aan-
bid. Ten spyte van uiterlike verskille is hulle dus almal in hulle diepste kern die-
selfde. Die logiese uitvloeisel hiervan is dat alle gelowe ook vir dieselfde univer-
sele messias wag, al gebruik hulle verskillende name vir hom. 

Dit is inderdaad soos wat die Antichris sy verskyning op aarde sal maak: die 
Christus vir die Christene, die Messias vir die Jode, Krishna vir die Hindoes, die 
Imam Mahdi vir die Moslems, en die Maitreya Boeddha vir die Boeddhiste. Hy 
sal hulle onder sy gemeenskaplike leierskap tot ‘n hegte alliansie saamvoeg. 
Openbaring 17:3-5 beeld dié ekumeniese groep as ‘n ontugtige vrou uit wat op 
die dier se rug ry en hartlik met hom saamwerk. 

 Hierdie Babiloniese sameflansing van gelowe is die bruid van die Antichris, 
net soos wat die ware kerk die bruid van Christus is. Die Antichris sal sy bruid 
dra, koester, en groot openbare erkenning aan haar gee. Hy sal haar as ‘n 
bondgenoot in die skepping van eenheid op aarde gebruik. Al haar volgelinge 
sal van hulle onderlinge eenheid bewus gemaak word, en dit sal die grondslag 
vir ‘n mistiese wêreldbroederskap vorm. Hierdie godsdienstige band sal die reali-
sering van sosiale, politieke en ekonomiese eenheid aansienlik vergemaklik. 

Getrou aan sy aard, sal die Antichris se huwelik met sy bruid (die valse 
gelowe) nie baie lank hou nie. Ná 3½ jaar sal hy homself tot God verklaar en die 
direkte persoonlike aanbidding van alle mense opeis. Dan sal die verskillende 
godsdienste, hulle kerke, tempels, moskees en sinagoges nie meer nodig wees 
nie, en vernietig word. Die Antichris sal dus aan sy bruid die opsie bied om óf sy 
verhoogde status van messias na God te aanvaar en hom as God te aanbid, óf 
om tereggestel te word. Met die alliansie van godsdienste en hulle verbintenis 
aan die Antichris as die wêreldmessias, sal dit dan verby wees: 

En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar 
verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand (Op. 17:16). 

Die godsdienstige einddoel van die Antichris sal wees om saam met Satan 
as God aanbid te word (Op. 13:4, 8, 15). Satanisme sal dus die enigste erkende 
wêreldgodsdiens in die groot verdrukking (die tweede 3½ jaar) wees. Die eerste 
fases van die Antichris se godsdienstige ideologie word nou reeds in voorberei-
ding op sy verskyning geïmplimenteer. Dit sal deur die volgende stadiums na die 
einddoel daarvan beweeg: 

 Godsdiensgelykheid. Alle gelowe is absoluut gelykwaardig en geniet gelyke 
erkenning deur regerings. Hulle word aangemoedig om by ekumeniese lig-
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game soos die Wêreldkonferensie vir Godsdiens en Vrede, die Parlement vir 
Wêreldgodsdienste en die Verenigde Godsdienste Inisiatief aan te sluit en in 
die belang van vrede en eenheid met mekaar saam te werk. 

 Godsdienseenheid. Die idee word aanvaar dat alle gelowe dieselfde God 
aanbid, daarom kan hulle geestelike inhoud aan hulle ekumeniese bande 
gee. Hulle sal die evangeliese Christendom wat op Bybelse gronde weier om 
kompromie te maak en met ander gelowe te assosieer, erg diskrediteer. 

 ‘n Intieme alliansie van wêreldgodsdienste. Die Antichris sal as die ge-
meenskaplike messias van alle gelowe op die toneel verskyn en die alliansie 
as sy bruid heg saamsnoer. Hy sal groot mag en aansien aan hulle verleen 
en die afstand tussen hulle verder vernou. Hulle sal die evangeliese Chris-
tene wat nie by hulle wil inskakel om die dier te aanbid nie, hewig vervolg. 

 Verpligte aanbidding van Satan en die Antichris. Die valse gelowe sal ná 
3½ jaar deur hulle eie messias, die Antichris, verwerp en vernietig word 
tensy hulle bereid is om hom as God te aanbid. Hierdie misleides se uiteinde 
is die poel van vuur waar hulle vir ewig saam met die duiwel, die Antichris en 
die valse profeet gepynig sal word (Op. 14:9-11). 

Die Antichris sal die Christene wat hom nie wil aanvaar en aanbid nie, almal 
laat teregstel (Op. 6:9-11; 13:7, 15; 20:4). Hy sal die ware Christus en die ware 
God belaster en totaal verwerp (Op. 13:5-6). Sy laaste groot magsmonstering op 
aarde sal in Jerusalem wees, waar hy Jesus sal inwag om teen Hom oorlog te 
voer. Die Antichris sal dit doen in ‘n desperate poging om sy eie sataniese wê-
reldryk van ondergang te red. 

 Ekonomiese eenheid 

Die ekonomiese ideologie van die Antichris sal op die gesentraliseerde mone-
têre beheer van die hele wêreld ingestel wees. Deur middel van ‘n rekenaar-
netwerk sal sy regering alle ekonomies aktiewe mense se transaksies en hulle 
bewegings monitor. Sodoende sal die wêreldbevolking sy slawe word en nie 
sonder die inskakeling by sy stelsel kan werk, koop of verkoop nie. Hierdeur sal 
hy sy beheer oor mense internasionaal afdwing. 

Uiteinde van die Antichris 

Die Antichris sal van die begin af weet dat hy beperkte tyd het om die koninkryk 
van Satan op aarde te vestig, want die uur van die duisternis sal deur die koms 
van die ware Christus beëindig word. Hy sal egter nie die Here se profetiese 
woord aanvaar nie, en alles in sy vermoë doen om dit verkeerd te bewys. Die 
geweldige persoonlike aanslag op Jesus Christus by sy eerste koms, asook die 
verbete pogings om die vroeë Christelike kerk uit te roei, sal weer voor en tydens 
die wederkoms herhaal word. 

Omdat die sewe jaar van die verdrukking in jare, maande én in dae uitgespel 
is, sal dit veral in die tweede helfte van die verdrukking, wanneer die aftelling 
van die laaste 1260 dae, of 42 maande, begin het (Op. 11:2-3; 12:14 en 13:5), 
algemene kennis wees wanneer Christus sal terugkom. Dit is net die tyd van die 
wegraping en die begin van die sewe jaar wat ‘n verborgenheid is. 

Die beloftes oor die wederkoms van Jesus Christus sal die Antichris woedend 
maak, en hy sal in die tyd tot sy beskikking alles doen om die Christendom op 
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aarde heeltemal uit te roei. Hy sal ook die volk van God (Israel) probeer uitwis, 
sodat die beloftes van die Messias se duisendjarige vrederyk en die herstel van 
die troon van Dawid in Jerusalem (Hand. 15:16-17), nie vervul kan word nie. Die 
Here sal egter ‘n oorblyfsel van Israel vir 3½ jaar in die woestyn bewaar (Op. 
12:14), sodat hulle Hom by die Olyfberg kan ontmoet wanneer Hy kom. 

Die Antichris gaan alles moontlik doen om die ontmoeting tussen Israel en 
hulle Messias te verydel. Sy belangrikste militêre basis sal op die vlakte onder-
kant die berge van Judea, tussen Jerusalem en die Middellandse See wees 
(Dan. 11:45). Van hier af sal Jerusalem beleër en die Olyfberg omsingel word. In 
die laagte van Kidron (die dal van Josafat) sal talle soldate wees: 

Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem 
verander, sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om 
daar met hulle ‘n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel (Joël 
3:1-2). 

Die oorblywende Jode wat na die Olyfberg sal optrek in afwagting van die 
koms van die Messias, sal deur die antichristelike magte omsingel en deur uit-
wissing in die gesig gestaar word. Groot chaos sal in Jerusalem heers: 

Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal 
ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word (Sag. 14:2). 

Op die hoogtepunt van die hierdie oorlog van Armagéddon sal Jesus Chris-
tus en sy hemelse leërskare neerdaal, en Hy sal sy voete op die Olyfberg in Je-
rusalem neersit: 

En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die 
oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie 
groot dal… en julle sal vlug in die dal van my berge… En in dié dag sal daar geen lig 
wees nie… maar teen die aand sal dit lig word (Sag. 14:4-7). 

Wanneer Christus terugkom, sal dit tot die uitredding van die oorblyfsel van 
sy volk wees, want hulle sal in die grotte en dale van die Olyfberg vlug wat in 
twee geskeur het. In die duisternis wat oordag sal toesak, sal die vyand hulle nie 
in die hande kry nie. Terselfdertyd sal God se oordele oor die magte van die 
Antichris uitgestort word: 

En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om 
teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete 
staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. 
En in dié dag sal ‘n groot verwarring van die HERE onder hulle kom (Sag. 14:12-13). 

Die Antichris se hoofdoelwit met die beleëring van Jerusalem sal nie die uit-
wissing van die oorblyfsel van Israel wees nie, maar om teen die Messias van 
Israel oorlog te maak en Hom te probeer oorwin. Dit sal ‘n laaste wanhopige 
daad wees om sy sataniese wêreldregering van vernietiging te red. Wat ‘n futiele 
poging sal dit nie wees om te probeer veg teen Hom wat alle mag in die hemel 
en op aarde het nie! Dit sal die laaste verskyning van die Antichris en sy bose 
meelopers op aarde wees, want hulle ondergang sal vinnig en finaal wees wan-
neer Christus tot die stryd toetree: 

En ek het die dier (die Antichris) en die konings van die aarde en hulle leërs 
versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit (Christus), en 
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teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat 
die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die 
merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die 
vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die 
mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees 
(Op. 19:19-21). 

Teenstellings tussen die ware en valse Christus 

    JESUS CHRISTUS     DIE ANTICHRIS 

  Hy daal uit die hemel neer en verskyn as 

mens, maar is van hemelse oorsprong 

(Joh. 3:13; 6:38). 

  Hy is die Seun van God en het gekom om 

sy hemelse Vader aan die wêreld te open-

baar (Matt. 16:16). 

  Hy is die waaragtige God en die ewige 

lewe (1 Joh. 5:20). 

  Hy is absoluut sondeloos (2 Kor. 5:21; 

Heb. 4:15). 

  Hy het in die Naam van sy Vader gekom 

(Luk. 10:22). 

  Hy het gekom om die Vader te verheerlik 

(Joh. 17:4). 

  Hy is een met die Vader en die Heilige 

Gees, en het gekom om die Vader te open-

baar (1 Joh. 5:7; Joh. 14:9). 

  Hy is die Verlosser van die wêreld, en het 

gekom om ons van Satan se slawerny te 

bevry (1 Joh. 4:14; Joh. 8:36). 

  Hy het as ‘n nederige dienskneg na die 

aarde gekom om sy lewe as ‘n losprys vir 

baie te gee (Mark. 10:45).  

  Hy het gekom om sondaars te red vir sy 

koninkryk (Luk. 19:10; Matt. 25:34). 

  Hy het gekom om God se geregtigheid op 

aarde te laat geskied (Fil. 3:9). 

  Hy het die wet kom vervul (Matt. 5:17-18). 

  Hy bring vrede in mense se harte met God, 

  Hy kom uit die afgrond op en sal as ‘n 

mens uit die see van nasies voortkom 

(Op. 17:8 en 13:1). 

  Hy is die seun van die verderf en sal sy 

vader se bedorwe en bose karakter kom 

openbaar (2 Thess. 2:3). 

  Hy sal homself valslik tot God verklaar 

(2 Thess. 2:4). 

  Hy is die mens van sonde (2 Thess. 2:3-

10). 

  Hy sal in sy eie naam kom en hom op 

groot dinge dinge beroem (Joh. 5:43).  

  Hy sal homself verheerlik en laster teen 

God (Op. 13:5-6). 

  Hy sal saam met die draak en die valse 

profeet ‘n driemanskap vorm en Satan 

verteenwoordig (Op. 13:4, 11-12). 

  Hy sal van die mensdom slawe van sy 

antichristelike ryk van die duisternis 

maak (Op. 13:7, 15-18). 

  Hy sal in sy eie oë groot en verhewe 

wees en as ‘n absolute diktator heers 

(Dan. 11:36; 2 Thess. 2:4). 

  Hy sal kom om mense oor die aarde te 

verstrooi en te verdelg (Dan. 11:44). 

  Hy sal sonde en ongeregtigheid op aarde 

hoogty laat vier (2 Thess. 2:3). 

  Hy sal tye en wet verander (Dan. 7:25). 

  Hy sal ‘n valse vrede op aarde skep wat 
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maar konflik met die ongeredde wêreld 

(Joh. 14:27; Matt. 10:34). 

  Hy het gekom om Satan te ontmasker en sy 

werke te verbreek (Kol. 2:15; 1 Joh. 3:8). 

  Hy neem sterk standpunt teen hebsug en 

aardse rykdom in (Luk. 12:15). 

  Hy het die waarheid oor God, Satan, son-

de, redding, die hemel en die hel aan die 

mensdom bekend gemaak (Matt. 22:16; 

Joh. 1:17 en 8:31-32). 

  Hy verbind Homself net aan die ware kerk 

wat sy Naam bely en die afgode verwerp 

(Joh. 14:6; 2 Kor. 6:14). 

  Sy bruidsgemeente sal vir altyd by Hom 

wees (2 Kor. 11:2; 1 Thess. 4:17). 

  Hy doen sy oortuigingswerk deur die Gees 

van die waarheid (Joh. 16:13-14). 

  Hy sal uit die hemel neerdaal en sy voete 

op die Olyfberg sit (Sag. 14:4-5). 

  Sy koninkryk sal vir ewig duur (Op. 11:15). 

  Hy is die oorwinnaar wat oor die Antichris 

en sy magte sal triomfeer (Op. 19:19-21). 

  Sy volgelinge beërf ‘n ewige koninkryk 

waarin hulle vir altyd saam met Hom sal 

regeer (Kol. 1:13-14; 2 Pet. 1:11). 

skielik in duie sal stort en op die groot 

verdrukking uitloop (1 Thess. 5:3). 

  Hy sal die god van die vestings (Satan) 

vereer met alles wat hy het (Dan. 11:38). 

  Hy sal groot rykdomme vergader en om-

koopgeskenke uitdeel (Dan. 11:39, 43). 

  Hy sal die mensdom geestelik kom mislei 

en in leuens laat glo wat tot hulle onder-

gang sal lei (Matt. 24:4-5; 2 Thess. 2:9; 

vgl. ook Joh. 8:44). 

  Hy verbind homself aan al die valse 

godsdienste wat bereid is om hom as hul 

messias te erken (Op. 17:3-6). 

  Sy bruid, die valse wêreldkerk, sal ná 3½ 

jaar vernietig word (Op. 17:16). 

  Hy oortuig mense d.m.v. ‘n duiwelse gees 

van dwaling (2 Thess. 2:9; 1 Joh. 4:3, 6). 

  Hy kom uit die woestyn en sal op TV ge-

sien kan word (Matt. 24:26). 

  Sy ryk sal kortstondig wees (Op. 17:9-12).  

  Hy sal vir ewig in die hel verdoem word 

wanneer Christus kom (Op. 19:20). 

   Sy volgelinge sal sy lot vir ewig in die hel 

         met hom deel waar hulle saam met hom 

         gepynig sal word (Op. 14:9-11). 

Die verkondiging van die suiwer evangelie van Jesus Christus, asook ‘n in-
tensiewe bestudering van die profetiese woord onder die leiding van die Heilige 
Gees, is die enigste manier om van die dwalings, misleiding en valse aansprake 
van die Antichris gevrywaar te word. Van hierdie basiese waarhede moet hoege-
naamd nie afgewyk word nie. Paulus sê: “As iemand julle ‘n evangelie verkondig 
in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!” (Gal. 1:9).  

“Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus 
in die vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus 
in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris 
waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld” (1 Joh. 4:2-3). 
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10. Die Nuwe Era Beweging 
Die Nuwe Era Beweging het vroeg in die 1980’s uit sy geslote kringe na vore 
getree en met mening sy ideologie in die wêreld begin propageer. Dit vind noue 
aansluiting by die konsep van ‘n nuwe wêreldorde, en word dikwels onder dié 
naam bekend gestel. Die beweging en sy ideologie van globalisme is in die 
meeste kringe goed bekend, en daar word dikwels in die media daarna verwys. 
Koerant- en tydskrifopskrifte soos die volgende is vir die man op die straat glad 
nie meer vreemd nie: 

 Soul of a New Age 

 Welcome to the Global Village 

 The World Teacher is now here 

 The Age of Aquarius has dawned 

 Americans get religion in the New Age 

 Anything is permissible if everything is God 

 Tutu decries break up of New Age prayer meetings 

 Die beweging is daarop uit om die mensdom se bewussynsvlak te verhoog, 
mistiese kragte in mense te ontsluit, en die wêreld godsdienstig, polities, ekono-
mies én sosiaal te verenig en onder die beheer van ‘n enkele leier te p laas. Hy 
sal die gemeenskaplike messias van alle gelowe wees en die begrip van wêreld-
burgerskap nie net godsdienstig nie, maar op alle ander lewensterreine laat rea-
liseer. In die proses sal alle grense en verdeeldheid tussen mense ter wille van 
groter eenheid verdwyn. 

Oorsprong van die beweging 

Volgens Openbaring 17 kan die oorsprong van die valse wêreldgodsdiens van 
die eindtyd na Babilon teruggevoer word. Die antieke Babiloniese ryk wat deur 
Nimrod gestig is, is in ‘n noue assosiasie met die heidense godsdiens van 
daardie tyd beheer en bestuur. Die huwelik tussen godsdiens en politiek was só 
intiem dat hierdie koninkryk deur ‘n priester-koning regeer is. Hy het van okkul-
tiese kragte en astrologie gebruik gemaak om besluite te neem en te regeer. Die 
koning was ook die verpersoonliking van die songod, wat as die gewer van lig 
en lewe beskou is. Uit hierdie bygeloof het die kultus van die sonpilare verrys, 
waaruit die latere obeliske en die vredespale van ons tyd ontwikkel het. In Open-
baring 17 en 18 word beskryf hoedat daar voor die wederkoms van Christus ‘n 
neo-Babiloniese regering, godsdiens en ekonomie sal ontstaan. Die wortels van 
die Nuwe Era Beweging gaan dus duisende jare ver in die geskiedenis terug. Dit 
is niks nuuts nie! 

Die eindtydse propagering van ‘n Nuwe Era Beweging, kan na die Russies-
gebore madame Helena Blavatsky teruggevoer word wat die Teosofiese Ver-
eniging in 1875 in New York gestig het. Sy het haar openbarings en opdragte 
regstreeks van ‘n geestelike meester ontvang met wie sy telepaties in verbinding 
was. Sy was dus bloot ‘n medium vir hoër, demoniese magte wat deur haar 
gewerk het. Na aanleiding van hierdie openbarings het sy in 1877 die boek Isis 
Unveiled geskryf en in 1888 The Secret Doctrine wat uiteindelik ses volumes be-
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slaan het. Hierin bespreek sy die geheime leerstelling wat volgens haar geeste-
like meester die grondslag van alle godsdienste, filosofiese stelsels en kennis-
sisteme vorm. In die inleiding tot Volume 1 van The Secret Doctrine sê sy: 

Die leerstelling in hierdie volumes behoort nie net tot die Hindoe, die Zoroastris, die 

Chaldeër of die Egiptenaar nie, ook nie eksklusief tot die Boeddhisme, Islam, Judaïs-

me of die Christendom nie. Die Secret Doctrine is die essensie van al hierdie gelowe. 

In hulle vroegste oorsprong het hulle daaruit voortgespruit. Nou moet die verskillen-

de godsdienste terug herlei word na die oorspronklike wysheid waaruit elke dogma 

en mistiese leer gegroei, ontwikkel en gevestig geraak het. 

Die Nuwe Era doelstelling is dus om alle godsdienste, insluitende ‘n vervals-
te weergawe van die Christendom, in ‘n alliansie van wêreldgodsdienste met 
mekaar te verenig. Dit moet dan saam met valse leerstellings soos evolusie, 
reïnkarnasie, metafisika, parapsigologie, astrologie, panteïsme en sosialisme na 
die mistiese bron van Luciferiese wysheid teruggevoer word waaruit dit ontstaan 
het. Sodoende kan daar ware eensgesindheid in die wêreld geskep word, en kan 
alle mense se lewens volgens dieselfde, Luciferiese beginsels gereël word. 

Omdat die tyd in 1875 nog nie daarvoor ryp was nie, het madame Blavatsky 
se geestelike meester (‘n demoon) aan haar die opdrag gegee dat die Teosofie-
se leerstelling en die ideaal van ‘n verenigde wêreld wat volgens ‘n eenvormige 
esoteriese kennissisteem en godsdiensstelsel bestuur sal word, vir ‘n honderd 
jaar geheim gehou moes word. In dié tyd moes dit slegs aan geïnisieerde lede 
van die beweging bekend gemaak word. Die openbaringsfase moes in die laaste 
kwart van die 20ste eeu geskied, wanneer die algemene denkklimaat as gevolg 
van die antichristelike invloed van ideologieë soos liberalisme, sosialisme, hu-
manisme, pragmatisme, globalisme, en die gevolglike verval in fundamentele 
Christelike denke, meer ontvanklik vir die Nuwe Era idees sou wees. 

Kort ná 1975 het die openbaringsfase van die Nuwe Era Beweging begin. In 
1977 is die Tara organisasie onder die leiding van Benjamin Creme in Londen 
gestig, en is aangekondig dat die gemeenskaplike messias van alle gelowe nou 
hier is en net die regte tyd afwag om homself as wêreldleraar te openbaar. As 
die Maitreya Boeddha kom hy uit ‘n Boeddhistiese tradisie, maar hy is terselfder-
tyd ook die verpersoonliking van die Hindoes, die Moslems, die Jode én die 
Christene se messiaanse verwagtings. Hy stel homself voor as die universele, 
kosmiese Christus van alle gelowe. Creme het ‘n boek oor hom gepubliseer met 
die titel The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom. 

In die tydperk sedert 1975 het verskeie Oosterse kultusse met hulle esote-
riese lerings ‘n sterk aanslag op tradisionele Westerse denke gemaak. Hier-
onder is Hindoeïstiese Transendentale Meditasie, joga, Zen Boeddhisme en die 
Bahai geloof. Hulle baan almal die weg terug na die mistiek en het ‘n duidelike 
Oosterse grondslag vir gebruike soos ‘Christelike meditasie’ gelê. 

Nuwe Era organisasies 

Die netwerk van organisasies en bewegings waardeur die Nuwe Era ideologie 
gepropageer word, word by die dag meer intensief en uitgebreid. Hoewel die 
beweging tans nog koploos is omdat die verwagte wêreldleier nog nie sy versky-
ning gemaak het nie, is daar reeds ‘n groot aantal organisasies opgebou wat die 
aanvoorwerk vir die nuwe bedeling doen. Hulle funksioneer op verskillende 
vlakke, soos hieronder uiteengesit: 
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  Kernorganisasies 
Die binnekring van die beweging is Luciferies. Die einddoel daarvan is om 
Lucifer te aanbid en die hele aarde aan sy direkte beheer te onderwerp. Organi-
sasies op hierdie vlak sluit die drie top grade van Vrymesselary in, die Illuminati 
en ander geheime ordes. Verder is daar Planetary Citizens en Lucis Trust 
(vroeër die Lucifer Publishing Co.), waarin openlike erkenning aan Lucifer gegee 
word. Een van die leidende bewegings in dié stadium is Planetary Initiative for 
the World we Choose, onder die leiding van David Spangler. Hy is ook die hoof 
van Planetary Citizens. 

  Middelorde-organisasies 
Daar is reeds ‘n wêreldwye netwerk van organisasies opgebou wat dikwels ook 
diep in die mistiek betrokke is. Hulle verberg hulle okkultiese karakter deur die 
gebruik van terme soos die universele God van alle gelowe, meesters van 
wysheid, geestelike gidse, die komende wêreldleraar, die hoër self, ‘n kosmiese 
bewussyn en psigiese kragte. Hulle primêre taak is om ‘n denkklimaat te skep 
wat bevorderlik vir die oorskakeling na ‘n nuwe wêreldorde sal wees. 

Die bekendste van hierdie organisasies is die Vrymesselaars (ook minder 
ingeligte laer grade), Tara, New Group of World Servers, World Future Society, 
die Association for Humanistic Psychology, die World Council of Wise Persons, 
die Teosofiese Vereniging, die Klub van Rome, die Humanistiese Beweging, 
Global 2000, verskeie Oosterse meditasiekultusse, die Astrologiese Vereniging, 
asook ‘n aantal vredesbewegings en ekologiese groepe wat hulleself onder 
Nuwe Era simbole soos reïnkarnasietekens en gebreekte kruise skaar. Ander 
simbole wat algemeen gebruik word, sluit in die reënboog, die piramide, die 
derde of alsiende oog, 666, die jin en jang, die pentagram, pegasus, spirale en 
beeldjies van persone in ‘n lotusposisie wat meditasie uitbeeld. 

  Frontorganisasies 
Die Nuwe Era Beweging beskik oor die spontane samewerking van ‘n groot 
aantal frontorganisasies wat sy ideologie van globalisme, godsdienseenheid en 
die gebruikmaking van kosmiese kragte vir die verkryging van ‘n hoër bewus-
synsvlak bevorder. Hulle tree, bewustelik of onbewustelik, as fronte vir die pro-
pagering van hierdie ideologie op. Daar is tekens dat hulle én die Nuwe Era Be-
weging as natuurlike bondgenote nader aan mekaar beweeg en kragte vir hulle 
gemeenskaplike doelstelling saamsnoer. 

Onder hierdie frontorganisasies tel die Oosterse godsdienste, die Rooms-
Katolieke Kerk, ekumeniese liggame soos die Wêreldraad van Kerke, die Par-
lement vir Wêreldgodsdienste, die Wêreldkonferensie vir Godsdiens en Vrede, 
Die Verenigde Godsdienste Inisiatief (waaruit die stigting van die Verenigde 
Godsdienste Organisasie beplan word), die Verenigde Nasies en sy agentskap-
pe, die Wêreldbank, die Internasionale Monetêre Fonds, verskeie groot bankiers 
en multinasionale maatskappye, die CFR, die Royal Institute of International Af-
fairs, asook verskeie regerings, politieke bewegings, opvoedkundige instellings 
en invloedryke mediagroepe wat die openbare mening sterk kan beïnvloed. 

Die moderne tydsgees in die wêreld het al grootliks ten gunste van die Nuwe 
Era Beweging, die nuwe wêreldorde, humanisme, die intergeloofsbeweging, die 
realisering van die volle potensiaal van die mens deur die gebruik van psigiese 
kragte, en die toelating van onbelemmerde menslike vryhede van spraak, uit-
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drukking, seksuele oriëntasie en godsdienstige oortuiging ontwikkel. 

 

 

Voorbeelde van Nuwe Era simbole 

1-3. Hierdie simbole stel aldrie die antichristelike 666 van Openbaring 13:18 voor. F is 
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die sesde letter van die alfabet, vandaar die verband tussen FFF en 666. 
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4-5. Die inwaartse en uitwaartse bewegings van spirale word met die lewensproses van 

in- en uitaseming, die jin en jang, die siklusse van evolusie, en die ritmes van die 

natuur verbind. Alles wat spiraalvormig is, is belangrik. In ‘n warrelwind of sikloon 

is die beweging opwaarts na kosmiese sfere. ‘n Draaikolk het ‘n afwaartse suigbewe-

ging en genereer ook baie krag.’n Doolhof is ‘n horisontale reis na die onbekende. 

6.    Die wit perd, saam met die VN wapen, is die simbool van vrede deur mag. Dit beeld 

ook die ideaal van ‘n nuwe wêreldorde uit, waarin die organisasie self die hand-

hawer en afdwinger van wêreldvrede en -eenheid sal wees. 

7.     Die songod is die skeppergod wat die gewer van lig en lewe is. Dit is die universele 

god van alle gelowe, en dus ‘n simbool van godsdienseenheid.  

8.    Kristalle word algemeen gebruik om kosmiese strale in ‘n vertrek of op ‘n persoon te 

fokus. Dit bevorder rustigheid, kalmte en genesing, en verseker ook mooi drome. 

9.   Die gebreekte kruis is die simbool van ‘n humanistiese vrede buite Christus. Die 

kruis van Jesus word verwerp en gebreek sodat mense van alle oortuigings hande 

kan vat om vrede op aarde te skep en hulle eie heil uit te werk. 

10.  Die jin en jang word in die Oosterse mistisisme as die skeppende krag in die heelal 

beskou. Die twee pole moet altyd in volkome balans wees sodat die kosmiese krag-

vloei kan plaasvind. Jin is die negatiewe pool wat swart, koud, stadig en vroulik is, 

en jang is die positiewe pool wat wit, warm, vinnig en manlik is. 

11. Die sekelmaan stel die hemelgodin voor wat liefde, vroulikheid en versorging uit-

beeld. Die ster is Lucifer, en towerkrag word daaraan verbind. 

12.  Die driehoek met die drie sirkels wat oorvleuel en daardeur drie sesse vorm, stel 

holisme voor, of eenheid tussen die mens se gees, siel en liggaam. 

13.  Die alsiende oog in die piramide dui op insig in die verborge dinge. Dit word dik-

wels as ‘n derde oog op ‘n persoon se voorkop uitgebeeld. Die piramide word as ‘n 

sterk fokuspunt van kosmiese krag beskou, en kan bv. genesende krag uitstraal. 

14.  Oneindigheid word deur hierdie simbool voorgestel, omdat die lyn daarvan altyd 

voortgaan. Dit neem die vorm van drie sesse aan wat inmekaar gevleg is. 

15.  Die Egiptiese heilige kewer is ‘n simbool van reïnkarnasie. 

16.  Die hakekruis stel die verwerping van Christus en die verheffing van die mens in sy 

plek voor. Dit lei ook na verwronge voorstellings van die evangelie van Christus. 

17.  Die ankh-kruis is ‘n simbool van ewige lewe en bestaan uit ‘n kombinasie van die 

vroulike en manlike tekens van Isis en Osiris in die Egiptiese mitologie. Seksbe-

wustheid word ook hieraan gekoppel. 

18. Die reënboog is een van die belangrikste simbole in die Nuwe Era ideologie. 

Volgens hulle moet elke mens ‘n reënboog in sy hart hê. Dit is die reënboog 

(antakarana) wat d.m.v. meditasie na jou hoër self, dieper self, of die god binne-in 

jou lei. In werklikheid is dit ‘n mistiese brug na Lucifer wat aan ‘n persoon toegang 

tot ‘n nuwe wêreld verleen, asook ‘n nuwe selfbeeld en kosmiese bewussyn. 

Gevoelens van vrede en die eenheid van alle dinge neem van só ‘n persoon besit. 

19.  Die kristalbal dui op die vermoë om in die toekoms te kan insien en te profeteer. 

20.  Die mitologiese wit perd, unicorn, word met die Nuwe Era utopia op aarde verbind.  
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Die bedeling van Akwarius 

Die nuwe bedeling waarvoor die Nuwe Era Beweging homself nou voorberei, 
word die bedeling van Akwarius genoem. Dit is ‘n astrologiese begrip en is 
afgelei van die beweging van die son deur die twaalf sterrebeelde in die sodiak, 
soos van die aarde af waargeneem. Benewens die jaarlikse siklus deur die 
twaalf sterrebeelde, is daar ook ‘n groter baan waarvolgens die son in ‘n omge-
keerde orde langsaam deur die sterrebeelde beweeg. Op grond hiervan word 
daar bedelings van 2000 jaar elk onderskei. 

Michal Eastcott en Nancy Magor maak in hulle boek Entering Aquarius die 
bewering dat elke konstellasie waardeur die son beweeg, die aarde in ‘n bepaal-
de gebied van kosmiese beïnvloeding plaas. Die periode tussen 2000 en 4000 
jaar voor Christus was die bedeling van die Bul (Taurus). Die bul was ‘n heilige 
simbool in die mitologie van daardie tyd. Die 2000 jaar voor Christus was die 
bedeling van die Ram (Aries). In dié tyd was die offerlam (‘n rammetjie), asook 
die sondebok, ‘n godsdienstige simbool in Israel én ander volke. Israel is ernstig 
vermaan omdat hulle ‘n goue kalf vereer het, omdat dit na bewering ‘n simbool 
van die vorige, uitgediende, bedeling was. 

Met die koms van Christus het die bedeling van die Visse (Pisces) aange-
breek. Die vis is dikwels as simbool van die Christendom gebruik, ook in som-
mige van die gelykenisse. Van die dissipels was self vissermanne wat daarna 
vissers van mense geword het. 

In die tydperk van die Visse het die klem volgens astroloë op gesag, idea-
lisme en die fanatiese toewyding aan ‘n saak geval. Hierdie eienskappe het na 
‘n duidelike mate van militantheid in mense se godsdiens en nasionale lewe 
gelei, vandaar al die oorloë en godsdiensvervolging. 

Die gees van fanatiese toewyding aan sake het egter ook positiewe resultate 
in die vorm van ‘n groot aantal ontdekkings en wetenskaplike vooruitgang in die 
wêreld opgelewer. Die mensdom is in dié tyd van die vlak van barbarisme af tot 
in die beskawing van die kerneeu opgehef. Twee groot godsdienste is ook in dié 
tyd gevestig, naamlik Islam en die Christendom. 

Die einde van die bedeling van die Visse het nou, ná 2000 jaar, aangebreek; 
gevolglik moet die mensdom voorberei word om die bedeling van die Water-
draer (Akwarius) binne te gaan. Oor die simboliek van die Waterdraer word ook 
na die Bybel verwys, naamlik ‘n aanduiding wat Jesus voor die laaste pasga aan 
sy dissipels gegee het: “Kyk, as julle in die stad ingaan, sal ‘n man julle ontmoet 
wat ‘n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan” (Luk. 22:10). Daar 
word gesê dat die Waterdraer al die tyd voor ons uitgestap het, en dat die deur 
na die volgende bedeling nou oopswaai. 

Die tyd het aangebreek om na die hoër vlak van die universele mens (homo 
universalis) te evolueer. Dit behels die ontwikkeling van ‘n veranderde, kos-
miese bewussyn sodat die onderlinge eenheid van alle dinge begryp kan word. 
Wanneer dié ‘verligting’ ingetree het, sal dit nie meer nodig wees om godsdiens-
tige en nasionale belange na te streef en daarvoor te veg nie. Alles sal dan een 
wees. In voorbereiding hierop moet alle dinge soos ‘n rustig vloeiende stroom in 
harmonie met mekaar gebring word. Die donker en stormagtige nag van Pisces 
is verby, en nou breek die lig van ‘n nuwe bedeling van eenheid en versoening 
deur. Die groot uitdaging van ons tyd is om dié mense te oortuig wat nog aan 
die ou orde vashou en sodoende verdeeldhede regverdig en voortsit. 
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‘n Sterk oproep word deur Nuwe Era aanhangers gedoen dat mense moet 
leer hoe om uit die groot skatkamer van kosmiese wysheid te put. Die stelling 
word gemaak dat in alle beskawings die sterrekykers, of astroloë, die wyse 
manne, profete en sieners was wie se advies oor feitlik alle sake ingewin is. Wat 
sê die Bybel oor hierdie kosmiese bron van wysheid, en sy okkultiese towerkrag, 
wat al vir duisende jare deur baie mense geraadpleeg word? 

Tree tog op met jou besweringe en met die menigte van jou towerye waarmee jy jou 

vermoei het van jou jeug af; miskien kan jy iets uitrig, miskien kan jy skrik aanjaag! 

Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne; laat hulle tog optree en jou red – 

die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal 

kom. Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle verbrand; hulle kan hulself 

nie red uit die mag van die vlam nie – dit is geen kool om by warm te word nie, geen 

vuur om daarvoor te sit nie (Jes. 47:12-14). 

Hierdie mense, wat nie skroom om uit die Bybel aan te haal om geloofwaar-
digheid aan hulle dwalings oor ‘n valse eenheid en kosmiese kragte te gee nie, 
maak net hulle eie oordeel nóg groter.  

Grondgedagtes 

Die drie basiese beginsels waarop die Nuwe Era filosofie berus, is die volgende: 

1. Alles is een (monisme) 
Alles wat bestaan is onderdele van ’n groter geheel. In die materiële én geestes-
wêreld is daar ‘n onderlinge samehorigheid tussen alle dinge, en hierdie geheel-
beeld wat gebroke geraak het, moet herstel word. Op die vertikale vlak moet die 
selfopgelegde grens tussen die natuurlike en die bonatuurlike oorgesteek word, 
sodat die mens se leefwêreld met die kosmiese sfeer verenig kan word. Op die 
horisontale vlak moet mense daarteen waak om grense tussen rasse, kulture, 
godsdienste en politieke ideologieë te trek, omdat dit na verdeeldheid en die na-
jaag van konflikterende groepsbelange lei. Hierdeur word die kosmiese eenheid 
en harmonie in die wêreld versteur. 

Monisme moet op alle terreine deur ‘n proses van sintese, samevloeiing en 
die bou van versoeningsbrûe bevorder word. Daar is nie ‘n antitese in die heelal 
nie, dus is daar niks wat wesenlik sleg en boos is nie – daar is nie ‘n duiwel, ‘n 
Antichris, bose geeste of ‘n hel nie. Al wat sleg en boos is, is die sterk neiging by 
oningeskakelde mense tot verdeeldheid, onverdraagsaamheid en die veroorde-
ling van andersdenkendes as gevolg van die bevordering van selfsugtige be-
lange. Hierdie vorm van boosheid moet in die nuwe era beveg en uitgeroei word. 

2. Alles is God (panteïsme) 
God is in alles aanwesig – in alle mense én ook in die natuur. Soms word hy as 
die Kosmiese Intelligensie beskryf, maar meesal net as ’n onpersoonlike kos-
miese krag (cosmic life force of vital force). Omdat hierdie kosmiese lewenskrag 
in die hele skepping werksaam is, is daar ook ‘n mistiese element in die natuur 
en in moeder aarde aanwesig. In die natuur, die diereryk én onder mense vind 
daar ‘n geleidelike evolusieproses na hoër lewensvorme plaas. Die dood is net 
‘n illusie omdat een lewensiklus deur ‘n ander opgevolg word. Deur reïnkarnasie 
kom die mens telkens weer terug aarde toe om sy ontwikkeling na hoër vorms 
van bewussyn (of goddelikheid) voort te sit. Sodoende ontwikkel die goddelik-
heid in hom verder. 
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3. Ons is God (selfvergoddeliking) 
Omdat die mens op die toppunt van die evolusieleer is, ervaar hy ook die hoog-
ste vlak van bewussynsontwikkeling. Hy is van die mistiese, kosmiese wêreld 
bewus, en kan verder daarin opgaan na hoër vlakke van vergoddeliking. Deur 
tegnieke soos meditasie moet hy een met die kosmiese kragwêreld rondom hom 
word, dan kan hy uiteindelik die vlak van ‘n meester van wysheid bereik. Só ‘n 
persoon is dan self ‘n god omdat hy met die Christus- of Boeddha-bewussyn 
beklee is. Dit verwys na die kosmiese Christus van alle gelowe. 

Daar is ook ‘n kollektiewe sin waarin die hele mensdom as God beskou word. 
Alle mense vorm saam die universele brein (die sg. global brain). Indien ‘n groot 
groep mense se gedagtes en kosmiese energie almal op een gebied of onder-
werp gekonsentreer word, kan daar kragte vrygestel word wat groot verande-
rings teweeg sal bring. Om hierdie rede word daar groot gesamentlike medita-
siesessies gereël om op probleemareas in die wêreld te konsentreer en aan 
positiewe gedagtes van eenheid en harmonie te dink. Só, sê die Nuwe Era 
Beweging, kan die mens sy eie lotgevalle bepaal, haat en verdeeldheid teëwerk 
en die gevaar van ‘n dreigende derde wêreldoorlog afweer. Die ‘god van hierdie 
wêreld’ moet dus nie verdeeld wees nie, maar verenig. 

Kosmiese bewussyn 

Een van die belangrikste doelstellings van die Nuwe Era Beweging is om kontak 
en uiteindelike eenwording tussen mense en die kosmiese kragte van die heelal 
te bewerkstellig. Dit gaan met ‘n bewussynsverandering, die vermoë tot buitesin-
tuiglike waarneming, en ‘n totaal nuwe werklikheidsbeeld gepaard. Die volgende 
stappe word in hierdie bewussynsontwaking gevolg: 

 ‘n Nuwe selfontdekking 

Eers moet die persoon ‘n selfontdekking doen waarin hy van sy inherente godde-
likheid bewus word. Die ontdekking hiervan word deur meditasie gedoen, en dit 
gaan met die besef gepaard dat alles een is omdat god in alles is. Hierdie besef 
ontstaan in die onverkende dieper lae van sy kreatiewe regterbrein, waar sy kos-
miese bewussyn en latente psigiese kragte na bewering gesetel is.  

 ‘n Besluit vir dieper betrokkenheid 

In hierdie stadium van die ontwaking van ‘n nuwe bewussyn word die persoon 
gekonfronteer met die noodsaaklikheid van intensiewe skoling in die beoefening 
van buitesintuiglike waarneming en die aanwending van kosmiese kragte vir ‘n 
verskeidenheid doeleindes. ‘n Keuse vir dieper betrokkenheid moet dus gemaak 
word. Hy/sy kan dan ‘n kultuslid van ‘n meditasiegroep (soos Transendentale 
Meditasie), joga, astrologie, fortuinvertellery of spiritisme word. 

 Intensiewe meditasie 

Die belangrikste psigo-tegniek wat vir inskakeling (attunement) by die kosmiese 
sfeer gebruik word, is meditasie. Dit moet gereeld en gedissiplineerd beoefen 
word. Die persoon moet volkome ontspan, aan niks dink nie en homself van die 
bestaande werklikheid afsluit. Vir die oorskakeling na ‘n alternatiewe bewussyn 
word ‘n mantra gebruik, wat ‘n gebed of towerspreuk is. In Transendentale Medi-
tasie is die mantras die name van Hindoe-gode (m.a.w. demone). Die woord of 
frase word oor en oor herhaal totdat ‘n alternatiewe bewussynstoestand intree. 
Só ‘n persoon ontvang dan verligting en sien homself én die wêreld heel anders 
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as tevore. Hy ontvang allerlei ingewings en hoor selfs ook stemme wat met hom 
praat. Geestelike metgeselle en gidse doen hulleself aan hom voor. 

 Psigiese gawes 

Die oorgang na die kosmiese kragwêreld stel verskeie psigiese gawes tot die 
beskikking van die mediteerder. Dit sluit paranormale vermoëns soos helder-
siendheid, buitesintuiglike waarneming, toekomsvoorspelling en selfgenesing in. 
‘n Persoon kan ook ‘n super geheue kry wat hom help om maklik te leer. Die 
ontsluiting hiervan is deel van ‘n Nuwe Era leermetode wat as suggestopedie 
bekend staan. Kinders word geleer om ontspanningsoefeninge te doen en na 
ritmiese barokmusiek te luister totdat hulle in ‘n meditatiewe toestand na die so-
genaamde regterbrein oorskakel. Inligting kan dan deur ‘n onderwyser in hulle 
onderbewussyn se super geheuevlak ingelees word, en hulle sal dit onthou. 

 Kanaliseerders 

Daar is tans duisende hoogs bedrewe Nuwe Era-lede wat hulle dienste as 
kanaliseerders, of psigiese konsultante, aan die publiek bied. Die meeste van 
hulle het ‘n geestelike gids met wie hulle telepaties in verbinding is. Hierdie gees 
sal dan aan die persoon antwoorde verskaf op die vrae wat mense aan hom vra. 
Sodoende kanaliseer die konsultant net die kosmiese wysheid en krag deur hom 
na die behoeftige persoon. Hy is dus niks anders nie as ‘n spiritistiese medium. 
Daar is ook ander genesingspraktyke wat gebruik word, bv. akupunktuur, om 
blokkasies in die kosmiese energievloei in ‘n persoon se liggaam te vewyder. 

 Benutting van kosmiese fokuspunte 

Daar word ook massa-aksies gereël waarin groot groepe mense op bepaalde 
tye en plekke saam mediteer om kosmiese energie op ‘n sekere land of ge-
meenskap te fokus. Vrede, eenheid en harmonie sal dan in só ‘n gemeenskap 
intree. Hierdie gebruik is glo op sy effektiefste indien dit in die omgewing van 
een van die fokuspunte vir kosmiese energie beoefen word. Hieronder is Tafel-
berg in Kaapstad, Stonehenge in Engeland, die Egiptiese piramides, die Olim-
pusberg in Griekeland, die Gangesrivier in Indië, Berg Fuji in Japan, Central 
Park in New York, ens. 

 Meesters van wysheid 

‘n Persoon wat tot in die diepste verborgenhede van die kosmiese wêreld inge-
dring en ‘n hoë vlak van bewussynsontwikkeling bereik het, word as ‘n meester 
van wysheid beskou. Sulke persone word ná hulle dood avatars (opgevare 
meesters) wat deur hulle volgelinge aanbid word. Onder die bekendstes van 
hulle is Krishna en Boeddha. Hulle esoteriese wysheid word deur spiritistiese 
mediums (ghoeroes) op aarde verkondig.  

Aan westerlinge wat miskien nog skepties teenoor die filosofie en tegnieke 
van die Oosterse godsdienste staan, bied die Nuwe Era Beweging dieselfde 
okkultiese kragte in ander pakkette aan. Onder die dekmantel van humanistiese 
sielkunde en suggestopedie word programme vir regterbreinontwikkeling, para-
normale vermoëns, psigiese kragte en ‘n nuwe selfbeeld aan mense gebied wat 
op dieselfde mistiese grondslag berus. Die voordele van hoër werksdoeltreffend-
heid, psigiese genesingskrag en hoogs effektiewe studiemetodes word as die 
voordele van die Nuwe Era bewussynstransformasie en die ontdekking van jou 
hoër self voorgehou. Hierdie tegnieke sluit ten nouste by dié van die ghoeroes 
aan. Ook in baie kerke word Hindoeïstiese Transendentale Meditasie (TM) as 
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sg. Christelike meditasie aangeleer. Dit word ‘n selfverlossingsleer en ‘n inkeer 
na binne waar die kosmiese christus (die god binne-in jou) ontdek word! 

Gebed 

Die volgende standaard gebed is wêreldwyd onder Nuwe Era aanhangers, as-
ook onder niksvermoedende meelopers, versprei om gereeld op vasgestelde tye 
gebid te word: 

From the point of Light within the Mind of God, 
Let Light stream forth into the minds of men. 
Let Light descend on Earth. 
From the point of Love within the Heart of God, 
Let love stream forth into the hearts of men. 
May Christ return to Earth. 

From the centre where the Will of God is known, 
Let purpose guide the little wills of men – 
The purpose which the Masters know and serve. 

From the centre which we call the race of men, 
Let the Plan of Love and Light work out. 
And may it seal the door where evil dwells. 
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth. 

Die rede vir die bekendstelling van hierdie gebed word só deur die Nuwe Era 
uitgewer, Sundial House, in hulle publikasie, The Mantram of the New Age – the 
Great Invocation and how to use it, verduidelik: 

In 1945 is hierdie gebed, of Mantram, in die Weste bekend gestel. Dit is toe lankal 
reeds deur die mistiese wysgere gebruik… Deur die eeue het die mensdom in tye van 
krisisse smeekbede tot ‘n hoër mag gerig. Elke tydperk het in reaksie op sy 
besondere konflikte en spanning sy eie vorm van gebed ontwikkel. Vandag, terwyl 
ons deur die probleme en uitdagings van die oorskakeling na ‘n Nuwe Era 
gekonfronteer word, is hierdie groot Gebed, of Mantram, tot ons beskikking om ons 
vir die oorgang na die Nuwe Era te bekragtig. 

Die oppervlakkige waarnemer mag dalk hierdie gebed in orde vind. Gegewe 
die Oosterse godsbegrip en die feit dat hulle die naam Christus vryelik met an-
der name vervang, is dit ‘n baie subtiele en bedrieglike poging om die Christen-
dom ook by hulle vervalste wêreldgodsdiens te betrek. 

Wanneer hierdie gebed ontleed word, word dit duidelik dat dit op die volgen-
de verwerplike beginsels berus: 

 Panteïsme 

Omdat God volgens panteïstiese beskouings in alle mense aanwesig is, is hier-
die gebed ‘n poging om soveel as moontlik mense se kollektiewe aandag op die 
sentrale gedagte van liefde te vestig, sodat hulle dienooreenkomstig kan optree. 
Die Nuwe Era Beweging beskryf hierdie gebed tot hulle god só: 

Dit druk sekere basiese waarhede uit wat mense as vanselfsprekend aanvaar – die 

waarheid van die bestaan van ‘n Intelligensie aan Wie ons vaagweg die naam God 
gee; die waarheid dat agter al die skyn, die motiverende krag van die heelal Liefde is; 
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die waarheid dat liefde en intelligensie die gevolge is van wat ons die Wil van God 
noem; en dan ook die klaarblyklike waarheid dat slegs deur die mensdom self kan 
die goddelike Plan uitgewerk word. Niemand kan hierdie gebed op ‘n deurdagte en 
ernstige wyse gebruik sonder dat daar groot veranderings in sy eie lewe plaasvind 
nie. Die voortdurende vestiging van die gedagtes op Lig, Lewe, en die Goddelike Wil, 
kan nie anders as om gevolge te hê nie. As die Groot Gebed reg gebruik word op ‘n 
groot skaal, en dit ‘n wêreldgebed word, sal dit in die mensdom die Lig, Lewe en 
Geestelike Krag laat ontwaak wat die deur sal sluit waar boosheid woon (Sundial 
House, ibid.). 

Volgens dié gebed lei panteïsme na kosmiese humanisme. Die mens moet 
sy goddelike, kosmiese dimensie ontdek, homself deur sy eie pogings verander 
en sodoende na hoër vlakke van geestelike ervaring en morele lewe ophef. 

 Psigiese kragte 

Die mens moet sy inherente psigiese kragte in werking stel om sy doel te bereik: 
“Laat Lig op die aarde neerdaal, is ‘n direkte oproep op die Bron van Lig en ook 
‘n stimulus vir diegene wat die oproep doen… Die energie van die psige moet 
veral in hierdie strofe gebruik word om illuminasie en verligting in die gees van 
mense tot gevolg te hê” (Sundial House, ibid.). 

 Die universele Christus 

Oor die identiteit van die kosmiese Christus draai hulle geen doekies om nie – 
hy is die universele Christus van alle gelowe, aldus Sundial House (bid.): 

Mag Christus na die aarde terugkeer, is ‘n vreugdevolle en oorwinnende stelling oor 
die verwagting van mense oral op aarde dat die Wêreldleraar, die Avatar wat die 
volgende ontplooiing van die Godsplan sal laat geskied, sy verskyning in ons kritieke 
tye sal maak. Die woord Christus sluit baie meer as net die hoof van die Christelike 
kerk in. Dit is die Wêreldleraar van die huidige tydvak, en hy is in die Ooste as Heer 
Maitreya, Boeddha en die Imam Mahdi bekend. 

 Meditasie en kosmiese kragte 

Deur meditasie word mense kanaliseerders van kosmiese energie, en dus krea-
tiewe herskeppers van die wêreld: 

Meditasie is die vereniging van die energie van die verstand, die hart en die wil. Dit is 
die hoogste vorm van gebed wat daar is. Deur smeekbede en meditasie word met 
geestelike energie in verbinding getree en word dit ook in beweging gebring. Deur 
duidelike verstandelike persepsie en beheerde gedagtes kan dié krag begeer en as ‘n 
werklikheid in ons daaglikse leefwêreld ingebring word (Sundial House, ibid.). 

Die krag van positiewe denke, meditasie en visualisering verleen aan die 
mens die kreatiewe vermoë om dinge te verander. Sekere misleide Christelike 
groepe beoefen hierdie mistiese, Oosterse psigo-tegnieke intensief. 

 Die Plan van Liefde en Lig 

Die Nuwe Era Beweging se Plan van oorname berus op die implementering van 
hulle universele en antichristelike beskouings van liefde, lig, en die mistiese 
broederskap van alle mense: “Die dringende behoefte van die Nuwe Era is ‘n 
oproep vir lig op ons weg, en vir liefde en broederskap” (Sundial House, ibid.). 
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Liefde en broederskap 

‘n Sterk tema in die Nuwe Era boodskap is liefde en broederskap. Die universele 
geldigheid van hierdie boodskap is só suksesvol gepropageer dat dit tans die 
oorheersende tema in die prediking van die meeste godsdienste is. Hierdie hu-
manistiese liefde is só groot en lewensbelangrik vir almal se voortbestaan, dat 
dit deur geen dogma ingeperk of aan sekere gelowe alleen toevertrou word nie. 
Alle mense moet voortdurend hierop konsentreer sodat hulle alle ander groepe, 
ongeag kultuurverband of geloof, ten volle kan aanvaar en sonder enige voorbe-
houd liefhê. Hierdie liefde moet dus nie eng gedefinieer word nie. 

In die lig hiervan moet die Christendom sy vooroordele teenoor ander gelowe 
laat vaar en broederlik met hulle assosieer. Waar verwydering as gevolg van 
onkunde of dogmatiese onbuigbaarheid ingetree het, moet daar nou brûe van 
liefde en eenheid gebou word. 

Die Nuwe Era skrywer, Michal Eastcott, sê in sy boek The Spiritual Hierarchy 
of the World die volgende oor Jesus se liefdesbediening: 

Deur sy werk in Palestina weet ons dat Hy die volheid van die begrip liefde gevestig 
het. Dit is egter nie so algemeen bekend nie dat Hy in dié opsig die werk voltooi het 
wat omtrent vyf eeue tevore deur Boeddha begin is. Die Verligte Een, soos wat 
Boeddha dikwels genoem word, het die weg van Verligting bekend gemaak. Deur sy 
lewe en onderrig het hy Wysheid, as die een deel van die groot dubbele aspek van 
God, nl. Liefde en Wysheid, gevestig. Christus het die manifestasie van die ander 
aspek gebring, naamlik Liefde. 

Die Nuwe Era Beweging het inderdaad geen besware as die liefde van Chris-
tus verkondig word nie, solank dit net nie aan sy kruisdood gekoppel word nie. 
Die bloed en die kruis moet heeltemal verswyg word, omdat dit nie by die Nuwe 
Era ideologie inpas nie. Daar moet eerder gekonsentreer word op onderwerpe 
soos die koninkryk van God wat in mense se harte is, en dat hulle dit net moet 
ontdek en ontwikkel om self gode te word. Die gedagte van sterwe en selfkruisi-
ging is heeltemal in stryd hiermee, daarom word die kruisdood van Jesus deur 
hulle as dwaasheid beskou. In sy boek, The Path of the Masters, sê Santon Ki 
Shiksha die volgende oor die Christelike evangelie: 

Toe die nuwe godsdiens geformuleer en bekend gestel is, was dit weinig minder as ‘n 
allegoriese gedaanteverwisseling van Judaïsme. Jesus het nou die offer geword, die 
Lam wat van die grondlegging van die wêreld af geslag is. Dit is sy bloed wat die 
sondes van die wêreld sou wegneem… As gevolg hiervan het die werklike sending 
van Jesus, naamlik om sy dissipels te laat besef dat die koninkryk van die hemel in 
hulle is, in ‘n bloedige tragedie verander… Dit was ‘n groot belediging vir die ver-
hewe doel van die Meesters. 

Waarom wil die meesters van die nuwe wêreldorde mense van die kruis af 
weghou? Sodat hulle nie gered kan word nie! In hulle ongeredde, vormgods-
dienstige toestand kan mense maklik beïnvloed word om verleidende geeste en 
leringe van duiwels aan te hang (1 Tim. 4:1). 

Die liefde van God kom tot sy volle openbaring deur die kruisdood van Jesus 
Christus. Hiersonder is geen verlossing moontlik nie, daarom sê Paulus uitdruk-
lik: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade 
na die rykdom van sy genade” (Ef. 1:7). Petrus sê dat ons van ons ydele lewens-
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wandel vrygekoop is deur die kosbare bloed van Christus, soos van ’n lam son-
der gebrek en vlekkeloos (1 Pet. 1:18-19). 

Word jy aan humanistiese liefdesprediking sonder die kruis en die bloed van 
Jesus Christus blootgestel? Vlug dan haastig daarvan weg en soek die ware 
evangelie wat alleen in staat is om jou siel te red. Alle vervalsings van die Chris-
tendom is kragteloos om in die mens se geestelike behoeftes te voorsien en 
hom na innerlike vernuwing te lei. 

‘n Ander Jesus 

Omdat die Oosterse godsdienste, sowel as Rooms-Katolisisme en vervalle Pro-
testantisme, natuurlike aansluiting by die Nuwe Era se wêreldgodsdiens vind, is 
die fundamentele evangeliese Christene die beweging se belangrikste teiken. In 
hulle propagandaveldtog doen hulle hul bes om ‘n ander Jesus, ‘n ander gees 
en ‘n ander evangelie aan Christene voor te hou (2 Kor. 11:3-4). Paulus sê in 
Galásiërs 1:6-8 dat enigeen wat die evangelie van Jesus Christus verdraai, ‘n 
vervloeking genoem moet word. Dit is baie duidelik ook op die Nuwe Era Bewe-
ging van toepassing, omdat hulle ‘n Jesus sonder die kruis voorhou, en ‘n on-
bybelse kosmiese Christus wat assosiasies met die Boeddhisme en verskeie 
ander valse godsdienste het. 

Van al die aanslae wat hierdie beweging op die evangelieboodskap loods, is 
dit wat in The Aquarian Gospel of Jesus the Christ vervat is, die verregaandste. 
Dit is ‘n poging om Jesus buite die verband van die tradisionele Christendom te 
plaas, verskeie Oosterse godsdienstige titels aan Hom toe te skryf, en sodoende 
van Hom die universele, kosmiese Christus van die nuwe wêreldorde te maak, 
waarmee alle gelowe kan identifiseer. 

As aanknopingspunt neem hulle die tydperk tussen Jesus se 12de en 30ste 

jaar, en beweer dat Hy tydens hierdie 18 jaar in Indië, Nepal en Tibet was, en 
daarna ook na Egipte en Griekeland gegaan het voordat Hy met sy openbare 
bediening in Israel begin het. Hy het na bewering in Indië ‘n intensiewe studie 
van die Vedas (die heilige geskrifte van die Hindoes) gemaak, en in Nepal in die 
Himalajas Homself in die Boeddhistiese geskrifte verdiep. Hy is daar as ‘n 
reïnkarnasie van Boeddha beskou en het ook die titel Issa (Seun van God) 
gekry. In ‘n Egiptiese tempel in Heliopolis (die Stad van die Son) het Hy die amp 
van die Christus verwerf en was daarna vir sy bediening in Israel gereed. 

‘n Russiese historikus, Nikolai Notovitch, het die ‘ontdekkings’ van die Seun 
van God se reis deur die Ooste in 1897 in Tibet gemaak waar hy die geskiede-
nis van Issa opgespoor het. In aansluiting by hierdie verhaal, maar heeltemal 
onafhanklik daarvan, het die Skot, Levi Dowling, in 1908 ‘n vervalste evangelie, 
The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, gepubliseer. In die skryf hiervan het hy 
uitsluitlik van ‘n mistiese openbaringsbron, naamlik die Akasha rekords, gebruik 
gemaak. Akasha is ‘n Sanskrit woord wat vertaal kan word as die Universele 
Brein, die Kosmiese Komper of die Boek van die Lewe. ’n Menslike brein wat in 
diep meditasie ten volle met die universele brein in verbinding is, kan enige 
inligting hieruit verkry – selfs oor wat duisende jare gelede gebeur het. Die skry-
wer moes 40 jaar lank mediteer voordat hy die verborgenhede van die Akasha 
rekords kon ontrafel en verstaan. In die Akwariese Evangelie word hierdie ander 
‘Jesus’ onder meer soos volg aangehaal waar hy die panteïstiese begrip van ‘n 
onpersoonlike God verklaar, soos wat dit aktief deur die Nuwe Era Beweging 
gepropageer word: 
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Die universele God is een, en tóg is hy meer as een; alle dinge is God en alle dinge is 
een… Mense, voëls, diere en kruipende dinge is almal gode in ‘n vleeslike vorm, en 
hoe durf mens enigiets doodmaak? 

Die God waarvan ek praat is oral; hy kan nie deur mure ingesluit of op enige wyse af-
gebaken word nie. Alle mense dien God, die Een, maar nie almal sien hom dieselfde 
nie. Die universele God is wysheid, wilskrag en liefde. Nie almal sien hom as die drie-
enige God nie. Een sien hom as die God van mag; ‘n ander as die God van wysheid, 
en ‘n ander as die God van liefde. Die nasies van die wêreld sien God uit verskillende 
oogpunte, daarom lyk hy nie vir almal van hulle dieselfde nie. Die mens gee ‘n naam 
aan dié deel van God wat hy kan sien, en wat volgens hom die totaliteit van God is. 
Elke nasie sien egter net ‘n deel van God, daarom het elke nasie sy eie naam vir 
God… 

Wanneer die mens God as een met homself sien, het hy geen middelaar of priester 
nodig om vir hom in te tree nie… Elkeen van julle is ‘n priester vir homself… Stel 
julleself net in die diens van hierdie Alles in die lewe (Hfst. 28).  

Nuwe samelewingsorde 

Godsdienseenheid lei ook tot eenheidshervormings op alle ander lewensterreine. 
Die oorheersende eenheidsindroom van die Nuwe Era Beweging is die moti-
verende krag agter verskeie aksies in ‘n hele netwerk van organisasies om ‘n 
nuwe, geïntegreerde samelewingsorde op aarde tot stand te bring. Grense moet 
uitgewis word, sodat die einde van botsende en konflikterende groepsbelange 
kan aanbreek. Rasse en kulture moet sover moontlik met mekaar vermeng raak 
en hulle eie waardestelsels prysgee deur universele norme te aanvaar. Die 
nuwe orde van wêreldburgers (planetary citizens) moet só intiem by mekaar 
aansluiting vind dat hulle soos een groot wêreldfamilie (global village) sal 
funksioneer. Die Nuwe Era sielkundige, Marilyn Ferguson, sê in haar boek, The 
Aquarian Conspiracy, die volgende oor dié nuwe oriëntasie: 

Die ontdekking van ons verband met alle mans, vroue en kinders bind ons in ‘n 
ander familie saam. Om onsself as ‘n wêreldfamilie te sien wat sy probleme moet 
oplos, eerder as verskillende volke en nasies wat mekaar blameer en oplossings 
uitvoer, mag die finale paradigmaverandering wees. 

Om só ‘n samelewingsorde te kan skep, moet alle nasionale en ander grense 
uitgewis word. Volgens Ferguson gebeur dit reeds op groot skaal: 

Daar is vandag miljoene inwoners van daardie groot land, die hele wêreld. In hulle 
harte en gemoedere het oorlog, grense en dogma inderdaad gesterf. Die hele aarde 
is ‘n land sonder grense… 

Hierdie eenheidsideaal het op 6 September 2000 by die opening van die VN 
se Millenniumberaad in New York konkrete beslag gekry. Die Algemene Sekre-
taris, Kofi Annan, het die meer as 150 wêreldleiers toegespreek en gesê: “Julle 
is die leiers aan wie die wêreld se mense hulle toekoms toevertrou het. Hulle 
sien na julle op om hulle teen die groot gevare van ons tyd te beskerm… ‘n Ver-
skuiwing van verantwoordelikheid het van die individuele nasie-state af na die 
nuwe, kollektiewe geheel plaasgevind.” Sy boodskap was wesenlik: “Ons is een!” 
Dit is die groot beginsel van die nuwe wêreldorde. 
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‘n Nuwe ekonomiese stelsel 

Die herverdeling van rykdom en die vestiging van ‘n nuwe ekonomiese orde in 
die wêreld is ook hoog op die ranglys van die Nuwe Era Beweging. Alle natuur-
like hulpbronne, kapitaalbronne en nywerheidsbronne moet deur ‘n wêreldrege-
ring beheer word, en almal moet gelyke en vrye toegang daartoe hê. Daar moet 
dus ook ‘n ekonomiese gelykmakingsproses wees. 

Die wêreld moet net een monetêre stelsel hê wat sentraal beheer word. Dit 
sal ‘n wêreldregering in staat stel om alle lande én individue te beheer en sy be-
leid oral af te dwing. Eenvormigheid kan hierdeur verseker word, en die groot 
verskil tussen ryk en arm lande verminder word. 

Dit is opvallend dat die geldmagnate van die wêreld eeue lank reeds besig is 
om deur selektiewe en geheime organisasies beheer oor regerings uit te voer en 
die wêreld ekonomies en ideologies in die rigting van die nuwe wêreldorde te 
stuur. Stadig maar seker is hulle besig om in hulle doel te slaag. 

‘n Meesterplan vir oorname 

Nuwe Era leiers het ‘n dertienpuntplan (The Plan) vir die instelling van die nuwe 
wêreldorde uitgewerk: 

1.  Die hoofdoel van die Plan is om ‘n wêreldgodsdiens en ‘n nuwe, verenigde 
politieke en sosiale orde vir die hele wêreld te skep. 

2.  Die Nuwe Era godsdiens moet ‘n herlewing van die antieke Babiloniese 
godsdiens wees, waarin astrologie en kosmiese kragte opnuut ‘n groot rol 
moet speel. 

3.  Die Plan sal tot sy volle ontplooiing kom wanneer die wêreldmessias met sy 
nommer 666 geopenbaar is. Hy sal die messias van die nuwe wêreldgods-
diens wees, asook alle ander instellings van die nuwe wêreldorde. 

4.  Gidse uit die geesteswêreld sal help om die wêreld op die koms van die 
messias voor te berei. As die god-mens sal hy die hoogste meester van 
wysheid wees. 

5.  Wêreldvrede, eenheid en harmonie moet as sleutelbegrippe vir godsdiens-
tige vereniging gebruik word. 

6.  Nuwe Era leerstellings moet op alle samelewingsterreine gepropageer word. 

7.  Jesus moet as ‘n profeet en ‘n meester van wysheid aanvaar word, maar 
daar moet ontken word dat Hy God is. 

8.  Alle godsdienste moet deel van die inklusiewe wêreldgodsdiens van die 
Nuwe Era word. 

9.  Fundamentele Christelike beginsels wat in die weg van hierdie hervormings-
beweging staan, moet in diskrediet gebring en verwerp word. 

10. Kinders moet in die klaskamer met die Nuwe Era dogma beïnvloed en geïn-
doktrineer word. 

11. Die hele wêreld moet oortuig word om te glo dat die mens goddelik is. 

12. Die wetenskap en die Nuwe Era godsdiens moet een word. Metafisika, para-
psigologie, astrologie en die geloof in ander manifestasies van kosmiese 
kragte moet wetenskaplike geloofwaardigheid verkry. 
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13. Christene wat die Plan teëstaan, en wat nie aan oorreding of druk wil toegee 
om daarby in te skakel nie, sal uitgewis moet word sodat die wêreld van hulle 
invloed gesuiwer kan word. 

Bewusmakingsprogramme 

Die beweging het uitgebreide bewusmakingsprogramme en poog om nie alleen 
kerke en regerings volgens hulle beginsels te heroriënteer nie, maar ook die hele 
media-, opvoedkundige- en vermaaklikheidswêreld binne te dring. 

Veral die opvoedingstelsel moet volgens hulle radikaal verander word. Dit 
moet op die vlak van die voorskoolse kind begin en tot op die vlak van die mees 
gevorderde tersiêre instellings deurgetrek word, insluitende teologiese semi-
nariums. Leerlinge en studente se identiteitsbewustheid moet teëgewerk word 
en hulle moet voorberei word om as wêreldburgers in ‘n multikulturele, multi-
godsdienstige, nie-rassige en nie-seksistiese samelewing op te gaan. Eng leer-
stellings moet met die grootste moontlike mate van openheid na alle kante toe 
vervang word. Psigo-tegnieke moet ook vir die verkryging van hoër vlakke van 
persoonlike bewuswording aangeleer word, asook die ontsluiting van die mens 
se verborge psigiese potensiaal. Teologiese fakulteite moet tot oop fakulteite 
hervorm word waarin die Oosterse godsdienste in die leerplanne van vergely-
kende godsdiens en godsdienswetenskap ingesluit word. 

Daar word baie van die bonatuurlike, kosmiese wêreld in sekere opvoedings-
programme gemaak. Deur ‘n hernude belangstelling in astrologie word die in-
vloed van die hemelliggame op die lewens van mense bestudeer. Paranormale 
verskynsels word in ‘n toenemende mate ondersoek, en verskeie universiteite in 
die wêreld gee erkenning aan holistiese genesingspraktyke, insluitende die rol 
van tradisionele genesers soos toordokters en sjamaniste in die behandeling 
van pasiënte. Hulle psigo-tegnieke, natuurgenesingsmiddels en mistiese medi-
syne word vir baie mense aanbeveel. 

Die Nuwe Era se alternatiewe, kosmiese bewussynstoestand vind aanslui-
ting by sommige van die selfbeeldontwikkelingsteorieë waarmee in die huma-
nistiese sielkunde geëksperimenteer word. Bestuurseminare word ook vir die 
sakesektor gehou waarin hierdie nuwe selfbeeld, Silva mind control, telepatie, 
die psigiese beïnvloeding van mense, toekomsvoorspelling vir sakeprojeksies, 
meditasie en joga ontspanningstegnieke aangeleer word. 

‘n Tema wat sterk in die media- en vermaaklikheidswêreld beklemtoon word, 
is die bestaan van wesens van ‘n hoër orde in die heelal. Hulle word soms mees-
ters van wysheid of meesters van die heelal (masters of the universe) genoem 
en hulle leier is iemand soos He-man of Superman wat oor onbeperkte magte 
en groot wysheid beskik. 

Dié temas word op ‘n gedramatiseerde wyse in strokiesprente en TV verhale 
uitgebeeld, en het al die videomark verower. Dit skep ‘n heel ander ingesteld-
heid en denkklimaat by die jongmense, en bevorder gevoelens van ontevreden-
heid oor die beperkinge van hulle huidige bestaan. Hulle sien hulleself as ge-
vangenes in ‘n wêreld vol onderdrukkende strukture. Om aan hierdie wrede 
werklikheid te ontkom, soek die moderne jeug na helde wat die bestaande orde 
én die gesag van God openlik smaad, en wat aan hulle ‘n bevrydingsbeweging 
vir die gees, siel én liggaam bied. Deur verbeeldingsvlugte na dié ander wêreld 

ontvlug hulle in elk geval tydelik hulle huidige, onaanvaarbare bestaan. 
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Die hedendaagse rock sterre word ook as helde beskou. Hulle plaas geen 
demper op die verdorwe begeerlikhede van ‘n verlore siel nie, en is ten gunste 
daarvan dat hulle volgelinge ontvlugtingstegnieke soos dwelms beproef. Mistie-
se ervarings, dronkenskap, vrye seks, heksery en satanisme word as die hoog-
ste ideale in die wegbreekbeweging na vryheid en ongebondenheid voorgehou. 
Ten spyte van die selfvernietigende gevolge wat hierdie anargistiese utopia in-
hou, is die slagoffers daarvan só verdwaas en onder die beheer van ‘n vreemde 
mag, dat hulle hul lewens en toekoms verwoes sonder om twee keer te dink. 

Baie van die volwassenes van ons tyd is produkte van die goddelose kultus-
se van die sestiger-, sewentiger- en tagtigerjare. As gevolg van die ideologiese 
korrupsie in hulle akademiese skoling, die morele verval in ‘n humanistiese 
samelewing, en die geestelike disoriëntasie in dooie en afvallige kerke, soek 
baie van hulle nou na avontuur en ontvlugting in opspraakwekkende kragte wat 
in die sfeer van die mistiese wêreld is. Hierdie populêre belangstelling het na 
filmproduksies soos die volgende gelei: Star wars, The Empire Strikes Back, 
Return of the Jedi, Poltergeist, The Exorcist, Raiders of the Lost Ark, Indiana 
Jones and the Temple of Doom, ET, Close Encounters, en The Dark Crystal. 

Die wêreld is nou ryp om aan die groot superman, beoefenaar van okkultiese 
magte, anargis en valse vredevors, die Antichris, uitgelewer te word. Die Bybel 
noem hom die mens van sonde (Eng. The lawless one), die seun van die ver-
derf, en hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande 
kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (2 Thess. 2:3-9). Is jy en jou 
kinders dalk onder die slagoffers van sy intellektuele, morele en geestelike kor-
rupsie, of het jy deur die Heilige Gees verligte oë van die verstand om die 
waarheid van die leuen te kan onderskei? Die koninkryk van die duisternis werp 
nou alles in die stryd om die mensdom onder die krag van die dwaling te bring 
sodat hulle die leuens van sy valse vrede sal glo en aanneem. 

Luciferiese leerstellings 

Die drie oppergode in die Nuwe Era Beweging is: (1) die universele God van alle 
gelowe, (2) die kosmiese Christus, en (3) Lucifer. In sy boek, Reflections on the 
Christ, het die hoof van Planetary Citizens, David Spangler, ‘n hoofstuk met die 
titel, Lucifer, Christ and God ingesluit. Hierin word aan Lucifer ‘n belangrike rol in 
die bewussynsontwikkeling van die mens toegeskryf: 

Toe die mens die pad van selfverwesenliking ingeslaan het, het hy met ‘n kreatiewe 
avontuur begin… Hy kan sê dat hy die volle verantwoordelikheid aanvaar het vir wie 
en wat hy is. In hierdie opsig is hy vry. Lucifer is die wese wat die mens help om 
hierdie punt te bereik. Hy is die engel van menslike evolusie. Hy is ook die mens se 
innerlike lig. Lucifer is die gees van lig in die mikrokosmos. God is die gees van lig in 
die makrokosmos, en Christus is die brug tussen hierdie twee, wat vryheid van 
manifestasie aan die mens verleen. 

 In dieselfde boek sê David Spangler dat elke mens ‘n Luciferiese inisiasie 
nodig het om ‘n hoër bewussynsvlak te bereik. Hieruit is dit ook duidelik dat Lu-
cifer en die kosmiese Christus uit dieselfde koninkryk van die duisternis kom: 

Die ware lig van Lucifer kan nie deur donkerheid, sorge en die verwerping van ander 
mense gesien word nie. Die ware lig van hierdie groot wese kan slegs gesien word 
wanneer ‘n mens se oë deur die lig van die Christus verlig is – die lig van die innerlike 
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son. Lucifer werk in almal van ons om ons tot volkomenheid te lei. Terwyl ons die 
Nuwe Era tegemoet gaan, wat die era van die mens se ware volkomenheid en 
onverdeeldheid is, kom elkeen van ons by die punt in ons lewe wanneer ons ‘n 
Luciferiese inisiasie moet ontvang. Deur hierdie ondervinding tree ons tot die fase 
van lig en volkomenheid in ons lewe toe. 

Deur die gees van die kosmiese Christus van die onderwêreld (die Antichris) 
kom mense in kontak met die valse lig en valse vrede van Lucifer – die vader 
van die leuens. Die volle Luciferiese openbarings is tans nog net vir die binne-
kringe van die Nuwe Era Beweging bedoel, aangesien nuwe lede eers deur 
verskeie fases van geestelike illuminasie moet gaan voordat kennis oor die ware 
identiteit van die beweging se hoofleier aan hulle oorgedra word. 

‘n Goeie voorbeeld van progressiewe openbaring is die stelsel wat deur die 
Vrymesselaars gevolg word. Hulle is ‘n Nuwe Era organisasie, en hulle maand-
blad is ook getiteld The New Age. In die eerste 14 grade van hulle organisasie 
geniet die lede godsdiensvryheid, hoewel hulle aan vreemde rituele onderwerp 
word. Hiervandaan hoër op tot by die 29ste graad moet hulle die universele God 
van alle gelowe, Jahbulon, aanbid. Dit is ‘n samestelling van Jahwe, die God 
van die Bybel; Bel of Baäl, die god van die Babiloniërs en Assiriërs; en On, die 
Egiptiese songod. Van die 30ste graad af boontoe noem hulle die God van die 
Vrymesselaars op sy regte naam, naamlik Lucifer. Albert Pike, ‘n 33ste graad 
leier van die Vrymesselaars in die vorige eeu, het op die 14de Julie 1889 die 
volgende opdrag aan die 23 Opperrade in die wêreld gestuur: 

Dit wat ons vir die mense moet sê is dat ons ‘n God dien, maar dat dit die God is wat 
sonder bygeloof gedien word. Aan julle, die Hoofinstrukteurs-generaal, sê ons dat 
julle aan die broeders van die 32ste, 31ste en 30ste grade die volgende boodskap moet 
gee: ‘Die Vrymesselaars se godsdiens moet deur almal wat in die hoë grade geïni-
sieer is, in die suiwerheid van die Luciferiese leerstelling beoefen word.’ 

Hy voeg in sy brief by dat as Lucifer nie die ware God was nie, dan sou 
Jesus, die God van die Christene, nie so bedreig gevoel het deur hom en hom in 
‘n slegte lig gestel het nie. Die Here Jesus word dus as die swakkere van die 
twee verwerp en Satan aangehang. 

‘n Sterk Luciferiese inslag blyk ook uit die werke van Alice Bailey. Sy het op 
madame Blavatsky se boeke voortgebou en groot voorbereidingswerk vir die 
aanbreek van die Nuwe Era gemaak. Die Lucifer Publishing Company is in 1922 
in New York deur haar gestig. In 1923 is die naam daarvan na Lucis Publishing 
Company verander, wat maar net ‘n ander naam vir Lucifer is. Takke van hierdie 
uitgewery is ook in Brittanje en Suid-Afrika geopen, waar baie van hierdie boeke 
met hulle drogredes herdruk is. Alice Bailey se Nuwe Era idees is feitlik identies 
aan dié van haar man, Foster Bailey, wat ‘n 32ste graad Vrymesselaar was. In sy 
boek, The Sprit of Masonry, sê hy onder meer: 

Die meesterbouers van die Vrymesselaars het met die verloop van tyd verskillende 
benamings gehad. Daar kan na hulle verwys word as Christus en sy Kerk, die Mees-
ters van Wysheid, die Illuminati (Verligtes), die Rishi’s van die Oosterse filosofie, die 
Bouers van die okkultiese tradisie, en daardie individue van uitstaande wysheid. 

Uit hierdie okkultiese, Luciferiese tradisie kom die leiers van die nuwe wê-
reldorde. Bailey maak daarop aanspraak dat die Vrymesselaars ‘n groot rol in 
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die instelling van die Nuwe Era sal speel, juis omdat die beweging so universa-
listies in sy denke en doelstellings is: 

Daar moet onthou word dat die Vrymesselaars nie spesifiek Christelik is nie. Lid-
maatskap is vir persone van alle gelowe oopgestel. Jode is 150 jaar gelede tot die 
organisasie toegelaat, Hindoes in 1865 en Moslems in 1836. Laat ons nie ons ideaal 
belemmer deur kleinlike sienings en die beperktheid van ons visie nie. Ons moet ‘n 
organisasie in die wêreld wees wat op só ‘n breë en akkommoderende basis berus 
dat dit nie alleen ‘n platform sal bied aan alle ideologiese denkrigtings nie, maar ook 

aan ‘n universele godsdiens en ‘n regering wat vrede vir die rustelose nasies sal 
bring. 

Aktiewe program 

Die netwerk van organisasies in die Nuwe Era Beweging brei steeds uit. Hulle 
volg oral in die wêreld aktiewe programme om ondersteuners te werf en finaal 
die denkklimaat ten gunste van die verskyning van hulle wêreldmessias te beïn-
vloed. Hulle organiseer ook gereeld meditasiesessies vir konflikgebiede in die 
wêreld. As gevolg hiervan eis hulle krediet vir alle deurbrake in die skepping van 
vrede en eenheid tussen groepe en nasies op. 

Die afbreek van die ystergordyn tussen Oos- en Wes- Europa word in dié 
beweging as ‘n belangrike deurbraak ten gunste van groter eenheid in Europa 
gesien, asook in ‘n wyer verband tussen die Eerste- en Tweede Wêreld, en uit-
eindelik vir die totstandkoming van ‘n wêreld sonder grense. Nuwe Era groepe 
het ook lofliedere gesing toe Suid-Afrika ‘n nuwe wêreldorde georiënteerde rege-
ring gekry het waarin alle gelowe en kulture gelykgestel is. 

Daar word elke jaar op 31 Desember meditasiesessies op sleutelpunte in die 
wêreld gereël om die christusbewussyn van vrede en eenheid tussen alle ge-
lowe te bevorder. Benewens al die openbare programme om die Nuwe Era saak 
deur meditasie en op ander maniere te bevorder, word daar ook baie boeke 
gepubliseer om mense te help om hulle latente psigiese vermoëns te ontdek en 
te ontwikkel. Voorbeelde van sulke boeke is die volgende: 

How to make ESP work for you, deur Harold Sherman. Die skrywer leer sy lesers om 
hulle onbenutte psigiese en geestelike gawes te leer ken en gebruik. Hierdeur kan 
hulle in die toekoms insien, hulle drome self interpreteer en ook hulle inherente 
genesende kragte gebruik. Hipnose word bespreek, asook ondervindings buite die 
liggaam (astrale reise). 

Develop your psychic abilities, deur Litany Burns. Die beginsels van psigokinese 
word hierin behandel, asook psigiese genesing, heldersiendheid, telepatie, die ge-
bruik van geestelike gidse, en hoe om as ‘n spiritistiese medium op te tree. Skakeling 
met die geesteswêreld word sterk aangemoedig. Psigiese hulpmiddels soos ouija-
borde en die bestudering en herstel van mense se auras word ook bespreek. 

Finding your answers within, deur Dick Sutphen. Die boek word bekend gestel as ‘A 
complete New Age manual for healing and enlightenment from America’s foremost 
psychic researcher’. Groot klem word op psigiese regressie na vorige lewens gelê, 
asook op geestelike gidse wat ‘n persoon op sy reis na sy vorige lewe kan begelei. 
Hierdie vorm van psigo-terapie is op die idee van reïnkarnasie gebaseer. Die stelling 
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word gemaak dat baie van die emosionele en gesondheidsprobleme wat ‘n persoon 
mag hê, toegekryf kan word aan letsels, skokke en traumatiese ondervindings wat 
hy in sy vorige lewensiklus opgedoen het. ’n Geestelike gids help hom om in ‘n 
meditatiewe, mistiese ervaring na hierdie lewe terug te keer. Daar word dan van die 
aard van die probleem kennis geneem en dit word reggestel, waarna die simptome 
wat hom geteister het, sal verdwyn. 

Die aanslag op die ou orde en op die tradisioneel Christelike waardes is om-
vangryk en goed beplan. Dit word deur verleidende geeste uit die koninkryk van 
die duisternis gerugsteun. Enigeen wat deur sy nuuskierigheid oorval word of uit 
onkunde homself hiervoor oopstel, sal die krag van die dwaling ontvang om die 
leuen te glo. Van hierdie misleiding af moet jy baie ver wegbly omdat ons nie in 
een juk saam met ongelowiges en afgodedienaars mag trek nie (2 Kor. 6:14-17). 

Die Christelike antwoord 

Omdat die Nuwe Era Beweging op ‘n totaal nuwe lewens- en wêreldbeskouing 
berus, is dit nodig om sommige van die basiese aannames daarvan teenoor 
erkende Christelike waardes te stel. Hieruit sal die dwalings van die Nuwe Era 
ideologie duidelik blyk, waarvan sommige baie subtiel is: 

Ryk van die Antichris Ryk van Christus 

Sintetiese (integrerende) denke wat verskille 

ignoreer en alle dinge in ‘n groter geheel saam-

voeg, word as die hoogste ideaal nagestreef. 

Daar is ‘n holistiese samehang tussen alles. 

Antitetiese (teenstellende) denke wat dinge 

konseptueel van mekaar onderskei en in ver-

skillende kategorieë plaas, is die Bybelse be-

nadering tot die werklikheid. 

Konvergensie of samevloeiing deur die bou 

van versoeningsbrûe moet bevorder word tot-

dat alle dinge in die wêreld verenig is en geen 

grense meer bestaan nie. 

Divergensie of uiteenloping na ‘n punt van 

ewige skeiding tussen lig en duisternis moet 

altyd erken en aanvaar word (die smal- en 

breë weg) omdat dié pole onversoenbaar is. 

Kosmiese eenheid en die ontdekking en ont-

wikkeling van kosmiese kragte deur alle men-

se moet aangemoedig word. 

Die kosmiese sfeer van demone is verbode 

terrein en die eksperimentering met okkultiese 

kragte is ontoelaatbaar. 

Panteïsme – God is in alles aanwesig, ook in 

die diere en die natuur. Alle mense is inherent 

gode. Hulle moet net die god binne-in hulle 

ontdek en ontwikkel. 

Monoteïsme – God is bokant sy skepping en 

die mens verhewe. Hy werk in die mens maar 

is nie deel van die mensheid nie en moet deur 

die mens in gebed genader word. 

Die mens is deel van die natuurlike skepping, 

en deel met die plante en diere ‘n element van 

goddelikheid. In ‘n evolusieproses moet hy na 

hoër lewensvorme ontwikkel. 

Die mens is ‘n unieke skepping van God 

omdat hy ‘n onsterflike gees het. Hy staan 

teenoor die natuurlike skepping en moet dit 

onderwerp en daaroor heers. 

 

Ryk van die Antichris Ryk van Christus 
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Die mens veredel homself in verskeie lewen-

siklusse. Hy kom deur reïnkarnasie meermale 

terug aarde toe, en kan sodoende na hoër 

vlakke van wysheid ontwikkel, totdat hy uitein-

delik ‘n meester van wysheid is. 

Die mens het net een lewensiklus. Dit is vir 

hom bestem om een maal te sterwe, daarna 

kom die oordeel (Heb. 9:27). Hy kry nie ná sy 

dood nog ‘n kans om gered te word of tot hoër 

lewensvorme te ontwikkel nie. 

Die eenheid van die menslike familie moet ook 

godsdienstig manifesteer. Alle gelowe moet 

aanvaar dat hulle dieselfde God aanbid. Die 

een geloof moet nie as beter as die ander be-

skou word nie, maar almal moet hande vat en 

en in ‘n universele alliansie verenig word. 

Die mensdom moet besef dat hy in twee 

kampe verdeel is, nl. die familie van valse 

godsdienste en die enigste ware godsdiens. 

Diegene wat in die duisternis is, word genooi 

om oor te kom na die lig. Die twee ryke kan 

beslis nie verenig word nie. 

Omdat alle gelowe ten diepste dieselfde oor-

sprong het, wag hulle ook vir dieselfde kos-

miese messias wat hulle ná sy koms sigbaar 

sal verenig. Almal moet dus saamwerk. 

Omdat daar godsdienstig twee opponerende 

ryke is, gaan elk van hulle ‘n Messias na die 

aarde toe stuur – die ware Christus en die 

Antichris. ‘n Keuse moet gemaak word! 

Die mens is inherent goed. Daar is ook niks 

slegs in die kosmos nie, en daar  is nie ‘n 

duiwel of ‘n hel nie. Die mens hoef nie deur 

wedergeboorte verander te word nie. 

Die mens is innerlik bedorwe weens die son-

deval. As hy nie weergebore word nie, is sy 

bestemming die hel. Dit is ‘n ernstige dwaling 

om te beweer dat hy innerlik goed is. 

Deur ‘n selfinkering, oopstelling en ‘n medi-

tatiewe afdaling na jou eie dieper self kan jy 

met die Christus binne-in jou kontak maak en 

hierdie kragbron in jou lewe ontsluit. 

In die gebed kan met Jesus Christus kontak 

gemaak word deur na sy genadetroon te 

nader. Sy vrede van sondevergifnis kan ervaar 

word, wat alle verstand te bowe gaan. 

Transendentale Meditasie moet as model vir 

alle vorms van meditasie gebruik word. Hier-

deur word die gemoed verander en ‘n reën-

boogbrug na die kosmiese sfeer gebou. 

Gebed is onvervangbaar. Mens moet nugter 

en waaksaam wees om te kan bid, en nie in ‘n 

mistiese toestand nie. Daar is nie so iets soos 

Christelike meditasie nie. 

Wanneer groot groepe saam mediteer, kan die 

mensdom se omstandighede positief deur ‘n 

invloei van kosmiese energie verander word, 

wat verdeeldheid sal genees. Die mens is sy 

eie god en moet positiewe denke beoefen. 

Wanneer Christene saam bid oor ‘n saak, 

werk die Heilige Gees kragtig om sy doel te 

bereik. Die mag van die duisternis word ge-

breek en siele gered. God verhoor gebed en 

verander dinge ten goede. 

Versoening tussen mense, ideologieë en ge-

lowe geskied deur die uitwissing van grense, 

kompromie, eenwording en samegroeiing. Die 

verskillende groepe moet nie hulle eie norme 

en groepsbelange verabsoluteer en handhaaf 

nie, omdat dit na konflik sal lei. 

Versoening tussen mens en God geskied by 

die kruis op grond van die soenverdienste van 

Jesus Christus. Versoening tussen mense 

geskied op grond van onderlinge samewer-

king, ooreenkomste en die sinvolle instand-

houding van grense. 
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11. Die Hel 
Deur dr. John Rice 

Hoe kan ons meer van die Hel leer? 
En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en 
weelderig gelewe. En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere 
voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat 
van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe 
die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. 

En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë 
ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy 
boesem. En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, 
dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly 
smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie 
dinge in die lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, 
maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, 
sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na 
ons kan oorkom nie. En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te 
stuur – want ek het vyf broers – om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in 
hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die 
Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as 
iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle 
na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand 
ook uit die dode opstaan (Luk. 16:19-31). 

Die Hel – wat ‘n skrikwekkende gedagte! 

Indien daar ‘n plek van ewige smarte is waar verdoemde siele te midde van ‘n 
onophoudelike vlammesee tevergeefs om water smeek, is dit die verskriklikste 
en mees ontstellende feit in die heelal! Die blote moontlikheid dat hierdie lot op 
die sondaar wag is só skokkend dat geen ander saak in belangrikheid hierteen 
opweeg nie. Hoe kan vandag se oorvloed of honger, kleding of naaktheid, eer of 
skande, plesier of pyn, in belangrikheid teen ‘n miljoen jaar se lyding en smarte 
van die liggaam, gees en gewete opweeg? Ek pleit by elke sondaar om te besef 
hoe oor en oor die moeite werd dit is om kennis te neem van wat die Here oor 
die Hel te sê het. 

Mede-Christen, as een van jou geliefdes in gevaar van die Hel se vuur ver-
keer, hoe ontsteld en benoud moet jy nie wees nie! Hoe ernstig behoort jou 
smekinge en gebede nie te wees nie, en hoe onophoudelik jou pogings om hom 
of haar van die verdoemenis van verlore siele te red! Ja, as mense na só ‘n 
verskriklike Hel toe gaan, behoort familiebande nie die grense van ons gebede 
en pogings te wees nie. Ons behoort ‘n passie vir die redding van siele te hê. 
Ons moet weet hoe om self die Hel te ontvlug, en ook andere daarvan te red. 
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Die Bybel ons enigste bron van kennis oor die Hel 

Dit is net die Bybel wat ons oor die Hel kan onderrig. Die mens se wetenskap 
weet niks van die lewe ná die dood nie. Menslike ervaring reik ook nie tot ander-
kant die graf nie. Dit is slegs God se Woord wat aan ons kennis en insig hieroor 
kan gee. 
 Die aangehaalde gedeelte uit Lukas 16 is wat die Here Jesus self oor die Hel 
gesê het. Hy het ook baie ander uitsprake hieroor gemaak, soos wat in die 
Nuwe Testament opgeteken is. Hy het meer oor die Hel gesê as enige ander 
prediker in Bybelse tye. Mense praat dikwels van Jesus Christus as ‘n nederige 
en saggeaarde Man. Dit ís so dat Hy die menslike toonbeeld van God se liefde 
is, maar terselfdertyd is sy waarskuwings oor die verskriklike gevolge van sonde 
die reguitste en skerpste in die hele Bybel. Neem byvoorbeeld die volgende 
stellings deur Jesus oor die Hel in ag: 

 …elkeen wat [vir sy broeder] sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse 
vuur (Matt. 5:22). 

 En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak 
nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel 
(Matt. 10: 28). 

 Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit 
wees in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele 
uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat 
die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en 
gekners van die tande (Matt. 13:40-42). 

 So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte 
mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal 
geween wees en gekners van die tande (Matt. 13:49-50). 

 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? (Matt. 23:33). 

 Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in 
die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele (Matt. 25:41). 

 En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe 
(Matt. 25:46). 

 En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in 
te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur, waar 
hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat 
struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee 
voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur, waar hulle wurm 
nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit 
uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee 
oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur 
nie uitgeblus word nie. Want elkeen sal met vuur gesout word (Mark. 9:43-49). 

Die bogenoemde woorde is almal deur die Here Jesus uitgespreek. Die Hel 
was vir Hom ‘n verskriklike maar tog ‘n noodsaaklike feit. Met heilige veront-
waardiging het Hy teen sonde gepreek, en mense deur ernstige waarskuwings 
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vermaan om te vlug vir die toorn wat aan die kom is. Predikers wat Jesus wil 
navolg, moet oor die Hel preek en mense teen die oordele van God waarsku. 

Ek vestig die aandag weer op die gedeelte in Lukas 16:19-31 wat oor Lasa-
rus en die ryk man handel. Dit is ‘n stukkie geskiedenis met ‘n baie ernstige 
boodskap. Dit is nie ‘n gelykenis nie. Die Bybel noem dit nie ‘n gelykenis nie, en 
dit het ook nie die tipiese kenmerke van ‘n gelykenis nie. Abraham en Lasarus is 
bekende historiese figure wie se name hierin genoem word.  

As ek nie hierdie gedeelte glo nie, dan glo ek ook nie die Here Jesus nie. 
Indien die skrifgedeelte oor die Hel nie absoluut geloofwaardig is en as deel van 
die waarheid aanvaar word nie, dan moet ek die Bybel as die Woord van God  
en Jesus as die Seun van God verwerp. As ek nie kan glo wat die Bybel oor die 
Hel sê nie, kan ek ook nie glo wat dit oor die Hemel, oor God, oor Christus, oor 
redding en oor reg en verkeerd sê nie. Dan is die Bybel nie goddelik geïnspi-
reerd nie, maar ‘n menslike boek, en is die Christelike godsdiens niks beter as 
enige ander mensgemaakte godsdiens nie. Indien die Bybel waar is, dan moet 
ek glo wat dit oor die Hel sê. 

Die verhaal van die ryk man in die Hel word in die woorde van Jesus 
Christus self vertel. Hy het meer oor die Hel gesê as enigiemand anders in die 
Bybel. Ons moet alles op sigwaarde aanvaar wat Jesus oor die Hel gesê het. 
Indien ons dit verwerp of die spot daarmee dryf, sal ons die vloek oor onsself 
haal van die ongereddes wat na hierdie Hel toe gaan. 

Waarom die duiwel mense oor die Hel mislei 

Van die tuin van Eden af tot vandag toe is die duiwel besig om mense te leer om 
te sondig en teen God te rebelleer. Die beste argument wat hy gebruik om 
mense te oorreed om te sondig, is om te sê dat God nie sonde straf nie. Nadat 
die Here oor die verbode vrugte aan Eva gesê het: “Die dag as jy daarvan eet, 
sal jy sekerlik sterwe,” het die duiwel geantwoord: “Julle sal sekerlik nie sterwe 
nie” (Gen. 2:17 en 3:4). Vir Israel het hy mislei om te glo: “Dit is tevergeefs om 
God te dien, en wat baat dit ons om sy verordeninge te onderhou?… Nie alleen 
word die wat goddeloosheid bedrywe, gebou nie, maar hulle versoek God en 
raak vry!… Elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here, en in hulle 
het Hy ‘n behae” (Mal. 3:14-15 en 2:17). 

Die duiwel val aktief die Bybelse leerstelling oor die Hel aan deur die volgen-
de leuens daaroor te versprei: 

 Daar is nie ‘n Hel nie. 

 Die Hel is die graf. 

 Die begrip Hel is figuurlik en het dus nie op ‘n letterlike plek betrekking nie. 

 Mense sal in ‘n oomblik pynloos in die Hel uitbrand en dan ophou bestaan. 

 Mense sal ná hulle dood nog ‘n kans kry om gered te word. 

 God is só goed dat Hy niemand Hel toe sal stuur nie. 

Indien mense aan een of meer van hierdie leuens glo, het die duiwel in sy 
doel geslaag om hulle oor die werklikheid van die ewige Hel te mislei. Hulle sal 
dan met hulle sonde voortgaan en sodoende Hel toe gaan. 

Die duiwel se leuens oor die Hel vind aansluiting by die modernisme wat 
ontken dat die mens inherent sleg is, en wat ook die Godheid van Christus, 
versoening deur sy bloed, en die goddelike inspirasie van die Bybel ontken. In 
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plaas van die skepping van die mens, sy val in die tuin van Eden en die ver-
dorwe harte van alle mense wat in die Bybel geleer word, glo die modernis dat 
die mens die produk van evolusie is en al die tyd beter word.  

In plaas van redding deur die bloed van Christus, ‘n soenoffer wat deur die 
Seun van God vir sondaars gedoen is, propageer die modernis ‘n selfverlos-
singsleer wat op die mens se werke en karakter gebaseer is. In plaas van ‘n 
Bybel wat die geïnspireerde Woord van God is waarin die mens as ‘n groot 
sondaar voorgestel word wat tot ‘n angswekkende Hel gedoem is, en waarin 
daar vrye verlossing deur ‘n groot Verlosser aangebied word, glo die modernis in 
die leringe van mense, in wetenskaplike teorieë en in die menslike rede. 

Die Hel is ‘n onpopulêre onderwerp. Dr. J.M. Dawson het in die Homiletic 
Review van Januarie 1930 gesê dat “die ou idees oor die Hel besig is om uit te 
sterf, en dat die predikante van moderne, gesofistikeerde kerke weier om hierdie 
idees te laat herleef.” ‘n Man van God wat in die Bybel glo móét egter die 
verskriklike waarheid van die Hel verkondig, anders sal hy aandadig wees aan 
die ondergang van mense wie se tevergeefse uitroepe sal weerklink in ’n ewige 
Hel waarteen hulle nie gewaarsku is nie. 

Die Hel is ‘n letterlike plek van smarte 
Diegene wat mense aanmoedig om Christus te verwerp, sê soms dat die Hel 
slegs die graf is. Hoe dwaas is dit, want ons hoor die ryk man se uitroep in die 
Hel: “Ek ly smarte in hierdie vlam!” Hy was nie slegs in die graf nie. Hy wou ge-
had het dat sy broers hulle moet bekeer, “sodat hulle nie ook in hierdie plek van 
pyniging kom nie.” Bekering sou sy broers nie van die graf gevrywaar het nie, 
maar van die Hel. 
 Jesus praat van die Hel as ‘n plek “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie 
uitgeblus word nie” (Mark. 9:48). Ons word ook meegedeel dat die Hel ‘n ewige 
“vuurpoel is wat met swawel brand” (Op. 19:20): “En die rook van hulle pyniging 
gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie” (Op. 14:11). 

Die Bybel is so duidelik oor die Hel dat enige persoon wat sê dat die graf die 
Hel is, óf ‘n onkundige óf ‘n doelbewuste misleier is. 

As ek wou, kon ek in geleerde terme oor Sheol, of Hades, of Tartarus, of 
Gehenna praat. Dit is die Bybelse woorde wat in Hebreeus en Grieks vir die Hel 
gebruik word. Ek kon daarop wys dat die Hebreeuse woord Sheol en die Griek-
se woord Hades – laasgenoemde word in Lukas 16:23 in die gedeelte oor die 
ryk man in die Hel gebruik – slegs “die onsigbare toestand” in die graf beteken. 
Die Hel is egter nie net die graf nie. Die manier waarop die Here Jesus dié woord 
gebruik het, dui baie duidelik aan wat Hy daarmee bedoel, naamlik die Hel, die 
plek van die verdoemdes. 

Die Hel is ‘n plek 

Die ryk man in die Hel het geweet dat hy nie net in een of ander geestelike toe-
stand verkeer nie, want hy wou sy broers laat waarsku het dat hulle nie ook “in 
hierdie plek van pyniging kom nie.” Die Hel is dus nie ‘n toestand nie, dit is ‘n 
plek. Let daarop dat die woord “Hel” in hierdie artikel, soos die name van ander 
plekke, deurgaans met ‘n hoofletter geskryf word. Indien plekname soos Chica-
go en Amerika met ‘n hoofletter begin, dan moet die Hel, daardie stad van die 
verdoemdes, die land van verlore siele, ook só geskryf word. Dit is ‘n plek! 



 219 

Geen onderbreking tussen dood en Hel nie 

Moenie mislei word deur te dink dat die sondaar ná sy dood nog ‘n kans sal kry 
om hom te bekeer nie. Die Bybel sê: “En toe die bedelaar sterf, is hy deur die 
engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gester-
we en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte 
was…” (Luk. 16:22-23).  

Lasarus is dadelik deur die engele na sy bestemming weggevoer. Daar was 
geen proeftydperk of tussenstadium van sielerus nie. Wanneer die Christen sterf, 
bevind hy hom sonder versuim in die heerlike teenwoordigheid van die Here. 
Toe die rower aan die kruis tot bekering gekom en kort daarna gesterf het, is hy 
dadelik saam met die Here Jesus na die Paradys toe (Luk. 23:43).  

Dieselfde reël geld ook vir die sondaar wat op pad Hel toe is. Die ryk man 
het onmiddellik ná sy begrafnis sy oë in ‘n plek van pyniging in die Hel oopge-
maak. Daar is geen bewyse van ‘n vertraging van sy straf nie. Let ook daarop 
dat die straf van die ryk man tydens die leeftyd van sy broers al begin het, en nie 
in die verre toekoms nie. Wanneer ‘n verlore persoon sterf, gaan hy onmiddellik 
Hel toe. Dit is die duidelike boodskap van die Bybel. 

Roomse leer oor die vaevuur is onbybels 

Die Rooms-Katolieke het die leer oor die vaevuur, of limbo, as ‘n tussenstadium 
tussen die dood en die Hel, uitgedink. Hulle beweer dat as ‘n persoon ‘n tyd lank 
in die vaevuur gely het, hy toegelaat kan word om hemel toe te gaan. Priesters 
sê dikwels aan hulle lidmate dat gebede, goeie dade en geld wat aan die pries-
ter betaal word, die bevryding van hulle geliefdes uit die vaevuur sal verseker. 
Dit is ‘n leerstelling wat op priesterlike hebsug gebaseer is, sonder ‘n enkele 
teks in die Bybel wat dit ondersteun. Die Bybel noem nie eers limbo, die vaevuur 
of enige sodanige plek nie. Jesus het geen aanduiding gegee dat as ‘n persoon 
ongered sterf, hy daarna weer ’n kans sal kry nie. As jy enige waarde aan jou 
siel heg, arme verlore sondaar, moet jy nie jou hoop stel op genade of ‘n geleent-
heid op redding ná jou dood nie. 
 Die ryk man het nie sy oë in die vaevuur oopgemaak nie, maar in die Hel! Hy 
sou natuurlik baie bly gewees het om te verneem dat hy daar kon uitkom, en 
gehoop het dat iemand hom uit die Hel sou bid. Sy pyniging sou soveel draag-
liker gewees het as hy, soos in die gevangenisse in ons land, weens goeie 
gedrag vrygelaat kon word, of as hy loskoopgeld aan ‘n priester kon betaal om 
na die Paradys oorgeplaas te word. Miskien het hy gehoop dat die grense van 
die Hel oorgesteek kon word, want hy het uitgeroep: 

Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger 
in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam (Luk. 
16:24).  

Die antwoord wat hy gekry het, was nie vir hom goeie nuus nie, want hy 
moes hoor dat niemand ooit van die Hemel af na die Hel kan oorgaan nie: 

…by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat 
hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan kom 
nie (Luk. 16: 26). 

Die groot kloof tussen die Hel en die Paradys, of die Hemel, is permanent 

gevestig. Niemand kan ooit van die een na die ander oorgaan nie! Daar is 
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geen limbo of vaevuur in die middel nie. Anderkant hierdie lewe is daar net ‘n 
ewige Hel en ‘n ewige Hemel wat vir ewig van mekaar geskei is! 

Die Hel ‘n plek van onuitspreeklike smarte 

Die smarte wat in die Hel gely word, is een van die belangrikste stellings wat in 
hierdie gedeelte deur die Here Jesus gemaak word. Die ryk man was “in smarte” 
(v. 23). In vers 24 sê hy: “ek ly smarte in hierdie vlam.” In vers 25 sê Abraham 
aan hom: “jy ly smarte.” Daar is pyniging en smarte in die Hel! 

Dit is die enigste kykie wat God ons ooit in die Hel gegee het, en in die 
smarte wat daar heers. Hoe verskriklik is dit nie! Hier is ‘n man, eers ryk en nou 
arm. Vantevore het hy alles gehad wat sy hart kon begeer, en nou het hy niks 
anders as smarte in die helse vuur nie.  

Hierdie man in die Hel is dieselfde persoon as wat hy op aarde was. Hy het 
dieselfde verstand en geheue. Hy het Lasarus erken en sy broers onthou. Hy 
onthou ook dat hy hom nie bekeer het nie. Hy het dieselfde liggaamlike begeer-
tes as wat hy op aarde gehad het, en het na ‘n druppel water gesmag om sy 
tong af te koel. Hy is nog nie liggaamlik in die Hel nie, maar hy het sy liggaam-
like sintuie behou. 

Wanneer die vriendelike stem van Abraham uit die Hemel tot hom spreek: 
“Kind, onthou…” dan is dit duidelik dat ‘n verlorene se geheue deel van sy lyding 
in die Hel is. Gestel dat die ryk man in die tyd van Jesus gesterf en Hel toe 
gegaan het, dan “onthou” hy al 2000 jaar lank. Hy kan elke sonde onthou wat hy 
gedoen het. Hy kan sy gemene liefdeloosheid teenoor God onthou. Hy kan elke 
geleentheid onthou wat hy gehad het om hom te bekeer, waarvan hy nie gebruik 
gemaak het nie. Die Hel is ‘n plek waar mense by hulle volle bewussyn is, terwyl 
hulle geheue en gewete ook normaal funksioneer. 

Daar is geen aanduiding dat die ryk man in die Hel God liefgehad en homself 
wou bekeer het, meer as wat die geval voor sy dood was nie. Soos vroeër, het 
hy sy broers liefgehad. Sy natuur het nie verander nie, en sy siel het nie geslaap 
nie. Hy het bewuste lyding en smarte in die Hel verduur. 

Fisiese liggame sal Hel toe gaan 

Jesus sê dat die ryk man begrawe is en sy oë in die Hel opgehef het. Sy lig-
gaam was in die graf, maar dit verhoed hom nie om sintuiglike ervarings te hê 
nie. Die oomblik sal egter aanbreek wanneer die ryk man én alle sondaars met 
hulle fisiese liggame in die Hel sal wees. Openbaring 20:11-15 verwys na die tyd 
wanneer die ongeredde dooies uit die Hel sal kom, hulle opstandingsliggame uit 
die grafte sal kry, in veroordeling voor God sal verskyn, en dan vir ewig in die 
poel van vuur gewerp sal word. Hulle sal liggame kry: 

…sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat 
op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus 
die Here is tot heerlikheid van God die Vader (Fil. 2:10-11). 

Letterlike knieë sal buig en met letterlike tonge sal die verlorenes bely dat 
Jesus Christus die Here is, en dat hulle self sondaars is. Hierna sal hulle met 
hulle fisiese liggame in die poel van vuur gewerp word. Dit is van fisiese liggame 
in die Hel wat Jesus gepraat het toe Hy gesê het dat sondaars in die helse vuur 
gewerp sal word (Matt. 18:8-9). Oor die werklikheid van die ewige dood wat hulle 
sal sterf, het Hy gesê: 
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Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak 
nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die 
hel (Matt. 10:28). 

Die duiwel het mense wat God se Woord nie ken nie, mislei om te glo dat die 
Hel ‘n onwerklike, spookagtige plek is waar daar wél ‘n bietjie ongerief verduur 
sal word, maar nie bewuste lyding en fisiese smarte nie. Sodoende word alle 
vrees vir die oordele van God by mense weggeneem. Mag die Here ons help om 
te besef dat die geweldigste marteling op die verdoemde siele wag wat Christus 
verwerp het en as gevolg daarvan Hel toe sal gaan. 

Is daar ‘n letterlike vuur in die Hel? 

Ons het reeds gesien dat die Hel ‘n letterlike plek is waarin mense met fisiese 
liggame sal wees. Die vraag ontstaan nou of daar ‘n letterlike vuur in die Hel is 
waardeur die verlore sondaars gepynig sal word? Die antwoord van die ryk man 
is baie duidelik: “Ek ly smarte in hierdie vlam.” 
 Die Bybel verwys herhaaldelik na die vuur van die Hel. Jesus praat van 
mense wat in “die helse vuur” verantwoording sal doen (Matt. 5:22). Hy sê ook 
dat hierdie vuur nie uitgeblus sal word nie (Mark. 9:47-48). In Openbaring 20: 
14-15 word die Hel “die poel van vuur” genoem. As ons die Woord van God glo, 
dan moet ons glo dat mense met fisiese liggame van die groot wit troon af na 
die poel van vuur gestuur sal word. 

Die Hel is ‘n ewige straf 
Die Hel wat die Bybel van praat, is ‘n ewige Hel. Hiermee bedoel ek nie net dat 
die plek vir ewig sal bestaan nie, maar dat mense vir ewig daarin gemartel sal 
word. Die ryk man is nog steeds in die Hel, net soos wat Lasarus nog steeds in 
die Hemel is. Die tydsduur in die twee gevalle is dieselfde. Omdat daar ‘n groot 
kloof tussen die twee plekke is, kan niemand ooit uit die Hel uitkom nie. 

Die Here het die versekering gegee dat alle sondaars geoordeel sal word, 
daarom móét hulle uit die dood opstaan: 

Baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige 

lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik (Dan. 12:2). 

Let daarop dat die verlore mense net so seker as die regverdiges opgewek 
sal word. Jesus het dit ook bevestig: 

Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal 
uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat 
kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling (Joh. 5:28-29). 

Die verlore mense wat in die graf is, sal die Here se stem hoor en uitgaan tot 
die opstanding van die veroordeling! Die ryk man is begrawe, en het sy oë in die 
Hel oopgemaak. Solank as wat sy liggaam in die graf is, sal hy in die Hel bly. 
Die miljoene wat in die Hel is, kan nie daar uitkom nie en kan ook nie ophou om 
te bestaan nie, want die Here het beloof om hulle weer in ‘n liggaamlike bestaan 
op te wek. 

Openbaring 20:11-15 vertel ons van die opstanding van verlore mense uit 
hulle grafte. Lees hierdie verse noukeurig, want daarin word beskryf hoedat 
sondaars uit die Hel sal kom nadat die duisendjarige vrederyk van Christus ver-
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by is. Hulle liggame sal uit die see en die land versamel word, en hierdie mense 
sal liggaamlik voor Christus verskyn om hulle ewige verdoemenis te ontvang! 

En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die 
aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek 
het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n 
ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die 
boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, 
en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is 
geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van 
vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf 
was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp (Op. 20:11-15). 

Die ryk man moet dus, saam met al die ander miljoene verlorenes, in die Hel 
bly en gepynig word in vlamme terwyl hulle alles onthou wat tot hulle ondergang 
aanleiding gegee het, totdat hulle Jesus voor die groot wit troon sal ontmoet. 
Dan sal hulle opstandingsliggame kry en die knie voor Christus buig om te erken 
dat Hy die Here is! 

Ewige straf ná die oordeel 

Indien elke sondaar ‘n paar dekades, ‘n paar eeue of selfs ‘n paar duisend jaar 
lank in die Hel moes ly totdat die groot wit troon oordeel aanbreek, sal dit al erg 
genoeg wees. Sondaars sal dan uit die Hel kom, hulle opstandingsliggame kry 
en met bewing voor die hemelse Regter verskyn. As hulle daarna in die poel van 
vuur gewerp word en in ‘n oomblik se tyd uitbrand, sou dit ‘n groot straf wees. 
Die Bybel is egter baie duidelik oor die feit dat sondaars ná die eindoordeel vir 
ewig in die poel van vuur gepynig sal word. 

Die woorde wat in die Bybel oor die Hel en die verdoemenis van verlore 
mense gebruik word, is nie woorde met ‘n betekenis van tydelikheid nie. Hulle 
dui almal ‘n ewigheid van smarte aan. Daniël 12:2 sê dat sommige sal ontwaak 

“tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.” In Markus 3:29 waarsku die Here teen 

die gevaar van die “ewige oordeel.” In Openbaring 14 word daar ‘n duidelike en 
skrikwekkende prentjie van die ewige smarte van die verlorenes geskilder wat 
saam met die Antichris in die Hel sal wees: 

[Hulle] sal drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink 
is in die beker van sy toorn, en [hulle] sal gepynig word met vuur en swawel voor die 
heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle 
ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie… (Op. 14:10-11). 

Die rook van hulle pyniging styg dag vir dag op tot in alle ewigheid. Mense 
mag dalk hoop dat as hulle in die vuur van die Hel uitgebrand het, hulle rook vir 
altyd hoër en hoër sal opstyg. Die res van die vers maak dit egter duidelik dat 
sondaars nie sal ophou bestaan nie, maar vir ewig sal ly, want “hulle het dag en 
nag geen rus nie.” 

Die nag bring geen rus van die marteling van die dag nie, en die aanbreek 
van elke nuwe dag ná ‘n nag van verskrikking en smarte, beloof nog meer 
smarte in daardie rustelose plek van foltering vir mense wat Christus verwerp het 
en nie sy genade wou aanvaar nie. 

Dit is die soort Hel waarvan Jesus gepraat het toe Hy gesê het dat “hulle 
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wurm nie sal sterf en die vuur nie uitgeblus sal word nie.” Ek weet nie wat met 
die voortgesette vertering deur wurms bedoel word nie. Ek weet dat in die 
huidige wêreld alle kwale en pyn deur sonde veroorsaak word. Infeksie deur 
bakterië, die plae van parasiete wat die liggaam aanval, die vertering deur 
kanker en ander kwaadaardige gewasse – al hierdie dinge is die gevolg van 
sonde. Dit kon nie met ‘n volmaakte Adam in die tuin van Eden gebeur het nie. 

Dit mag wees dat ‘n duisend sulke onuitspreeklike verskrikkinge van lig-
gaamlike lyding ná die opstanding en die eindoordeel op sondaars in die Hel 
wag. Dit sal hulle smarte soveel groter maak. 

Straf van die Antichris en die valse profeet 

Die beskrywing van die oordeel van die Antichris en die valse profeet bevestig 
ook die ewige oordeel. Hulle sal mense met fisiese liggame wees, net soos ons, 
en in die poel van vuur gegooi word. Openbaring 19:11-21 beskryf die weder-
koms van Christus tydens die slag van Armagéddon. Dan sal die Antichris en 
die valse profeet lewendig in die poel van vuur gewerp word:  

En die dier [die Antichris] is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet 
wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat 
die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in 
die vuurpoel wat met swawel brand (Op. 19:20). 

Die Hel waarin hierdie twee manne lewendig gewerp sal word, is ‘n fisiese 
plek, die poel van vuur. Hulle sal na “siel sowel as die liggaam” in die Hel wees 
(Matt. 10:28). In Openbaring 20 lees ons van die ou slang, die duiwel en Satan, 
wat ‘n duisend jaar lank in die bodemlose put gebind sal word terwyl die heiliges 
saam met Christus op aarde regeer. Aan die einde van die duisend jaar sal hy 
vir ‘n kort tydjie losgelaat word om sy laaste groot rebellie te stig. Hy sal dan ge-
vang en in die poel van vuur gegooi word, waar die Antichris en die valse profeet 
al ‘n duisend jaar lank is: 

En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die 
dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle 
ewigheid (Op. 20:10). 

Die liggame én siele van verlorenes sal aan ewige smarte in die Hel onder-
werp word. Sondaar, moenie dat die duiwel jou oor hierdie saak mislei nie. Net 
so seker as wat die Bybel God se Woord is, só seker is daar ook ‘n Hel – ‘n plek 
van ewigdurende pyniging vir almal wat Christus verwerp het. 

Sal ‘n liefdevolle God ’n sondaar Hel toe stuur? 
Ongelowiges sê graag dat hulle wat swak, sondige mense is, nie hulle kinders 
Hel toe sal stuur nie; en dat as God sy kinders liefhet, Hy hulle ook nie Hel toe 
sal stuur nie. My antwoord hierop is dat ongeredde sondaars nie God se kinders 
is nie. Niemand is ‘n kind van God voordat hy weergebore is nie. Die ongeredde 
mense is die kinders van die toorn. Jesus het aan die Fariseërs gesê: “Julle het 
die duiwel as vader” (Joh. 8:44). God se kinders gaan nooit Hel toe nie, maar 
die duiwel se kinders gaan wél. 

Hoe dwaas is dit nie om God van verkeerde optrede te beskuldig omdat 
mense Hel toe gaan nie. Die Hel is die gevolg van mense se sonde. Hulle gaan 
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Hel toe omdat hulle behóórt te gaan, en nie omdat God hulle haat nie. 
Sonde is ‘n gehate onderwerp vir diegene wat nie van die Bybelse leer oor 

die Hel hou nie, omdat sonde die oorsaak van die Hel is. “Die loon van die son-
de is die dood” (Rom. 6: 23). Toe God in die tuin van Eden aan Adam gesê het: 
“…die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe,” het Hy nie slegs na die 
fisiese dood verwys nie, maar ook na die dood van die siel. Toe Adam sonde 
gedoen het, het hy begin om fisies te sterf, maar hy het onmiddellik geestelik 
gesterf. Hy het ‘n verlore siel geword, en as dit nie vir die genade van God was 
nie, sou hy in die Hel beland het. Die tweede dood is, soos die eerste dood, 
deur sonde veroorsaak. Tensy God al sy wette verander wanneer ons in die vol-
gende wêreld kom, sal daar ‘n plek móét wees waar sonde gestraf word. 

Sonde bring lyding in hierdie wêreld; waarom nie ook in die Hel nie? 

Sonde bring pyn en lyding in hierdie wêreld mee. Dit lei na tragedie en vernieti-
ging en uiteindelik bring dit die dood voort. Is God hiervoor te blameer? Nee, 
daarom móét daar ‘n Hel wees waar sondaars gestraf word. Iemand wat nie in 
die Hel kan glo nie, is nie intelligent nie; hy neem glad nie die getuienis hieroor 
in ag nie. Jy wat sê jy kan nie glo dat ‘n liefdevolle God ‘n sondaar Hel toe sal 
stuur nie, laat ek aan jou ‘n paar vrae stel: 

 Glo jy dat ‘n liefdevolle God sonde sal toelaat om ‘n mens met ‘n siek liggaam 
in die hospitaal te laat opneem? 

 Glo jy dat God sonde sal toelaat om ‘n persoon in die tronk te laat beland 
waar sy vryheid vir maande, jare, of selfs lewenslank van hom ontneem sal 
word? 

 Glo jy God laat toe dat sondaars tereggestel word om te betaal vir moord? Of 
jy daarvan hou of nie, laat God dit nie toe nie? 

 Laat God nie sonde toe om huisgesinne te vernietig, en siekte, dood en 
ellende te bring nie? 

 Laat God nie sonde toe om oorlog te bring, met al die wreedhede daarvan vir 
die nasies wat Hom vergeet het, en dood vir miljoene nie? Indien dieselfde 
God aan die beheer van sake is aan die ander kant van die dun sluier van 
die dood, kan jy daarvan seker wees dat ‘n sondaar in die ander wêreld sal 
maai wat hy gesaai het, en sy eerlike loon sal ontvang. Elke arme, bose, 
Christus-verwerpende, Hel-verdiende sondaar sal in ‘n plek van pyniging 
kom wat voorberei is vir hulle wat hulle nie bekeer het nie, en nie op Christus 
vertrou het om hulle te red nie. 

Die mens wat nie in die Hel glo nie is ‘n hardkoppige dwaas wat nie wil glo 
wat sy oë sien nie. 

 …die loon van die sonde is die dood (Rom. 6:23). 

 …julle sonde sal julle uitvind (Num. 32:23). 

 Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal 
hy ook maai (Gal. 6:7). 

 …as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwik-
keling gekom het, bring dit die dood voort (Jak. 1:15). 
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Wanneer jy die vernietigende gevolge van die mens se sonde sien, sê vir my, 
asseblief, is die Here hiervoor te blameer? In hierdie wêreld is probleme, tra-
gedie, hartseer, vernietiging en die dood die gevolge van sonde. Ons kan seker 
daarvan wees dat in die volgende wêreld God se wette oor sonde nie verander 
het nie. Mense gaan Hel toe omdat hulle sondaars is. Die smarte van die Hel is 
die gevolg van hulle sonde. Mense gaan Hel toe omdat hulle moet, omdat dit 
reg so is. Die Hel is die plek vir sondaars. 

Verskillende grade van straf in die Hel 

Sommige mense is meer boos as andere, daarom verdien hulle ook ‘n swaarder 
straf. Party het meer geleenthede gehad en dit verwerp. Hulle sal strenger aan-
spreeklik gehou word. Die Bybel leer dit. Die Hel is warmer vir sommige mense 
as vir andere. In Openbaring 20:12-13 lees ons dat die dooies volgens hulle 
werke geoordeel sal word.  

Die leer dat die Hel vir sommige meer draaglik as vir andere sal wees, word 
ook elders in die Bybel aangetref. Jesus sê dat Sodom, Tirus en Sidon dit ver-
draagliker in die oordeel sal vind as Górasin, Betsáida en Kapérnaüm, asook 
ander stede wat die evangelie gehoor en dit verwerp het (Luk. 10:10-15).  

Hoe groter die geestelike verligting en hoe meer die geleenthede wat ‘n son-
daar in sy lewe gehad het om tot bekering te kom, des te groter sal sy straf wees 
as hy dit verwerp het: 

En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of 
volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word; maar hy wat nie 
geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En 
elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word (Luk. 12:47-48). 

Die Here tree altyd reg op. Ons kan daarvan seker wees dat ‘n man wat vir 
Christus vyftig jaar lank verwerp het, en ten spyte van groot geestelike verligting 
God nog steeds weerstaan, ‘n swaarder straf as ‘n jonger persoon sal ontvang. 
Iemand wat sy hele lewe lank in ‘n Christelike land die evangelie gehoor het en 
sonder Christus sterf, sal die Hel beslis warmer en meer smartlik as ‘n heiden 
vind wat slegs die verligting van die wet gehad het wat in sy hart geskryf is – dit 
is sy gewete, asook die getuienis in die natuur rondom hom dat daar ‘n God is. 
Die Hel is die gevolg van mense se sonde wat hulle gedoen het. Groter sonde 
bring ‘n groter straf in die Hel mee. 

Sonde word in die Hel voortgesit 

Die smarte van die Hel lyk so verskriklik! Verdien ‘n kort lewe van sonde op 
aarde ‘n ewige straf in die Hel? Is die Here regverdig om iemand vir altyd in die 
Hel te pynig vir sy sonde in hierdie lewe? Dit is ‘n intelligente vraag, en daar is ‘n 
intelligente antwoord daarop. Die rede waarom sondaars in die Hel moet bly, is 
omdat hulle steeds sondaars sal wees. Die Hel is nie net ‘n plek van straf vir 
sonde wat op aarde gedoen is nie; dit is ook ‘n plek waar sonde verder voort-
gesit sal word. 

Toe die ryk man gesterf en sy oë in smarte in die Hel oopgemaak het, was 
hy nog steeds dieselfde sondaar, onveranderd in hart en karakter, as wat hy 
tydens sy uitspattige lewe op aarde was toe hy hom nie bekeer het nie. Hy het 
geen woord van berou oor sy sonde in die Hel uitgespreek nie. Hy het Abraham 
om genade gevra, maar nie vir die Here nie. As ‘n verlore Jood het hy die herin-
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nering aan Abraham, die stamvader van die Hebreërs, geëer, maar hy het God 
nie liefgehad nie. Hy het water gevra sodat sy tong verkoel kon word, maar hy 
het nie gevra dat sy sondes vergewe word nie. 

Hy het geweet dat hy in die Hel is omdat hy hom nie bekeer het nie – nog-
tans het hy hom nie bekeer nie! Hy het sy broers op aarde liefgehad, en hulle 
met dieselfde natuurlike liefde in die Hel liefgehad, maar hy het God nie liefge-
had nie. Hy was ‘n sondaar op aarde en het ‘n sondaar in die Hel gebly. 

Daar is alle rede om te glo dat daar in die Hel ‘n oorgawe aan boosheid sal 
wees soos wat nie op hierdie aarde moontlik was nie. Op aarde was daar baie 
teëhouende faktore wat nie in die Hel sal funksioneer nie. Hier is daar talle 
Christene wat die sondaar teëhou en waarsku. Daar sal hy vir altyd in die teen-
woordigheid wees van diegene wat God haat. Daar sal hy nooit ‘n evangelie-
diens of ‘n Christelike lied hoor nie. Die invloed van ordentlikheid sal daar 
afwesig wees, en verlore mense sal hulleself vir altyd aan onbeheerste sonde 
oorgee. Hulle bose harte sal met die tyd nóg boser word. Die Heilige Gees sal 
hulle ook nie daar van sonde oortuig nie. Sondaars sal dus voortgaan om die 
Hel te maak wat dit is. 

Eerlose en skaamtelose mense in die Hel 

Duisende mense wat hulleself in hierdie wêreld as eerbare persone beskou, 
gaan Hel toe. Onthou dat om jou kruideniersrekening te betaal, nie van jou ‘n 
Christen maak nie. “Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet 
weer gebore word nie” (Joh. 3:7). Ons kan verseker daarvan wees dat niemand 
in die Hel baie lank ‘n eerbare persoon sal bly as elke motief vir deugsaamheid 
en opregtheid verdwyn het nie. 

Duisende der duisende deugsame vroue wat goeie moeders was, sal ook in 
die Hel beland. Menslike deugde is nie genoeg om jou siel te red nie. “Almal het 
gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Jesus is die enig-
ste weg tot verlossing. Eerbare en kuis vroue sal nie lank hulle morele deugde in 
die Hel behou nie. Die Hel is aan bose geeste oorgelewer, en die leidende 
geeste daar is “moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars 
en al die leuenaars” (Op. 21:8). 

‘n Wanvoorstelling van die Hel 

Daar is predikers, waaronder ook goeie manne, wat sondaars in die Hel voorstel 
as mense wat hulle bekeer, God liefhet en om vergifnis smeek, terwyl die Here 
vir hulle lag en met hulle lyding die spot dryf. Dit is nie wat die Bybel ons oor 
mense in die Hel leer, of oor God se optrede t.o.v. hulle nie. Die ryk man in die 
Hel was jammer om te maai wat hy gesaai het. Hy wou genade vir sy gefolterde 
liggaam hê, maar het nie vergifnis vir sy sonde gesoek nie.  

Die Here verbly Hom nie oor die smarte van sondaars in die Hel nie. Die 
rede waarom hulle daar gehou word, is omdat hulle nog dieselfde gees van 
rebellie, boosheid en ongeloof het as wat hulle op aarde gehad het, geïntensi-
veer deur die omgewing van die Hel, en onbeteueld deur ‘n enkele goddelike 
invloed.  

Kan jy sien waarom sondaars wat Christus verwerp, doelbewus die kwaad in 
plaas van die goeie kies, en wanneer hulle Hel toe gaan, met hulle sonde 
voortgaan? Kan jy sien waarom hulle straf moet voortgaan? Die sondaars in die 
Hel maak hulle eie Hel. Mense gaan Hel toe omdat hulle dit verdien. Hulle bly 
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daar om dieselfde rede. Die straf gaan voort omdat sonde in die Hel voortgaan. 

Sondaars sou die Hemel verwoes 

Gestel dat sondaars Hemel toe sou gaan, of na die verheerlikte aarde sou 
terugkeer waar Christus en God die Vader vir ewig met die gereddes sal regeer. 
Daar sal al die miljoene engele en verlostes die Here prys, maar die sondaars 
sal Hom in hulle harte verag. Sommige van hulle het Hom gekruisig, en almal 
van hulle het Hom verwerp. “Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet 
wees nie” (Luk. 19:14), het hulle gesê. 
 In die Hemel sal daar nie plek vir wellus, dronkenskap, gierigheid of leuens 
wees nie – al die bose mense het Hel toe gegaan omdat hulle dié dinge liefhet. 
Sondaars sou misrabel in die teenwoordigheid van ‘n God wees vir wie hulle nie 
liefhet nie, en as hulle in die Hemel moet lewe volgens reëls wat net deur die 
regverdiges geniet word. Die Hemel sal Hel vir ‘n sondaar wees. 

Sondaars sou ook die Hemel in ‘n Hel vir die regverdiges omskep. Sondaars 
wat uit die Hel vrygelaat word, sou die goud op die strate van die nuwe Jeru-
salem begeer, asook die pêrels waarvan die poorte van die stad gemaak is, en 
die edelgesteentes wat die fondamente van die mure vorm. Ter wille van hulle 
eie inhaligheid, selfsug en begeerlikheid sou hulle die Paradys van God verwoes 
het as hulle net die kans gehad het om dit te kon doen.  

Sondaars wat met hulle onveranderde harte uit die Hel vrygelaat word sou, 
soos die manne van Sodom, die engele begeer. Onthou dat die mense van 
Sodom in die Hel is, en dat hulle stad verwoes is as gevolg van hierdie sonde. 
Sulke sondaars sal die Hemel besoedel. Hulle sal die nuwe Hemel en die nuwe 
aarde soos die oue maak.  

Indien daar nie ‘n Hel was nie… 

Gestel dat ek op een goeie dag in die Hemel ontwaak, en al my geliefdes is ook 
daar. Terwyl ek my gereed maak om my wonderlike woning in die Hemel te 
geniet, lui die voordeurklokkie en ek sien dat die engel Gabriël op my wag. 

“John, kry jou Bybel, die Here Jesus wil jou op ‘n evangelisasietoer uitstuur,” 
sê hy aan my. 

“Wel,” sê ek huiwerig, “ek het gedink ek kan nou ‘n tyd van rus met my gesin 
geniet. Ek het gemeen die stryd is verby; maar, prys die Here, Jesus het vir my 
gesterf en ek sal ‘n miljoen jaar vir Hom preek as Hy my sou toelaat om dit te 
doen.” Ek vat toe my Bybel en maak gereed om saam met die engel Gabriël te 
vertrek. 

Intussen verduidelik hy aan my: “Al die sondaars is in die Hemel. God was té 
goed om sondaars Hel toe te stuur, dus is hulle almal nou hier en het prediking 
dringend nodig.” 

Terwyl ek by die voordeur uitgaan met die Bybel onder my arm, gereed vir 
evangelisasiewerk, waarsku Gabriël my ernstig: “Moet nooit vergeet om jou deur 
te sluit nie! Onthou dat elke dief, elke leeglêer, elke skelm en elke rower wat ooit 
op die aarde geleef het, nou in die Hemel is en hier bly. Sluit jou deur!” 

Geskok draai ek om en sluit die deur terwyl Gabriël voortgaan: “Dit herinner 
my aan iets anders: het jy nie ‘n paar mooi dogters in die huis nie?” “Ja,” sê ek, 
“jy moet my ses dogters met hulle pragtige lang hare sien!” 

“Wel, jy moet hulle nooit sonder toesig op die strate laat uitgaan nie. Hulle 
moet gewaarsku word om goed na hulleself te kyk. Onthou dat die Hemel nou ‘n 
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stad van kriminele is. Die Here was té goed om enige sondaar Hel toe te stuur, 
dus is al die bose sodomiete nou in die strate van die Hemel, en elke wellustige 
man wat onskuldige meisies verlei het, is ook hier. Pas jou dogters goed op!” 

In hierdie stadium het ‘n diep gevoel van teleurstelling van my besit geneem. 
Dit is nie die soort Hemel waarna ek uitgesien het nie! Ek het moed bymekaar-
geskraap en begin loop. Spoedig kom ons ‘n begrafnisstoet teë, want as daar 
sondaars in die Hemel is, sal die dood ook daar wees. Ons sien polisiemanne 
op elke hoek, want met al die onweergebore sondaars wat God haat en Christus 
verwerp, sal die Hemel sonder ‘n sterk polisiemag vol misdaad wees. As gevolg 
van die misdadigers en al die misdade wat hulle pleeg, sien ek ook tronke in die 
Hemel. 

Laer af in die straat hoor ek die stem van ‘n koerantverkoper: “Alles oor die 
oorlog! Hitler se oorlog in die Hemel. Dorpe is uitgewis en in vlamme, duisende 
is dakloos, miljoene is gewapen en miljoene mense is reeds dood.” Natuurlik sal 
Hitler ook in die Hemel wees as God nie die sondaars Hel toe stuur nie, en waar 
hy is sal daar oorlog, moord en ellende wees. 

Is hierdie toneel moontlik? Nee! Dank God, dit is nie ‘n ware voorstelling van 
die Hemel nie. Ek is jammer vir die sondaars wat Christus verwerp het, en ook 
jammer dat hulle Hel toe moet gaan. Met my hele hart dank ek egter die Here 
dat daar eendag ‘n plek sal wees waarin alle bose, Christus-verwerpende son-
daars uitgesluit sal word, sodat almal wat God liefhet ware vrede kan geniet. As 
God nie sondaars Hel toe stuur nie, kan daar ook nie ‘n ware Hemel vir die heili-
ges en die engele wees nie. 

Daar ís ‘n Hemel, daarom móét daar ook ‘n Hel wees waarin sondaars vir 
altyd ingesluit kan word. Geen boosheid kan ooit in die Hemel kom nie, want: 

God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook 
droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge 
het verbygegaan (Op. 21:4). 

Die wonderlike volmaaktheid van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat in 
Openbaring 21 en 22 beskryf word, vereis dat dit sondeloos moet wees. ‘n 
Aarde wat onder die vloek van die sonde is, sal dorings en distels voortbring. Dit 
sal ook vol roofdiere en vernietigende siektes en kieme wees wat in assosiasie 
met die sonde daarin sal voorkom. 

Nee, daar moet geen sondaars op die nuwe aarde wees wat die heilige 
teenwoordigheid van God kan besoedel en die vreugde uit die Christene se 
lewens kan wegneem nie. Ons kan begryp waarom sondaars na ‘n ander plek as 
die Hemel moet gaan. Dank God, in die Hemel sal daar geen sonde wees nie! 

As God die Hel sou leeg maak en al die sondaars Hemel toe neem, sal daar 
geen Hemel meer wees nie. Daardie wêreld sal, soos hierdie een, ‘n tranedal 
wees. Dit sal vol misdaad, siektes en lyding wees, met howe, tronke en hospi-
tale vir al die siekes en misdadigers. Die Hemel sal ‘n plek van teleurstellings en 
gebroke harte wees. Wil jy graag ‘n Hemel hê wat vol leuens, bedrog, tweedrag, 
haat, geweld, gierigheid, dronkenskap en wellus is? Dan moet ‘n goeie God alle 
sondaars uit die Hemel weghou. Hy sál hulle ook hieruit weghou: 

Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk 
bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle 
in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die 
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regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader (Matt. 13:41-43). 

Dit is die voorsiening van ’n alwyse en goeie God dat Hy al die sondaars wat 
nie die ewige vrede en vreugde wil beërf nie, van die regverdiges sal afskei en in 
die Hel sal werp. As hulle nie die Verlosser uit sonde wil aanvaar nie, moet daar 
toegesien word dat hulle nie die geleentheid kry om met hulle sondes die heelal 
in ‘n Hel te omskep nie. 

‘n Liefdevolle God het sy Seun gegee om mense uit die Hel te hou. As mense 
nie gered wil word nie, moet hulle verlore wees. Dié wat nie Hemel toe wil gaan 
nie, moet Hel toe gaan. Sondaar, moenie God blameer as jy Hel toe gaan nie, 
want dit was jóú keuse! 

Hou mense uit die Hel! 
Hoe diep moet ‘n Christen nie geraak wees wanneer hy aan die Hel dink, en al 
die miljoene wat daarheen op pad is nie! Dit is geen wonder dat die moderne 
Christendom hulle passie vir die redding van sondaars verloor het nie: hulle het 
die Bybelse leer oor die Hel vergeet. Predikers het die foltering van die verdoem-
des wegverklaar! Hoe sterk moet ons motivering vir gebed, prediking en siele-
wenning nie wees nie wanneer ons daaraan dink dat elke verantwoordelike 
mens wat hierdie aarde sonder ‘n besliste hartsverandering verlaat, onmiddellik 
sy oë in die Hel oopmaak, terwyl hy in die vlamme smarte ly! 

Die motief om die siele van sy volksgenote van die Hel te red, het Paulus tot 
groot uiterstes in sy evangelisasieywer gedryf (Rom. 9:1-3). Hy het die verdoe-
menis van ‘n verlore siel besef, en dit het hom nooit verlaat nie. Hy het dag ná 
dag gewerk, tot diep in die nag, om mense tot bekering te lei. Mag ons ook ‘n 
heilige vrees vir die Hel ontwikkel sodat ons ons geliefdes soos brandhout uit die 
vuur sal ruk (Judas v. 23). 

Vergeet vir ‘n oomblik elke oorweging van ons plig teenoor God. Vergeet, as 
jy wil, die opdrag om siele te wen. Dan is dit nog steeds ‘n feit dat as jy jou 
medemense liefhet, jy hulle vir Christus behoort te wen sodat hulle siele van die 
ewige Hel gered kan word. Geen verskonings vir onbetrokkenheid is goed ge-
noeg nie. Jy sal nie vir ‘n formele uitnodiging wag om ‘n leer teen ‘n brandende 
gebou te sit waarin mense op ‘n vensterbank vasgekeer is nie. Goeie mense 
wag ook nie op betaalde lewensredders om ‘n tou na ‘n drenkeling uit te gooi nie. 

Om die saak van die redding van siele net in die hande van predikers te laat, 
is harteloos – dit is onverskoonbaar boos. Mag die Here ons genadig wees, 
want ons predikers is self ook skuldig wat hierdie saak betref! Ons is só besig 
met ander dinge dat ons nie tyd het vir trane en pogings om sondaars te red nie! 

Die groot waarde van ‘n siel 

Jesus het gesê: “Want wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan 
sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?” (Mark. 8:36-37). 
My siel is meer werd as die hele wêreld! Die siel van enige verlore sondaar is vir 
hom net soveel werd, meer as die hele wêreld. Sondaars, julle het alles verloor 
as julle jul siele verloor het. 

Om te wys hoeveel Hy vir kosbare siele omgee, het die Here Jesus sy lewe 
vir sondaars afgelê. As daar nie ‘n Hel was nie, dan was die bloed wat Hy in die 
tuin van Getsémane gesweet het, die skande en bespotting wat Hy deurgemaak 
het, die doringkroon en die katshoue op sy rug, niks werd nie! As daar nie ‘n 



 230 

verskriklike Hel is om sondaars uit te red nie, dan was die wrede dood van 
Jesus aan die kruis, ná ure van die ergste lyding, nie die moeite werd nie. 

Jesus het van die smarte van die Hel geweet, en dit is die enigste rede wat 
sy dood vir sondaars logies en redelik maak. As jy soos Jesus is, sal jy begrip 
vir die ewige straf hê en help om sondaars uit die Hel te hou! 

Wie Hel toe gaan, en hoe om dit mis te loop 
Is daar baie mense wat Hel toe gaan? Ja, die Here Jesus leer dat daar veel 
meer mense is wat ongered sterf en Hel toe gaan, as wat daar Christene is wat 
Hemel toe gaan: 

Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die 
verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is 
smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind (Matt. 7:13-14). 

Die poort na die Hel is wyd, die pad is breed, en baie mense gaan daardeur 
in! Die poort na die Hemel is nou, die pad is smal, en daar is min wat dit vind. 
Die meeste mense gaan dus Hel toe. Dit is ‘n ontstellende gedagte, en jy moet 
baie seker maak dat jy nie onbewustelik op pad Hel toe is nie. 

Verbaas om in die Hel aan te kom 

Die meeste mense wat Hel toe gaan, verwag nie dat hulle daar sal beland nie. 
Die ryk man het beslis nie so ‘n gedagte gekoester nie. Hy het gedink Lasarus is 
nog steeds sy bediende, en was verbysterd om homself in die vlamme te bevind! 
Jesus het ook verwys na mense wat meen dat hulle gered is, maar wat veroor-
deel sal word: 

Nie elkeen wat vir My sê: Here Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, 
maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag 
vir my sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer [gepreek] en in u Naam 
duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: 
Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! 
(Matt. 7:21-23). 

Op baie plekke in die Bybel word daar verwys na onkruid wat met die koring 
gemeng is, slegte visse wat saam met die goeies is, en verlore mense wat hulle 
saam met die Christene groepeer en hulleself mislei. 

Die Fariseër wat in die tempel ingegaan en die Here gedank het dat hy beter 
as die tollenaar is (Luk. 18:9-14), was ongetwyfeld baie verbaas toe hy in die Hel 
beland het. Hy het gedink dat hy goed was! Het hy nie twee dae ‘n week gevas 
nie? Het hy nie ‘n leidende rol in openbare gebede gespeel nie? Was hy nie ‘n 
kerkganger nie? Was hy nie ‘n eerlike man wat al sy skuld betaal het nie? Hy 
het selfs ‘n tiende van al sy inkomste gegee, soos wat hy die Here in sy gebed 
herinner het! Nogtans was hy ‘n verlore sondaar, en tensy hy voor sy dood tot 
bekering gekom het, is hy nou in die Hel! 

Dit is uit die Bybel duidelik dat ‘n groot menigte mense Hel toe gaan wat nie 
verwag het om te gaan nie. Moenie dat Satan jou mislei nie, want dan wag daar 
vir jou die skok van jou lewe as jy jou oë in die Hel sal oopmaak en nooit weer 
daar kan uitkom nie. 
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Jou hart moet verander word! 

Ongeredde persone is altyd boos. Mense is nie bereid om dit te glo nie, en be-
stempel graag mekaar as baie goed en opreg.  Die Bybel sê egter: 

 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? (Jer. 17:9). 

 Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie (Rom. 3:10). 

 Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God (Rom. 
3:23).  

 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here 
het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom (Jes. 53:6). 

Die ryk man het verdien om Hel toe te gaan. Hy was ‘n sondaar. Uiterlik mag 
hy ordentlik, opreg, intelligent en aangenaam gewees het. In sy hart, waar net 
die Here kan sien, was hy egter ‘n opsetlike, slegte, hardkoppige, aanhoudende 
en onbekeerlike sondaar teen God. 

Onthou dat dit verfynde, geleerde, beskaafde, godsdienstige en biddende 
manne was wat Christus oorgelewer het om gekruisig te word. Hulle was wolwe 
in skaapsklere. Wat die Here Jesus van hulle gesê het, beskryf die hart van die 
beste morele mens wat nie sy vertroue in Christus gestel het nie: 

Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte 
grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande 
onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van 
binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid (Matt. 23:27-28). 

Mense wat nie ‘n hartsverandering ondergaan het nie, mag vir ons moreel, 
skoon of goed lyk, maar dit is net uiterlik so. Die Here, wat die harte van mense 
ken, weet van die ongeredde hart wat daar in só ‘n mens skuil. Dit was om hier-
die rede dat Hy vir Nikodémus, een van die ongeredde godsdiensleiers van Is-
rael, gesê het: 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die 
koninkryk van God nie sien nie (Joh. 3:3). 

Daar kan geen misverstand hieroor wees nie, want in dieselfde gesprek het 
Jesus dit twee keer herhaal dat alle mense weergebore moet word as hulle 
Hemel toe wil gaan. 

Verlore mense haat Christus en het die duisternis lief 

Jesus het verduidelik waarom sondaars tot bekering moet kom as hulle nie op ‘n 
ewige verdoemenis wil afstuur nie: 

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. Want elkeen wat die 
kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag 
word nie (Joh. 3:19-20). 

Die beste bewys van ’n persoon se bose hart is die feit dat hy nog nie na 
Christus gekom het nie. Die enigste eerlike rede wat enige persoon kan gee 
waarom hy nog nie na Jesus gekom het nie, is dat hy die sonde liefhet en nie na 
die Lig wil kom sodat sy sonde bestraf word nie. Mense sonder God mag aan-
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gename en fyn beskaafde mense wees, maar wat die innerlike mens betref is 
hulle beslis nie goed nie. Hulle is sleg omdat hulle dit so verkies. 

Die verlore persoon se hart is boos genoeg om vir Christus, die Lig van die 
wêreld, te haat. Mense verwerp Christus doelbewus omdat hulle sonde liefhet. 
As hulle nie tot bekering kom nie, gaan sulke bose sondaars Hel toe. Jesus het 
gesê dat dit ‘n tevergeefse poging is om God én die sondige wêreld lief te hê, 
omdat niemand twee here kan dien nie (Matt. 6:24). 

Die ryk man is nie Hel toe omdat hy uiterlik ‘n slegte lewe gelei het nie. Die 
Bybel sê nie dat hy owerspel of moord gepleeg het, gedobbel, gedrink of gevloek 
het nie. Sy probleem was innerlik. Soos alle ongeredde mense het hy ‘n bose en 
ongelowige hart gehad. In sy verborge hart was hy teen God. 

Onthou dat hy nie Hel toe gegaan het omdat hy ryk was nie. Daar is meer 

arm mense as ryk mense in die Hel. Hy is daar omdat hy nie gered is nie! Hy 

het geweet dat sy broers gered moes word om die Hel vry te spring. Hy het dus 

geweet dat hy in die Hel is omdat hy ongered is (Luk. 16:30). 
Die Here wil nie hê dat enige sondaar verlore gaan nie: 

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

 Die Here… wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot 
bekering moet kom (2 Pet. 3:9). 

 God, ons Verlosser… wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die 
waarheid kom (1 Tim. 2:3-4). 

 Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae 
in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer 
van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom 
tog wil julle sterwe? (Eseg. 33:11). 

Sondaar, jy hoef nie Hel toe te gaan nie. God wil hê dat jy gered moet word. 
Kom ons ontdek weer nuwe betekenis in daardie kort Evangelie-boodskap, Johan-

nes 3:16: 

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 

God se liefde vir ons beteken nog meer as ons besef watter groot prys Hy 
moes betaal om mense uit die Hel te hou. Bekeer jou vandag nog tot die Here 
Jesus en ontvlug sodoende die oordeel van die Hel! Hy het belowe om jou 
sondes te vergewe en aan jou die ewige lewe te skenk. “In Hom het ons die 
verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy ge-
nade” (Ef. 1:7). 
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12. Die Aard en Beloning van ‘n 
Ware Geloof 

Een van die grootste geestelike probleme in Suid-Afrika – en moontlik in die hele 
wêreld – is vormgodsdiens. Baie mense is nominale gelowiges wat die Christen-
dom met hulle lippe bely, maar hulle harte is koud en onweergebore. Dit beteken 
dat hulle nie ‘n Bybelse geloof het nie en dus as ongelowiges beskryf moet word. 
In die lig van dit wat in hierdie boek geskryf is, moet elke leser in die eerste plek 
seker maak of hy ‘n ware geloof het, en tweedens of hy met vrymoedigheid van 
sy werke van geloof rekenskap voor die regterstoel van Christus sal kan gee. 

‘n Ware geloof 
Daar is wyd uiteenlopende betekenisse wat aan die begrip geloof gekoppel word. 
Mense van verskillende geloofsoortuigings noem hulleself gelowiges, terwyl daar 
ook in die intergeloofsbeweging skakeling tussen gelowiges uit ‘n groot aantal 
wêreldgodsdienste is. 

Benewens die algemene gebruik van die term geloof is daar die Bybelse, 
uitdruklik Christelike, definisie van hierdie begrip. In terme hiervan is daar net 
een ware geloof en dit is ‘n saligmakende geloof in God deur sy Seun, Jesus 
Christus. Dit word deur die instaatstelling van die Heilige Gees beoefen en lei na 
‘n geestelike wedergeboorte. Alles buite dit word as ongeloof, geestelike mislei-
ding of afgodediens beskryf. 

Geloof in God 

Geloof is nie ‘n onpersoonlike, psigiese of mistiese krag waardeur ‘n mens in 
staat is om sekere geloofshandelinge te doen nie. Dit is geloof ín God wat ons in 
verbinding met Hom stel en op grond waarvan Hy aan ons gebedsversoeke 
voldoen as dit binne sy wil gevra is. Die Here Jesus sê die groot doel met die 
verkondiging van die evangelie is: 

…om [mense se] oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en 
van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van 
sondes en ‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang (Hand. 26:18). 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur 
het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die 
dood in die lewe (Joh. 5:24; kyk ook Mark. 11:22). 

Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof (Rom. 3:28). 

Wanneer Jesus Christus dus vir mense sê: “Jou geloof het jou gered” (Luk. 
7:50; 17:19; 18:42), dan verwys dit spesifiek na die geloof wat hulle in Hom as 
die Messias en Verlosser gestel het om te doen wat Hy in sy Woord beloof het 
om te doen. 

Deur die geloof betree ek die onsigbare wêreld waar God woon, en maak ek 
kontak met Hom: 
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Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die 
dinge wat ons nie sien nie… En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; 
want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek 
(Heb. 11:1, 6). 

Geloof is ‘n gawe van God 

‘n Bybelse geloof kan nie deur ‘n mens gegenereer word nie, omdat dit van God 
af kom. Geloof het uit die hemel gekom en is aan ons geopenbaar (Gal. 3:23-
26). Wanneer ons die evangelie hoor, dan ontvang ons deur die werking van die 
Heilige Gees bekeringsgenade om in die Here Jesus te kan glo en Hom as Ver-
losser in ons lewe te ontvang as ons wil: 

Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God (Rom. 
10:17). 

Die Heilige Gees skenk aan ons geloof (1 Kor. 12:9). Hy oortuig ons van son-
de en van geregtigheid en van oordeel (Joh. 16:8). 

Ons kom eerstens onder die oortuiging van ons sonde en verlorenheid. Hier-
na word ons van die geregtigheid van God oortuig wat deur die kruisdood van sy 
Seun aan ons gebied word. Ons word in staat gestel om dit in die geloof te 
aanvaar deur ons sondes aan Hom te bely en sodoende deur die geloof in Hom 
geregverdig te word. Ons word derdens oortuig van die feit dat Satan en die 
sondige mensdom onder die oordele van God is, daarom word dit ons hoofdoel 
om redding in die Naam van Jesus Christus aan almal te verkondig. 

‘n Saligmakende geloof 

Wanneer ons ons sonde bely en die Here Jesus in die geloof as ons Verlosser 
ontvang, kom Hy én die Vader deur die Heilige Gees in ons harte woon (Joh. 14: 
16, 23). Dit is dus nie slegs ‘n geloof in die bestaan van God wat ons beoefen 
nie, want dit is nie ‘n saligmakende geloof nie. Die duiwels glo ook in die be-
staan van God, en hulle sidder (Jak. 2:19).  

Mense wat bloot met hulle verstand in die bestaan van God glo, sonder be-
kering, sondebelydenis en wedergeboorte, verval almal in ‘n dooie vormgods-
diens. Hulle dien die Here slegs met hulle lippe, maar hulle harte is ver van Hom 
af (Matt. 15:8; Mark. 7:6).  

Ons geloof in die Here Jesus, soos in Johannes 6:47 beskryf word, lei na ‘n 
vaste verhouding met Hom. Die skeidsmuur van sonde moet deur bekering en 
sondebelydenis afgebreek en die nuwe lewe deur die Heilige Gees in ons harte 
uitgestort word. Deur die geloof sal Christus dan in ons harte woon (Ef. 3:17).  

Het jy só ‘n geloof? “Ondersoek julleself of julle in die geloof is; stel julself op 
die proef. Of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie – as 
julle ten minste nie verwerplik is nie!” (2 Kor. 13:5). As ons ‘n ware geloof het, is 
ons nuwe mense: “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die 
ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword” (2 Kor. 5:17). 

Omdat ons in die eeu van die rede leef, volstaan baie mense by ‘n verstan-
delike aanname van die feite in die Bybel sonder ‘n geloofsaanvaarding daarvan 
met hulle harte. Godsdienstige opinies en standpunte word intellektueel berede-
neer, maar geestelik bly hierdie mense onaangeraak daardeur. Hulle het nog nie 
‘n saligmakende geloof nie, en weerstaan die Heilige Gees deur selfregverdiging 
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en humanistiese argumente as Hy hulle van hulle sonde oortuig.  

Geloof en werke 

Tydens ‘n persoon se wedergeboorte word hy deur die Heilige Gees in ‘n ge-
loofsverhouding aan God verbind deur sy Seun, Jesus Christus. Dit is ‘n wesens-
eienskap van geloof dat dit ons dring om geestelik na buite uit te leef en vrug te 
dra wat by die bekering pas. Dit is waarom godsvrug in ‘n persoon se lewe ‘n 
bewys van sy geloof is. Jakobus sê: “Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal 
jou uit my werke my geloof toon” (Jak. 2:18). 

Wanneer daar nie werke ná ons bekering volg nie, kom die geloof nie tot sy 
reg in ons lewe nie. Dan onderdruk ons die geloof deur ‘n maatemmer daaroor 
te plaas sodat die lig van ons getuienis nie na buite toe kan skyn nie. ‘n Groter 
waarskynlikheid is dat die gebrek aan werke ‘n aanduiding is dat só ‘n persoon 
hoegenaamd nie ‘n ware geloof het nie: 

Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die 
werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie? … Want soos die liggaam sonder 
gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood (Jak. 2:14, 26). 

Werke moet die regte plek in ons lewe inneem, en ook die regte soort werke 
wees. ‘n Ongeredde persoon wat goeie werke doen om God te probeer behaag, 
mors sy tyd. Ons word nie déúr menslike werke gered nie, maar vír werke van 
die geloof: 

Want uit genade is julle gered, deur die geloof… nie uit die werke nie, sodat niemand 
[in homself en sý prestasies] mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in 
Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons [deur die krag van 
die Heilige Gees] daarin kan wandel (Ef. 2:8-10). 

Is werke van die geloof, as die vrug van bekering, sigbaar in jou lewe? As die 
loot geen vrug dra nie, voer dit ‘n nuttelose bestaan en word ná ‘n tyd van vol-
hardende onvrugbaarheid afgekap en in die vuur gegooi (Joh. 15:2, 6; Luk. 3:9). 

As die belydenis van geloof op jou lippe wegsterf en die nuwe lewe ook nie 
in jou optrede gesien kan word nie, dan kan die egtheid van jou geloof met goeie 
reg betwyfel word. Wanneer dit nodig is om pertinent vir iemand te vra of hy ‘n 
kind van die Here is, is daar ‘n groot probleem. Dit beteken dat dit nie bo enige 
twyfel uit sy gesprekke of lewenswyse blyk dat hy wél gered is nie. Ongelukkig 
dink baie mense dat as jy nét met jou hart glo, dan is jou Christenskap bevestig. 
Vir hulle hoef dit nie deur getuienis en ander werke bevestig te word nie. Paulus 
weerlê dié siening baie duidelik: 

As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die 
dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en 
met die mond bely ons tot redding (Rom. 10:9-10). 

My eie geestelike lewe het ook nie as ‘n duidelike werklikheid gerealiseer 
voordat ek begin getuig het en die Here die eer gegee het omdat Hy my siel 
gered en my van ‘n menigte besoedelings van die gees én die vlees gereinig het 
nie. Eers bely ons ons sondes met die mond teenoor God, en daarna bely ons 
ons geloof in God teenoor mense en word só getuies van Christus in die wêreld. 
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Die dinamika van geloof 

Geloof is nie staties nie, maar moet groei en sterker word. Ons moet toeneem in 
die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, en sodoende opgebou 
word in die allerheiligste geloof (2 Pet. 3:18; Judas 1:20). 

Baie mense se geloof is nog swak, met die gevolg dat hulle maklik twyfel en 
vrees – veral in krisissituasies. Dit was tydens ‘n storm op die see vir Jesus 
nodig om sy dissipels as kleingelowiges te bestempel en ook vir hulle te vra: 
“Het julle dan geen geloof nie?” (Mark. 4:40; Luk 8:25). Die dissipels het hulle 
behoefte aan ‘n sterker geloof besef, en vir die Here Jesus gesê: “Gee ons meer 
geloof” (Luk. 17:5).  

Tydens geloofstoetse ontdek ‘n mens soms diep in jou hart dat jy nog ‘n 
twyfelaar is. Dan is jou geloof in die Here Jesus nie sterk genoeg om jou deur 
die krisis te dra nie. Versterk jou geloof dan deur ‘n nuwe aanvaarding van die 
belofte dat Hy jou nooit sal begewe of verlaat nie (Heb. 13:5).  

Diegene wat nog swak in die geloof is, moet geestelik versorg en opgebou 
word (Rom. 14:1; 1 Thess. 3:10). Die doel hiermee is dat hulle geloof sal toe-
neem en oorvloedig word (2 Kor. 8:7; 10:15; 2 Thess. 1:3). Christene moet vol 
van die gloof wees, sodat hulle in volle geloofsversekerdheid tot die Here sal bid 
en Hom ook met oorgawe sal dien. Om vol van die geloof te wees, is ‘n uitdruk-
king wat met ‘n Geesvervulde lewe in verband staan. Dit was ‘n vereiste vir 
geestelike leiers in die gemeentes van die vroeë kerk (Hand. 6:5; 11:24).  

Die Here het deur die Heilige Gees voorsiening gemaak dat ons deur die 
lewe kan gaan sonder dat ons geloof ooit verswak (Rom. 4:19-20). Dit is ‘n 
anker vir jou siel om ‘n groot en sterk geloof in Christus te hê. Hy sien dit raak 
en eer só ‘n persoon se geloof (Matt. 15:28). Iemand wat nie ‘n sterk en vaste 
geloof in die Here en sy beloftes het nie, en daardeur vir twyfel plek maak, se 
gebede sal nie verhoor word nie (Jak. 1:6-8). 

Verswakkende geloof 

Een van die tragiese verskynsels onder Christene is dat sommige van hulle se 
geloof verswak en, in sekere gevalle, selfs heeltemal ophou. Die Here wil nie hê 
dat dit moet gebeur nie, daarom word ons duidelik teen só ‘n moontlikheid 
gewaarsku. Jesus het vir Petrus gesê: “Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig 
begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie 
ophou nie” (Luk. 22:31-32). Ons moet aan die geloof en ons belydenis vashou. 

Paulus sê vir die Kolossese: “…as julle ten minste gegrond en vas bly in die 
geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie” (Kol. 1:23). 
Daar was mense wat die geloof verloën het. Paulus noem die name van twee 
valse leraars “wat van die waarheid afgedwaal het… en hulle keer die geloof van 
sommige om” (2 Tim. 2:18). Hy sê aan Timotheus dat hy die goeie stryd van die 
geloof moet stry “en aan die geloof en ‘n goeie gewete vashou. Sommige het dit 
van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely” (1 Tim. 1:19).  

In hierdie laaste dae word daar ‘n venynige aanval deur Satan op die geloof 
van mense gemaak, sodat hulle skipbreukelinge in die geloofslewe kan word. 
Hy stuur sy valse profete in Christelike kerke in om deur hulle misleidingswerk 
mense se geloof totaal te verander sodat dit deur ‘n verdraaide en vervalste 
vorm van geloof (eintlik bygeloof) vervang kan word (2 Kor. 11:2-4, 13-15). Ons 
word ernstig teen hierdie demonies-geïnspireerde geloofsverval gewaarsku: 
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Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal 
word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang (1 Tim. 4:1). 

Een van die gevolge hiervan is dat daar baie “godsdiens” in die wêreld is, 
maar dit gaan nie noodwendig met ‘n saligmakende geloof in die Drie-enige God 
en sy Woord gepaard nie. Dit is waarom die Here Jesus gesê het: “As die Seun 
van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Luk. 18:8). Wat ‘n 
toestand van geestelike misleiding heers daar nie by mense nie – party beoefen 
‘n dooie vormgodsdiens, terwyl andere agter die vreemde manifestasies van ‘n 
valse “herlewing” aanhardloop! 

Daar is geen kosteberekening, berou en sondebelydenis aan die moderne, 
vervalste Christendom verbonde nie. Die kruis en die bloed van Christus ont-
vang ook nie meer prominensie nie. Al wat oorbly is mensgemaakte gebooie 
waarmee die Here tevergeefs gedien word (Mark. 7:7-9). 

Volhard in die geloof 

Ons, wie se harte gereinig is deur die geloof, word vermaan om te midde van 
verdrukkinge in die geloof te bly (Hand. 14:22; 15:9). Paulus sê vir Timotheus: 
“Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook ge-
roep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het” (1 Tim. 6:12). Nét 
voor sy dood deur onthoofding in Rome, het Paulus oor sy eie geloofstryd ge-
skryf: “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die ge-
loof behou…” (2 Tim. 4:7). 

Ons moet vasberade en doelgerig in die geloofstryd wees – nie net wanneer 
ons groot dinge vir die Here in die geloof aanpak nie, maar ook wanneer ons vir 
ons geloof moet ly (Heb. 11:32-40). Ons moet altyd die einddoel van die ewige 
lewe in die hemel in gedagte hou wanneer ons hierdie stryd stry. Abraham het 
as ‘n vreemdeling in tente gewoon, want hy het die stad verwag wat fondamente 
het, waarvan God die boumeester en oprigter is (Heb. 11:9-10).  

Het jy ook ‘n geestelike vergesig van die nuwe Jerusalem, daardie wonder-
stad wat die Here vir gelowiges gaan voorberei het? Tans is jy ‘n vreemdeling en 
‘n verbyganger in ‘n verganklike wêreld wat vol ongeregtigheid is. Hierdie wêreld 
is nie jou tuiste nie, want in die geloof het jy die beloftes van ‘n hemelse stad 
ontvang waarheen jy op pad is. Aangespoor deur die vasberade stryd wat so 
baie geloofshelde reeds gestry het, moet ons ook doelgerig voortgaan tot op 
daardie dag wanneer geloof sal oorgaan in aanskoue: 

Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook 
elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop 
loop wat voor ons lê, die [geloofs]oog gevestig op Jesus, die Leidsman en voleinder 
van die geloof (Heb. 12:1-2). 

Nominale gelowiges 

In die lig van die goed omskrewe Bybelse definisie van geloof, is dit duidelik dat 
baie van die lidmate van Christelike kerke nie daaraan voldoen nie en dus slegs 
naamgelowiges is. Hulle glo net met hulle verstand en nie met hulle harte nie. 
Hulle gees is onaangeraak deur hulle verstandelike aannames, daarom bly hulle 
geestelik dood en onweergebore. Die gevolg hiervan is die beoefening van ‘n 
lewelose vormgodsdiens wat net uit lippediens, moralisering en intellektuele be-
spiegelings oor die Bybel bestaan. Uiterlik mag hulle na Christene lyk, maar hulle 
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harte is koud en dood. 
Paulus waarsku Timótheus teen sulke mense en sê dat hy hom van hulle 

moet distansieer. Hulle is “mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar 
die krag daarvan [die wederbarende krag van die Heilige Gees] verloën het. 
Keer jou ook van hierdie mense af” (2 Tim. 3:5). Hulle bely dat hulle God ken 
(hulle sê: “ons glo”) maar hulle verloën Hom deur hulle lewenswandel en ook 
deur die uitsprake wat hulle oor God en die Bybel maak (Titus 1:16). 

Baie van hulle sê dat die Bybel nie die letterlike en foutlose Woord van God 
is nie, en dat Jesus nie maagdelik gebore is en ook nie God is nie. Baie ander 
predikers skryf weer vreemde, onbybelse manifestasies, aan ‘n “nuwe” werks-
wyse van die Heilige Gees toe. Wedergeboorte en sondebelydenis word egter 
nie genoem nie – net sekere sosiale sondes wat mense teenoor mekaar begaan 
het, bv. ongelykhede en diskriminasie in die samelewing. Dit word bely, maar nie 
hulle gebroke verhouding teenoor God nie. 

Toe die Here Jesus aan ‘n vooraanstaande teoloog gesê het dat hy weer-
gebore moet word voordat hy die koninkryk van die hemel kan beërf, het hy nie 
eers geweet wat Jesus daarmee bedoel nie (Joh. 3:1-10). Hy het nie besef dat 
sy teologiese kennis en die onderhouding van godsdienstige wette hom nie kan 
red nie. Só ‘n persoon sal eers met berou sy sonde moet bely, waarna die Here 
hom dit sal vergewe en hom deur die Heilige Gees sal wederbaar. Dan eers sal 
hy geestelik gesproke ‘n nuwe mens wees – ‘n ware gelowige wat die Here nie 
net met sy lippe bely nie. Hierdie reël geld vir alle mense (Gal. 6:15-16). 

Ander ongelowiges 

Buite die groep vormgodsdienstiges is daar die miljoene mense wat die evan-
gelie van Jesus Christus tot hulle eie ondergang met hulle verstand én met hulle 
gees verwerp. Die mees kosbare bate in die hele wêreld, om ín Christus ‘n nuwe 
mens te wees, verwerp hulle. Petrus sê: “Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; 
maar vir ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, het 
‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling” 
(1 Pet. 2:7). As Christus nie die rots en fondament van jou lewe is nie (1 Kor. 3: 
11), en jy aanstoot aan Hom neem, word Hy vir jou ‘n rots van struikeling. Hy is 
dus óf jou Verlosser, óf jou Regter wat jou weens jou ongeloof sal veroordeel. 
Voor Hom sál elke knie buig – die ware gelowiges sal die koninkryk van die 
hemel beërf en die ongelowiges tot die vlamme van die hel veroordeel word. 

Waarom sou mense die Here Jesus verwerp as die ewige lewe net in Hom 
te vinde is en daar geen ander naam onder die hemel gegee is waardeur ons 
gered kan word nie? (Hand. 4:12). Hulle is deur Satan mislei, daarom sê die 

Bybel hulle is “die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld [die duiwel] die 
sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van 
Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie” (2 Kor. 4:4). 

Sulke mense verhard hulleself teen die evangelie en bly dus ongelowig 
(Hand. 19:9; 28:24). Al “glo” hulle ook in ander gode, is dit nie ‘n ware geloof wat 
van God af kom nie, maar ‘n nabootsing, ongeloof of bygeloof wat van Satan af 
kom. Christene moet geensins godsdienstig met hulle assosieer, soos nou in die 
intergeloofsbeweging deur nominale Christene gedoen word nie: 

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelge-
nootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het 
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die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of 
watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het 
die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, 
soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle 
God wees, en hulle sal vir my ‘n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder 
julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem 
(2 Kor. 6:14-17). 

Almal wat God nie ken nie, en dus nie deur die geloof in Christus aan Hom 
verbonde is nie, word nie net “ongelowiges” nie maar ook “heidene” genoem 
(1 Thess. 4:5). Hulle aanbid afgode en dien nie die ware God nie. In werklikheid 

is die afgode wat hulle aanbid, gekamoefleerde demone (1 Kor. 10:19-20), en 
sodoende word hulle sinne verder deur die god van hierdie wêreld verblind. 

Die enigste weg 

Jesus Christus is die enigste weg: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal ge-
red word, jy en jou huisgesin” (Hand. 16:31). “In Hom het ons die verlossing 
deur sy bloed” (Ef. 1:7). Hy is die opstanding en die lewe (Joh. 11:25). Niemand 
kom tot die Vader behalwe deur Hom nie (Joh. 14:6). Wanneer jy deur Jesus 
Christus met God versoen is, moet jy alle ander ideale, opinies en aktiwiteite ter 
syde skuif en Hom die hoofdoel van jou lewe maak. Paulus het gesê: 

Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag 
ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here… 
en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met 
dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die 
geloof; sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan 
sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word… Maar een ding: ek vergeet die 
dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te 
verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus (Fil. 3:7-14). 

In Paulus se geloofslewe was sy aanvanklike geloof wat tot redding gelei het, 
net die beginpunt van ‘n geestelike wedloop waarin hy betrokke was. Hy het 
geweet dat die regverdige uit die geloof moet lewe, en het homself heelhartiglik 
aan die volle realisering van hierdie lewe toegewy. Hiervoor was dit nodig dat hy 
dít wat die verganklike wêreld aan hom gebied het, van die hand wys. Sy een 
groot doel was om die Here Jesus beter te leer ken en Hom voluit te dien. Hy 
het homself nie as volmaak beskou en teruggesit nie, maar besef dat daar nog 
veel meer was wat hy kon bereik. 

Hy het die dinge vergeet wat agter hom gelê het, en daarna gejaag om die 
prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hierdie prys be-
staan in die eerste plek uit die volle verlossing wat hy sal verkry wanneer hy met 
die opstanding van die regverdiges sy verheerlikte opstandingsliggaam sal kry 
en saam met die ander kinders van die Here die hemel sal beërwe. In die twee-
de plek bestaan hierdie prys uit die genadeloon wat die getroue diensknegte van 
die Here voor die regterstoel van Christus sal ontvang. 

Die beloning van werke van geloof 
Die werke van geloof wat ‘n Christen doen, sal voor die regterstoel van Christus 
beloon word. Dan sal die diensknegte van Here rekenskap van hulle lewens ná 
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bekering moet gee. Voor die regterstoel sal nét gelowiges verskyn – hulle wat uit 
genade gered is deur die geloof – om vas te stel hoedanig hulle hul tyd en 
talente deur die instaatstellende krag van die Heilige Gees in die diens van die 
Here gebruik het: 

Kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees 
(Op. 22:12). 

Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan 
ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed 
is of kwaad [waardeloos] (2 Kor. 5:10). 

Ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word… So sal elkeen van ons 
dan vir homself aan God rekenskap gee (Rom. 14:10, 12). 

Paulus vermaan alle Christene ernstig om seker te maak dat hulle werke 
doen met ewigheidswaarde, want net dít sal beloon word. Dit is werke wat by die 
bekering pas, wat op die fondament van die nuwe lewe in Christus gebou word. 
Die werke wat uit ‘n ewigheidsoogpunt nutteloos is, sal verbrand word: 

…elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang… elkeen moet oppas hoe hy op 
[die fondament van bekering] bou. Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat 
daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op dié fondament bou goud, 
silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels – elkeen se werk sal aan die lig kom, want 
die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal 
elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy 
daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy 
skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen (1 Kor. 3:8-15). 

Kosteberekening 

Om werke te doen wat die Here behaag, verg altyd ‘n kosteberekening. Die 
Here Jesus het gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself ver-
loën en sy kruis elke dag opneem en My volg” (Luk. 9:23). Ons kan nie onsself 
wil behaag, met die ongekruisigde eie-ek op die troon van ons harte, en die Here 
in die krag van die vlees probeer dien nie. ‘n Kruis van selfverloëning moet op-
geneem word, en in die krag van die Heilige Gees moet ons vasberade die hand 
aan die ploeg slaan. In hierdie hoedanigheid sal die wêreld ons verwerp, bespot 
en selfs vervolg, maar ons moet nie daardeur van stryk gebring word nie. Die 
Here Jesus het gesê: 

Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig 
en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. 
Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want 
hulle vaders het net so aan die profete gedoen… Wee julle wanneer al die mense 
goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen (Luk. 
6:22-23, 26). 

Ou Testamentiese gelowiges moes dieselfde kosteberekening doen: 

Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao 
se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word 
saam met die volk van God as om ‘n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die 
smaad van Christus [die Messias] groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, 
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want hy het uitgesien na die beloning (Heb. 11:24-26). 

Is jy bereid om buitekant die laer te gaan en die smaad van Christus te dra? 
(Heb. 13:13). Ons voel veilig in ons eie gemaksone waar ons kan wegkruip en 
sosiaal aanvaar word terwyl ons ‘n lae profiel hou en glad nie vir die Here Jesus 
uitstaan nie. Miskien is hierdie “laer” ‘n kerk wat deur lae standaarde en vorm-
godsdiens gekenmerk word. Hier word jy as ‘n “Christen” aanvaar sonder dat jy 
‘n kruis opneem en uitgaan om vir Jesus Christus te getuig en jou lig in ‘n donker 
wêreld te laat skyn. Ons moenie vir ‘n kosteberekening terugdeins en met ons 
passiewe en onvrugbare lewens voortgaan nie. Dit is tot oneer van die Here en 
sal ook veroorsaak dat ons eendag met leë hande voor Hom verskyn. 

Wanneer ons onsself aan die volle beheer van die Heilige Gees onderwerp 
en die Here begin dien, moet ons volharding aan die dag lê en nie die stryd ge-
wonne gegee wanneer die pad moeilik raak nie. Christene wat terugval en van 
die Here af wegdryf, kan hulle genadeloon verbeur; daarom die ernstige verma-
ning: “Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het 
nie, maar ‘n volle loon ontvang” (2 Joh. 1:8; kyk ook Gal. 6:9).  

Daar word vyf kategorieë van geloofswerke genoem woorvoor ons onsself in 
die diens van die Here kan beywer. Hiervoor sal daar voor die regterstoel van 
Christus krone aan die oorwinnaars toegeken word: 

1. Die onverwelklike kroon vir ‘n heilige en diensbare lewenswandel 
Daar is bepaalde reëls wat ons in die wedloop van die lewe moet eerbiedig 
indien ons oorwinnaars wil wees wat iets konkreets vir die saak van die Here 
bereik. Na analogie van atlete se toewyding het Paulus die volgende gesê: 

Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een 
die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen 
wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles – hulle nogal om ‘n verwelklike 
krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie 
onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. 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. 9:24-27). 

Die atlete sorg dat hulle gesond bly, hulle rook of drink nie en eet reg. In die 
wedloop van die lewe moet jy jouself ook van alle skadelike (sondige) gewoon-
tes weerhou wat jou vordering kan vertraag: “…laat ons ook elke las aflê en die 
sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor 
ons lê” (Heb. 12:1). 

Toewyding van hierdie aard gaan met hartsreiniging en die vervulling met die 
Heilige Gees gepaard: “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons 
ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heilig-
making in die vrees van God volbring” (2 Kor. 7:1). Dit vereis selfdissipline, daar-
om oefen ek myself in die godsaligheid (1 Tim. 4:7) en kasty my liggaam om dit 
diensbaar te maak. Hiervoor sal ek ‘n onverwelklike kroon ontvang – nie, soos 
die atlete, net ‘n verwelklike lourierkrans en ‘n kort oomblik van glorie nie. 

Daar is baie terreine in die koninkryk van die Here waarop ‘n Christen hom-
self kan diensbaar maak. Behalwe diegene wat die woord fisies verkondig, is 
daar omvangryke ondersteuningsdienste nodig soos administrasie, finansiering, 
voorbidding, die voorsiening van hulpmiddels soos Bybels, Christelike leesstof, 
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voertuie, kommunikasie-apparaat, ens. Elke persoon moet egter daarna streef 
om self ook die evangelie te verkondig, al is dit net deur persoonlike gesprekke 
of die verspreiding van boeke, Bybels en traktaatjies. 

2. Die kroon van roem vir sielewenners 

Heiligmaking is die sleutel tot diensbaarheid op verskeie ander terreine. Ons 
grootste taak is sekerlik om by evangelisasiewerk betrokke te wees – op watter 
wyse ook al – sodat siele gered kan word. In die koninkryk van die hemel “sal die 
verstandiges glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot reg-
verdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos” (Dan. 12:3). Salomo voeg hier-
by: “Hy wat siele win is wys” (Spr. 11:30). Die Here sal sy diensknegte wat ande-
re na Hom toe lei, beloon. Paulus het só na die gemeentelede in Thessalonika 
verwys wat onder sy bearbeiding en prediking tot bekering gekom het: 

Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teen-
woordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms? (1 Thess. 2:19). 

3. Die kroon van heerlikheid vir getroue herders 

Die gemeentes van Christus moet versorg en opgebou word in die allerheiligste 
geloof. Die dissipels het die opdrag gekry om nie net mense na die Here te lei 
en hulle te doop nie, maar om ook geestelike nasorg te doen: “…en leer hulle 
om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matt. 28:19). Die herders moet 
self voorbeelde van ‘n heilige lewenswandel en godsvrug wees: 

Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, 
maar gewilliglik; nie om vuil gewin [selfverryking] nie, maar met bereidwilligheid; 
ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En 
wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid 
ontvang (1 Pet. 5:2-4). 

 Hierdie werk moet op ‘n waardige en toegewyde wyse gedoen word, anders 
sal die gemeente geestelik stagneer en weens onkunde oor die Woord van die 
Here op dwaalweë beland. In die meeste gevalle kom dwalings en verkeerde 
leringe van die herders self af. Só ‘n persoon is dan nie meer ‘n herder van die 
gemeente nie, maar ‘n wolf in skaapsklere wat verwoestingswerk doen. Paulus 
het ernstig teen hulle gewaarsku, want hulle verkondig nie die waarheid nie: 

Want ek het nie nagelaat om aan julle die volle raad van God te verkondig nie. Gee 
dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners 
aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie 
bloed verkry het. Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal 
inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat 
verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan (Hand. 20:27-30). 

Die getroue herders sal vir hulle arbeid in die Here beloon word. 

4. Die kroon van die lewe vir Christenmartelare 

Miljoene Christenmartelare het al deur die eeue heen hulle lewe vir hulle geloof 
afgelê. In baie gevalle kon hulle hul lewens gespaar het deur die Here Jesus te 
verloën, maar hulle het nie – net die verraaiers het dit gedoen. 

Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die 
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gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word… Wees getrou tot die 
dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Op. 2:10). 

Die martelare weet van die belofte van die opstanding van die regverdiges, 
en van die ewige lewe daarna in die hemel. Dit is die rede waarom hulle te 
midde van verdrukking en doodsdreigemente “geen bevryding aanneem nie, om 
‘n beter opstanding te kan verkry” (Heb. 11:35).  

Die martelaarskroon sal ook aan Christene gegee word wat swaar toetse en 
beproewings verduur het, en wat ten spyte daarvan blymoedige Christene was: 
“Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal 
hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom lief-
het” (Jak. 1:12). 

5. Die kroon van geregtigheid vir ‘n wederkomsgerigte lewe 

Paulus het nie net vir hierdie lewe geleef nie, maar vir die toekomstige: 

Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. 
Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige 
Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy 
verskyning liefgehad het (2 Tim. 4:7-8). 

Hy het homself as ‘n vreemdeling en bywoner in die huidige wêreld beskou – 
as ‘n verbyganger op pad na sy ewige tuiste: 

Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die 
Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om 
gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam (Fil. 3:20-21). 

Om ‘n wederkomsgerigte lewe te lei, het die voordeel dat jou prioriteite altyd 
reg sal bly. Jy raak nooit só vasgevang in die verganklike dinge van die wêreld 
dat die belange van die ewigheid by jou verby sal gaan nie. Jy strek jou uit na dít 
wat voorlê, en maak in die proses vir jou skatte in die hemel bymekaar waar mot 
of roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Waar ‘n mens se skat 
is, daar sal jou hart ook wees. 

Die verlange na die verskyning van die Here Jesus spoor jou ook tot per-
soonlike heiligheid aan. “Laat jou klere altyd wit wees, en laat olie op jou hoof 
nie ontbreek nie” (Pred. 9:8). Ons moet onbevlek voor sy aangesig wandel, en 
deur ‘n vaste geloofsvertroue seker maak dat die salwing van die Heilige Gees 
altyd op ons lewens rus. 

As ons waarlik die verskyning van die Here Jesus liefhet, sal dit ons voortdu-
rend teen wêreldsgesindheid en wêreldgelykvormigheid bewaar. Ons sal hierdie 
bose wêreld nie as ons ewige tuiste beskou nie, maar uitsien na die hemelse 
stad wat die Here vir ons gaan berei het. Terwyl ons hier is, bevorder ons met 
alle ywer die koninkryk van Christus wat sekerlik gaan kom, en skyn tot die eer 

van sy Naam soos ligte in die wêreld. Maranáta! 


