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Journeying to promoting learning participation in community-based 

organisations  
This is a spiritual and character formation journey of more than 40 years of spiritual and faith 
learning and teaching by Jaco Coetzee (2019). This journey started with a search for meaningful 
leadership education (Coetzee 2019); and in a sense, my own personal knowledge and experiences 
of learning and teaching 40 years ago until today. Coetzee (2019) and I have met in the Southern 
Cape recently in a search for the answer to the following question: Why so many of the youth he 
taught developed into some of the most prominent leaders on all levels of the South African society? 
What did he do right; and How did he construct his teaching ministry? It is for this reason that I 
invite you to join this journey that informed and shaped the young perceptions, worldviews and 
positive action of young people 40 years ago. Another reason for this journey, is to offer options for 
Christian and or religious education in established churches and community-based organisations to 
deal with the difficult challenges which today’s young people are experiencing. 
 
We hope to make this material available to the South African religious community or local 
communities that want to contribute to the faith and moral transformation of society. 
 

We are journeying between text and experience in a four directional hermenutical pathway  

Ons lewe vandag in ‘n era van dramatiese, epogmakende verandering. Jy het seker al van die golwe 
van verandering van moderne na postmoderne; die einde van die koue oorlog – die begin van die 
kuberruimte oorlog; godsdienstige instituut instandhouding en godsdienstige pluralisme, gehoor. Ons 
sien soorgelyke golwe van verandering in die christelike lewe en kerk. Daarom is die tyd ryp vir nuwe 
ontmoetings, venootskappe en heling vir die verwrokkelde of verskeurde werklikheid van die 
christelike lewe en kerk (Vanhoozer 2005:xiii). Om jou weg en rusplek in hierdie tyd en plek te vind is 
dit nodig om ‘n betroubare toergids en padkaart te vind. Ons vertrou dat jy, saam met ons met die 
volgende toergids en padkaart opweg sal gaan. 

Ons het by Jonker (1992:83ff) wat op sy beurt by die ene G. Baudler (1979) van sy Bybel-didaktiese 
vierhoek geleer het, gaan kers opsteek. Hulle staproete werk so: Jy kan jou reis op enige van die 
volgende punte begin. Jou reis gaan jou meeneem na ‘n opvoeringsteater (‘n teks), verskillende 
museums (met ‘n situasie van vroeër), hedendaagse multi-media soos die internet, tv, whatsup, 
facebook, twitter, ensovoorts (‘n eietydse teks) en die rugby wêreld beker 2019 (met ‘n situasie van 
nou). Jy gaan dus reis met ‘n teks met ‘n situasie van vroeër en ‘n teks met ‘n situasie van nou. Ons 
reis gaan ons dus neem deur verskillende leerstappe van een die ruspunt na die ander: 1. Jy gaan 
leer om die Bybelteks en ’n eietydse teks te gebruik en te verstaan; 2. Daarna gaan jy ooreenkomste 
tussen die deelnemers van toe en die deelnemers van nou met die bybelteks ontdek en met jou 
reisgenoot of reisgenote deel. Hierdie reis word deur die onderstaande diagram voorgestel: 

 

1. Verstaan van die     4. Bou van ‘n teenwoordige, aktuele 
oorgelewerde tekswêreld     tekswêreld 
 
 
 

2. Ontdekking van die geloofservarings en     3. Assosiasies in die
 situasie uit die verlede     hedendaagse 
        lewenssituasie 
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Jy gaan twee gidse van verstaan gebruik om die teks en die geloofservarings van mense uit die 
verlede helder te maak. Jy gaan die oorgelewerde teks met ‘n duidelike plan van bybellees ontdek. Jy 
gaan dus die wêreld voor die teks opsoek. Jy gaan uit die teks in die situasie van die teks stap. Dit is 
nie ‘n maklike staproete nie, maar ook nie onmoontlik nie.  

Jy gaan reis deur die wêreld voor die bybelteks, maar jy kan ook begin reis deur die gebruik van 
fantasie, jou in die teks in te leef, cartoons, aktuele of eietydse tekste, tydskrifte, koerante of 
koerantfotos, selfs leesstof uit die jare 30/40/50. Jy kan jou reis inkleur deur die vertel van ‘n 
ervaringsverhaal, deur singewing van ‘n storie, of om ‘n verhaal op die planke op te voer. Jy kan die 
teks voorlees of die betekenis daarvan kortliks oor vertel aan jou medereisgenote of aan jou naaste  

Hierna gaan jy reis met twee soortgelyke roetes om die wêreld voor teks in gesprek met die huidige 
of eietydse leefervaring van jou medereisiger/s te bring. Om sin te maak van die ervaringswêreld van 
die teks moet jy ‘n soortgelyke situasie uit ons tyd soek wat met die bybelteks ooreenstem. Ons 
lewensituasie word dan met die oorspronklike situasie in die bybelteks vergelyk. Jy gaan dus 
deurentyd reis deur assosiasies en vergelykings tuusen die teks en leefervarings te maak.  

Jy gaan ook reis met ‘n roete waar jy assosiasie met aktuele of eietydse tekste gaan opskryf wat 
ooreenstem met die huidige leefsituasie waarmee jy dan na die bybelteks gaan reis om 
eersgenoemde met laasgenoemde te vergelyk. Deur hierdie reis na die soeke van ooreenkomste 
gaan jy verskille tussen die twee geloofservaringsmilieu ontdek. Let wel, die bybelteks sal altyd in sy 
eie reg uniek en anders bly.  

Die punt van hierdie vierrigting reis of verstaansproses is om die onderskeid tussen die verskillende 
tekste en dít waaróór die tekste handel; en die onderskeid tussen die tekste van die verlede en 
tekste van nou, te ontdek. Hierdie reis gaan jou met ander woorde terugneem na die lewende 
werklikheid agter die teks – die wêreld voor die teks. Let wel, niemand kan op die teks aanspraak 
maak nie. ‘n Teks is soos ‘n weefsel van ‘n mat waarin verskillende drade ingeweef is. Ons kan die 
borduurwerk aanskou, ontrafel, patrone daarin waarneem, dit vertaal en lees. Die woord ‘teks‘ in 
hierdie reis dui op fotos, voorstellings van bybelverhale, kunswerke en musiek. In een teks is 
menslike ervaringe en ontdekkinge saamgeweef; en elke reisgenoot kan die teks sien of ervaar en 
kan dit eie maak en daarop reageer. Ons kan sê ‘n teks het gespreek, maar kan noot klaar-gespreek 
word nie, maar kan elke keer nuut spreek. 

Elkeen van die vierringtings op ons reis is op mekaar gerig. Daar is verbande, en tog kan die 
uitganspunte/perspektiewe nie somaar saamval nie. Die ervaring van nou kan tog nie heeltemaal 
met die ervaring voor die wêreld van die teks saamval nie. Reisgenote neem deel aan ‘n gesprek 
tussen vier reispunte. Hierdie vierrigtinggesprek vind plaas met die hoop dat God sal spreek en dat 
reisgenote aangesproke gaan voel. Ons reis handel dus oor die wêreld van die bybel (A en B) en die 
wêreld van die reisgenote (C en D). 

Ons kan ons reis ook verstaan as ‘n interrelasie of weefsel tussen die teks van toe en die teks van 
nou. Met ander woorde, dit is ‘n ontmoeting tussen die christelike verlede en die christelike hede 
(Schillebeeckx). In hierdie ontmoeting met die bybel gaan dit oor die evangelie wat ons en ons tyd 
oorskadu. Hierdie ontmoeting is beide bo-menslik en universeel/oral, maar dit is ook in ‘n spesifieke 
kulturele konteks of plek waarin God met ons heilsaam-inspreek, en waar hierdie heilsaamheid 
opnuut in konkrete mense in konkrete omstandighede van krag word. Die woord ‘interrelasie‘ 
beskryf sowel die ooreenkoms as die verskil tussen die wêreld voor die teks en die wêreld van ons as 
die reisgenote. Interrelasie dui ook op die bevestiging as die kritiek van die bybelse getuienis op ons 
as reisgenote in ons verwagting dat God ‘n woord van troos en kritiek gespreek het en sal spreek. In 
ons geloofs-en-karaktervormingsreis gaan ons probeer om hierdie interrelasie of wisselwerking tot 
stand te bring tussen al die verskillende reisrigtings. Ons kan by enige reispunt begin: 
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die bybelteks (A); die ervaring van die bybelteks (B); ‘n teks van vandag (C); ‘n ervaring van nou (D) 

 

a. Bybelteks       C. teks van nou 

 

 

Interrelasie 

 

 

B. ervaring van toe       D. ervaring van nou 
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Reis 1: En waarom geloofs-en-karakter-vorming? 
 

INLEIDING: 

Jy is baie welkom om by ons reis vir geloofs-en-karakter-vorming aan te sluit. Ons wonder nou: 
Waarom het jy by hierdie reis kom aansluit? Is dit omdat jou ouers so sê? Is dit om nie ‘uit‘ te wees 
nie? Of is dit vir jou ook maar net iets wat gedoen moet word? Kom jy miskien om lidmaat van ‘n 
kerk te word en so uit kerk begrawe te word? Die ouens kom met snaakse verwagtings na hierdie 
geloofs-en-karakter-vormingreis? Baie kom sommer so sonder enige verwagting. Hulle kom maar 
net. En jy, waarom het jy gekom? 

 

Die DOEL van hierdie spesifieke moment in ons reis is om saam aan jou te verduidelik waarom jy by 
hierdie reis kom aansluit. 

Wanneer jy vandag hier wegstap sal jy in staat wees om aan iemand te verduidelik waarom ‘n mens 
by hierdie geloofs-en-karakter-vormingreis aansluit. 

DIE DOEL MET GELOOFS-EN-KARAKTER-VORMING 

Ek kom sluit aan by die geloofs-en-karakter-vormingreis1 met die doel om uit die Bybel te leer saam 
met medereisigers. Ek kom leer en oefen om as christen en landsburger tot eer van die Here te lewe. 
Ek kom leer hoe om ‘n morele visie te vorm en in diens van my medemens uit te leef. My karakter, 
morele gedagtes, my keuses en my handelinge in die lewe moet ooreenstem met my christen-en-
burgerskap-identiteit in Christus die Here. My morele bewussyn/innerlike gedagtes, karakter, keuses 
en leefstyl gaan ook deur die gesonde en goeie waardes in my gemeenskap en deur persone gevorm 
word. As ek nou nog sonder die Here lewe moet ek eers ‘n christen word. Ek moet soveel kennis van 
die Bybel en die Christelike Kerk se geloofsbelydenis  hê dat ek tussen die ware en die valse leer kan 
onderskei. Die valse leer moet ek verwerp. In die geloof moet ek Jesus kies en Hom as my verlosser 
aanneem. So work ek ‘n christen. Nou moet ek ook as christen lewe2. Ek kan met sekerheid reis – die 
totale christelike leer is op Jesus Christus gemik en nie op menslike denke en die menslike natuur nie. 
Hierdie reis kan ek meemaak alleen deur die geloof, genade in die Christus Jesus. Dit is ‘n triomftog 
van genade en dié hoop vir die toekoms.  

Die doel van hierdie vormingsreis is nou verder om my te leer en te oefen om as ’n christen tot eer 
van die Here te lewe. In my binnekamer, in die kerk en in my alledaagse lewe moet ek as christen 
lewe. 

IN MY BINNEKAMER, daar waar ek alleen is, moet ek oefen en leer om met die Here te gesels. Gesels 
beteken praat en luister. In die gebed praat ek met Hom. In my Bybelstudie luister ek na Hom. 

IN DIE KERK gaan ek leer en oefen om saam te werk aan die opbou van die Here se kerk. Ek gaan 
oefen om beproefdes te bemoedig en mense in nood te help. 

Ek gaan verder leer en oefen om in die ALLEDAAGSE LEWE versoekings raak te sien en te oorwin. Ek 
gaan leer om dwalinge van die ware leer te onderskei en van die ware leer te getuig. 

                                                           
1 Birch and Rasmussen (1989:39) in The Bible and Ethics in the Christian life. 
2 Barth in Berkouwer (1956:42-43); Barth and Thurneysen in (Berkouwer 1956:43, 45). 
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Sien, as christen is ek mos aan die Here verbind soos ‘n vrou aan haar man verbind is. Ek behoort nie 
meer aan myself nie. Ek behoort aan die Here. Elkeen wat aan Hom verbind is kan met sekerheid sê: 
HY IS MYNE: EK IS SYNE. Dit wil ek ook graag aan die einde van hierdie vormingsreis sê. 

Ek kom dus nie by hierdie reis aansluit om maar net slim in die Bybel te word nie. Ek kom leer en 
oefen om as christen tot eer van die Here te lewe. Aan die einde van my reis gaan ek en die die leiers 
van die kerk my hieraan toets. Ek sal myself en die kerkleiers moet oortuig dat ek gereed is om 
belydenis van geloof af te lê omdat ek reeds die Here aangeneem het en as ‘n christen in my 
binnekamer, in die kerk en in my alledaagse lewe leef. 

Vraag: Waarom kom ek by hierdie vormingsreis aansluit? 

Antwoord: Ek kom by hierdie reis aansluit om uit die Bybel te leer en te oefen om as christen tot 
eers van die Here te lewe. 

VRAAG: Wanneer leef ek tot eer van die Here? 

ANTWOORD: Ek leef tot eer van die Here wanneer ek in my binnekamer, in die kerk en in my 
alledaagse lewe as christen lewe. 

VRAAG: Moet ek dan nog enige kennis hê? 

ANTWOORD: Ja, ek moet soveel kennis van die Bybel en die belydenisskrifte hê dat ek tussen die 
ware en die valse leer kan onderskei en van die ware leer kan getuig. 

 

BYBELSTUDIE: 

Lees die voorgeskrewe gedeeltes in jou Bybel op die spesifieke dag en beantwoord die vrae in jou 
aantekeningboek. 

Dag 1 Josua 24:13-21 Ek en my huis ons sal .............................................................. 

Dag 2 Hosea 4:1-6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan …………………………. 

Dag 3 Mat. 6:5-14 Wanneer jy bid gaan in jou ..................................................... 

Dag 4 2 Tim 3:10-16 Jy k…………….....................................................van kleins af die Skrif 

Dag 5 Neh 2:17-20 Nehemia sê: Ons sal ons klaarmaak en ................................... 

Dag 6 Han 11:24-30 Hierdie christene is christene in die praktyk en help volgens hulle 
v..................................................................................................................... 

Dag 7 1 Kor 14:4-26 Paulus leer hierdie lidmate om uit te munt in die o................................. 
......................................................................................... van die gemeente. 

 

OEFEN: 

Stel die volgende vraag aan ‘n persoon wat nie hierdie reis meemaak nie: ‘Waarom is dit nodig om 
by hierdie reis aan te sluit?‘  

Wanneer die persoon nie kan antwoord nie of nie heeltemal reg antwoord nie, verduidelik aan hom 
soos ons in hierdie reis geoefen het. 
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WAAROM? EK KOM LEER EN OEFEN OM AS CHRISTEN TOT EER VAN DIE HERE TE LEWE 

 

HOE? 

 

EK MOET ‘n CHRISTEN WORD EK MOET AS CHRISTEN LEWE 

 

HOE? WAAR? 

 

DEUR 
KENNIS 

DEUR 
GELOOF 

DEUR 
KARAKTERVORMING 

IN MY 
BINNEKAMER 

IN DIE 
GEMEENTE 

IN MY 
ALLEDAAGSE 
LEWE 

 

WAARVAN? IN WIE? HOE? HOE? HOE? 

 

VAN BYBEL EN 
BELYDENISSKRIFTE 

IN JESUS AS MY 
VERLOSSER 

GESELS MET 
HERE 
GESELS = PRAAT + 
LUISTER 
PRAAT = BID 
LUISTER = BYBEL 
LEES 

EK HELP MET 
OPBOU VAN DIE 
KERK 

EK HERKEN 
VERSOEKINGS EN 
OORWIN  
EK ONDERSKEI 
TUSSEN WARE EN 
VALSE LEER EN 
GETUIG VAN 
WARE LEER 
EK DIEN EN HELP 
MENSE IN NOOD 
EK BEMOEDIG 

 

SODAT   DEUR  

 

EK KAN 
ONDERSKEI 
TUSSEN WARE EN 
VALSE LEER 

EK KAN 
ONDERSKEI 
TUSSEN GOEIE, 
OPBOUENDE EN 
AFBREKENDE EN 
KORRUPTE 
WAARDES  

 GETUIENIS EN 
DIENS 

 

 

DIT LEI MY TOT ........................................ 

 

  



10 
 

Reis2: Ek behoort aan iemand 
 

INLEIDING: 

Voel jy soms onseker? Is jy bekommerd dat daar nie genoeg geld vir jou studies of vir kos in die huis 
gaan wees nie? Voel jy dat jy nie die nodige liefde by jou familie en vriende kry nie? Is jy in die nag 
sommer net bang? Is jy ook bang dat jy nie aanvaar gaan word nie? Is jy onseker om aan jou 
onderwyser of jou ouers vrae te stel? Is jy hier in die reis bang dat jy nie deur die kerk aanvaar gaan 
word nie? Dit is nie lekker gevoelens nie. ‘n Mens wil mos graag gelukkig wees. Ek wil voel ek 
behoort aan iemand. Ek wil weet iemand het my so lief dat hy/sy my aanvaar. Ek soek iemand wat 
my verse sal verstaan en nie met my sal spot nie. Ek wil aan iemand behoort wat my nooit sal 
weggooi nie. 

Ek wil ook aan iemand behoort 

 

EK WIL BEHOORT 

Ek behoort nou wel aan my gesin, my span, my skool of my vriend/in. Maar dus nie genoeg nie. Ek 
voel nog so onseker. Ek wil aan iemand behoort van wie ek kan sê: HY IS MYNE: EK IS SYNE. Dan sal 
ek baie gelukkig wees. 

Die Bybel leer my dat ek net werklik gelukkig is wanneer ek kan getuig dat ek aan die Here behoort. 

Na afloop van hierdie spesifieke reis sal ek met behulp van die Bybel en hierdie vormingsreis aan 
ander maats kan verduidelik: 

• dat die kerk in my geluk belangstel 

• wat die nadele is om aan myself en die wêreld te behoort en 

• dat daar ‘n groot verskil is tussen opgewonde wees en gelukkig wees. 

DIE KERK STEL IN MY BELANG 

Meer as 400 jaar gelede het die gelowige Frederick III vir twee predikante, Ursinus and Olivianus, 
gevra om ‘n handboek vir die opleiding van onderwysers op te stel. Toe die boek voltooi is, het hy 
self nog ‘n vraag laat byvoeg. Dit kom daarop neer: Wanneer het jy gemoedsrus en is jy werklik 
gelukkig? Antwoord: Ek het gemoedsrus en is werklik gelukkig wanneer ek nie meer aan myself 
behoort nie maar aan Jesus Christus3. Ek kan met sekerheid leef dat dit nie ‘n innerlike menslike, 
onsigbare verhouding of verlossing is nie. Ek kry deel aan die koningskap (krag, sterkte en hulp) van 
die ware Jesus Christus. Dit is as die eerste vraag in die Heidelbergse kategismus opgeneem. Kom ons 
dink ‘n bietjie hieroor na. Die kerk stel al vir meer as 400 jaar in my geluk belang. Ja, die kerk stel in 
my geluk belang omdat die Here Jesus in my geluk belangstel. 

Slaan die volgende tekste na, vul die ontbrekende woorde in en ontdek self. 

Reeds 1500 jaar voor Frederick III skryf Paulus in Fil ..... 4:4 en 6 ...... julle in die Here, ek herhaal ...... 
julle. 

In 1 Kor 6:9 skryf hy: Julle ............ nie meer aan julleself nie. 

In Rom 1:6 en 7 skryf hy: Julle is geroep om aan ............ behoort. 

                                                           
3 Barth (in Berkouwer 1956:45). 
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700 jaar voor Paulus sê Jesaja in hoofstuk 44:5 dat party mense sal sê: Ek ................ aan die Here. 
Ander sal weer met ..................................: Ek behoort aan die Here. 

In Psalm 16:2 en 5 roep Dawid uit: Ek het vir die Here gesê: “Ek behoort aan die Here. U is my ...... U 
....... vir my”. 

Ja vir meer as 1700 jaar kom die boodskap tot ons en is dit ons groot troos: Ek behoort aan die Here. 

Dit gee my gemoedsrus en maak my baie gelukkig. 

WANNEER EK NOG AAN MYSELF BEHOORT 

Baie mense reken dat opgewonde wees en gelukkig wees dieselfde is. Hoe reken jy? Spreuke 28:26: 
“Wie op sy eie hart vertrou, hy is ‘n ..........................................“. Solank ek nog aan myself en die 
wêreld behoort is daar dinge wat my opgewonde kan maak. Sosial media, rekenaarspelletjies, 
erkenning, geld, sport, seks, dwelms, pornografie, alkohol en vriende kan my baie opgewonde maak. 
Dit gee my nog nie gemoedsrus nie. Dan is ek nog nie noodwendig waarlik geluk nie. 

Om aan myself te behoort het baie nadele. Ek voel eensaam, onveilig en is meestal bang vir die 
dood. My opgewondenheid gaan verby. Die grootste nadeel is dat ek nog aan die Duiwel behoort. Hy 
gee tog nie werklik vir my om nie. 

EK BEHOORT AAN JESUS CHRISTUS 

Om aan Jesus Christus te behoort het baie voordele. Dan behoort ek mos aan Iemand wat my 
werklik liefhet en vir my omgee. Hy sal my nooit ............................ Joh 6:37, nie. Ek is geanker en Hy 
is my Helper. …………………………………., Hebr 13:6, nie, selfs nie eers vir Satan nie, want niemand kan 
my uit ………………………………………. Joh 10:20, ruk nie. Hy beskerm my tot selfs na die dood. Hy bevry 
my van so baie dinge wat my lewe beheer het. Wanneer Satan my versoek, onthou ek net: Ek 
behoort aan die Here Jesus. Ek is Syne: Hy is myne. Hy noem my selfs “My ………………………..” Rom 
9:25. 

 

Ek is vry  Jesus bestuur my lewe   Ek was maar ‘n swak bestuurder…… 

VRAAG: Wat is die nadele om aan jouself te behoort? 
ANTWOORD: Die groot nadeel om aan myself te behoort is date k nooit gemoedsrus het en waarlik  
 gelukkig is nie. 
 
VRAAG: Wanneer het ek gemoedsrus en is ek waarlik gelukkig? 
ANTWOORD: Ek het gemoedsrus en is waarlik gelukkig wanneer ek nie meer aan myself behoort nie  
 maar aan Jesus Christus. 

 

Gebruik die woorde in die raampie om die sinne te voltooi. 

Myself, behoort, verbly, gelukkig, geliefde, Jesus Christus, onveilig, 

Heidelbergse Kategismus, gemoedsrus, gelukkig, ek opgewonde. 

1 Ek is baie ongelukkig as ek nog aan ................................ behoort. 

2 Vir honderde jare wil die kerk hê ek moet ......................... wees en gemoedsrus hê. 

3 ‘n Mens het gemoedsrus as jy besef: Ek ................................. nie meer aan myself nie, 
maar aan die Here. 
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4 Frederick III, die gelowige koning, het die ................................... laat opstel. 

5 In Fil 4:4 sê Paulus dat ons ons moet .................. in die Here. 

6 Ons is geroep om aan ……………………….. te behoort. 

7 Daar is ‘n verskil tussen ……………….. wees en werklik gelukkig wees. 

8 Baie mense dink hulle is ............................ maar is dan net opgewonde. 

9 Die een voordeel om aan Jesus te behoort, is dat ek dan ………………. het. 

10 Dan noem Hy my: “My ................................“. 

11 Wanneer Satan my versoek sê ek: ………………………….. behoort nie meer aan myself nie, 
maar aan Jesus Christus. 

 

BYBELSTUDIE 

Dag 1 Baie geld bring nie geluk nie. Wie was op die ou end die meeste gelukkig, Lasarus of die ryk 
man? Job 31:24-28 en Lukas 16:25 en 18:22-24. 

Dag 2 Liggaamskrag en mooi meisies bring nie geluk nie. Wat was die oorsaak van hierdie man se 
ondergang? Rigters 16:1-6,20,21. 

Dag 3 Hoë posisies bring nie geluk nie. Wat was Saul se ondergang? 1 Sam 15:11-14, 22-26. 

Dag 4 Dié minister uit Afrika reis vér vir geluk. Waarom kon hy so gelukkig terugreis? Han 8:26-40. 

Dag 5 Julle behoort nie aan ............................ nie. Julle is gekoop. 1 Kor 6:12-20. 

Dag 6 Julle is geroep om aan ................................. te behoort. Rom 1:6,7. 

Dag 7 Ek het vir die Here gesê: Ek ................................ Ps 16:2,5. 
Jes 44:5. Kan jy dit al vir Hom sê? 

 

OEFEN 

1. Verduidelik aan ‘n persoon hoe hy werklik gelukkig kan wees.  
2. Besoek ‘n christelike jeugvereninging en vertel volgende week hoe jy dit gevind het. 
3. Skryf in twee kolomme neer watter van die volgende ‘n mens gelukkig en wat ‘n mens 

waarlik gelukkig maak: 

Alkohol, dwelms, vriende, geld, posisie, ouers, dans, sosiale media, rekenaarspeletjies, 
Bybel, lees, kerk gaan, gebed, sigarette, dagga, Jesus Christus, disko 
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Reis 3: Aangename kennis 
 

INLEIDING: 

Voel jy of jy soms wil uitroep: KENNIS! KENNIS! 

Ek is moeg en sat vir leer en kennis! By die skool is dit net: Waarom ken jy nie jou werk nie? 

Soggens vroeg, middae en saans tot laat is dit net leer om kennis op te doen. Nou is ek in hierdie 
vormingsreis en wat vra die kerk van my? Al weer kennis! As jy só voel, wag daar vir jou ‘n 
aangename verrassing. Wanneer die Bybel van LEER en KENNIS praat, bedoel dit nie die gewone 
feitekennis van skoolboeke nie. Dit is kennis wat in die teken van Goddelike wysheid staan met ander 
woorde kennis, denke en ‘n bewustelike fokus op Christus se wysheid gefokus op die triomf van 
genade. 4 

In hierdie reis gaan ek leer wat die Bybel met kennis bedoel. 

Na afloop van hierdie reis sal ek kan getuig dat ware kennis is: 

• om my sonde en ellende so te ken dat ek dit bely5 

• om Jesus Christus so te ken dat ek Hom as my verlosser aanvaar 

• om Hom uit dankbaarheid vir my verlossing te dien. 

GELOOFS-EN-KARAKTERVORMING IS AANGENAME KENNIS 

Met die woord “aangename kennis“ ontmoet ons mekaar se vriende. So ‘n kennismaking kan baie 
aangenaam word, veral as daar ‘n liefdesverhouding uit ontwikkel. Ware kennis lei tot ‘n 
kennismaking met die Here. Dan is daar ‘n verhouding tussen my en die Here. Wanneer die Bybel6 
van kennis praat, bedoel dit verhoudingskennis. Die kennis wat ek op hierdie reis gaan leer is nie net 
om van die Here te weet nie. Dis kennis wat my gaan help om die Here persoonlik te ken, aan Hom 
verbind te wees en Hom te dien. Geloofs-en-karaktervorming versterk my liefdesverbintenis met die 
Here. Dis ‘n kennis wat my bevry, sekerheid (krag, sterkte en hulp – om te triomfeer met Sy genade) 
gee en my gelukkig maak. Dit is God se handelinge wat bo menslike werke staan. Die Bybel red ons 
van die uiterste wanhoop. Ons ontdek nie onsself nie, maar ‘n goeie boodskap dat God so naby aan 
onself is as wat die lewe self is. Uiteindelik gaan dit om bybelse en geloofsvormasie die doel van 
geloofs-en-karaktervorming om ‘n toegeruste en getrou getuie te wees in ‘n veskeidenheid van 
situasies. Die wysheid van Christus behoort te straal vanuit ‘n indwelling (wandeling) bybelse en 
geloofs-belydenis, praktyke en verder in die kerk voortleef (Vanhoozer 2005:25). Karaktervorming 
is nie maar net ’n brein funksie van kennis nie--- dit het ‘n beslissende impak op ons lewe. Dit is 
nie genoeg om ons lewe slegs na-te maak nie. Ons moet ons rol uitleef, deel word van die rol wat 
ek speel. As die bybel ons verander moet ons waarlik glo dat die geloofsbelydenisse nie net vir ons 
help om aan die reis van verlossing deel te neem nie, maar dit maak ons geestelik fiks en gee nuwe 
betekenis in ons reis van karaktervorming wat ons weer rigting gee om te kan sien, onderskei, 
voel, en om te handel op maniere wat ons geestelike fiksheid en Goddelike-reis uitstraal 
Vanhoozer 2005:370,373,378). Hier ontmoet ek Jesus Christus, die Een wat die lewe vir my 
aangenaam maak. Hierdie reis is dus werklik aangename kennis. 

GELOOFS-EN-KARAKTERVORMING IS KENNIS VAN: 

                                                           
4 Barth (in Berkouwer 1956:49). 
5 Kohlbrugge (in Berkouwer 1956:47); Calvin (according to Barth in Berkouwer 1956:7). 
6 Barth from Kutter (in Berkouwer 1956:44-45). 
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Die Bybel leer vir my van drie dinge waarvan ek kennis en insig moet hê: 

MY GESKAPENHEID:  

MY SONDE: Ek moet my sonde en die ellendige gevolge daarvan so leer ken date k besuit om dit 
te laat vaar. Job 28:28: “Om van die ........................ af te wyk is verstand“. Ek moet van my 
sonde padgee. Dit is wysheid. Om met my sonde voort te gaan is dwaasheid. 

MY VERLOSING: Ek moet Jesus so leer ken date k Hom as my verlosser aanvaar. Job en Salomo skryf 
dat eerbied vir die Here ware wysheid en kennis is. Die dwaas verkies sy sonde en verwerp 
die Here. Die wyse, die man met ware kennis, verkies die Here en verwerp die sonde. 

MY DANKBAARHEID: In Psalm 111:10 sien ons dat wysheid en ware kennis, met die ......... van die 
Here begin. Dit is ware kennis en insig. Uit dankbaarheid dat die Here my van my sonde 
oortuig en verlos het, gaan ek leer en oefen om Hom te dien. Ek gaan Hom dien deur vir 
Hom te werk en tot eer van Sy Naam te lewe. Onthou jy nog die drie terreine waar jy as 
christen tot eer van die Here moet leef? 

Sien ek die sonde in my lewe raak? Vertel ek dit vir die Here Jesus? Het ek so ‘n kennis van Hom dat 
ek Hom as my verlosser aanvaar? Wat doen ek om my dankbaarheid vir Hom te wys? 

Wanneer hierdie reis my geleer het om my sonde so te ken dat ek dit bely, om Jesus as my verlosser 
te aanvaar en om Hom uit dankbaarheid te dien, het dit sy doel met my bereik. Dan sal die kerkleiers 
my toelaat om belydenis van geloof af te lê. Dan kan ek die verantwoordelikheid van lidmaatskap 
(medereisiger) aanvaar. Ek moet onthou dat dit nie my menslike triomf is nie, maar deur Sy genade 
alleen; alleen deur God te verheerlik in dankbaarheid. Dit is die goeie nuus van die evangelie – die 
enigste hoop vir ons tyd (Berkouwer 1956:49). 

VRAAG: Wat bedoel die Bybel met kennis? 
ANTWOORD: Met kennis bedoel die Bybel verhoudingskennis. Ek moet ‘n liefdesverhouding met die 
Here hê. 
 
VRAAG: Waarvan moet ek kennis en insig hê? 
ANTWOORD: Ek moet insien wat my sonde is en dit bely, Jesus as my verlosser aanvaar en Hom uit 
dankbaarheid dien. 

 

AF 

1. Die Bybel bedoel met kennis nie gewone 
.................. kennis nie. 

4. Kennis is meer as ........................... 
5. Geloofs-en-karaktervorming .................................... my liefdesverbintenis 

Met die Here. 
6. As ek my sonde leer ken het moet ek dit so besef dat ek dit  .............................. 
7. Wysheid is dat ek van my sonde moet ................................. 

10. Ek moet Jesus op hierdie reis so leer ken dat ek Hom ……………….. 

12. Uit .................heid gaan ek Hom dien. 

13. Ek gaan tot eer van die Here lewe in my binnekamer, in die opbou van die ................ 
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en in my alledaagse lewe. 

 

DWARS 

2. ‘n Kennismaking word baie aangenaam as daar 
‘n……………………….. verhouding  
uit ontwikkel. 

5. As ek die Here leer ken het is daar ‘n ……………………. tussen 
my en Hom. 

8. ‘n Wyse mens verkies die .......................... 

9. ‘n Dwase mens verkies die ........................ 

11. Ware insig en kennis beteken dat ek uit dankbaarheid die Here sal ......................... 

 

BYBELSTUDIE 

 

Dag 1 Mense gaan ten gronde weens gebrek aan ............ . Omdat ons kennis verwerp sal God my 
..................... . Hosea 4:1-6. 

Dag 2 Laat ons najaag om …………………………………. . Hosea 5:15-6:3. 

Dag 3 Ek is eers werklik gelukkig as ek dit nie net weet nie maar ook …………………. Joh 13:6-17. 

Dag 4 Ek kan nie sê dat ek nie gesondig het nie want almal …………………….. Rom 3:21-24. 

Dag 5 Slegs Jesus bring die verlossing en ......................... Han 4:1-14. 

Dag 6 Paulus dank die Here omdat Hy vir Hom .............. . 1 Tim 1:12-20 (12). 

Dag 7 Kan ek aan die Here behoort sonder dat mense dit agterkom? Waarom sê us so? Mat 5:13-
16. 

 

OEFEN 

1. Bespreek die volgende met jou ouers of ‘n vriend: Judas het vir drie jaar die Here gevolg en 
dus baie kennis van Hom gehad. Waarom was hy so ongelukkig dat hy selfmoord gepleeg 
het? Hoe kon hy gemoedsrus kry? 

2. Woon hierdie week die biduur/kleingroep by en maak ‘n aantekening van hoe jy dit gevind 
het. 

  

    4    6  

2  1       10 

 8         

          

          

11          

          

          

5      12   13 

   7       

          

9          
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Reis 4: Só leer ek Hom ken 
 

INLEIDING: 

In die vorige intog het ons gesien dat die Bybel met kennis eintlik liefdesverhoudingskennis bedoel. 
Waar leer ek nou die Here so ken dat ek Hom liefkry? Waar stel die Here Hom aan my bekend? 

 

Die doelwit met hierdie intog is dat ek sal insien dat die Here Homself in die Bybel aan my 
bekendstel. 

Ek sal na afloop van hierdie intog: 

• kan getuig waarom die Here die Bybel laat skryf het 

• wie die Here gebruik het om die Bybel te skryf 

• vir wie die Bybel geskryf is en  

• sal ek ook besluit of ek nou die Bybel gaan lees en dus na die Here gaan luister of nie. 

WAAROM HET GOD DIE BYBEL LAAT SKRYF? 

God het die Bybel laat skryf om só met my te gesels dat ek my sonde sal besef, Jesus as my verlosser 
sal aanneem en uit dankbaarheid Homs al dien.  

Die belangrikste wat Hy in die Bybel vir my wil sê is dat Hy my baie liefhet. Hy wil ook hê date k Hom 
en my naaste moet …….. Joh 3:16 en Matt 22:37-40. As ek die Skrif nie ken ook nie die ……………… van 
God nie – Matt 22:29. 

WIE HET DIE BYBEL GESKRYF? 

God het gewone mense gebruik om die Bybel te skryf. Deur Sy Heilige Gees het Hy hierdie manne so 
beheer en meegevoer dat hulle Sy boodskap neergeskryf het. Ons noem dit inspirasie deur die 
Heilige Gees. Hierdie skrywers was ‘n verskeidenheid van mense. Party van hulle was konings soos 
Dawid en Salomo. Ander was weer eenvoudige plaasboere soos Amos. Party was hooggeleerde 
wetenskaplikes soos Daniel, Lukas, Moses en Paulus. Ander was weer eenvoudige vissers soos Petrus 
en Johannes. Party was profete soos Jesaja en Esegiël. Ander was priesters soos Samuel. 

Die manier wat ’n professor skryf gaan baie verskil van die manier wat ’n man met slegs standard 
een, skryf. Net so verskil die skryfstyl van die wyse Salomo baie van die styl van die eenvoudige 
plaasboer Amos. 

Die 66 boeke van die Bybel is ‘n biblioteek! Dit het ’n groot verskeidenheid skrywers en lesers. Ons 
kry in die Bybel geskiedenis, wette, stories, gedigte, liedere, wysheidsliteratuur, profesieë en die 
openbaring. Tog is die Bybel ‘n eenheid. Dit het een groot Skrywer. Dis die Heilige Gees. Dit het een 
groot boodskap: God het ons lief. Dit het eintlik ook net een leser, die mens. 

VIR WIE HET GOD DIE BYBEL LAAT SKRYWE? 

Die Bybel is God se liefdesbrief vir die kerk en vir my. Ja die Bybel is vir my in my alledaagse 
lewensomstandighede geskrywe. Hoe slim ek is, hoe dom ek is, hoe arm of hoe ryk ek mag wees, die 
Bybel is vir my geskrywe. In die Bybel gesles die Here met verskillende mense van verskillende 
kulture. Daar was Josef in Noord Afrika met die Egiptiese kultuur en Daniël met die Babiloniese 
kultuur. Dan was daar nog die Joodse, Romeinse en Griekse kulture. Vandag praat die Here met ons 
as mense in die moderne wêreld met al sy verskillende kulture. Daar is Amerikaanse, Russiese, 
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Afrika, Duitse en Hollandse kulture en nog baie meer. Die Bybel praat met ons almal en vertel vir ons 
dat die Here ons baie liefhet. 

Maar is die Bybel dan nie geskrywe vir mense wat al reeds meer as 2000 jaar gelede geleef het nie? 
Hulle omstandighede verskil tog baie van myne vandag. Nou vra ek: Is die Bybel nog vir my wat 
vandag leef bedoel? Ja, die boodskap van die Bybel is vir alle mense vir alle tye bedoel. Veral te 
midde van ’n katastrofiese en depressiewe tyd in ons menslike geskiedenis om ons nuwe lewe te bied 
op grond van Jesus Christus as Oorwinnaar oor die dood. 

Ons as mense verander, maar Sy liefdesboodskap bly altyd dieselfde. Die Bybel is ook vir ons vandag 
geskrywe.7 Ek moet dit net reg lees. Tydens die volgende intog gaan ons leer en oefen hoe om die 
Here se boodskap in die Bybel te kry. 

Maar nou moet ek eers ‚‘n besluit neem: Gaan ek van vanadag af na Hom luister deur gereeld Bybel 
te lees? 

VRAAG: Waarom het die Here die Bybel laat skrywe? 
ANTW: Die Here het die Bybel laat skryf om met ons te gesels. Hy sê daarin dat Hy ons baie liefhet. 
 
VRAAG: Wie het die Here gebruik om die Bybel te skryf? 
ANTW: Die Here het gewone mense deur Sy Heilige Gees afgesonder om die Bybel te skryf. 
 
VRAAG: Vir wie is die Bybel geskryf? 
ANTW: Die Bybel is vir gewone mense, soos ek en die kerk, geskryf. 
 
VRAAG: Wat moet ek met die Bybel maak? 
ANTW: Ek moet die Bybel lees en na die Here luister as Hy met my praat. 

 

Skryf die regte woord indien die onderstreepte een verkeerd is: 

• God het mense gebruik om die Bybel te skryf   . ................................ 

• Die skrywers van die Bybel is ’n groot verskeidenheid    ................................ 

• Party skrywers was geleerde vissers     ................................ 

• Daar is 67 boeke in die Bybel      ................................ 

• Die Bybel is vir die Here en vir my geskrywe    ................................ 

• Die Bybel is net vir die mense van destyds geskrywe   ................................ 

• Die Bybel se boodskap verander nie     ................................ 

• Mense gesels met my in die Bybel omdat hulle my liefhet  ................................ 

• Die predikant/pastoor gaan in hierdie geloofs-en-lewensreis leer  
Om die boodskap van die Here in die Bybel te kry   ................................ 

BYBELSTUDIE 

Dag 1 Die Here sê in die Bybel vir my: Ek het jou so ........................ Joh 3:16. Ek wil hê jy moet vir 
my .............................. Joh 20:31 dan gee ek vir jou die ………………………………. Joh 20:31. 

Dag 2 Wat sê Paulus vir Timoteus in 2 Tim 3:16 en 17, wat is die waarde van Bybel lees? 

Dag 3 Wat is volgens Psalm 119:9-10 en Psalm 105 die waarde van Bybellees? 

Dag 4 Kan ek sommer so op my eie die Bybel uitlê? Wie se raad moet ek volgens 2 Petrus 1:20-21, 
vra? 

Dag 5 Soms maak die Bybel my seer as ek dit lees. Waarom? Waarmee word die Bybel in die 

                                                           
7 Barth (in Berkouwer 1956:49). 
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volgende tekste vergelyk? Heb 4:12-13 en Jer 23:29. 

Dag 6 Die man wat sy Bybel stukkend gesny het word gestraf. Jer 36:4-7, 22-25. Wie was hy en wat 
was sy straf? Jer 36:29-30. 

Dag 7 Geniet Jeremia sy Bybel lees? Jer 15:16 

 

OEFEN 

Gaan gesles met jou ouers, losiesouers, kamermaat, of enigeiemand anders en stel hul die vraag: 
Waarom met ‚‘n mens vandag nog Bybel lees? Na sy/haar antwoord of stilte, verduidelik 
soos jy in hierdie reis geoefen het. 
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Reis 5: Só lees ek Sy liefdesbrief 
 

INLEIDING: 

Wanneer ek na die vorige reis kyk, lyk dit asof die Bybel ‚‘n baie moeilike boek is om te verstaan. Dis  

dan die ene wette, gedigte, geskiedenis, stories en wysheid. Dit lyk of ek eers ‚‘n prokureur, digter, 
oud onderwyser, pastoor/predikant of filosoof moet wees voordat ek die Bybel sal kan 
verstaan. Hoe gaan ek nou weet wat die Bybel vir my sê? 

 

Hierdie reis gaan my help om die Bybel te lees sodat ek die Here se boodskap daarin reg sal verstaan. 

Na voltooing van hierdie reis sal ek in staat wees om met behulp van my handleiding te: 

• VERSTAAN wat die tekste aan die einde van hierdie reis beteken 

• VERDUIDELIK wat die Here in die gedeelte vir die lesers van destyds sê en 

• kan BESLUIT hoe ek die boodskap in my lewe gaan toepas. 

HOE GAAN EK BYBEL LEES? 

Daar is baie metodes van Bybel lees. Ons gaan leer en oefen om die VVT metode te gebruik. V V T 
staan vir Verstaan, Verduidelik en Toepas. Met die VVT metode gaan ons van die standpunt uit dat 
ek nie die Bybel moet lees asof dit sommer gisteraand of vanoggend net vir my alleen geskrywe is 
nie. Ek moet eers verstaan wat daar in die teks geskrywe is. Wat wou die Here in die betrokke 
gedeelte vir die mense van destyds sê? Ek moet dus eers die boodskap vir die oorspronklike lesers, 
die mense van destyds, ontdek. Wanneer ek dit gedoen het kan ek die boodskap oorbring na en 
toepas op my en die kerk se lewe vandag. 

Voordat ek egter na die Here kan luister as ek Bybel lees, moet ek eers stil word. Ek moet eers 
ontslae raak van mý opinies en mý verwagtings. Dan moet ek met die eintlike Skrywer, die Heilige 
Gees, gesels en Hom vra om die deel wat ek gaan lees aan my te verduidelik. Hy moet my ook 
gewillig maak om die boodskap wat Hy my gaan gee, te aanvaar. 

STAP 1: VERSTAAN = Ek moet verstaan wat daar geskrywe is: 

• Stel vas in watter vorm die gedeelte geskrywe is. Sien die gedeelte oor literatuursoorte 
onder verdere studie aan die einde van hierdie reis. Is dit ‚‘n gedig, wet, storie of geskiedenis 
wat ek hier lees? 

• Wat beteken die woorde en sinne wat ek lees? Gebruik woordeboeke en ander 
Bybelvertalings om jou te help. In Ef 2:8 lees ons: Julle is inderdaad deur genade gered. Die 
woordeboek sê genade is guns. Vervang nou die woord genade met guns en skryf die teks 
hier oor. 
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
Kyk hoe  moeilik klink Rom 1:17: Die evangelie kom juis tot openbaring dat die geregtigheid 
wat God skenk van begin tot end ‚n saak van geloof is. In die Good News Bible lees ons 
dieselfde teks soos volg: For the gospel reveals how God puts people right with Himself. It is 
through faith from beginning to end. Nou sien ek dat die moeilike en vreemde word 
“geregtigheid van God” in die ander vertaling lees “how God puts people right with Himself”. 
Skryf nou die teks oor in jou eie woorde. …………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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• Lees die teks in sy verband. Indien jy dit nie doen nie kan jy die teenoorgestelde boodskap 
kry as wat die skrywer bedoel het. Uit sy verband geneem, lees ek in Psalm 53:2: Daar is 
geen God nie. Dit kan tog nie die bedoeling van die skrywer wees nie. Lees dit in sy verband 
en voltooi: .............................................................. sê daar is geen God nie. 

• Lees altyd enige gedeelte in die Bybel teen die agtergrond van die hoofboodskap van die 
Bybel naamlik, God is liefde. 

• Probeer vastel waaroor die boek in sy geheel handel. 

• Lees die teks teen sy agtergrond, bv Ps 51 saam met 2 Sam 12. 

• Wanneer ek in die Ou Testament lees, moet ek vastel wat die Nuwe Testament oor dieselfde 
saak sê. 

STAP 2: VERDUIDELIK – Ek moet kan verduidelik wat die Here in die teks vir mense van destyds sê. 

• Stel vas wie die skrywer of spreker is van wie ek hier lees. Wat weet ek van hom? Is dit Job 
op die ashoop of Salomo in sy weelde? 

• Wie is die lesers of hoorders aan wie die teks gerig is? Is dit mense in ballingskap of mense 
wat in weelde leef? Wat weet ek van hul omstandighede? 

• Wat sê, vra, vermaan, belowe of bemoedig Hy hulle? Vra Hy hulle iets in die teks? Waarsku 
Hy hulle teen iets? Waarteen? Wat belowe Hy hulle? Wat is die bemoediging? Waarom?  

• Vergelyk die teks met ander dele in die Bybel waar dieselfde saak behandel word. Vergelyk 
byvoorbeeld Spreuke 1:10 en 15 met Psalm 1:1-3. 

• Maak aantekeninge terwyl jy besig is. 

STAP 3: TOEPAS – Ek moet die boodskap aan die mense van destyds nou oorbring na my in my 
 omstandighede end it in my lewe toepas. 

• Wat is my omstandighede en hoe vergelyk dit met die omstandighede van die lesers van 
destyds? 

• Wat sê die Here vir my in die teksgedeelte? 

• Vra die Here hier iets van my? Indien wel, wat vra Hy? 

• Waarsku en vermaan Hy my? Indien wel, waarteen waarsku Hy my? 

• Belowe Hy my iets in die teks? Indien wel, wat belowe Hy my? 

• Gee Hy my ‘n bemoediging? Wat sê Hy? 

• Wat behoort ek met die waarskuwing, belofte of bemoediging te doen? 

• Wat gaan ek daarmee doen? Raak stil en dink goed na. Moenie jou besluit op die vorm invul 
nie. Die Bybel verander my lewe en opvattings. Is jy gewillig dat Hy jou verander? Besluit wat 
jy gaan doen met die boodskap. 

Miskien klink die VVT metode van Bybellees vir jou vreemd. Wees gerus. Ons gaan nog die res van 
hierdie reis hieraan oefen. As jy dit goed onder die knie het hoef jy nie elke sekte se dwaling en ons 
antwoorde daarop uit die kop ken nie. Dan kan jy mos self jou Bybel lees en hul dwalinge aan die lig 
bring. Dikwels hardloop ons weg van die Bybel wanneer die sektemense ons lastig val. As ek die VVT 
metode onder die knie het, hardloop ek na die Bybel as hulle my kom besoek. 

VRAAG:  Waarvoor staan die VVT metode? 
ANTWOORD: VVT staan vir verstaan, verduidelik en toepas. 
 
VRAAG:  Wat beteken verstaan? 
ANTWOORD: Ek moet kan verstaan wat daar in die teks geskrywe is. 
 
VRAAG:  Wat beteken verduidelik? 
ANTWOORD: Verduidelik beteken dat ek moet kan verduidelik wat die Here destyds in die teks vir 
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 die mense gesê het.  
 
VRAAG:  Wat beteken toepas? 
ANTWOORD: Ek moet die boodskap van destyds in my lewensomstandighede van vandag toepas. 

 

Oefen die volgende tekste in jou werksboek nadat jy die nodige kolomme daarvoor aangebring het. 
Doen dit gerus saam met ‘n vriend of familielid. 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS VVT METODE 

  NAAM:................................. REIS NOMMER:...... 

VERSTAAN EN VERDUIDELIK 
Wat is in hierdie teks die boodskap vir die mense van destyds? 

TOEPAS 
Wat is die boodskap vir die 
kerk, samelewing en vir my? 

SKRIFLESING VORM 
LITERATUUR- 
SOORT 

SKRYWER/ 
SPREKER/ 
LESERS/HOOR- 
DERS? 
WANNEER? 

WAT SÊ, VRA, 
VERMAAN,  
BELOWE OF 
BEMOEDIG 
DIE HERE DIE 
LESERS VAN 
DESTYDS? 

WAT SÊ, VRA, 
VERMAAN, 
BELOWE OF 
BEMOEDIG 
DIE HERE VIR 
DIE KERK, 
SAMELEWING 
EN VIR MY? 
WAT 
BEHOORT EK 
TE DOEN? 

MY BESLUIT: 
WAT GAAN EK 
HIERMEE 
DOEN? 

Dag 1: 1 
Johannes 1:8 

     

Dag 2: Jesaja 
1:18 

     

Dag 3: 
Open3:20 

     

Dag 4 
Johannes 
13:35 

     

Dag 5 – 
Efesiërs 6:12 

     

Dag 6 – Psalm 
23:1 

     

Dag 7 – 
Filipense 4:13 

     

 

SO LEES EK DIE VERSKILLENDE LITERATUURSOORTE IN DIE HERE SE LIEFDESBRIEF, DIE BYBEL. 

LITERATUURSOORT 
(VORM) 

BOEKE IN BYBEL 
WAAR  
DIE 
LITERATUURSOORT 
VOORKOM 

 
LET HIEROP WANNEER JY HIERDIE 
LITERATUURSOORT LEES EN STEL VAS: WAT IS DIE 
HERE SE BOODSKAP IN HIERDIE GEDEELTE? 
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WET Exodus 
Levitikus 
Numerie 

Deutronomiun 

Die doel van die wet was om die kinders van die Here 
te leer hoe die Here wou hê hulle moet lewe. Watter 
sort wet lees ek? Landswette? Gesondheidswette? 
Levitikus 12 is dit vandag nodig? Bestaan die wet in die 
Nuwe Testament? Wat leer die Nuwe Testament oor 
dieselfde onderwerp? Vergelyk Exodus 20:14 met 1 
Korintiërs 6:12-20. Is die wet vandag nog geldig – 
Exodus 20? 

GESKIEDENIS Genesis; Joshua; 
Rigters; Rut; 1 en 2 

Samuel; 1 en 2 
Konings; 1 en 2 
Kronieke; Ezra; 

Nehemia en Ester 

Wat is die agtergrond van wat ek lees? Wie is hier 
betrokke? Waar het dit gebeur? Wat het hier gebeur? 
(Sien karate in jou Bybel en/of op die internet). Stel 
vas wat God in hierdie gedeelte vir sy volk of 
Bruidskerk doen: Byvoorbeeld. Lei Hy hulle? Beskerm 
Hy hulle? Beproef Hy hulle? Straf Hy hulle? Verlos Hy 
hulle? Hoe doen Hy dit? En waarom doen die Here dit? 
Wat is die boodskap wat ons hierin kry? 

GEDIGTE EN 
LIEDERE 

Job 
Psalms 

Hooglied 
Klaagliedere 

Sekere van die 
profesieë 

Die digter skrywer se gevoelens word dikwels hierin 
weergegee. Watter gevoelens? Stel vas watter sort 
lied dit is. Is dit ‘n Klaaglied soos Klaagliedere, Psalm 
22 en Psalm 25? ‘n Bedevaartslied op na die tempel 
Psalm 122? ‘n Liefdeslied soos Hooglied? Verwys die 
lied of gedig na die geskiedenis soos Psalm 51 en e 
Samuel 12? Word ‘n gedagte herhaal soos Psalm 69:3 
of is daar ‘n teenstelling om die waarheid te 
beklemtoon? Psalm 1:11-3 Is hier beeldspraak? 
Moenie dit dan letterlik opneem nie. Wat sê die res 
van die Bybel oor dieselfde onderwerp? 

WYSHEIDS 
LITERATUUR 

Job 
Spreuke 
Prediker 
Hooglied 

Die doel met wysheidsliteratuur is eerbied vir die Here 
– Spreuke 1:7. 
Wysheid is nie slimgeid of net die bymekaarmaak van 
feitekennis nie. Wysheid is kennis wat jy uitleef en 
toepas.  
Wysheid is die dien van die Here – Psalm 111:10. 
Gehoorsaamheid aan die Here – Spreuke 9:10. 
Aanbidding van die Here – Job 28:28. 
Vra jouself af: Hoe word die waarheid in die Skrif 
gedeelte tuisgebring? Word daar gespot met die 
sondaar – Spreuke 19:24? Of word die gelowige in die 
Skrifgedeelte aangemoedig – Spreuke 1:10? 
Maak die skrywer ‘n teenstelling – Spreuke 15:1 of 
herhaal hy ‘n waarheid Spreuke 24:30-34? Vergelyk 
die onderwerp ter sprake met die soortgelyke 
onderwerp in ander dele van die Bybel, byvoorbeeld 
Spreuke 6:6 met 2 Timoteus 3:10-12. 

PROFESIë Jesaja, Jeremia, 
Esegiël, Daniël, 

Hosea, Joel, Amos, 
Obadja, Miga, 

Nahum, Habakuk, 
Sefanja, Haggai, 

Sagaria en Maleagie 

‘n Profeet profeteer oor die verlede, hede en toekoms. 
Sommige van sy profesieëis in die Ou Testament reeds 
vervul. Ander is in die Nuwe Testament vervul. Ander 
word eers met die wederkoms van die Here Jesus 
vervul. Hy gee raad oor die toekoms. Watter raad gee 
hy in die Skrifgedeelte? Hy waarsku teen sondes. Stel 
vas teen watter sondes hy in die Skrifgedeelte 
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waarsku? Hy praat of skryf met mense in sekere 
omstandighede. Wat is hierdie omstandighede? 
Gebruik hy simboliese of geheime taal (soos Daniël) of 
bedoel hy dit letterlik? Dis belangrik om dit te 
onderskei. Vergelyk die Skrifgedeelte met ander dele 
in die Bybel waar dieselfde saak of onderwerp 
voorkom of waar die profesie vervul is – byvoorbeeld 
Jesaja 53 met Johannes 10:17-42. 

LITERATUURSOORT 
(VORM) 

BOEKE IN BYBEL 
WAAR  
DIE 
LITERATUURSOORT 
VOORKOM 

 
LET HIEROP WANNEER JY HIERDIE LITERATUURSOORT 
LEES EN STEL VAS: WAT IS DIE HERE SE BOODSKAP IN 
HIERDIE GEDEELTE? 

EVANGELIE Matheus 
Markus 
Lukas 

Johannes 

Evangelie is die Blye Boodskap dat Jesus Christus 
mense van hul sonde verlos. Dit word vertel en 
verkondig. Dis nie maat net geskiedenis nie! Vra 
jouself af: Lees ek hier van Jesus se werk? Sy leer? Sy 
prediking? Sy lyding? Sy Opstanding? 

GELYKENISSE Matheus 
Markus 
Lukas 

Johannes 

‘n Gelykenis het een hoofgedagte. Stel vas wat dit is. 
Moenie in fyner besonderhede verval en vergeet wat 
die hoofgedagte is nie. Wat is die agtergrond, waarom 
is hierdie gelykenis vertel? Om ‘n vraag te beantwoord 
of om iets te verduidelik? Wat is die vraag? Wat is die 
saak wat verduidelik moet word? Soek die aanleiding 
tot die gelykenis. Byvoorbeeld Lukas 15:2 en 15:28-31. 
Wat leer die Bybel op ander plekke oor dieselfde saak? 

BRIEWE Romeine, 1 & 2 
Korinthiërs, 

Galasiërs, Efesiërs, 
Fillipense, 1 & 2 

Thessalonisense, 1 & 
2 Timotheus, Titus, 

Filemon, Hebreërs, 1 
& 2 Petrus, 1,2 & 3 
Johannes, Judas en 
Openbaring 2 & 3 

Wie is die skrywer van die brief? 
Wie is die lesers, vir wie is die brief geskryf? Is dit ‘n 
geloofsgemeenskap of ‘n enkele persoon?  
Waarom is die brief geskrywe, wat is die doel met die 
brief? 

• Om te bemoedig (I Petrus 5:12) 

• Of om te vermaan, 

• Te onderrig 

• Of om iets te verduidelik soos Filemon? 

• Of is dit om vrae te beantwoord, byvoorbeedl 
1 en 2 Korinthiërs? 

• Wat is, indien bekend, die hoofgedagte van 
die brief? 

OPENBARING Openbaring aan 
Johannes (Dele van 

die boek Daniël) 

Dit het te doen met die eind tye 
Die agtergrond waarteen die boek geskryf is, was 
vervolgings en ‘n verwagting by die christene van 
destyds dat die Here gou moet kom. 
Die boek het eerstens betrekking op die 
geloofsgemeenskap in Johannes se tyd in Klein Asië, 
die Turkye van vandag (Hoofstuk 1-3). 
Dit moenie alles letterlik opgeneem word nie. 
Johannes gebruik dikwels simboliese getalle en 
simbole. Simboliese getalle: 3 is die getal van die Drie-
eenheid; 4 is die getal vir die hele wêreld (die vier 
hoeke van die wêreld) terwyl die getal 7, dit wil sê 3 
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+4, die getal van vomaaktheid is. 
Die getal 6, dit wil sê7-1, is weer die getal van 
onvolmaaktheid. Daarom is 666 die getal van die 
antichrist, die groot onvolmaakte. 
Beelde: Bruidegom is die Here Jesus Christus en die 
bruid of vrou is Sy kerk. Die draak of slang is die bose, 
satan. 
Maak seker of dit simboliese taal is en of dit letterlik 
bedoel is. 

 Johannes 20:20 Hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo 
dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat 
julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê. 

 2 Timotheus 3:16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot 
waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te 
bestry, verkeerdhede reg te stel, en ‘n regte 
lewenswyse te kweek sodat die man wat in diens van 
God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir 
elke goeie werk. 
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Reis 6: My groot probleem 
 

INLEIDING: 

‘n Mens het baie probleme – groot probleme. Dis huislike probleme en probleme by die werk. Dis 
liefdesprobleme, probleme by die skool, my sport en nog vele meer. Soms voel ek of my lewe soos ‘n 
vrugteboom is. My lewensboom is oortrek met probleme. Soms voel dit asof my take onder die 
gewig van my problem gaan skeur. Hoekom het ek so baie problem? 

In hierdie reis gaan ek leer dat sonde die oorsaak van baie van my probleme is. 

Na afloop van hierdie reis moet ek kan verduidelik: 

• Wie vir my sonde verantwoordelik is 

• Wat Satan se metode is om my te laat sondig 

• Dat sonde baie sterk is 

• Dat baie van my probleme meestal die gevolg van my sonde is 

• Hoe ek my sonde ontdek 

• Dat God my sonde haat en straf 

• Dat ek my eie sonde sal raaksien en streef om dit te oorwin. 

MY SONDE8 

Wie is vir my sonde verantwoordelik? ‘n Mens blameer graag ander vir jou sonde. So was dit van die 
begin af. Adam gee aan ........................... die skuld. Eva gee aan die ....................... die skuld Genesis 
3:13. Party mense het selfs vir God die skuld gegee. Wanneer jy in versoeking kom, moet jy nooit sê: 
Ek ...................................................................................................................................................... 
Jakobus 1:13. Ander sê weer dat hul die sonde by hul ouers geërf het soos ‘n mens jou bakore of 
krom bene erf. Hulle sê dis hul ouers se skuld as hulle sonde doen. Wat leer die Bybel? 
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................. Jakobus 1:14. My sonde is my 
eise skuld. Ek is self vir my sonde verantwoordelik. Ek het gekies om sonde te doen. 

HOE VERLEI HY MY?9 

Satan gebruik baie metodes om my van die Here los te skeur en aan hom vas te bind. Hy probeer my 
...................... verblind sodat ek nie meer my sonde kan sien nie 2 Korinthiërs 4:4. Hy stel ‘n.............. 

................. om my mee te vang 2 Timoteus 2:26. Hy gebruik my eie natuur om my mee ...................... 

Jakobus 1:14. Hy gebruik ander mense, soos my vriende en familie om my te verlei Rigters 16. 

Sonde, self-isolasie en haat teenoor ons naaste is nie ‘n kenteken van ons menslikheid nie, maar dit is 
‘n bose aanval op ons menslikheid of menswees. Ons kan dit egter tog weerstaan deur die mens se 
ware menswees  

WAAROM STRUIKEL EK SO MAKLIK? 

Ek struikel maklik want sonde is baie sterk – sterker as my eie krag. Sonde is ook baie gevaarlik. Tog 
is dit ook ‘n raaisel – die werklikheid en tog onbestaanbaarheid (skyn) van die sonde. Dit bly ’n 
onbestaanbare misterie, ‘n skyn or fiktiewe werklikheid wat nie kan bestaan nie. Dis soos vuur naby 

                                                           
8 (Berkouwer 1956:215); Barth (in Berkouwer 1956:223-226).  
9 (Berkouwer 1956:231). 
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petrol. Ek kan mos nie net ‘n bietjie vuur in die petroldrom laat nie. Ek kan ook nie net so ‘n bietjie 
sonde in my lewe toelaat nie. Ek moet my lewe toemaak vir die sonde. Net soos ek die petrolkan vir 
die vuur toemaak. Dis veral my gedagtes wat ek vir die sonde moet toemaak. Anders word my 
probleme al hoe groter. 

Al my probleme is darem nie net die gevolg van my sonde nie. Wanneer ‘n ou hom dronk drink, 
buite in die koue lê en siek word, is sy siekte die gevolg van sy sonde. Wanneer iemand blind, doof of 
gebreklik gebore word is dit nie die gevolg van sy sonde nie. Ons kan die sonde nie somaar as deel 
van die menslike natuur verklaar nie. Daarom moet ons tussen die mens se bestaanswese en die 
mens se sonde ‘n onderskeiding maak. Hier is die goeie nuus: selfs as sondaars, bly ons God se 
skeppingswonder. Die korrupsie van die sonde in ons, beteken nie die verwoesting van ons 
bestaanswese ons menswees nie.  

HOE ONTDEK EK MY EIE SONDE? 

Deur die ......................................... leer ‘n mens wat sonde is Romeine 3:20. 

Die Bybel is soos ‘n spieël. Wanneer ek die Bybel lees soos ek in Reis 4 en 5 geoefen het, sien ek my 
sonde raak. Daar sien ek hoe ek regtig lyk. Daarom moet ek gereeld my Bybel lees. Dan sien ek alles 
in my lewe raak wat sonde is. Dit is belangrik, want sonde keer dat God Sy doel met my kan bereik. 
Sonde kan slegs geken word deur die realiteit van die vreesvolheid van die kruis van Jesus Christus 
waardeur die volle erns, die korrupsie en diepte van ons skuld geken of geopenbaar word. Hierdie 
korrupsie dui nie op die vernietiging van ons menswees nie.  

HOE VOEL GOD OOR MY SONDE? 

God het my as mens lief, maar die sonde in my haat Hy. Hy sal my straf as ek in my sonde volhard. 
Ja, as ek my nie van my sonde bekeer nie en daarmee aanhou totdat ek sterf, straf Hy my vir my 
sonde met ‘n ewige dood in die hel. Hy het my baie lief. Ons menswees is die punt, die doel van God 
se genade, en nie ons menslikheid en ons lewenswerklikheid/e of ons bestaan wat aangetas en 
verwoes is deur die sonde nie: Hierin en in niks anders nie, vind ons die ware menswees, die mens se 
ware menswees. As ek my van my sonde bekeer, vergewe Hy my en gee aan my die ewige lewe. Dan 
gee Hy my ook die krag om die sonde te oorwin sodat ek soos Paulus kan sê: 
......................................................................................................... Filipense 4:13. 

Ek moet dus my eie sonde raaksien, aan Hom bely sodat hy dit namens my kan oorwin. Hy gee my 
mos die krag. 

VRAAG:  Wie is vir my sonde verantwoordelik? 
ANTWOORD: Ek is self vir my sonde verantwoordelik want ek het die sonde gekies. 
 
VRAAG:  Is al my probleme soos byvoorbeeld siekte, swak eksamen uitslae, straf op my 

sonde? 
ANTWOORD: Net sommige van my problem is die gevolg van my sonde. 
 
VRAAG:  Hoe leer ek my sonde ken? 
ANTWOORD: Deur die Bybel reg te lees. 
 
VRAAG:  Hoe voel God oor my as sondaar met my sonde? 
ANTWOORD: God haat my sonde maar Hy het my as sondaar life. Daarom moet ek my van my 

sonde bekeer. 

 

Onderstreep die regte antwoord: 
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SKRIFLESING PROBLEEM WIE IS DIE OORSAAK? 

Genesis 37:4,11 en 24 Josef lê in die put Niemand/Jakob/Joself self/ sy broers 

Jona 1 en 2 Jona in die vis Kaptein/bemanning/niemand/hyself 

Genesis 22 Abram as hy Isak moet offer Sara/Isak/Niemand/hyself 

Matteus 27:5 Judas pleeg selfmoord Petrus/Hyself/Fariseërs/niemand 

 

BYBELSTUDIE: Wat is sonde? 

Dag 1 Deur wie kom sonde in die wêreld? Genesis 3:1-5 

Dag 2 Almal sondig. Romeine 3:21-26 

Dag 3 My sonde ...... wie se skuld. Jakobus 1:12-16. 

Dag 4 Die sonde het ‘n pa. Wie? Johannes 8:36-47 (44) 

Dag 5 Siekte is hier nie die straf op sonde nie Johannes 9:1-26 

Dag 6 God is sterker as my drange 1 Korinthiërs 10:1-13 

Dag 7 Satan finaal oorwin Openbaring 20:7-10 

 

OEFEN 

Besoek ‘n siek of bejaarde persoon en verduidelik dat siekte nie altyd die gevolg van sonde is nie. 

    Of 

Verduidelik aan ‘n Jehova getuie of Sabbatariër dat al is God die God van liefde Hy die sonde so haat 
dat Hy die sondaar wat in sy sonde volhrad, straf. 

    Of 

Stel aan iemand die vraag: Wat moet ek doen met my sondeprobleem? Maak aantekeninge van jou 
gesprek sodat jy tydens die reis verslag kan lewer. 

  



28 
 

Reis 7: My Enigste uitweg 
 

INLEIDING: 

Ek het verlede keer gesien hoe ‘n moeilike probleem my 
sonde is. Die evangelie begin met die idee van die groot 

kloof wat tussen God en ons bestaan asook die groot morele angst waarmee 

die mens hom/haar voor God bevind (Ridderbos 1963:211). 

My sonde is soos ‘n kloof – ‘n lewesgevaarlike grens tussen 

goed en kwaad, lewe en dood, waarheid en leun, 

opregtheid/geregtigheid en korrupsie/ongeregtigheid. Dit skei 

my van God. Ek voel ek kan nie daaroor nie.10 Hierdie uitgesluite moontlikheid, 

 die chaos en duisternis, is ‘n realiteit van die kloof of grens van dit wat 

buitekant God se skepping val.  

In hierdie reis gaan die Bybel my leer dat die  

Here Jesus die enigste uitweg uit my sondeprobleem is. 

Na afloop van hierdie reis sal ek uit die Bybel aan  

iemand kan verduidelik: 

• Dat ek nie self my sondeprobleem kan oplos nie 

• Dat die Here Jesus die enigste uitweg uit my sondeprobleem is 

• En ek sal kan besluit of ek die Here Jesus as my persoonlike verlosser gaan aanvaar of nie. 

EK KAN NIE 

Na die vorige reis besef ek dat my sonde my in die hel gaan laat beland11. Ons het te veel in die 
‚koningryk‘ van die bose as ‘werklike krag en mag geglo. Ons het nie besef dat hierdie bose mag 
maar net ’n skadu mag is nie. Daarom manifesteer dit as die koninkryk van die leun! Die realiteit van 
die chaos lê in die respek wat dit kry en geag word vir wat dit nie is nie. Tog moet ons terseldertyd 
erken dat dit nie maar net ’n verskynsel is nie. In sy poging om ’n mag van sy eie ryk van chaos te 
vestig, is dit ’n realiteit tussen nasies en die psigiese of geestelike lewe van die mens. Dit is alleen ’n 
realiteit in die sin dat sy kwaliteit as ’n leuen en imitering of imitasie van die Koninkryk en Sy engele 
is.\ Ek moet werk daarvan maak. Maar ek kan nie my eie sondeprobleem oplos nie. Voor my tyd het 
mense al baie probeer om hul sondeprobleem op te los. In die Ou Testament lees ons van die Jode 
se pogings met offerdiere. Die Bybel sê egter in Hebreërs 10:4 dat die bloed van bulle en bokke nie 
die sonde .............................. nie.  ..................... kan my ook nie verlos nie Hebreërs 1:13,14. Vandag 
glo party mense nog dat die apostel hulle sondeprobleem kan oplos.12 Ander glo weer aan die 
priester, die doop, die nagmaal en ander vertrou weer op hul eie goeie werkies. Hierdie dinge is soos 
bruggies wat te kort is. Ons kom nie daarmee oor die sondekloof nie. 

                                                           
10 (Berkouwer 1956:62). 
11 Barth (in Berkouwer 1956:78). 
12 Barth (in Berkouwer 1956:57—63)  

GOD 
Mens 

Sonde 

Die kloof is te breed en te diep. 

Hieroor kan ek nie. 
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Hierdie bruggies het vir my reg  

gelyk. Nou sien ek hulle is almal te kort. 

 

 

 

  

mens 
GOD 

Sonde 

Engele 

Goeie werke 

Apostel

s 
Nagmaal 

Leraar/pastor 

Doop 
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JESUS DIE ENIGSTE UITWEG 

Vol van die Heilige Gees roep Petrus voor die Joodse raad uit: Hy (Jesus) bring die verlossing en 
.................... nie. Daar is ................................... waardeur ons verlos moet word nie Handelinge 4:12. 

Jesus Christus is die volmaakte brug oor die sondekloof.13 God gee aan ons ‘n vryheid wat ons nooit 
sal lei tot selfvernietiging nie. Dit is ‘n vryheid van keuse om vrywilig gehoorsaam te wees – sonde het 
nie ‘n plek in hierdie Godgeskape vryheid vir my nie. God het ons as sy skepping volkome as goed 
regverdig. Hy is ‘n brug, breed genoeg vir alle sondaars,14 maar ook so smal dat net die sondaars wat 
in Hom glo daaroor kan gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Johannes 14:6 sê Jesus: Ek is die ...................... en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die 
Vader toe behalwe deur ......................... nie. Jesus kan my verlos! Daarom kan Hy ook die wat 
..................... na God gaan, eens en vir altyd ............................. Hebreërs 7:25. Jesus kan my van al 
my sonde verlos. Jesaja 1:18. Al was my ................... soos skarlaken, dit sal wit Word soos sneeu. 

Dit beteken: Jesus kan my van vloekery, onsedelikheid, oneerlikheid, haat en selfsugtige begeertes 
verlos. Die koninkryk van die chaos is radikaal ontmasker as ‘n impotente, verslaande vlugtende 
skadu. Daarom kan ons glo in die oorwinning van die waarheid oor die leun. Ja, Hy wil my van my 
sondeprobleem verlos en vir my sê: Ek is joune. Jy is Myne.15 

WANNEER MOET EK JESUS AANNEEM? 

Visualiseer jouself as ‘n geskape realiteit in Jesus Christus. Jy is soos die teater, werkswinkel en objek 
van God se werk met ‘n onvergelykbare karakter of persoonlikheid in die heelal. 16 Wanneer moet ek 
die Here Jesus as my verlosser aanneem? Bestudeer die skets hieronder. My lewe begin in hierdie 
sondige wêreld. Romeine 3:23 .................. het gesondig. Hierdie sonde is ‘n diepkloof tussen die 
koninkryk van Satan en die koningkryk van God. Daar wag ook ‘n ander kloof op ons. Dis die kloof 
van die dood. Ons gaan almal daardeur. 

                                                           
13 (Berkouwer 1956:63). 
14 (Berkouwer 1956:65). 
15 (Berkouwer 1956:78-79).  
16 (Berkouwer 1956:65). 

Die mens 

GOD 

Sonde 
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Daar is net een brug oor die sondekloof. Dit is Jesus Christus. Hierdie enigste BRUG is VOOR die kloof 
van die dood geleë.17 Wanneer ek eers oor die kloof van die dood gegaan het, is daar geen manier 
om oor die sondekloof te kom nie. Die skadu kant van die skepping herinner ons aan die chaos by die 
grens of afgrond waar ons lewe. In hierdie skadu-kant van die skepping is daar ‘n paradoks/spanning 
--- ‘n geween/gehuil en gelag, ‘n gefaal en sukses, oudword en jonk wees, dood en geboorte. Ek kan 
ook nie weer na die lewe hier terugkeer om ‘n besluit te kom neem nie. My kanse is vir altyd verby. 
Ek moet Jesus aanneem voordat ek sterf. 

Maar ek weet nie wanneer ek gaan sterf nie! Daarom sê Psalm 95:7: As julle ......... maar na Hom 
wou luister moenie ................................................... 

 

 

 

Die koninkryk van satan      DIE KONINKRYK VAN GOD 

  Pad no 1 

Jesus 

      K     Die  

 Pad no 2    L     lewe 

      O     hier 

Die     kloof van die dood 

      o 

      van     Die lewe 

      die     hierna 

      sonde 

 

Die hel        Die Hemel 

 

EK MOET BESLUIT 

Ek besef nou my sonde. Ek besef dat as ek bly voortleef ek in die hel gaan beland. Ek weet dat Jesus 
my enigste hoop is. Nou moet ek tot ‘n besluit kom. Wat gaan ek doen met Jesus? Gaan ek Hom 
uitlos? Gaan ek Hom as my verlosser aanvaar? Die keuse is tussen pad nommer 1 en pad nommer 2. 
Daar is geen derde pad nie. Ons was nie met die ‘moontlikheid‘ om te sondig geskape nie; om tussen 
goed en kwaad te kies nie. God het ons nie ‘n keuse gegee om tussen gehoorsaamheid en 
ongehoorsaamheid te kan kies nie; want God is regter oor goed en boosheid/kwaad. Die keuse of 
vryheid wat God ons gee is nie ‘n posisie op die grens van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid 
nie, dit is nie ‘n ruimte om te kan beweeg op die rant van die afgrond nie. God gee aan ons vryheid 

                                                           
17 (Berkouwer 1956:65-66).  
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slegs vir die doel om waarlik gehoorsaam te wees. God het ons met die vermoë geskape om 
gehoorsaam te wees en ons gehoorsaamheid te kan toepas of uitleef; om self te kies om gehoorsaam 
te wees.  

VRAAG: Hoe lui Johannes 14:6? 
 
ANTWOORD: Jesus sê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe 
behalwe deur My nie. 

 

BYBELSTUDIE 

Gebruik die VVT metode. 

Dag 1 Lukas 18:18-30 Wat het hierdie jongman alles probeer om uit sy 
sondeprobleem te kom? 

Dag 2 1 Timoteus 2:1-5 Wat verstaan jy hier met die woord middelaar? 

Dag 3 Lukas 15:11-32 Wat moet ek doen as ek so ver verlore is? 

Dag 4 1 Johannes 1:5-2:2 Wat vra Hy en wat belowe Hy my? 

Dag 5 Hebreërs 9:27-28 Is daar ‘n tweede kans? 

Dag 6 Hebreërs 7:25 Deur wie is ons verlossing en vir hoelank? 

Dag 7 Psalm 23 Wat kom ek nog kort as ek die Here as my verlosser 
aanvaar het? 

 

OEFEN 

Stel die volgende vraag aan ‘n Moslem, Nuwe Apostelie of ander lidmaat: Hoe kom ‘n mens uit jou 
sondeprobleem? 

Verduidelik na sy/haar poging soos jy in die reis geleer en geoefen het. Maak aantekeninge en kom 
lewer verslag by die reis. 
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Reis 8: Dis ‘n kwessie van geloof 
 

INLEIDING: 

Na die vorige reis weet ek nou dat die Here Jesus my uit my sonde kan verlos. My probleem is egter 
nog nie opgelos nie. Ek het al myself probeer verbeter, maar voel dan niks anders nie. Mense het al 
vir my gebid, maar ek weet nog nie of ek gered is nie. Wat moet ek nog doen? 

Hierdie reis gaan aan my verduidelik dat ek uit my sondeprobleem kom as ek Jesus in die geloof as 
my verlosser aanneem.  

Na afloop van die reis sal ek: 

• Die vier stappe van geloof aan iemand kan verduidelik 

• Kan vasstel of ek my al in die geloof aan die Here Jesus oorgegee het 

• Die geloofsbelydenis kan neerskryf. 

Die Christelike geloof is gegrond in die realiteit van Jesus van Nazaret. Dit kan ook ervaar en uitgeleef 
word in en deur die christene se geloofsbelydenis, liturgië of aanbidding en ons nadenke oor God in 
en deur ons verskillende kulture en lewens situasies en kontekste.18 

WAT IS GELOOF? HOE GLO EK? 

 

    

 

 

 

 

 

 

Johny en sy suster Frances is baie dors. ‘n Diep kloof skei hulle ongelukkig van die kafee aan die 
oorkant. Dis slegs daar waar hulle water kan kry. Die man wat in die sirkus werk sê vir hulle: Waarom 
huil julle? Ek kan julle oor die kloof neem. Hulle glo dit nie. Hy ry met sy fiets al op die kabel en kom 
weer terug. Glo julle my nou?, vra hy. Johny huiwer so ‘n rukkie en sê dan: Ek weet jy kan, ek het dit 
gesien. Ek vertrou jou. Ek sal agter op jou fiets klim. Neem my asseblief oor. Frances kyk af in die 
diep kloof, twyfel en sê: Nee meneer, ek sal nie opklim nie. Ek weet jy kan my oorneem, maar ek 
vertrou jou nie heeltemal nie. 

Het Frances die man geglo? Kom ons toets haar geloof. 

GELOOF IS KENNIS 

Johny en Frances het albei die kennis gehad hoe om oor die kloof te kom. Johny vertrou die man, 
klim op die fiets en kom by die kafee uit. Nou kan hy lekker koeldrank drink. 

                                                           
18 (Schillebeeckx 1983:48). 



34 
 

Waarom huil Frances nog so? Sy weet ook mos dat die man haar uit haar probleem kan verlos. Sy 
weet hy kan, sy het die kennis, maar sy vertrou hom nie. Sy klim nie op die fiets nie en haar 
probleem onopgelos. 

Geloof waardeur ek gered word is dus nie net kennis van die Here nie. Paulus waarsku juis die mense 
van Korinte en sê dat hulle kennis hulle dikmond maak. Geloof is meer as om net te weet. Frances se 
“weet hoe“ kry haar nie oor die kloof nie. My blote kennis los nie my sondeprobleem op nie. 

GELOOF IS VERTROU 

Frances se probleem is dat sy nie die man vertrou nie. Sy wil nie agterop die fiets klim nie. Johny 
weer, het die man vertrou en agterop die fiets geklim. Sy vertroue los sy probleem op. 

Twyfel ek nog soos Frances wanneer ek na die diep kloof van sonde kyk? As ek not twyfel, vertrou ek 
nie die Here Jesus nie. 

Kennis sonder vertroue help nie veel nie. Geloof is nog meer as vertroue. 

GELOOF IS OORGAWE 

Oorgawe gaan verder as om net te vertrou. Oorgawe is om jou oor te gee. Dan behoort jy nie meer 
aan jouself nie. As Johny hom oorgee en op die man se fiets klim, staan hy nie meer op sy eie voete 
nie. Hy “behoort“ nou aan die man en hou aan hom vas terwyl hulle oor die kloof ry. Maar arme 
Frances, haar vertroue was so swak dat sy haar nie kon oorgee en op die fiets klim nie. Daarom staan 
sy nog en huil en is haar probleem nie opgelos nie. 

As ek uit my sondeprobleem wil kom moet ek my aan Jesus oorgee. Ek moet aan Hom vasklou en 
vashou. Elke dag, elke oonblik moet ek my aan Hom oorgee. Dan is my lewe soos diè van ‘n getroude 
vrou. Ek behoort nou aan my hemelse Bruidegom, Jesus. Nou moet ek vir Hom beskikbaar wees. Ek 
kan nie meer net “my ding” doen nie. Ek moet nou “Sy ding” doen. Dis soos hulle sê, ek raak 
betrokke by Jesus en die opbou van die kerk. 

Elke dag wat ek aanbid gee ek my weer aan Hom oor. Ek is mos Syne. Ek behoort aan Hom. 

GELOOF IS ONTMOETING 

Wanneer ek die Here Jesus in geloof aanvaar, ontmoet ek Hom soos ‘n bruid en bruidegom mekaar 
ontmoet. Dis omhels en vashou. God en verloste sondaar hou mekaar vas. Die swakke geloofshand 
van ‘n sondaar het nog nooit die genadehand van God misgevat nie. Ja, met hierdie ontmoeting van 
my as sondaar met God, gebeur daar groot dinge. Jesus vergeef my sonde. My sonde het my saak 
met God verkeerd gemaak. Nou is my saak weer reg met God. Hy beskerm my soos ‘n goeie man sy 
vrou beskerm. In Johannes 1:28 sê Jesus: Ek gee hulle die ……………………………………………….. en hulle 
sal in alle ewigheid nie verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit ..................................... ruk nie. Na 
hierdie ontmoeting los Jesus my nie weer uit nie. Ek kan Hom ook nie weer uitlos nie. Dit is nie soos 
party huwelike waar man en vrou aan mekaar gewoond raak en nie meer vir mekaar omgee nie. As 
ek Hom in die geloof ontmoet het, moet ek my daagliks aan Hom oorgee en gehoorsaam. Ek moet 
altyd onthou, ek behoort aan Hom. Ek is Syne. Dis nou ‘n kwessie van gehoorsaamheid, oorgawe en 
daagliks die geloofstryd stry. Musiek kan ons ook help om betekenis te maak vanuit ons soeke en 
stryd in die lewe. Die klasieke musiek van Mozart is ’n voorbeel van hoe die mooi en goeie in God se 
skepping te midde van swaarkry en menslike stryd, met musiek uitgebeeld en beleef kan word. 19  

 

                                                           
19 Sien Barth (in Berkouwer 1956:66-67). 
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EK BESLUIT 

Ek sal moet besluit.20 Gaan ek Jesus in die geloof aanvaar? Gaan ek my aan Hom oorgee? My reis en 
kerktoe kom is nou nie meer genoeg nie. Ek sal goed oor die saak moet nadink en dan moet besluit. 
Uitstel kan gevaarlik wees. Die Bybel maak ‘n onderskeid tussen geloof en ongeloof en leer ons dat 
geloof nooit ‘n menslike vermoë of meriete kan wees nie. Die unieke karakter en handeling van 
geloof is ‘n ware menslike daad wat volledig en geheel en al deur die evangelie van genade gerig 
word. 

WAT GLO EK? 

Dit wat ek glo, is saamgeneem in die geloofsbelydenis of soos ons sê, die twaalf artikels. Dit lui soos 
volg: 

1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde; 
2. En in Jesus Christus, Sy enige gebore Seun, onse Here; 
3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; 
4. Wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle 

neergedaal het; 
5. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. 
6. Ek glo in die Heilige Gees. 
7. Ek glo aan ‘n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; 
8. Die vergewing van sondes; 
9. Die wederopstanding van die vlees 
10. En ‘n ewige lewe. 

Ek vertrou, gee my oor en behoort aan: 

• God die Vader as my Skepper (1) 

• God die Seun as my Verlosser (2-7) 

• God die Heilige Gees wat my anders maak as wat die wêreld is (8-12). 

Wanneer ek my in geloof aan Jesus oorgee, sê die Heidelberge kategismus, was HY my heeltemal 
skoon van al my sondes. Hy was my so skoon asof ek nooit gesondig het nie. Die leer van die 
Reformasie oor die uitverkiesing het te veel die indruk geskep daar daar nog ‘n finale onsekerheid oor 
ons verlossing oor ons koppe bly hang. Baie christene het as ‘n gevolg van hierdie skewe persepsie 
onrustige, onseker en passiewe christene geword. Ek moet seker-weet dat Christus se verkiesing 
waarlik plaasgevind het en volledig uitgevoer is. Jesus Christus is terseldertyd die God wat uitverkies 
en die uitverkiesde mens. Die uitverkiesing is in Jesus Christus ‘n historiese realiteit. Sy uitverkiesing is 
‘n omvattende uit-verkies-wees aangesien Hy die begin van al die weë en werke van God is. Die 
uitverkiesing is ‘n handeling van God se sovereine genade aan mense wat verkondig moet word en 
deur mense in die geloof ontvang word. Ons ongeloof het nie sy grond in die feit dat ons nie-
uitverkiesdes-is nie, maar in ons ontkenning van uit-verkies-wees (Berkhouwer 1956:96, 99, 100, 101, 
119).  

VRAAG:  Wat is die vier stappe van geloof? 
 
ANTWOORD: Die vier stappe van geloof is kennis, vertroue, oorgawe en ontmoeting. 

 

Die kerk het ‘n dringende taak om ons geloofskennis so te demonstreer en uit te beeld deur 
waaragtig getrou te lewe met ander mense voor God (xii). Daarom is die geloofsbelydenisse van die 

                                                           
20 (Berkouwer 1956:269). 
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kerk ‘n onvervangbare hulpmiddel in ons kennis en waaragtige getroue uitlewing van die geloof. 
Geloofsbelydenisse is ‘n lewensnoodsaaklike middel vir die welwese van die kerk – ‘n 
lewensnoodsaaklike middel vir die publieke getuienis van die kerk (Vanhoozer 2005:xii). 
Geloofsbelydenisse het ten doel om tekstuele kennis te suiwer in die goud van Christelike wysheid 
deur ons eie verstaan van die Skrifte in die praktyk uit te leef. Kennis verwys na wysheid, geleefde 
kennis en uitvoering or opvoering van die waarheid (Vanhoozer 2005:21).  

Is die volgende stellings waar of onwaar? 

1. As ek hard genoeg probeer kan ek uit my sondeprobleem kom   W O 
2. ‘n Ware geloof is soos ‘n kloof wat my van God skei    W O 
3. Elke mens sal op sy eie geloof salig word     W O 
4. Ons aanvaar Jesus in die geloof om verlos te word    W O 
5. Kennis van die Here is genoeg om verlos te word    W O 
6. Ons moet leer om op die Here te vertrou     W O 
7. Twyfel is ’n deel van geloof       W O 
8. Om die Here te vertrou beteken dat ek elke dag aan Hom behoort  W O 
9. Geloof is net om te weet       W O 
10. Wanneer jy jou geloofshand vir die Here uitsteek sal hy dit maklik misvat W O 
11. Wanneer ek die Here aangeneem het, moet ek met Hom volhard  W O 
12. As ek net gereeld na hierdie reis toe kom is ek gereed om belydenis van  

geloof af te lê         W O 
13. Wanneer Jesus my sonde vergewe het bly die vlekke altyd agter   W O 

BYBELSTUDIE volgens die VVT metode 

Gebruik die VVT metode om die volgende tekste te bestudeer: 

Dag 1 Wat bedoel Job met ”weet“ Job 19:25 

Dag 2 Om te glo is om s……………………………………. te wees Hebreërs 11:1-3 

Dag 3 Hoe word ek ‘n kind van die Here? Johannes 1:12; 3:15-18; 
Openbaring 3:20 

Dag 4 Wie in die Seun glo het ....................... Johannes 3:36 

Dag 5 Hoe, sê Paulus, word ‘n mens gered? Handelinge 16:19-34 

Dag 6 Geloof sonder dade is ............................................ Jakobus 2:14-26 

Dag 7 Amos sê: Maak jou klaar om ........................................... Amos 4:11-13 

 

OEFEN 

Vra aan ‘n persoon: Wat beteken die woord “glo“? Na sy poging verduidelik soos jy in die reis 
geoefen het. 
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Reis 9: Die hoogste prys: Jesus sterf 
 

INLEIDING: 

In die vorige reis het ek gesien ek moet Jesus in geloof aanneem. Dit is die enigste uitweg uit my 
sondeproblem. Hoe is dit moontlik? Wat het Jesus dan gedoen dat Hy my sondeprobleem kan oplos? 

 

Die doel met hierdie reis is om my te laat insien dat die Here Jesus my sonde probleem oplos omdat 
Hy baie gely en daardeur my sondeskuld betaal het. 

Na afloop van hierdie reis sal ek in staat wees om met behulp van die Bybel: 

• Te kan opnoem wat die trappe van die lyding en vernedering van die Here Jesus is 

• Te kan verduidelik wat die name Here Jesus Christus en christen beteken 

• Te kan verduidelik dat die Here Jesus so gely het omdat Hy my liefhet 

• Aan ‘n ongelowige te vertel dat Christus hom liefhet en ook vir hom gesterf het. 

DIE LYDING EN VERNEDERING VAN JESUS21 

Jesus se vernedering begin waar Hy die hemel verlaat het en eindig by sy begrafnis. Gedurende my 
lewe het ek baie sonderekenings in my lewenskoffer weggesteek. My weggesteekte sonderekenings 
maak God toornig. In Reis 6 het ek gesien dat God my sonde haat. Op Golgotha het Jesus die weerlig 
van God se haat op Homself getrek. Aan die kruis het Hy my swaar sondekoffer gedra. Dit het Sy 
dood gekos sodat ek kan leef. Dit is om hierdie rede dat ons sê: God se offer en Sy hoogste prys is, 
JESUS STERF.22 

Ons stel die trappe van Sy vernedering as volg voor: 

Sy lewe in 
die hemel 

      

 Geboorte      

  Lewe en 
lyding 

    

   Kruisiging    

    Ter helle 
neergedaal 

  

     Dood  

      Begrafnis 

 

Sy lewe in die hemel 

Geboorte 

                                                           
21 (Ridderbos 1963:211). 
22 Barth citing Kohlbrugge (in Berkouwer 1956:50-51): When I die – I do not die anymore, however – and 
someone finds my skull, let this skull still preach to him and say: I have no eyes, nevertheless I see Him; I have 
neither brains nor mind, nevertheless I comprehend Him; though I have no lips, I kiss Him; I have no tongue, 
yet I sing praise to Him with all who call upon His name. I am a hard skull, yet I am wholly softened and melted 
in His love; I lay here esposed on God’s Acre, yet I am there in Paradise! All suffering is forgotten! His great 
love has done this forus when for us He carried His cross and went out to Golgotha’. 
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 Lewe en lyding 

   Kruisiging 

    Ter helle neergedaal 

      Dood 

       Begrafnis 

 

Jesus het werklik aan die Kruis gesterf. Die Romeinse soldate en Johannes is daarvan getuie. Josef 
van Arimatea, Nikodemus asook ‘n aantal vroue, het Hom begrawe. Wanneer die Moslems Sy 
kruisdood verwerp, verwerp hulle die kern van die Bybel en ons geloof. Wanneer iemand my so ver 
kry om nie meer te glo in die dood van die Here Jesus nie, het hy van die kern van my godsdiens 
beroof en bly daar niks meer vir my oor nie. Met Sy lyding wat met Sy geboorte begin en by Sy 
begrafnis eindig het Jesus ten volle vir my sonde betaal. 

ONS NOEM HOM HERE JESUS CHRISTUS 

HERE is ‘n woord wat eerbied en respek aandui. Dis amper soos “meneer” van vandag. Daarom 
noem ons Hom Here Jesus as ons bid. Jesus beteken verlosser, saligmaker of een wat gelukkig maak. 
Jesus is dus diè Een wat my van sy sondeprobleem verlos en my gelukkig maak. 

Skryf die volgende tekste neer. 

Handelinge 4:12 ..................................................................................................................................... 

1 Timoteus 1:15 ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Hy is die Een wat my sonde vergewe, my vrymaak van my sondeprobleem en die sonde in my 
oorwin. 

CHRISTUS beteken gesalfde. In die tyd van die Bybel is profete, priesters en konings gesalf. Die 
salwing was ‘n teken dat so ‘n persoon deur God in sy amp . 

Die naam CHRISTUS beteken dus dat God Hom as profeet, priester en koning gesalf het. 

 

WAAROM WORD ONS CHRISTENE GENOEM? 

Wanneer Dawid se kop met olie gesalf word, is die hele Dawid mos as koning gesalf. Christus is ons 
hoof. Ons is Sy liggaam. Julle is die ……………………………………… van Christus 1 Korintiërs 12:27. As 
Christus gesalf is, is elke gelowige saam met Hom gesalf. Die word christen beteken gesalf. 

In die volgende skema sien ek wat die werk van profete, priesters en konings in en wat die werk van 
Christus as Profeet, Priester en Koning is. 

Ek leer ook wat my christelike roeping as profeet, priester en koning is. Dit is interessant hoe die 
ampte in die kerk naamlik leraar, diaken en ouderling vandag nog onder die drie ampte profeet, 
priester en koning ingedeel word. 

 PROFEET PRIESTER KONING 
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Werk in algemeen Verkondig en vermaan Offer, dien en doen 
voorbidding 

Regeer, sorg en 
beskerm 

Christus Verkondig en vermaan 
Johannes 4:19 
Deut 18:15,18 

Offer Homself en pleit 
by Vader vir ons.  
Heb 4:14-16 

Regeer oor kerk; Sorg 
vir die kerk; Heers oor 
sonde en beskerm. 
Open 17:14 en Heb 
1:8,9 

As christen Ek verkondig Jesus en 
vermaan ander 
1 Kor 14:4; 5:39 

Ek gee myself vir 
mense in nood en en 
bid vir hulle 

Ek laat Jesus toe om 
die sonde in my te 
oorwin. 

  Ek gee my dankoffer 
1 Pet 2:5,9 

Ek help ander tot 
Ek help met orde en 
kerk 1 Pet 2:9 

Ampte in die kerk Leraar: Diaken Ouderling 

 Verkondig en vermaan 
- Ef 4:11,12  

Dien behoeftiges; doen 
voorbidding; samel 
offers in - Hag 6:3;  
1 Tim 3:8-13 

Regeer en sorg vir orde 
in die kerk (tug). Sorg 
dat Woord suiwer 
verkondig word - 1 Pet 
5:1-3; Hag 15:2; 1 Tim 
3:1-7 

 

In Antiogië is die ..................... die eerste keer .................................. genoem Han 11:26. 

 

Dit is voorwaar ‘n goeie beskrywing. 

JESUS CHRISTUS STERF UIT LIEFDE23 

Jesus het aan die kruis vir my gesterf omdat Hy my so innig liefhet. Hy het as borg vir my opgetree. 
My sondeskuld is te groot. My sonderekenings is te veel. Geestelik is ek bankrot. Jesus gryp in en 
betaal aan die kruis al my sondeskuld. As ek Hom aanneem is ek vry. Ek moet onthou, dit het sy 
bloed, dit wil sê Sy lewe, gekos. My verossing is gratis. Dis verniet. Vir Hom was dit baie duur. 
Verlossing is net genade. Genade is die guns van God aan my. Dit is die triomf van genade in terme 
van die kruis waarin Christus sentraal staan. Dit is nie ‘n verheerlikte weg nie maar ‘n vernederende 
weg; ook nie maar net ‘n weg van van menslike persepsies nie maar ‘n weg van geloof.  

Johannes 3:16 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

‘n Offer moet gevoel word. Dit moet seermaak. Jesus se offer was so seer dat Hy daarvan gesterf 
het. My grootste offer is dat ek myself aan Hom moet gee. Ek moet myself gee dat dit seermaak. Ek 
moet leer om seer te kry vir Christus en Sy saak. 

Wanneer ek Hom in geloof aanneem word ek ‘n christen. As christen behoort ek nie meer aan myself 
nie. Ek behoort aan Jesus Christus. Deur Sy kruisdood is my sondeprobleem opgelos. Ek word deel 
van Sy bruid en sê: Ek is Syne. Hy is myne. 

VRAAG:  Noem die trappe in die vernedering van Jesus 
 
ANTWOORD: Die Here Jesus is verneder deur Sy geboorte, lewe en lyding, kruisiging, ter helle 

neerdaal, dood en begrafnis. 

                                                           
23 Barth (in Berkouwer 1956:203).  
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VRAAG: Waarom het Jesus aan die kruis gesterf? 
ANTWOORD: Die Here Jesus het aan die kruis gesterf omdat Hy ons liefhet en ons van ons sonde 

wil verlos. 
 
VRAAG: Wat kos my verlossing? 
ANTWOORD: My verlossing kos Jesus Sy lewe. Vir my is dit verniet. Dit is God se guns aan my. 
 
VRAAG:  Wat beteken die word christen? 
ANTWOORD: Christus beteken gesalfde. 
 
VRAAG:  Wat beteken die naam Jesus? 
ANTWOORD: Jesus beteken verlosser en saligmaker. Hy is die Een wat ons werklik gelukkig maak. 
 
VRAAG: Noem die drie ampte waarvoor ek as christen gesalf is. 
ANTWOORD: As christen is ek gesalf om te dien as profeet, priester en koning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF 

1. Christus beteken ....................................... 
4 God ............................ my sonde 
6 Christen beteken ....................... gesalfde 
8. Deur die ...................... dood van Jesus is my 

sondeprobleem opgelos 
10. My sondevergifnis is ………………….. maar dis nie die goedkoop nie 
11. Jesus sterf omdat Hy my baie ……………………….. 

13 Jesus tree op as my ………………………………………… en betaal my sondeskuld. 
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15 Here is soos ons se ……………………………………………. 

 

DWARS 

1. Jesus se vernedering begin by   9. Jesus beteken ………………………………………… 
Sy ……………………………………..   16. As koning moet ek die sonde ………………. 

2. My ............................rekenings maak  14. Die bloed van Christus wys op al Sy ........ 
God toornig 

3. Die priesteramp word vandag deur  17. As christen ........................ek nie meer  
............... op die kerkraad vervul   aan my self nie 

5. Die hoogste prys is Jesus ...................  12. Die christen is gesalf as profeet .............. 
7.  Ek behoort aan ……………………………..  …………. en koning 

 

 

 

BYBELSTUDIE Volgens VVT metode 

Dag 1 Wie word hier gesalf? Wat gebeur met hom? 1 Samuel 16:1-13 

Dag 2 Waarom is Sy naam Jesus? Matteus 1:18-25 

Dag 3 In hierdie tekse word Christus beskryf as …………………………………… Hebreërs 1:8-9 

 ……………………………………………………………………………………………………. Hebreërs 4:14-16 

 ……………………………………………………………………………………………………. en Johannes 4:19 

Dag 4 Hoe word Jesus se volgelinge hier genoem? Handelinge 11:19-30; 
26:28 en 1 Petrus 4:16 

Dag 5 As christen is ek ’n profeet en moet ek Sy .............................. 
wees.  

Handelinge 1:8 

 As christen is ek ’n priester en moet na my .............................. 
bydra tot die nood van ander christene 

Handelinge 11:29 

 As christen is ek koning wat moet sorg dat die sonde nie oor my 
………………………………………. voer nie 

Romeine 6:12 

Dag 6 Wat het Jesus vir my gedoen volgens Jesaja 53:1-7? 

Dag 7 Waarom is Jesus so verneder volgens Johannes 3:14-18? 

 

      4           10  

1          9   11      

          14         

2                   

  5      13           

          15         

  6     12            

3   8                

                   

         17          

        16           

 7                  
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OEFEN 

Bespreek die volgende stelling met ‘n persoon: Genade is duur en verniet maar nie goedkoop nie. 

     Of  

Verduidleik aan ‘n Moslem, Hindoe of Nuwe Apostolie waarom die Here Jesus vir ons so belangrik is 
en nie vervang kan word nie. 

     Of  

Verduidelik aan ‘n Roomse lidmaat waarom jy glo dat “ter helle neergedaal“ voor sy kruisdood kom. 

     Of 

Besoek iemand wat baie versoekings deurmaak en verduidelik Hebreërs 7:25 of 5:15 aan hom. 

     Of  

Besoek iemand wat onlangs ’n ander persoon verneder het. Verduidelik aan hom/haar dat ’n 
christen ook ’n priester is. Hy moet ander onderskraag, versterk en bemoedig en nie afbreek 
met vernedering nie. 
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Reis 10: Groot verrassings 
 

INLEIDING: 

In die vorige reis het ons die Here Jesus gevolg op die pad van Sy vernedering tot by Sy begrafnis. 
Terwyl een van Sy volgelinge, Maria Magdalena, by die graf kom, sien sy dat die graf leeg is. 
Hartseer en teleurgesteld staan sy eenkant. Wie het my Here se liggaam weggeneem? Sy 
hoor iemand roep: Maria! Toe sy omkyk sien sy dit is Jesus. JESUS LEEF! Watter wonderlike 
verassing. 

  

Het jy gehoor, God is dood? 

   

Nooit: Ek het nou net met Hom gepraat. 

 

Die doel met hierdie reis is om my te laat insien dat Jesus leef. Hy het opgevaar na die hemel en kom 
weer. 

Na afloof van hierdie reis sal ek met die hulp van die Bybel aan iemand kan verduidelik wat die 
verassings in Jesus se verhoging beteken. 

Ons gaan vandag die volgende verassings behandel: 

• Toe almal dink hy is dood, toe leef HY. 

• Toe almal dink Hy is in die graf, verskyn Hy. 

• Toe almal dink Hy bly op die aarde, vaar Hy na die Hemel. 

• Toe almal dink hulle bly alleen agter, stort Hy die Heilige Gees uit. 

• Wanneer ek dink dat ek in my krisistye so alleen is, ontdek ek dat Hy vir my intree in die 
Hemel. 

• Wanneer ek nog so lekker in die wêreld en met die wêreld besig is, sal die laaste verassing 
kom. Jesus verskyn op die wolke. 

DIE VERRASSINGS VAN JESUS SE VERHOGING 

           In hemel 

         Wederkoms 

        Regeer en bid vir my 

      Uitstort van Heilige Gees 10 dae later 

     Hemelvaart 40 dae na opstanding 

    Verskyning 12 keer 

  Opstanding na 3 dae in graf 

3 dae in graf 
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JESUS STAAN OP EN LEEF 

Wat beteken dit vir my dat Jesus uit die dode opgestaan het? Die sonde maak my lewe verkeerd 
met God. In Romeine 4:25 skryf Paulus: Hy is opgewek sodat ons .................................... kan 
word. Regverdig beteken dat ons lewe weer reis met God. Jesus staan op uit die dood en maak 
my lewe weer reg met God. Dit gee my nuwe hoop. Die opgestane Jesus is my enigste Hoop. 
Hierdie hoop is vir my soos die anker van ‘n skip. Dit hou my vas dat die sonde my nie sommer 
wegspoel nie. Ja, die opgestane Jesus is my lewensanker in die storms van die lewe. Die 
verassing gaan verder as hierdie lewe. Jesus het deur Sy opstanding die dood oorwin. Daar is 
geen ander reis na die koninkryk van God as deur die kruis van Jesus Christus nie. Die 
..................... is vernietig. Die ....................... is behaal 1 Korintiërs 15:54. Ek sal nie maar eendag 
net dood bly nie. Ek sal weer uit die dood opstaan en vir altyd lewe. 

HOE WEET EK? 

Hoe weet ek dat die Here opgestaan het? 

Soek die volgende tekste op en skryf neer aan wie Jesus hier verskyn: 

Matteus 28:1-4;11-15  Johannes 20:26  

Johannes 20:11-18  Johannes 21:1  

Matteus 28:8-10  1 Korintiërs 15:6  

1 Kor 15:5; Luk 24:34  1 Korintiërs 15:7  

Lukas 24:13  Handelinge 1:4-10  

Johannes 20:24  1 Korintiërs 15:8  

 

Hierdie mense is getuie dat Jesus werklik opgestaan het. 

SY HEMELVAART 

Die opstanding het niemand gesien nie. Die hemelvaart egter, vind in teenwoordigheid van Sy 
dissipels plaas. Hulle sien dit. Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die 
................................................ Lukas 24:51. 

Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem .................................................... Handelinge 1:9. 

DIE UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES 

Net soos ‘n man nie sy vrou alleen wil laat bly nie, wil Jesus ook nie Sy bruidskerk alleen laat na Sy 
hemelvaart nie. Tien dae na Sy hemelvaart volg ‘n verdere verassing. Hy stort die Heilige Gees op Sy 
disspels uit. Dit gebeur na ‘n geweldige stormwind toe die Heilige Gees soos vuurtonge op hulle 
neerdaal. Hulle het iets soos ...................................... gesien wat ‘n................................... verdeel op 
elkeen van hulle neergedaal het. Almal is met die Heilige Gees vervul Handelinge 2:3,4. Die Heilige 
Gees sou hulle krag gee vir getuienis. 

IN DIE HEMEL BID JESUS VIR MY 

Jesus sit nie in die hemel soos iemand wat met pensioen afgetree het nie. Nee, Hy bid vir my en Sy 
bruidskerk. Hy help my om my sonde te oorwin. Ja, Hy beskerm my teen die Satan. In sy groot krisis 
ondervind diaken Stefanus Jesus wat aan die regterhand van God …………………………..Handelinge 7:55. 
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HY KOM WEER 

Openbaring 1:7: Kyk Hy ............................................. met die wolke, en al die mense sal Hom sien, 
ook hulle wat Hom ............................... het. 

Dis nou ‘n feit, Jesus kom weer. Sy koms gaan ‘n groot verassing wees. Mense het al datums van Sy 
wederkoms probeer voorspel maar niks het gebeur nie. Nee, niemand selfs nie eers die engele, weet 
wanneer Hy weer kom nie. Maar Hy kom weer. Vir die ongelowige gaan dit voorwaar ‘n 
onaangename verassing wees. Vir die gelowige wat baie vir Sy naam moet ly gaan dit ‘n baie 
aangename verassing wees. 

Die wederkoms van die Here Jesus is is soos ‘n vrou wie se man weg van die huis af werk. As sy vir 
haarself sê: My man is weg, en hom begin kul, sal sy niks uitsien na sy terugkoms nie. As sy aan hom 
getrou bly en hom baie liefhet, is sy bly wanneer hy terugkom. Ek is as gelowige deel van Jesus se 
bruid. Hy is my bruidegom. As ek op die wêreld verlief raak en Jesus kul, is ek bang vir Sy 
wederkoms. 

Die koerantberigte van haat en moord ontsetl my. Ek moet egter altyd onthou: Dis die tekens dat 
Jesus se koms naby is. Ek hoef nie daarvoor bang te wees nie. Ek moet net sorg dat ek reg is as Hy 
my kom haal. 

VRAAG: Wat is die verrassings in Jesus se verhoging? 
ANTWOORD: Die verrrassings in Sy opstanding, verskynings, hemelvaart, uitstorting van die 
Heilige Gees en Sy Wederkoms. 
 
VRAAG: Wat beteken Jesus se opstanding vir my? 
ANTWOORD:  Jesus se opstanding gee vir my nuwe hoop om my sonde te oorwin. Dit gee my ook 
hoop vir die lewe na die dood. 
 
VRAAG:  Hoe weet ek Jesus het opgestaan? 
ANTWOORD: Die Bybel vertel vir ons van 12 keer wat Jesus verskyn het. 
 
VRAAG:  Wat beteken Jesus se hemelvaart vir my? 
ANTWOORD: Jesus bid vir my en beskerm my en Sy bruidskerk. 
 
VRAAG:  Kom Jesus weer? 
ANTWOORD: Ja, maar ek weet nie wanneer nie. Ek moet sorg dat ek vir Sy koms gereed is. 

 

Verbind die deel links deur middel van strepies met die korrekte deel regs: 

Jesus in die hemel 

Toe almal dink Hy is dood gee Hy krag vir getuienis 

Ek sal weer die Heilige Gees is uitgestort 

Toe almal dink Hy bly op die aarde toe leef Hy 

Die Heilige Gees vaar op na die hemel en kom weer 

Regverdig beteken ek is verkeer met God 

Paasfees beteken Jesus het opgestaan 

Pinksterfees beteken dat Jesus weer kom 

Ons weet nie reg met God 

Jesus bid vir my wanneer Jesus weer kom nie 

Die sonde maak my uit die dood opstaan 

Ons weet vaar Hy na die hemel 
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BYBELSTUDIE volgens die VVT metode 

Dag 1 Op watter dag van die week het Jesus opgestaan? Johannes 20:1-19 

Dag 2 Hoe lyk mense se preek en geloofslewe as hulle nie in die opstanding  
van Jesus glo nie? 

1 Kor 15:14-19 

Dag 3 In wie se skoene sou jy hier wou staan?  Lukas 16:19-31 

Dag 4 Wat het op hemelvaart gebeur? Handelinge 1:1-14 

Dag 5 Wat het op die Pinksterfees gebeur? Handelinge 2:1-13 

Dag 6 Aan watter tekens sien ek dat die wederkoms van Christus Matteus 
24:29-35 naby is? 

Matteus 24:29-35 

Dag 7 Wie is my enigste hoop? 1 Timoteus 1:1; 
Hebr 6:11,18,19 

 

OEFEN 

Vra aan ‘n gelowige: Kom Jesus weer? Wanneer? 

Verduidelik soos jy in die reis geoefen het. 

OF 

Maak ‘n lysie van die dinge wat as jy dit gedoen het, jy aan die einde van jou lewe sal kan sê: My 
lewe was ‘n sukses. Vra ‘n ouer lidmaat om te help. 
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Reis 11: Hy het my eertse liefgehad 
 

INLEIDING: 

‘n Man en vrou trou nie sommer nie. Die man kies eers ‘n sekere dametjie en maak planne om by 
haar te kom. Hy probeer hard om haar aandag te trek sodat sy op hom verlief raak. Hy roep haar en 
as sy hom vertrou en liefhet, dan kys hulle. Hulle groei al vaster aan mekaar, trou later en maak 
mekaar gelukkig. 

 

Die doel met hierdie reis is om my te leer dat God my eerste liefgehad het en wat Hy alles doen dat 
ek deel van Sy bruid kan word. 

Na afloop met hierdie reis sal ek kortliks kan verduidelik: 

• Wat die Here alles doen om my Syne te maak 

• Wat ek moet doen om Syne te wees 

• Aan een van ‘n Pinkstergroep te verduidelik wat God uit liefde vir my doen voordat ek tot 
bekering kom. 

Nog lank voor my geboorte, ja selfs nog voor Adam en Eva, het God my al liefgehad. Ons het God 
life omdat Hy ons …………………………. liefgehad het 1 Johannes 4:19. Hy het my toe al vir Hom 
gekies en ‘n plan vir my lewe opgestel. Ons noem dit Sy UITVERKIESING. Hy het dit in Sy 
RAADSPLAN opgestel. 

Intussen word ek in sonde ontvang en gebore. Ek doen baie dinge teen Sy wil. God het my nie 
uitverkies en net so gelos nie. Hy ROEP my om na Hom te KOM. Hy roep: Kom, word MYNE. Die 
wêreld roep ook vir my. Die wêreld roep so hard dat ek doof is vir God se roepstem. Hy het my 
so lief dat Hy my ore vir die wêreld se geroep toedruk. My maak dit oop om Sy stem te hoor. 

Hy verander my hart van binne af sodat ek Hom hoor en my lewe aan Hom wil gee. Hierdie 
verandering van binne af noem ons die WEDERGEBOORTE. Met hierdie verandering, 
wedergeboorte, wat in my plaasvind, hoor ek nou Sy roepstem. Ek aanvaar Hom in GELOOF en 
kom tot BEKERING. Hy vergewe my sonde en maak my weer REG MET GOD. 

Hy hou aan om in my te werk en my te verander. Hy verander nou ook my smaak. Eers wou ek 
net sonde doen. Hoe meer Hy deur die Heilige Gees my lewe van binne af, verander, hoe meer 
sterf die ou eie ek met sy selfsugtige begeertes. ‘n Nuwe mens groei nou in my. Ons noem dit 
GEESTELIKE GROEI. As gelowige VOLHARD ek al meer in die stryd teen sonde. My lewe is al meer 
tot VERHEERLIKING van Sy Naam. 

Ons het nou ‘n paar baie belangrike Bybelse waarhede geleer. Dit is: Uitverkiesing; raadsplan van 
God, roeping, wedergeboorte, geloof, reg met God, bekering, heiliging, volharding en 
verheerliking. 

‘n Mens hoor so dikwels: Bekeer jou! Bekeer jou! Bekering is baie belangrik. Jesus en Johannes 
die Doper het dit gepreek. Maar bekering is nie al wat belangrik is om ‘n christen te word nie. 

My krag lê nie net in my wegdraai van die sonde nie. My krag lê eerstens in wat die Here vir my 
gedoen het. Kyk net weer hoe baie Hy uit liefde vir my gedoen het: 

Hy het my eerste liefgehad; Hy kies my en besluit oor my; Hy teken my naam in Sy raadsplan 
aan; Hy roep my; Hy wederbaar en verander my; Hy maak die geloof in my wakker; Hy help my 
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selfs om van die sonde weg te draai en my te bekeer; Hy vergewe my sonde en maak my reg met 
God; Hy heilig my en help my om in die stryd teen sonde te volhard; hy help my om tot 
verheerliking van Sy Naam te leef. 

Al wat ek moet doen is om my in die geloof aan Homo or te gee en tot bekering moet kom. Ek 
moet aan Hom vashou en toelaat dat Hy in my werk. Op hierdie manier volhard ek in die geloof 
en leef ek tot verheerliking van SY Naam. 

Ja, wanneer ‘n man ‘n dame liefhet, doen hy baie om haar as sy bruid te kry. God het my naie lief 
en doen so baie om my as Sy bruid te kry. Hy los my nie sommer net so vir die satan nie. Hy doen 
baie moeite met my. 

Gaan ek Hom toelaat om die goeie werk wat Hy in my begin het, klaar te maak? 

VRAAG: Wat doen die Here dat ek deel van Sy bruid kan word? 
ANTWOORD: Hy kies, roep en verander my van binne af. As ek Hom aanneem, 
vergewe Hy my sonde en maak my reg met Hom. 
 
VRAAG: Waarom doen Hy so baie vir my sodat ek aan Hom kan behoort? 
ANTWOORD: Hy doen so baie vir my omdat Hy my liefhet. 
 
VRAAG: Hoef ek dan niks te doen om gered te word nie? 
ANTWOORD: Ek moet tot bekering kom en toelaat dat Hy my verander en gebruik. 
 
VRAAG: Hoe sal my lewe wees as Hy my verander? 
ANTWOORD: My lewe sal tot eer van Sy Naam wees. Die kerk se leiers sal my toelaat 
om belydenis van geloof af te lê. 

 

AF 

1. Die …………………… wat God in my lewe bring 
Noem ons die wedergeboorte en heiliging. 

2. God het my .................. liefgehad. 
3. Sy plan vir my lewe noem ons Sy ……………….. 
4. As Hy ons vooruitkies noem ons dit die ……….. 
5. Ek moet geestelik in die geloof ....................... 

        4       

1    2  3      5   

               

6        9       

               

               

               

               

7               

               

               

8       10        
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DWARS 

1. Hy help my om tot …………………… van Sy Naam te lewe 
6. Hy vergewe my sonde en maak my …………. Met God. 
7. God ………….. my; Kom, word Myne. 
8. Ek aanvaar Sy roepstem in ……………………………. 
9. Ek moet in die geloof ....................................... 
10. God roep my uit .............................................  

BYBELSTUDIE volgens die VVT metode 

Dag 1 Werklike liefde is ............................................................................ 1 Johannes 4:10 

Dag 2 Wat leer Jesus vir hierdie kerkleier? Johannes 3:1-2 

Dag 3 Hiervoor is ek geroep ...................................................................... Romeine 1:5-7 

Dag 4 Hoe word ek reg met God? Romeine 1:1 

Dag 5 Wat is volgens Jesus en Johannes baie noodsaaklik? Matteus 3:1,2; 4:16,17 

Dag 6 Anhouer wen! Hoe?.......................................................................... Hebreërs 12:1-3 

Dag 7 Geloof sonder dade is ...................................................................... Jakobus 2:14-26 

 

OEFEN 

Bespreek die groot liefde van God met ‘n Pinksterkerk lid, Metodis, Moslem, Ateïs of ander persoon 
en gebruik die begrippe soos ons in hierdie reis geoefen het. Onthou, dis nie ‘n redenasie wat gewen 
of verloor moet word nie. Die Here wil jou as Sy roepstem gebruik om ander na Hom te nooi. 
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Reis 12: Hy is 
 

INLEIDING: 

In die vorige reis het ons God leer ken as die Een wie my eerste liefgehad het.  Maar mense het 
vandag sulke snaakse idees oor God.  Ateïste sê daar is geen God nie. By ander godsdienstige groepe 
staan die mens self op die voorgrond. God word kombuis toe gestuur. Dis die mens se gevoelens en 
ervarings wat op die voorgrond staan. God word in hulle godsdiens op die agtergrond teruggeskuif. 

Party lidmate rangeer God soos ’n trok op ’n syspoor. Daar moet Hy wag totdat hulle Hom weer 
eendag nodig het. Maar God laat Hom nie skuif, stuur en rangeer nie. 

 

In hierdie reis gaan ons leer hoe die Bybel God aan my bekendstel. 

Na afllop van hierdie reis moet ek: 

• Kan getuig dat God is 

• Kan getuig dat die Bybel Hom as die Drie-enige God aan ons bekendstel 

• Kan getuig dat Hy die liefdevolle Vader is 

GOD IS 

In Exodus 3:14 stel God aan Moses bekend as EK IS en EK IS WAT EK IS.  

Met die aanvang van die tien gebooie sê HY: Ek ......................... die Here jou God wat jou uit 
Egipteland uit die slawerhuis uitgelei het. 

Hoe sien die Bybel die persoon wat sê dat daar geen God is nie? Psalm 53:2 ....................................... 

Met ander woorde die persoon sê dat daar geen God is nie? 

Die Bybel sê verder dat Hy die Enigste God is. 

Ek is die Here en daar is .................................... nie,  …………………………………. Is daar geen God nie 
Jesaja 44:6 en 45:5. In 1 Korintiërs 8:6 skryf Paulus: Daar is vir ons maar net ....................................... 

 

HOE STEL GOD HOM AAN MY BEKEND? 

Hy stel Hom as die Drie-enige God aan my bekend. Hy sê vir my Hy is God die Vader, God die Seun en 
God die Heilige Gees. Hierdie drie is een. Nou spot party mense met ons as christene en die Drie-
eenheid en sê ons is dom. Hulle sê ons leer: 1 + 1 = 1 = 1. Ons sê weer da tons glo: 1 X 1 X 1 = 1. Ons 
kan dit ook met die volgende probeer verduidelik: 

WATER STOOM   STOOM 
YS 

 

VADER  SEUN 
HEILIGE GEES 
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Water is H2O, stoom is H2O en YS is H2O 

Die Vader is God. Die Seun is God. Die Heilige Gees is God. 

Wanneer Hy Hom as Vader aan my bekendstel sien ek Hom veral as Skepper. 

In God die Seun sien ek Hom veral as my Verlosser. 

In God die Heilige Gees leer ek Hom ken as die Een wat my van binne verander en help om in die 
geloofstryd te volhard. 

In die volgende tekste sien ons dat God Hom as die Drie-eenheid bekendstel. .............................. en 
doop hulle in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees Matteus 28:19. 

Die genade van die HERE JESUS CHRISTUS, die liefde van God en die gemeenskap van die HEILIGE 
GEES sal met julle almal wees - 2 Korintiërs 13:13. 

 

GOD IS MY SKEPPER 

Hy het die hemel en die aarde geskape. Ons kan die skepping net in en deur Jesus Christus en die 
inkarnasie van die Woord verstaan. Ek kan nie die skepping van God se handeling in die skepping in 
die lig van Jesus Christus losmaak maak nie. As ek dit doen, verloor die skepping sy betekenis. God se 
skeppingsdaad staan nie verhewe of teenoor God se verhouding met die mens nie. Ek as mens is die 
fondasie van die skepping. God se verbond met die mens gaan die skepping vooruit. Geskape 
beteken dat Hy dit uit niks gemaak het. Hy self egter, was van altyd af. Daar was nooit ’n tyd dat God 
nie daar was nie.24  

Nadat Hy die hemel en aarde geskape het, het Hy dit nie net so laat staan nie. Nee, Hy onderhou die 
hemel en aarde en sorg ook vir ons. Kan ek hierdie grote God ken en verstaan? Weet Hy darem van 
my? Sien Hy my ooit raak? Gee Hy vir my om? Job stel dieselfde vraag: Kan hy die dieptes van God 
peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Job 11:7. In Job 36:26 erken 
Job: Kyk God is ............... en …………………………… vir ons. Ek kan nooit al Sy besluite verstaan nie. Ek 
moet Hom egter as my verlosser ken. Daar is ’n onbreekbare eenheid tussen die skepping en my 
verlossing. Die totale skepping rus op Jesus Christus se verlosisngswerk.25 Dan ondervind ek dat Hy 
alwetend is en nooit ’n fout maak nie. Hy is ook almagtig en kan alles doen. 

DIE ALMAGTIGE GOD IS LIEFDE 

Wanneer die Bybel sê dat God my Vader is, beteken dit dat Hy my nie as ’n ou nikswerd spikkeltjie 
sien nie, O nee, ek is vir Hom waardevol. Hy het my baie lief en sorg vir my as Sy kind. Niks gebeur 
met my waarvan Hy nie weet nie. Selfs die hare op my kop is getel. Hy sorg vir my en ek hoef nooit 
bang te wees nie.  

Daarom sê ek vir hulle: Moet julle nie …………………………. Matteus 10:29-31; 6:25,26. Psalm 55:23: - 
Laat jou sorge ……………………………………………………………………………………………....................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Die almagtige God is my Vader. Hy het my werklik lief. Hy gee werklik vir my om. Hy sal my nooit in 
die steek laat nie. 

Dat Hy my só liefhet het vir my baie waarde. Dit maak my geduldig en hoopvol in tye van teenspoed; 
dankbaar en nederig in tye van voorspoed en vir die toekoms gee dit my vertroue. Die almagtige 

                                                           
24 Barth (in Berkouwer 1956:53-56). 
25 (Berkouwer 1956:250). 
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God ken my! Hy ken my naam (Jesaja 43:1). Hy ken my adres (Handelinge 9:11) en Hy ken my werk 
(Handelinge 10:6). Hy sien my raak. 

EK EN GOD 

Wat het êk tot dusver met Hom gemaak? 

Het ék Hom ook eenkant op ‘n syspoor rangeer? 

Hou ek Hom ook van my weg deur gedurig oor Hom te redeneer? Hy is nie ‘n debats onderwerp nie. 
Wanneer ons oor Hom praat moet ons beskeie wees en nie ons so wys hou nie. Hy sê:  

Wysheid begin met ……………………………………………………………………………………………. almal wat dit doen 
het ware insig - Psalm 111:10. 

Dit gaan goed met elkeen wat …………………………………………………………………………………….. Psalm 112:1. 

 

Hierdie almagtige en liefdevolle Drie-enige God doen so baie vir my. Hy wil hê dat ek Hom uit 
dankbaarheid daarvoor moet dien. 

DIEN DIE HERE MET BLYDSKAP    PSALM 100:2 

VRAAG: Hoe weet ek dat God Is? 

ANTWOORD: Die Bybel stel Hom so aan my bekend. 

VRAAG: Hoe stel die Bybel Hom aan my bekend? 

ANTWOORD: Die Bybel stel Hom as die Drie-enige God aan my bekend. Hy is God die Almagtige 
Vader ons Skepper, God die Seun ons Verlosser en God die Heilige Gees wat my help 
om te volhard. 

VRAAG: Wat beteken dit dat Hy ons Almagtige Skepper is? 

ANTWOORD: Dit beteken dat Hy alles kan doen. Hy het die wêreld uit niks geskep en onderhou dit 
nog steeds. 

VRAAG: Wat beteken dit dat ons Hom Vader noem? 

ANTWOORD: Die naam Vader herinner my dat Hy my persoonlik ken en liefhet. Ek hoef nooit 
bang te wees nie want Hy sorg vir my. 

 

Maak die volgende onwaar stellings waar: 

• Ek glo aan drie gode ............................................ 

• Die ateïs sê dat daar ’n God is. Hy is net vaag ............................................... 

• God stel Hom in die natuur 26as verlosser bekend ............................................ 

• ’n Slim mens leer God ken deur baie oor Hom te redeneer ............................ 

• Daar is baie gode. Ons ken hulle nog nie ......................................................... 

• Geskape beteken dat God die aarde uit grond en klippe gemaak het .............................. 

• Ek kan al God se besluite verstaan. ................................................................ 

• Hy sien my nie raak nie. Ek is net ’n ou spikkeltjie ................................................................ 

• God is soos ’n spoorwegtrok. Ek stoot Hom eenkant totdat ek Hom nodig kry 
………………………………………………………………………………………… 

• Ware wysheid is om oor God te redeneer en die argumente te wen 
……………………………………………………………………… 

                                                           
26 (Berkouwer 1956:250). 
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BYBELSTUDIE volgens die VVT metode 

Dag 1 Hoe beskryf Dawid die Here se wysheid en Sy grootheid? 
Hoe pas hy dit in sy gebed toe? 

Psalm 139:1-2;5-6 
Psalm 139:23 

Dag 2 Hoe sien die Here God die groot nasies?  Jesaja 40:12-26 

Dag 3 Sy Naam is: God die ........................ 
God is my …………………….. 
Die Here is my …………………………… 
God is my ……………………… 
Die Here is my ……………………………….. 

Genesis 17:1 
Matteus 6:26 
Exodus 15:2 
2 Samuel 22:3 en 
Psalm 23 

Dag 4 Deur Sy Gees gee Hy ons die wysheid dat ons Hom werklik kan …………. Efesiërs 1:15-23 
(17) 

Dag 5 God is .................................. Exodus 6:2 
Job 37:5 
Deutronomium 
6:4 en  
1 Johannes 4:8 

Dag 6 Paulus sê ons moet God toelaat om ons te ……………………………… en ons 
gedagtes te …………..…………………… dan sal ons kan onderskei wat die wil 
van God is 

Romeine 12:1-2 

Dag 7 Lees Miga 6:3-8. Skryf dan die laaste 3 reëls van vers 8 in jou eie 
woorde. Begin so:  Die Here vra van my  ................................................... 

 

 

OEFENING 

‘n Vriend sê: Daardie persoon is sleg. Hy/Sys al nooit regkom nie. Skryf ’n gesprek uit hoe jy hom sal 
antwoord na aanleiding wat ons in hierdie reis oor die almag van God geleer het 

     OF 

Besoek enige persoon in beproewing en verduidelik aan hom/haar dat God ons almagtige Vader is. 

     OF 

Verduidelik aan ’n Jehovas getuie, Moslem of Jood dat die Bybel die Here as ’n Drie-enige God 
bekendstel. 
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REIS 13: Asem vir sy liggaam 
 

INLEIDING: 

Het iemand al ooit jou mond en neus toegedruk? Dan kan jy mos nie asem kry nie. Asem is is 
lewensbelangrik. Asem gee my liggaam lewe en krag. Sonder asem gaan ek sterf. 

Ons, die kerk van die Here, is Sy liggaam. Na Sy hemelvaart het Hy die Heilige Gees uitgetort. Die 
Heilige Gees is die asem vir Sy liggaam. Sonder die Heilige Gees gaan Sy kerk dood. 

In hierdie reis gaan ek leer dat die Heilige Gees in die kerk is soos asem in die liggaam. 

Na afloop van hierdie reis sal ek kan verduidelik: 

• Dat die Here in my en Sy bruidskerk woon 

• Hoe die Heilige Gees in my lewe kom 

• Wat die Heilige Gees vir my doen en 

• Ek sal die werk van die Heilige Gees so verstaan dat ek die table aan die einde van hierdie 
reis kan invul sonder om meer as twee foute te maak. 

DIE HERE WOON IN MY EN SY KERK 

Die Here wil nie ingehok in geboue woon nie. Hy soek by ons woonplek. In Openbaring 3:20 staan 
daar: Kyk Ek staan by die deur en …………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................... 

Soos asem in ons longe en liggaam woon, so woon die Here deur Sy Heilige Gees in my en Sy kerk. 

HOE KOM DIE HEILIGE GEES IN MY LEWE? 

Hoe kom asem in my liggaam? Ek moet dit toelaat. Ek moet net asemhaal. So moet ek ook die 
Heilige Gees in my lewe toelaat. Deur die geloof moet ek net geestelik asemhaal en Hom toelaat. Ek 
moet net onthou dat ek nie eers die Here Jesus in my lewe toelaat, dan weer die Heilige Gees en dan 
weer die Vader nie. Wanneer ek die Here Jesus in my lewe toelaat, kom die Drie-enige God, Vader, 
Seun en Heilige Gees in my lewe. Deur die geloof laat ek die Heilige Gees in my lewe toe - Galasiërs 
3:14. 

Die asmalyer se probleem is dat hy/sy nie die ou vuil lug uit sy/haar longe kan kry nie. Sy/haar longe 
trek toe. Hy/sy raak kort asem en benoud. Dis iets verskrikliks. Nou kry ons ook in die kerk lidmate 
wat geestelike asmalyers is hulle wil die Heilige Gees inasem maar hulle wil nie al hul vuil sondes 
uitasem nie. 

Die gevolg: Hulle is geestelik kort asem. Om vervul te wees met die Heilige Gees, beteken dat ek al 
die sonde in my lewe moet raaksien en vir die Here moet erken. So asem ek die vuil lug van die 
sonde uit en kan ek die skoon lug inasem. 

WAT DOEN DIE HEILIGE GEES VIR MY? 

Wanneer ek die Heilige Gees ten volle in my lewe toelaat, doen Hy so baie vir my - Romeine 8:9: Julle 
word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God 
.................. in julle. Ek is dus nooit aan myself oorgelaat nie. 
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Johannes 14:26: Die Heilige Gees sal julle alles ....................... en julle ............................... aan alles 
wat Ek vir julle ................................ het. Wanneer ek dus Bybel lees leer Hy my om dit te verstaan. 

Romeine 8:26: Die Gees staan ons ook in ons ...................... by; ons weet nie wat en hoe ons behoort 
te ....................... nie maar die Gees self ....................... vir ons. Die Heilige Gees help my om reg te 
bid. 

Die Heilige Gees versterk my geloof. Hy help my verder om my medemens raak te sien en lief te kry. 

Daar is ongelukkig mense wat reken hulle besit alleen die Heilige Gees. Hulle stel die Heilige Gees so 
bespotlik voor. Nou raak party christene skoon bang vir die naam van die Heilige Gees en spot 
daarmee. Ons moenie spot of bang wees nie Johannes 16:13: .. die Heilige Gees lei my in 
.................................................................................... Handelinge 1:8 – waar julle is sal my 
....................................................................... wees. 

Die Heilige Gees is onmisbaar vir die kerk en vir my. Hy gee ons krag om oorwinnend te lewe en vir 
Christus te getuig. Hy gee ons die sekerheid om van die Here te sê: Hy is myne: Ek is Syne. 

VRAAG: Waar woon die Heilige Gees? 

ANTWOORD: Die Heilige Gees woon in die Here se kerk en in my lewe. 

VRAAG: Hoe kom die Heilige Gees in my lewe? 

ANTWOORD: Ek moet Hom in die geloof toelaat. 

VRAAG: Hoe word ek met die Heilige Gees vervul? 

ANTWOORD: Ek moet al my sonde voor Jesus bely en Hom vra om my met Sy Gees te vervul. 

VRAAG Wat doen die Heilige Gees vir my? 

ANTWOORD: Die Heilige Gees help my om die sonde te oorwin en vir die Here te getuig. 

 

Merk of die volgende stellings waar of onwaar is: 

• Die Heilige Gees woon in goedbeplande kerkgeboue   W  O 

• Ek laat eers die Here Jesus in my lewe toe en later die Heilige Gees W  O 

• Deur geloof laat ek die Heilige Gees in my lewe toe   W  O 

• Die kerk kan goed sonder die Heilige Gees klaarkom as hy net 
goeie kerkleiers en predikant/pastoor het    W  O 

• Het christene wat heilig lyk die Heilige Gees    W  O 

• Ek kan nie vol van die Heilige Gees wees solank ek nog sonde 
in my lewe wegsteek nie      W  O 

• Die Heilige Gees help my om nie so bekommerd oor my medemens 
te wees nie        W  O 

• Die Heilige Gees gee my krag tot oorwinning oor my sonde  W  O 

• Wanneer ek verkeerd wil bid help die Heilige Gees my om reg 
te bid         W  O 

• Kerklidmate kan nie die Heilige Gees besit voordat hulle uit 
die kerk padgee nie       W  O 
 

BYBELSTUDIE volgens die VVT metode 

Dag 1 Handelinge 2:1-13 Hoe is die christene gespot met die uitstorting van die Heilige Gees? 

Dag 2 Esegiël 37:1-14 Wat sal die Heilige Gees volgens vers 14 aan hierdie mense doen? 

Dag 3 Johannes 3:1-8 Waarmee word die werk van die Heilige Gees hier vergelyk? 

Dag 4 Efesiërs 5:15-20  Laat die Gees julle ....................................................................... 
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Dag 5 Galasiërs 5:22 Wat is die vrug van die Heilige Gees? Wat is vir jou hier die 
belangrikste? 

Dag 6 Matteus 3:13-17 Hoe het Jesus die Gees hier gesien? 

Dag 7 1 Johannes 2:2 Wat is in hierdie teks die werk van die Heilige Gees? 

 

OEFEN 

Bespreek met ’n lidmaat of ons genoeg aandag aan die werk van die Heilige Gees in ons kerk gee. 

     OF 

Gesels met ’n Moslem wat beweer dat die verwysings in die Bybel na die Heilige Gees op die koms 
van Mohamed dui. 
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REIS 14: Ons is sy bruid 
 

INLEIDING: 

Die kerk is koud! Die kerk is dood! Die kerk dweep! Die kerk gee nie vir die armes om nie! Die kerk 
dwaal! So hoor ons lidmate foutvind met die kerk. Maar wat is die kerk? Hoe ken ons die ware kerk? 

Die doel met hierdie reis is om my in die Bybel te laat soek wat die kerk is.27 

Na afloop van hierdie reis sal ek: 

• Kan verduidelik wie die kerk is 

• Die drie eienskappe van die kerk kan opnoem en verduidelik wat dit beteken 

• Kan verduidelik wat die kerk van my verwag 

WAT IS DIE KERK? 

God roep ons om na Hom te kom. Kom na ................................................................................. 
Matteus 11:23; Jesaja 1:18: Kom nou en ........................................................ sê die Here. 

Almal wie Sy roepstem hoor en Hom in die geloof aanneem behoort aan Sy kerk. Die kerk dui op 
mense wat in een gemeenskap verenig is deur die verkondiging van die evangelie.28 Die kerk is die 
mense wat aan die kant van God in Christus geplaas is op grond van die goddelike regverdigmaking 
en verbond.29 

DIE EIENSKAPPE VAN SY KERK 

Hoe ken ‘n mens die kerk van die Here? In die geloofsbelydenis sê ons elke Sondag dat die kerk 
Heilig, Algemeen en Christelik is. Die vorm van die kerk se lewe en taal verleen substansie en 
betekenis aan geloofsbelydenisse (Vanhoozer 2005:7). Wat beteken dit? 

Die Kerk is Heilig 

Jy sien, Hy het ons geroep. As ons Hom aanneem, hou Hy ons eenkant vir sy gebruik. Heilig beteken 
ons is eenkant gesit vir God se gebruik. Dit beteken nie dat daar geen sonde in die kerk is nie. Die 
kerk moet werk maak van sy sonde. As lidmaat van die kerk moet ek my sonde raaksien en voor die 
Here erken. Hy vergewe my sonde. So word die kerk heilig genoem. 

Die Kerk is Algemeen 

As ons bely dat die kerk algemeen is, bedoel ons die kerk is een. Almal wat Hom aangeneem het, is 
Sy kerk. Vir hulle sê Hy: Ek is joune. Jy is Myne. 

Die kerk is Sy bruid en Sy liggaam. Soos die verskillende ledemate tog een liggaam maak, so vorm al 
die gelowiges saam Sy liggaam en is ons Sy kerk. Die kerk is die vennootskap van die evangelie. Die 
natuur en taak van die evangelie is om die bybel in en deur die krag van die Heilige Gees uit te voer 
(Vanhoozer 2005:401). Geloofsbelydenisse rig die kerk om leë ruimtes met reddings spraak en 
redingsaksie te vul (Vanhoozer 2005:403). Gelowiges wat in gees en waarheid aanbid word 
deelnemers – geselsgenote and feesvierendes in die reis van verlossing of redding (Vanhoozer 
2005:409).  

                                                           
27 (Ridderbos 1962:351, 353-354). 
28 Ridderbos (1962:343). 
29 (Ridderbos 1963:354). 
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Daar is baie oorsake vir die groot verdeeldheid onder kerke. Soms is dit mense met moeilike 
geaardhede. Dikwels is dit mense wat die Bybel oorhaastig lees. Soms is dit weer volks en 
kleurvooroordele. Gaan ons die bruidskerk so verskeurd los? Hoe wil Jesus Sy bruidskerk hê? 

Waarvoor bid Jesus in Johannes 17:21-23? ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kan ons die verdeeldheid van die kerke in Suider Afrika so aanvaar? 

Die Kerk is Christelik 

Dit beteken Christus is die Bruidegom aan wie die kerk verbind is. Hy het geroep, wie na Hom toe 
kom is Sy bruid. Daarom beskerm Hy Sy kerk soos ‘n bruidegom sy bruid beskerm. Sonder Christus is 
die kerk soos ‘n tent sonder ‘n middelpaal. Alles val plat!  Dis geen kerk meer nie. Party mense leer 
en word lidmate, maar luister nie na Jesus se roepstem nie. Hulle neem Hom nie aan nie. Gaan jy 
ook so maak? Dan kan jy mos nie werklik gelukkig wees nie. ’n Vrou/man wat nie haar/sy man/vrou 
aanneem nie, ken nie huweliksgeluk nie. 

 

WAT VERWAG DIE HERE VAN MY AS LID VAN SY BRUIDSKERK? 

Hy verwag dat ek moet help met die opbou van die kerk. Ons moet mekaar as medegelowiges 
ondersteun en help. Dit is gemeenskap van die heiliges. .... 

Die kerk moet die Bybel en tug reg gebruik. So kom die bruidskerk skoon gewas na die 
Nagmaalstafel. So, skoon gewas, staan sy by die doop as getuie en hoor die liefdeswoorde: Ek is 
joune. Jy is Myne. 

VRAAG: Wie is die kerk van Christus? 

ANTWOORD: Almal wat Hom in die geloof aangeneem het behoort aan Hom en is Sy kerk. 

VRAAG: in ’n heilige kerk ’n kerk wat sonder sonde is 

ANTWOORD: Nee, ons is nie sonder sonde nie maar God hou ons eenkant vir Sy gebruik. Ons moet 
ons sonde besef en bely 

VRAAG: Wat beteken die kerk is algemeen? 

ANTWOORD: Dit beteken dat die kerk een in Christus is. 

VRAAG: Wat beteken dit dat die kerk christelik is? 

ANTWOORD: Christus is die middelpunt van Sy kerk en Hy beskerm Sy kerk. 

VRAAG: Wat verwag die kerk van my? 

ANTWOORD: Die kerk verwag dat ek moet help met die opbou van die kerk. 

 

Voltooi hierdie tabel: 

DIE KERK IS SOOS DIE HERE IS ONS MOET/HY SAL SKRIFLESING 

Die bruid van Christus Ons bruidegom Ons: Moet Hom liefhê 
Hy: Het ons lief en sorg 

Efesiërs 5:21-32 
Openbaring 19:7 

Lote aan die wingerstok  Ons: 
Hy: 

Johannes 15:5 

‘n Familie  Ons: 
Hy: 

2 Korintiërs 6:13 
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Die liggaam van Christus  Ons: 
Hy: 

Kolosense 1:18 
Romeine 12:5 

Die gebou van God  Ons: 
Hy: 

1 Korintiërs 3:9-15 

‘n Trop skape  Ons: 
Hy: 

Psalm 23 

 

BYBELSTUDIE  Gebruik die VVT metode   Maak nodige aantekeninge 

Dag 1 Die kerk is heilig Efesiers 5:25-27  

Dag 2 Die kerk is algemeen Efesiërs 4:1-6  

Dag 3 Die kerk is christelik Efesiërs 4:7-16  

Dag 4 Die gemeenskap van 
die heiliges 

1 Korintiërs 12:12-
27 

 

Dag 5 Vergifnis van sonde 2 Korintiërs 
5:17,21 

 

Dag 6 Die vrou se sonde 
word vergewe 

Lukas 7:36-50  

Dag 7 Volharding Hebreërs 12:1-8  

 

Vra aan ‘n lidmaat: Wat kan ons in ons kerk doen om die gemeenskap van die heiliges uit te leef? 
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REIS 15: Liefdeswoorde - Hy is myne: ek is Syne 
 

INLEIDING: 

Jy het seker al gewonder waarom die naam van hierdie reishandeleiding HY IS MYNE: EK IS SYNE, is. 
Kyk dis wonderlik as ‘n man en sy dame lekker kan gesels. Hierdie lekker saam gesels bevredig jou al 
hoe meer hoe langer jy getroud is. Jy sê: Ek is joune. Sy antwoord: Jy is myne. In vandag se intog 
gaan ons oor hierdie liefdeswoorde gesels. 

Aan my en Sy bruidskerk sê die Here: Ek is joune: Jy is Myne. Hierdie woorde is van die mooiste en 
die bemoedigendste in die hele Bybel. Dit is die woorde van die verbond. 

Na voltooing van hierdie reis sal ek: 

• Die woorde van die verbond in die Bybel so herken dat ek dit kan neerskryf 

• Kan verduidelik wat die verbond is en wat die Here belowe 

• Kan verduidelik wat die Here van my verlang. 

WAT IS ‘N VERBOND 

‘n Verbond is ‘n ooreenkoms wat jou bind. Neem byvoorbeeld die huwelik. Wanneer ‘n man en 
vrou trou, is hulle aan mekaar verbind. Die man is verbind, dit wil sê hy gaan ’n ooreenkoms aan 
om sy vrou lief te hê, te beskerm en te versorg. Die vrou is verbind om haar man lief te hê, hom 
te versorg en by te staan. As die Here Hom aan ons verbind, belowe Hy dat Hy ons vir ewig sal 
liefhê, selfs na die dood. Hy sal my sonde vergewe en my daarvan verlos. Hy sal my beskerm 
soos ’n bruidegom sy bruid beskerm. Hy sal vir my sorg soos ‘n vader vir sy kinders sorg. Hierdie 
verbondsbeloftes geld vir ewig vir my en my kinders. Hy is altyd myne: ek is altyd Syne. 

God se verbond is egter anders as ’n gewone ooreenkoms en ’n huwelik. Syne is ’n 
genadeverbond. Hy doen ons ’n guns as Hy Hom aan ons verbind. Hy neem die leiding in die 
sluiting van die verbond. Ons het .................................. omdat .................................... ons 
.................................... liefgehad het 1 Johannes 4:19. Ons glo nie eers en dan sluit God Sy 
verbond met ons nie. God sluit die verbond en daarom glo ons. 

 

WAT VRA DIE VERBOND VAN MY? 

Hoe wil die Here hê moet ek as lid van Sy bruidskerk lewe? Ek moet lewe soos iemand wat aan 
die Here verbind is en aan Hom behoort. Ek behoort mos nie meer aan myself nie. Ek moet 
myself ten volle aan Hom oorgee soos ‘n vrou haar aan haar man oorgee. Uit liefde en 
dankbaarheid vir my verlossing moet ek al my tyd en krag gebruik om Sy naam te verheerlik. 
Hierdie liefdeswoorde van die verbond moet ons altyd onthou. As ons eendag kinders het, moet 
ons dit ook vir hulle leer. Dit is ons krag in versoekings en beproewings.  

Ek weet, ek is Syne: Ek weet Hy is myne.  

VRAAG Wat is die woorde van die verbond? 

ANTWOORD: Die woorde van die verbond is: Hy is myne: Ek is Syne. 

VRAAG: 
 

Wat is die VERBOND? 

ANTWOORD: Die verbond is ’n ooreenkoms waarmee die Here Hom aan my verbind. 

VRAAG: Wat belowe die Here in Sy verbond? 
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ANTWOORD: Die Here belowe my dat ek my in liefde ten volle aan die Here sal oorgee. 

VRAAG: Wat vra die verbond van my? 

ANTWOORD: Die verbond vra dat ek my in liefde ten volle aan die Here sal oorgee. 

VRAAG: WANNEER HELP DIE VERBONDSWOORDE MY? 

ANTWOORD: Die verbondswoorde is vir my ’n krag in versoekings en beproewings. 

VRAAG: Wie moet hierdie verbondswoorde altyd onthou? 

ANTWOORD: Ek moet die verbondswoorde onthou en dit eendag vir my kinders leer. 

VRAAG: Hoe verbind die Here Hom aan my? 

  

 

Skryf die woorde van die verbond uit soos dit in die volgende tekste voorkom: 

TEKS GOD SÊ: EK IS JOU ................... GOD SÊ: JY IS MY…………………………… 

Levitikus 26:12 God volk 

Hooglied 6:3a   

2 Korintiërs 6:16   

2 Korintiërs 6:18   

Openbaring 21:7   

Hebreërs 8:10c   

 

Die hele Bybel verseker my: Hy is myne: Ek is Syne. 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 ‘n Verbond. Tussen wie? 1 Samuel 18:1-4; 20:1-8 

Dag 2 Hoeveel keer kom die word verbond hier voor? Genesis 17 

Dag 3 Watter soort volk is ons hier? Deutronomium 26:17,18 

Dag 4 Wie is die wie nie vandag saam met ons is nie? Deutronomium 29:10-15; 
Genesis 17:7 

Dag 5 Wat is die volk se deel van die verbond? Exodus 24:7 

Dag 6 Wat gebeur met verbondsbrekers? Jeremia 7:23-24 

Dag 7 Christus is die middelaar van die nuwe verbond. 
Nou word ons van ons ....................................... 

Hebreërs 8:9-10 en 9:15 

 

OEFEN 

Ons ouers het ons laat doo pen behoort ons in die verbond op te voed. Hulle moes ons vertel dat 
God ons God is en ons behoort aan Hom. Nou wil jy lidmaat word. Vra aan jou ouers watter 
verbondsverantwoordelikhede jy nou self moet nakom. Wanneer hulle vashaak verduidelik aan 
hulle soos ons in hierdie reis geoefen het. 

     OF 

Verduidelik aan iemand wat die verbond beteken. 
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Reis 16: Die teken van Sy liefde 
 

INLEIDING: 

Die trouring is vir die vrou die teken van haar man se liefde. Dit herinner haar aan hul verbintenis 
met mekaar. Die doop is vir die kerk soos ’n trouring. Dit is die teken van ons en die Here se 
verbintenis aan mekaar. Liturgiese aanbidding bied formele uitdrukking aan die kerk se viering van 
die lewe van Jesus en daaglikse liefde van die evangelie. Die manier waarop ons bid affekteer die 
manier waarop ons glo en wat ons ons doen in ons daaglikse gewone lewe (Vanhoozer 2005:410). 

 

Die doel met hierdie reis is om my te laat insien dat die Here deur die doop my sigbaar wil herinner 
]|at Hy Hom aan my verbind het. 

Na voltooing van hierdie reis sal ek in staat wees om uit die Bybel aan te toon: 

• Dat die besnydenis in die Ou Testament die teken van hierdie liefdesverbintenis was 

• Dat die doop in die Nuwe Testament hierdie teken is 

• Waarom die dopelinge aan die begin van die kerk volwassenes was 

• Dat tydens beproewings en versoekings ek aan die doop en die woorde van die verbond sal 
dink. 

DIE TEKEN IN DIE OU TESTAMENT 

Genesis 17:11,12: Julle moet aan die vlees van julle voorhuid ..................................... word en dit sal 
’n teken wees van die verbond tussen My en julle. ’n Seuntjie van ................... dae moet onder julle 
besny word. 

Genesis 17:24,25 en 21:4: Abraham was .................. oud toe hy besny is, Ismael …………….. oud en 
Isak 8 …………………………. oud toe hy besny is. 

Nou vra jy waarom word Abraham as ‘n ou man en Isak as ‘n baba besny? Toe Abraham ‘n baba was, 
was die besnydenis nog nie ingestel nie. Hy was al 99 jaar oud toe die besnydenis ingestel is as ’n 
teken van die verbond. 

DIE TEKEN IN DIE NUWE TESTAMENT 

In die Nuwe Testament is God se liefdesverbintenis met Sy Bruidskerk meer duidelik. Daar lees ons 
hoedat Hy selfs Sy beste, Sy enigste Seun, gee om aan die kruis vir ons sondes te sterf. 

Wat is die teken van Sy liefdesverbintenis met ons? 

Kolesense 2:11: Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook ......................................................... 

Kolesense 2:12: Dit het by die .................................... gebeur. 

Hier sien ons dat in die Nuwe Testament die doop die teken van Sy verbond met ons word. Die doop 
vervang die besnydenis as teken. In die Bybel lees ons dat God kindertjies ook baie liefhet. Wanneer 
hulle ouers tot bekering kom verbind God Hom ook aan hulle as die kinders van gelowiges. Hulle 
word dan saam met hulle ouers gedoop. So is Lydia en Cornelius se gesinne saam met hulle gedoop 
– Handelinge 16:15, 31,33. Wanneer ’n mens as kind gedoop is, word jy nie weer na jou bekering 
gedoop nie. Daar is geen voorbeeld in die Bybel van iemand wat as kind gedoop is en toe weer na 
sy/haar bekering oorgedoop is nie. Lydia, Cornelius en andere is wel na hul bekering groot gedoop. 
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Hulle was nog nie as kinders gedoop nie. Onthou dat Abraham eers as ‘n ou man besny is. Hy was 
mos nie soos Isak as ‘n baba besny nie. 

Jesus het die doop, soos ons dit vandag ken, by Sy hemelvaart ingestel Matteus 28:19: Gaan dan na 
al die nasies en maak die mense My dissipels: ………………………………… hulle in die Naam van …………… 

 

WAT BETEKEN DIE DOOP VIR MY? 

In voorspoed en teenspoed herinner die doop my dat ek aan die Here behoort. Wanneer ek 
gestruikel het, staan ek weer op. Sy genadehand laat nooit my geloofshand los nie. Wanneer die 
duiwel my lasting val, moet ek aan my doop en die woorde van die verbond dink. Dis nie die 
doopwater wat my beskerm nie. Die doop herinner my aan die Here wat my beskerm en vir my sê: 

EK IS JOUNE: JY IS MYNE. 

VRAAG: Wat was in die Ou Testament die teken van die verbond? 

ANTWOORD: Die besnydenis 

VRAAG: Hoe oud moes ’n persoon wees as hy besny word? 

ANTWOORD: ‘n Seuntjie van 8 dae is besny. 

VRAAG: Wat is volgens Kolesense 2:11,12 die teken van die verbond in die Nuwe Testament? 

ANTWOORD: Die doop 

VRAAG: Waarom was aan die begin jare van die kerk die dopelinge volwassenes met hul 
kinders? 

ANTWOORD: Omdat hierdie volwassenes nog nie voor hul bekering gedoop was nie. 

VRAAG: Waaraan herinner die doop my in voor en teenspoed? 

ANTWOORD: Die doop herinner my aan die Here en die woorde van die verbond wat lui: Ek is 
Syne: Hy is myne. 

 

AF 

2 In die OT is die .................die teken van die verbond. 

4 .................was 13 jaar oud met sy besnydenis 

6 In die NT is die .....................die teken van die Nuwe verbond. 

8 Lydia en Cornelius se ........................ is saam met hulle gedoop. 

14 Wanneer die satan my versoek moet ek  aan die ..................van die verbond dink. 

 

DWARS 

1 Die Bybel praat nie van ’n verbintenis nie maar van ’n.............................................. 
3 ...................was 99 jaar toe hy besny is. 
5 Isak was …………………dae toe hy besny was. 
7 Kindertjies ontvang die teken van die verbond omdat God baie.............vir hulle is. 
9 In die Bybel word geen person aangeneem wat …………………………….. is nie. 
10 …………………….. het die doop ingestel. 
11 Die doopwater kan my nie …………………nie. 
12 In ....................2:10-12 lees ons dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het. 
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13 Wanneer ’n mens as kind gedoop is, word jy nie weer na jou …………. oorgedoop nie. 
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BYBELSTUDIE VOLGENS VVT METODE 

Dag 1 Matteus 28:16-
20 

Wie het die doop ingestel en in wie se naam word ons gedoop? 

Dag 2 1 Kor 7:12-16 Aan wie behoort die kind van ’n gelowige ouer? (14) 

Dag 3 Han 2:38-42 God se beloftes is vir ons en ons ................................ 

Dag 4 Han 16:11-15 Die eerste bekeerling en dopeling in Europa was ‘n vrou en haar gesin. Wie? 

Dag 5 Han 16:16-40 ’n Tronkbewaarder en sy mense word gedoop. Wie reken jy was ‚al die mense‘? 

Dag 6 Joh 10:28b Wanneer ek aan die Here verbind is kan niemand ............................ 

Dag 7 Ex 6:1-6 Waaraan dink God as Sy kinders swaarkry? Wat belowe Hy vir hulle? 

 

OEFEN 

Vra aan ‘n person wat slegs aan die grootdoop glo, waaraan sy doop hom herinner. Verduidelik dan 
dat die doop jou aan die woorde van die verbond herinner. 

     EN 

Vra aan ’n ouer watter verpligtinge die doop op hom/haar plaas. Verduidelik. 

  

1   2   6         

     9          

               

           4    

               

     3         14 

13           5 8   

               

  7             

 10              

     12          

               

        11       
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Reis 17: Sy bruidskerk aan tafel 
 

INLEIDING: 

Wanneer ’n man lank van sy dametjie weggaan, gee jy mos aan haar ’n foto van hom. Die foto moet 
haar aan hom herinner. 

Die Here is baie lief vir Sy bruidskerk. Hy het die twee sakramente, die doop en die Nagmaal ingestel 
om ons gedurig aan Sy liefde te herinner. By die doop herinner Hy ons dat ons aan Hom verbind is. 
By die Nagmaal herinner Hy ons aan Sy groot offer aan die kruis. Hinder dit vir jou as jy sien hoe 
mense die nagmaal sommer so sonder liefde gebruik? 

 

Hierdie reis se doel is om ons te laat insien waarom die Here die nagmaal ingestel het. 

Na afloop van hierdie reis sal ek in staat moet wees om aan ’n lidmaat te verduidelik: 

• Waarom die nagmaal ingestel is 

• Wat die twee tekens van die nagmaal is 

• Met watter gesindheid ek dit moet gebruik en 

• Wat die nagmaal vir my en die kerk beteken. 

WAAROM IS DIE NAGMAAL INGESTEL? 

Die Here het die nagmaal ingestel om my en die kerk sigbaar aan Sy lyding en sterwe te herinner. Uit 
liefde vir ons het Hy baie swaar gely. Hy is onskuldig verneder, gespot en stukken geslaan. Hy is aan 
die kruis gehang waar soldate Sy liggaam met ’n spies stukkend gesteek het. Om ons aan hierdie 
liefdesdaad te herinner, het Hy die brood as teken gegee. Die brood wat gebreek word herinner ons 
hoe Sy liggaam ter wille van ons sondes stukkend gemaak is. Maar Hy het so gely dat Hy ook gebloei 
het. In Getsemane het Hy bloed gesweet. Aan die kruis het die spies en die spykers Hom ook laat 
bloei. Die wyn wat ons by die nagmaal drink herinner ons dat Hy tot die dood vir ons gely het. 

MY GESINDHEID BY DIE NAGMAAL 

‘n Dames kyk met tere liefde, vertroue en hoop na die foto van haar vriend. Wanneer ons die 
nagmaal gebruik, moet ons met tere liefde, vertroue en hoop aan Hom dink. As ons Hom nie in die 
geloof aanvaar het nie, help dit nie om die brood en wyn te aanvaar wat die diakens uitdeel nie. In 
teendeel, as ek die nagmaal so in ongeloof gebruik, kan die gevolge gevaarlik wees. Die Bybel sê ons 
eet en drink ’n oordeel oor onself. Kyk wat het met Judas gebeur. Matteus 27:5: Judas het toe die 
geld in die tempel gegooi, weggeloop en ........................................................................................... 

Voordat ek kan nagmaal gebruik, moet ek my dus voorberei. Die sonde wat in my lewe ingesluip het, 
moet ek nie wegsteek nie. Ek moet dit erken, aan die Here bely en vra vir oorwinning daaroor. Ek 
moet verder kyk of ek Hom nog uit dankbaarheid reg dien. 

Wanneer ek die Nagmaal voorbereid, met geloof en in die regte gesindheid gebruik, versterk dit my 
geloof, liefde en hoop op Jesus. Dit verseker my dat ek Syne is en dat Hy myne is. So bemoedig dit 
my om tot die eer van Sy Naam te lewe. 

VRAAG: Waarom het die Here die Nagmaal ingestel? 

ANTWOORD: Die Here het die nagmaal ingestel om ons aan Sy lyding en sterwe te herinner. 

VRAAG: Is dit vir my nodig om die nagmaal te gebruik? 
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ANTWOORD: Ja, dit is nodig. Die nagmaal verseker my van Sy liefde en versterk my geloof. So leef  
 ek saam met die kerk al meer tot eer van Sy Naam. 

VRAAG: Met watter gesindheid moet ek nagmaal gebruik? 

ANTWOORD: Ek moet my goed voorberei en nadink oor my sonde en dankbaarheid. 

 

WAAR OF ONWAAR? 

1 Die Here Jesus het die nagmaal ingestel W O 

2 As jy lidmaat is kan jy nagmaal gebruik al glo jy nie in die Here nie W O 

3 Dis gevaarlik om nagmaal te gebruik met ’n klop weggesteekte sondes W O 

4 Die nagmaal laat jou veral aan ander se sondes dink W O 

5 Die brood word by die nagmaal die liggaam van die Here W O 

6 Die Here het gely en aan die kruis net vir ander se sondes gesterf W O 

7 Die Here wil hê ons moet nagmaal gebruik W O 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Exodus 12 Die instelling van die .................... fees word hier beskrywe. Die teken 
was die ..................... vers 7 en 13. Die .....................aan die 
deurposte sou hul oudste kind spaar. Hulle moes eers ........................ 
wees voor hul pasga kon gebruik. 

Dag 2 Lukas 22:7-23 Die instelling van die ..........................maal. 

Dag 3 1 Kor 11:17-22 Watter onreelmatighede kom by hierdie kerk se nagmaal voor? 

Dag 4 1 Kor 11:23-26 Waarom en tot wanneer moet hierdie kerk nagmaal gebruik? 

Dag 5 1 Kor 11:27-34 Watter straf is daar vir die mense wat die nagmaal gebruik? 

Dag 6 Joh 6:30-40 Na watter brood en manne verwys hulle? En na watter verwys Jesus? 

Dag 7 Han 20:7-12 Wie was die jongman wat tydens nagmaal aan die slaap geraak het? 
Wat het met hom gebeur? Op watter dag van die week was dit? 

 

OEFEN 

Stel een van die volgende vrae aan ’n lidmaat en bespreek dit dan met hom/haar: Waarom kan 
kinders die doop ontvang maar nie die nagmaal nie? 

     OF 

Hou sondes soos luiheid, jaloesie en selfsugtigheid ’n mens van die nagmaaltafel weg? 

     OF 

Hoe dikwels mag ’n mens nagmaal gebruik? 

     OF 

Wat beteken die nagmaal vir jou persoonlik? 

 

Vra aan ’n Lutheraan of Rooms Katoliek hoe hy/sy die nagmaal sien en verduidelik hoe jy dit sien. 
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Reis 18: Die vrou met die kerk se sleutels 
 

INLEIDING: 

Sleutels is iets wat ons baie gereeld gebruik. Daarmee sluit ons die huis se deure oop en ons sluit dit 
toe. In die vorige reis het ons gesien hoe belangrik die Nagmaal en die doop vir die Here is. Hy laat 
net gelowiges toe om dit te gebruik. Die ongelowige sluit Hy daarvan uit. 

Vandag gaan ons leer dat die Here Jesus twee sleutels aan Sy bruidskerk gegee het. 

Na aflaap van die reis sal: 

• Ek kan noem wat die sleutels is 

• Ek kan verduidelik warrvoor die sleutels gebruik word 

• Ek kan verduidelik hoe die sleutels gebruik word en 

• Ek sal kan noem wie die sleutels dra 

TWEE SLEUTELS 

In Openbaring 3:7 lees ons van die sleutel van Dawid wat die deur .................................... en 
niemand sal dit weer ......................................... nie. Ons lees dus hier van twee sleutels. Een wat 
oopsluit en een wat toesluit. 

Die sleutel wat oop sluit: 

Paulus skryf in Romeine 1:16 dat die evangelie, dit wil sê die Bybel, die krag van God is vir tot 
redding vir elkeen wat glo. As ons die boodskap van die Bybel in die geloof aanneem gaan ons Sy 
koninkryk binne. 

Die sleutel wat toesluit 

In Johannes 3:18 sê die Here Jesus: Hy wat nie glo nie is alreeds…………………………………………………… 

Die koninkryk van die Here is dus toegesluit vir die person wat nie glo nie. ‘n Sleutel draai na twee 
kante toe. Hebreërs 4:12 sê mos dat die Woord van God………………………………… as enige 
tweesnydende swaard is. Elke keer wanneer ek die Woord hoor, gaan die koninkryk van die Here vir 
my oop. As ek dit nie aanvaar nie gaan dit weer vir my toe. Dis ’n kwessie van geloof. 

Maar wanneer die kind van die Here en lidmaat soos ’n sondaar lewe word die deure tot die 
sakramente vir hom toegesluit. Ons noem dit die tug. Hy/sy mag dan nie Nagmaal en die doop 
gebruik nie. As hy ten spyte van die tug nog met sy sondige lewe aanhou, word die deur van die 
koninkryk van die Here vir hom verder toegesluit. Hy word dan uit die kerk uitgesluit totdat hy/sy 
hom/haar bekeer. 

WAARVOOR DIE SLEUTELS? 

Elke gelowige moet tot eer van die Here lewe. Die doel met die twee sleutels, naamlik die Woord en 
die tug, is om lidmate te help om hul sonde te laat staan en die Here te dien. So word die gemeente 
opgebou om die Naam van die Here te verheerlik. 

Jakobus 5:19 en 20: My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom 
terugbring, weet dan dat hy wat ’n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en 
maak dat ’n menigte sondes vergewe word. 1 Korintiërs 14:4: Die een wat profeteer .......................... 
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WIE DRA DIE KERK SE SLEUTELS? 

Volgens Openbaring 3:7 is die Here die eintlike draer van die sleutels van sy koninkkryk. Volgens 
Matteus 16:19 word die sleutels aan die apostel ................................. gegee. In Matteus 18:18 gee 
die Here die sleutels aan die kerk, dit wil sê die kerkleiers. Die kerkleiers dra die sleutels van die kerk. 
Dit beteken dat hulle mense moet toelaat tot die sakramente. Lidmate wie se lewe nie reg is met die 
Here nie omdat dit soos die lewe van ongelowiges lyk moet hulle weghou van die sakramente. 

HOE WORD DIE SLEUTELS GEBRUIK? 

Wanneer ons die sleutels gebruik, moet ons dit met baie liefde doen. Dan mag daar geen wrokke in 
ons hart te wees nie. Voordat ek ander tug moet ek myself eers onder die Woord en die tug plaas. 
Matteus 7:3: Waarom sien jy die .............................. raak wat in jou broer se oog is, maar die .......... 

.......................... merk jy nie op nie. 

Volgens Matteus 18:15 en 16:17 is daar die volgende vier stappe by die tug, naamlik: 

Stap 1 Praat alleen met die persoon wat gesondig het. 

Stap 2 As hy nie geluister het nie, neem ‘n getuie saam. 

Stap 3 Rapporteer dit aan die kerkleiers. Hulle tug. 

Stap 4 As hy/sy hom/haar nie wil bekeer nie sny die kerkleiers hom/haar van die kerk af 

 

Hierdie tug moet aanhou tot die doel bereik is. 

Hierdie tug moet ophou wanneer die doel bereik is. 

En die doel met die tug is: 

• Die bekering van die sondaar 

• Die opbou van die kerk en 

• Die verheerliking van die Here se Naam. 

VRAAG: Wat is die twee sleutels van die koninkryk van God? 

ANTWOORD: Die twee sleutels is die Woord en die tug. 

VRAAG: Aan wie het die Here die sleutels gegee? 

ANTWOORD: Die Here het die sleutels aan die kerkleiers namens die kerk gegee. 

VRAAG: Wat doen die kerkleiers met die twee sleutels? 

ANTWOORD: Die kerkleiers moet toesien dat die Woord suiwer verkondig word en die tug reg 
toepas. 

VRAAG: Wat is die doel van die tug? 

ANTWOORD: Die doel van die tug is die bekering van die sondaar, die opbou van die kerk en die 
verheerliking van die Here se naam. 

VRAAG: Hoe lank hou die tug aan? 

ANTWOORD: Tug hou aan totdat die doel bereik is. 
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AF 

1 Die woord en die tug help dat die ....................hom/haar bekeer. 
2 Deur die sleutels moet die Naam van die Here ................. word. 
3 Die sleutel is die ............................... 
4 Die kerkleiers sluit die ........................ van die sakramente uit. 
5 Die sleutels help dat die kerk ........... word. 

 

   12         13 4     

  2                

1                  

                 5 

      3            

     6          9   

    7              

                  

  8                

            10      

          11        

 

DWARS 

1 Die Here het die 2 ........................... aan die Kerk gegee. 
6 die tug moet aanhou .......................die doel bereik is. 
7 Die Woord sluit die koninkryk oop vir die wat .............................................. 
8 Die sleutels moet altyd in .......................... gebruik word. 
9 Dié sleutel is die .................................... 
10 Die kerkleiers moet mense wat in hul sonde volhard .....................van die sakaramente. 
11 Die lidmaat wat in sy sonde volhard word later .............................................................. 
12 Die tug moet ophou ....................................die doel bereik is. 
13 Die tug sluit die koninkryk toe vir die wat in hul .....................................volhard. 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Die doel van die tug is .................en nie afbreek nie. 2 Kor 13:10 

Dag 2 Tug is soos ............................... Job 15:1-3 

Dag 3 Tug moenie so liefdeloos toegepas word dat die lidmaat .................. 
verloor nie. 

2 Kor 2:5-8 

Dag 4 Skryf die 4 stappe by die tug neer Mat 18:15-18 

Dag 5 Tug is nodig. Ons kan nie deel hê aan............................... 1 Kor 10:14-22 

Dag 6 Waarom is hierdie lidmaat afgesny? 1 Kor 5:1-8 

Dag 7 Waarom tugtig die Here sy Kind? Spreuke 3:11,12 

 

OEFEN 

Vra aan ‘n person of hy reken dat die tug in die kerk nodig is aangesien die liefde tog daar moet 
seëvier. Maak aantekeninge. 
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Reis 19: Ek hou sy huis in orde 
 

INLEIDING: 

Met vandag se reis gaan ons sien hoe die orde in die kerk gehandhaaf word.  

Ek moet na afloop van hierdie reis kan verduidelik hoe die Here deur die kerkleiers, ring en sinode 
regeer. Ons kan die samestelling van die kerk so voorstel: 

Ons kerkregering begin by die plaaslike kerk en kerkleiers. Dit moet ons altyd onthou. Daar is eers 
kerke en dan ’n sinode en ringe. 

Wanneer die plaaslike kerke te groot word vir die hou van orde word kerkleiers gekies on namens 
die kerk besluite te neem. Wanneer die kerke te groot word vir die ordelike opbou word nuwe kerke 
gestig. Om nou orde tussen die kerke te hou word hulle saam in ’n sinode en ringe groepeer. 

KERKLEIERS 

Die kerkleiers regeer oor die kerk en gee leiding. Hulle is vir die orde en opbou verantwoordelik. 
Hulle pas die tug toe en gee leiding vir die diens van barmhartigheid, jeugwerk, en sending. Hulle 
vergader ministens vierkeer per jaar. 

Die kerkleiers bestaan uit die predikant wat ook voorsitter is, die ouderlinge en diakens. 

DIE RING 

Die ring bestaan uit ’n aantal plaaslike kerke wat aangrendsend is. Elke kerk vaardig sy predikant en 
1 kerkleier af na die ringsvergaderings. Die werk van die ring is om toesig te hou oor die ampsdraers 
en toe te sien dat hulle roeping nakom. Ampsdraers is predikante, ouderlinge, diakens en 
evangeliste. Verder is die ring ook verantwoordelik vir die vasstelling en wysiging van kerkgrense en 
die stigting van kerke. Wanneer lidmate verontreg voel deur kerkleiersbesluite kan hulle hulle op die 
ring beroep. 

DIE SINODE 

Die sinode bestaan uit al die onderlinge plaaslike kerke van die grooter kerk. Die sinodale 
vergadering se samestelling is op dieselfde grondslag as die van die ringsvergaderings. Die sinode 
vergader elke vier jaar. Die werk van die sinode is onder andere die toesig oor werk van die ringe, 
Bybelvertaling, vasstelling van belydenisskrifte, formuliere, die gesangboek, die orde van die 
eredienste, opleiding van predikante en jeugwerk, getuienisaksie en diakonale dienste op sinodale 
vlak. 

Dikwels hoor mens die kritiek dat die kerk ’n predikantskerk is. Ons moet dan onthou dat by al drie 
die vergaderings is die predikante in die minderheid. 

DRIE AMPTE 

Die drie ampte in die kerk is predikant, ouderling en diaken. In sommige kerke is ook evangeliste. 

Ouderling 

Hul taak is om oor die plaaslike kerk toesig te hou en die tug toe te pas. Hulle moet die kerklidmate 
besoek en poog om ander na Christus te lei. Hulle moet ook toesien dat die Woord suiwer verkondig 
word. 
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Diaken 

Hy help met die insameling van fondse en die christelike barmhartigheid. Hy is ook die priester wat 
gereeld voorbidding vir diegene in beproewings doen. Hulle moet nie net die nood verlig nie. Hulle 
moet ook die omstandighede wat die nood veroorsaak, help verander. 

Leraar/predikant 

Hy het die profeetamp in die kerk en is in besonder verantwoordelik vir die suiwer verkondiging van 
die Woord. Verder is hy/sy saam met die ouderlin herders wat die lidmate moet opsoek en 
bemoedig. Hy is ook verantwoordelik om die Woord aan nie christene te bring. 

VRAAG: Watter ampte bestaan daar in die kerk? 

ANTWOORD: Ons kry die ampte van predikant, ouderlin, diaken en in sommige kerke evangelis. 

VRAAG: Deur watter drie kerkvergaderings word ons kerk regeer? 

ANTWOORD: Die kerk word deur kerkleiers, ringe en ’n sinode regeer. 

 

Waar of Onwaar? 

1 Daar was eers kerke en toe sinodes W O 

2 In die kerk is daar baie meer ringe as sinodes W O 

3 In ons kerk is daar ongeveer 100 plaaslike kerke W O 

4 Ringe hou oor kerkleiers toesig W O 

5 Die predikant het meer te sê as die kerkleiers W O 

6 Die predikant is die voorsitter van die kerkleiersvergadering W O 

7 Die sinode world elke 4 jaar gehou W O 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Wat was skoonpa Jetro se raad aan Moses? Exodus 18:14-25 

Dag 2 Wat is die groot onderwerp wat bespreek word by die 
kerkvergadering te Jerusalem? 

Han 15:3-5; 9:19 

Dag 3 Van watter ampte lees ons hier? 1 Tim 3:8 en 5:17 

Dag 4 In watter ampte word hierdie mense gekies? Han 6:1-7 

Dag 5 Hoe moet dit in hierdie kerk se vergaderings gaan? 1 Kor 14:40 

Dag 6 Wat is die vereistes vir ’n dienaar van die Here? 2 Tim 2:22-26 

Dag 7 Goeie orde help in die .......................van die kerk. 1 Kor 14:4,12,26 

 

OEFEN 

Indien jy nie weet nie vind by ander lidmate uit wie die huidige moderatuurslede en ringskommissie 
is. 

OF 

Gesels met ’n ander kerk se lidmaat of sekte kerk lidmaat en vra hoe hulle kerk regeer word. 
Verduidelik dan hoe jou kerk regeer word. 
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Reis 20: Hy is die enigste God 
 

INLEIDING: 

In die vorige tweede reise het ons gesien deur watter krissise die kerk moes gaan. Ons het ook 
gesien hoe die valse minnaars ons begeer. Nou is jy seker bang dat jy self tydens krissise verdwaal. In 
die volgende 8 reise gaan ons die 10 gebooie behandel. Dit is die Here se riglyne om ons op Sy pad te 
hou. As ons dit volg, sal ons nie verdwaal nie. 

Deutronomium 5:6: Ek is die Here jou .............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hierdie vers is belangrik omdat dit vir ons sê waarom die volk van God die 10 gebooie moes volg. 
Hulle moes Hom dien uit dankbaarheid vir hulle verlossing uit Egipteland. Ons moet die Here dien uit 
dankbaarheid omdat Hy ons uit ons sonde verlos het. Ons gehoorsaam Hom nie sodat Hy ons kan 
verlos nie. 

In vandag se reis gaan ons leer dat die Here die enigste God is. 

Na afloop van hierdie reis sal ek: 

• Kan noem wat die doel van die 10 gebooie is 

• Kan verduidelik dat ek die 10 gebooie in die lig van die res van die Bybel moet lees 

• Die eerste gebod sonder hulp kan neerskryf 

• Kan verduidelik wat die gebod van my vra 

• Kan verduidelik wat dié gebod van my vra 

• Voorbeelde van ander gode kan opnoem 

TIEN GEBOOIE NOG VANDAG? 

Sommige mense wil die 10 gebooie weggooi. Hulle sê dis outyds. Voordat ons dit ook wil doen, kom 
ons kyk net eers weer waarom die Here die 10 gebooie gegee het. Exodus 20:2: Ek is …………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Die doel van die 10 gebooie is om vir my en die kerk te wys hoe ons die Here uit dankbaarheid kan 
dien. 

LEES DIE 10 GEBOOIE REG 

Die 10 gebooie het vandag nog baie waarde. Ek moet dit net reg lees. In reis 5 het ons al geleer dat 
ons nooit ’n teks uit die Bybel moet haal en dan lees nie. Ons moet dit altyd in die lig van die res van 
die Bybel lees. So moet ons die 10 gebooie ook in die lig van die hele Bybel lees. Ons moet dit veral 
in die lig van die Nuwe Testament lees. 

EERSTE GEBOD 

Exodus 20:3: Jy mag ................................................................................................................................ 

Wat vra die Here vir my in die eerste gebod? 

Kom ons kyk wat sê die Nuwe Testament oor die eerste gebod. In Matteus 6:24 sê die Here Jesus dat 
niemand vir twee mense gelyktydig kan werk nie want hy sal die een afskeep. Julle kan nie God en 
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............................. dien nie. Die Here Jesus het ons ook leer bid: Ons Vader wat in die hemel is. Daar 
is nie plek vir nog ’n god nie. 

In die eerste gebod sê God dus vir my: Niks en niemand in My plek nie................................ 

Jy dien en aanbid vir My. Ek is jou Enigste. Ek deel nie my bruid met iets anders nie. Ek is aan jou 
verbind. Ek is joune. Jy is myne. As die Here Hom so aan my verbind het kan niemand Sy plek in my 
lewe inneem nie. 

Ander gode 

Iets is ‘n afgod wanneer dit God se plek in my lewe inneem. Watter van die volgende dink jy neem 
vandag God se plek in ons lewe in? 

__________________________________________________________________________________ 

Bendes; ouers; seks; dwelmmiddels; kerkgaan; Geld; alkohol; die Heilige Gees; geleerdheid; sport; 
politieke party; gebed; prestasies; dagga; Jesus; towery; bygeloof; Bybel lees; vriende; posisies. 

__________________________________________________________________________________ 

God sê dat ek net vir Hom moet liefhê. Hy sê ek moet geen ander ding in Sy plek stel nie. Het jy dinge 
in jou lewe wat God se plek inneem? Wat gaan jy daaromtrent doen? 

VRAAG: Waarom het God 10 gebooie gegee? 

ANTWOORD: Om ons sonde te ken en om ons te leer hoe om Hom uit dankbaarheid te dien. 

VRAAG: Hoe moet ons die 10 gebooie lees? 

ANTWOORD: Ek moet dit in die lig van die res van die Bybel lees. 

VRAAG: Wat vra die eerste gebod my? 

ANTWOORD: Ek moet die Here liefhê en niks mag Sy plek in my lewe inneem nie. 

 

WAAR OF ONWAAR? 

1 Die 10 gebooie is outyds, onnodig en het niks vir my te sê nie W O 

2 Die Jode moes die 10 gebooie gehoorsaam sodat die Here hulle uit Egipte kon 
verlos 

W O 

3 Niks mag die Here se plek in ons lewe inneem nie W O 

4 Ek moet die 10 gebooie gehoorsaam om ’n kind van die Here te word W O 

5 Geld, alkohol en vriende neem dikwels die plek van die Here in mense se 
lewens in 

W O 

6 Ek moet die eerste gebod in die lig van die hele Bybel lees W O 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Hierdie mense was verlos. Was hulle dankbaar? Lukas 17:11-19 

Dag 2 Wat leer die Here ons volgens Psalm 16:11? Psalm 16 

Dag 3 Hoe moet jy die Here liefhê? Moet ’n ouer sy kind leer om die Here lief 
te hê of liewer uitlos? 

Deut 6:4-9 

Dag 4 Wat het hierdie jongman deurgemaak omdat hy nie sy God wou 
verloën nie? 

Daniël 6:12-24 

Dag 5 Wat wou hierdie mense nie doen nie? Dit word 5 keer herhaal. Watter 
raad gee die profeet hulle in vers 12? 

Amos 4:6-13 
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Dag 6 Hoe het die Jode die eerste gebod hier oortree? Jesaja 31:1 

Dag 7 Wat moes Esegiël doen met mense wat nie in God glo nie? Eseg 3:16-19 

 

OEFEN 

Vra aan iemand:  Is die 10 gebooie vandag nog nodig? 

    OF 

Vra aan iemand wat hy/sy reken die belangrikste is: sport, geld, geleerdheid, die Here? Bespreek dan 
die eerste gebod met hom/haar. 
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Reis 21: Só aanbid en dien ek Hom 
 

INLEIDING: 

Jy het nou geleer dat die Here die enigste God is. Hy wil geen ander gode voor Sy aangesig hê nie. 

In hierdie reis gaan jy leer HOE die Here aanbid en gedien wil word. 

Na afloop van hierdie reis moet jy in staat wees om: 

• Te verduidelik wat dit beteken dat God jaloers is 

• Voorbeelde te noem waar die Jode God verkeerd aanbid het 

• Voorbeelde te noem hoe God aanbid en gedien wil wees. 

IS HY JALOERS? 

Kom ons soek wat die Bybel hieroor leer. 

Exodus 34:14: Die Here se Naam is ....................................‘n ...........................God is Hy. 

Exodus 20:5: God is’n jaloerse God wat ……………………………………………………………………… 

Jaloers beteken Hy het ons so life dat Hyo ns net vir Homself wil hê. 

Hy wil hê ons moet net met Hom gesels en nie met beelde nie. Daarom wil Hy nie afgebeeld wees 
nie. Hy is so jaloers dat Hy mense straf wat Hom deur beelde wil aanbid. 

 

DIE JODE AANBID VERKEER 

Die Jode glo in God, maar aanbid Hom so verkeerd. Hier volg ‚n paar voorbeelde van hoe hulle Hom 
verkeerd aanbid het. 

• Exodus 32:4: Aaron maak ’n.....................................en sê: Dit is jou gode. 

• 2 Konings 18:4: Vir wie het hulle hier geoffer? ............................................................ 

• 1 Samuel 8:7: Die volk verkies ’n........................................................ in die plek van God. 

• Jeremia 7:4: Roep hulle uit: Die Here se .................................................... is dit. 

Iets wat baie mooi is, kan later in die plek van God kom. Ons het nou gesien hoedat die koperslang, 
die temple en ‘n koning verafgod word. 

AANBID EN DIEN MY SO 

God is onsienbaar en Hy wil geen voorstellings van Hom hê nie. 

Exodus 33:20: Jy kan My aangesig nie sien nie, want geen mens kan MY sien en 
…………………………………………………………………………………………………………………………. Ons moet dit so 
aanvaar. Ons moet ook verder aanvaar dat Hy nie deur beelde aanbid wil word nie. Ons voorstellings 
en beelde van Hom is verkeerd en eensydig. Beeldjies, hoe mooi en duur ook al, is hard, gevoelloos, 
breekbaar en kan wegraak. God is nie hard, gevoelloos, breekbaar en wegraak. Hy kan mos nie 
wegraak nie. Beeldjies gee ook so ‘n verkeerde voorstelling van God, veral aan ons Moslem vriende. 

God hou daarvan om aanbid te word. Psalm 145:18: Die Here is naby almal wat Hom ……………. 
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………………………., almal wat Hom in ……………………………………. aanroep.  Johannes 4:24: Die wie Hom 
aanbid moet Hom deur die ………………………………….. en in ................................... aanbid. Ons moet 
Hom opreg en met volle oorgawe en vertroue aanbid. Wanneer ons Hom reg wil aanbid, moet ons 
Homo ok in waarheid aanbid. Die Here Jesus het in Johannes 14:6 gesê: Ek is die weg, die ………….. 

.................. en die lewe. Daarom bid ons in die Naam van Jesus Christus. 

’n Beeld moes die mense aan God herinner. Ons is Sy getuies. Ons Lewe moet deur die Bybel gevorm 
word. So word ons Sy beelddraers en herinner ons mense aan God. 

Die Here Jesus is die enigste regte beeld van God. Hebreërs 1:3:- Hy is die ......................................... 

..........................................van die wese van God. Ander beelde is dus glad nie nodig nie. 

Nou moet ek besef hoe noodsaaklik dit vir my en die kerk is om gereeld by die erediens saam te 
kom. Daar kan ons God van harte aanbid en leer om Hom te dien. 

VRAAG: Wat beteken dit as God sê Hy is jaloers? 

ANTWOORD: God het ons baie life. Hy wil nie hê ons met Hom deur beelde aanbid nie. 

VRAAG: Hoe het die Jode God deur beelde probeer dien? 

ANTWOORD: Hulle het op die goue kalf, die koperslang en die tempel vertrou in plaas van op God. 

VRAAG: Hoe moet ek God aanbid? 

ANTWOORD: Ek aanbid Hom in die Naam van die Here Jesus en in gees en in waarheid. 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Hoe maak hierdie godsdiens die godsdiens makliker en oortree dan die 
tweede gebod? 

1 Konings 12:28-
33 

Dag 2 Hoe voel God as Aaron die goue kalf maak? Exodus 32:1-10 

Dag 3 Is daar nog gode volgens Jesaja 45:17-25? Skryf vers 22 voluit. Moes hy 
hom nie net tot sy persoonlike sake bepaal het nie? 

Jesaja 45:17-25 

Dag 4 Hoe het Josia die tweede gebod gehoorsaam? 2 Kon 23:1-7; 
10,14,15,24 

Dag 5 Hoe is die Here barmhartig as ons Hom reg dien en aanbid? Klaag 3:22-25 

Dag 6 Wat sal gebeur met die wat op gesnede beelde vertrou? Jes 42:17 

Dag 7 Waarvan is dié afgode gemaak? Jes 44:4-17 

 

OEFEN 

Knoop ’n gesprek aan oor die dra van beeldjies en die prentjies van die Here wat ons te koop kry. 

Verduidelik dan hoe die Here werklik gedien wil wees en wie Sy beelddraers is. 
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Reis 22: Ek eer Sy Naam en Dag 
 

INLEIDING: 

Die doel met vandag se reis is dat ek sal leer dat die Here een dag in die week spesiaal vir Hom 
uithou waar ons Sy Naam moet eer. 

 

Na afloop van hierdie reis sal ek kan verduidelik: 

• Waarom ons die rusdag op Sondag het 

• Hoe ons die Naam van die Here moet eer 

SONDAG WAAROM? 

Die Jode erken die sabat, Saterdag, as hul rusdag. God het dit in die vierdie gebod van hulle gevra. 

Exodus 20:8-11: Gedenk die sabbatdag dat jy dit ........................................ . Ses dae moet jy arbeid 
en al ....................................  Daarom het die Here die sabbatdag .......................................... en dit . 

................................................................... 

Maar waarom het ons dan vandag die rusdag op Sondag en nie meer op Saterdag nie? Kom ons 
ontdek in die Bybel hoe dit gebeur het. 

Wat het op hierdie Sondag gebeur?  Joh 20:1 

Waar was die dissipels dié Sondagaand?  Joh 20:19 

Waar was die dissipels die volgende 
Sondagaand? 

 Joh 20:26 

Wat moes hierdie gemeente op Sondae 
doen? 

 1 Kor 16:1-4 

 

Na die opstanding van die Here Jesus het die dissipels op Sondae byeengekom. Omdat Sondag toe 
nog nie ’n vakansiedag was soos vandag nie, het hul Sondagaande hul dienste gehou. Omdat die 
Here Jesus op Sondag opgestaan het en die dissipels daarna op Sondae vergader het, is dit vandag 
nog die kerk se gebruik om ook op Sondae hul eredienste te hou. 

Sondae word dan die dag vir sport, kuier, studeer en werk. Wanneer ’n mens so betrokke raak om 
Sondae die Here te dien, is daar net nie meer tyd vir so iets nie. 

EK EER SY NAAM 

Mense kan baie vloek. By party is dit ’n gewoonte om die naam van die Here sonder respek te 
gebruik. Hulle maak asof Sy naam niks weeg nie. As ek God se Naam onteer, onteer ek Hom. Die 
Here sal die een wat Sy naam ydelik gebruik, nie ………………………… laat bly nie Exodus 20:7. 

Sommige christene gebruik die naam van die Here so baie in hul gebed, dat dit klink asof hulle vloek. 
Die Here wil hê ons moet Sy Naam gebruik. Ons moet dit met respek gebruik. Die Here Jesus leer ons 
in Matteus 6:9 bid: Laat U Naam .................................................................................. 

Hier volg ’n paar wenke hoe om die Naam van die Here met respek te gebruik: 
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• Deur Hom as Vader aan te spreek as ek bid 

• Deur te erken en te vertel dat Hy sondaars uit hul sonde kan red end at Hy geredde sondaars 
beskerm 

• Deur, veral saam met die kerk, lofliedere tot Sy eer te sing deur Sy Naam aan te roep as ek 
bid en wanneer ek Sondae saam met die kerk aanbid. 

• Deur Sondae my dankoffer na die huis van die Here te bring 

• Deur altyd die waarheid te praat 

• Deur siekes en ouer mense wat alleen voel, te besoek en hulle te herinner dat die Here hulle 
nie vergeet nie. 

• Deur nie te vloek en Sy Naam in die modder te vertrap nie. 

• Deur nie onnodig te sweer nie. Laat julle ja eenvoudig ....................... wees en julle nee 
...................... Matteus 5:37. 

Uit dankbaarheid vir ons verlossing moet ons elke dag Sy Naam eer. Een dag van die week moet 
ons egter spesiaal vir die doel afsonder.So heilig ons die dag van die Here. 

Sondae moet ek saam met die gemeente in die erediens bymekaarkom. Daar leer ons hoe om 
tot eer van die Here te lewe gedurende die week wat voorlê. 

VRAAG: Waarom hou ons die rusdag op Sondag? 

ANTWOORD: Omdat Jesus op Sondag opgestaan het. Die christene het van daardie dag af op 
Sondae bymekaar gekom. 

VRAAG: Hoe moet ek die Naam van die Here eer? 

ANTWOORD: Ek eer die Naam van die Here deur dit met respek te gebruik. 

 

DWARS 

1 Party mense............................ook as hulle bid 
2 Sondae was toe nog nie ‘n ………………….dag soos vandag nie. 
3 Ek eer Sy Naam en dag as ek Sondae saam met kerk Hom........................................ 

 

    4  2           

                 

  1               

                 

        3         

  5        10       

                 

     8      11      

6                 

     7       9     

                 

 

AF 

4 Wanneer mense .......................trap hulle die Here se Naam in die modder. 
5 Jesus het op Sondag ................................ 
6 Wanneer ek Sondae die Here ..................... is daar nie tyd vir sport nie. 
7 Sondae woon ek saam met die kerk die ..................... by. 

11 As ek God se Naam onteer, ..................ek Hom. 
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OP 

8 Ons moet altyd die Here se Naam met …………………….gebruik 
9 Op ..................... het die dissipels bymekaar gekom. 
10 Vloek beteken om die Here se ............................ydelik te gebruik. 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Die Naam van die Here is ..................................................... 
Skryf dit in jou eie woorde hoe jy dit verstaan. 

Spreuke 18:10 

Dag 2 Sewe seuns misbruik die Naam van Jesus. Wie was hulle en wat het met 
hulle gebeur? ............................................................................................... 

Han 19:11-16 

Dag 3 In wie se naam word ons gedoop? Matt 28:26-20 

Dag 4 Wie was hierdie jongman wat tydens nagmaal aan die slaap geraak het? 
Wat het met hom gebeur? 

Han 20:7-12 

Dag 5 Die Naam van Jesus is bo elke naam. Elke knie sal voor Hom buig en elke 
tong sal bely .............................................................................................. 

Fil 2:9-11 

Dag 6 Waaraan moes die Jode op die sabbat terugdink? Deut 5:12-15 
Exodus 20:8-11 

Dag 7 Van watter gewoonte van Jesus skryf Lukas hier? Luk 4:16-19 

 

OEFEN 

Verduidelik aan ’n persoon wat baie vloek dat hy/sy daardeur die Here se Naam onteer. Moedig hom 
aan om die Here se Naam met respek te gebruik. 

      OF 

Vra aan ’n lid van die getuienisaksie van die kerkleiers hoe jy as jongmens met die getuienisaksie kan 
help. 

      OF 

Verduidelik aan ’n sabbatariër of Jood waarom jy Sondae kerktoe gaan en nie Saterdae nie. 
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Reis 23: Liefde teenoor haat 
 

INLEIDING: 

Jongmaats kla dikwels: Ai, my ouers verstaan my nie. My ouers is so onbillik. Aag, hulle is outyds. 
Soms loop jongmense weg van hul ouerhuis tot groot verdriet van hul ouers. Ouers sê weer van 
hulle kinders: Aag, my kind is so opstandig. My kind is so onbeskof met my. Wie se kant kies God 
nou? Kies Hy my kant of my ouers s’n? 

In vandag se reis gaan ons leer dat die Here nie sonder meer kant kies nie. Die Here spreek vir ons en 
ons ouers aan en sê ons moenie haat nie maar mekaar liefhê en respekteer. 

Na afloop van hierdie reis sal ek: 

• Die vyfde en sesde gebooie sonder hulp kan neerskryf 

• Kan verduidelik hoe die Here my ouers en alle gesagsfigure aanspreek 

• Die noodsaaklikheid vir eerbied en gesag kan verduidelik 

• Kan verduidelik dat in die wêreld van haat en moord, ek as christen moet liefhê. 

Exodus 20:12: .......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. vyfde gebod. 

 

DIE BYBEL, OUERS EN GESAGSFIGURE 

Wat verwag die Bybel van ouers en gesagsfigure? 

Efesiërs 6:4:  En vaders, moenie jul kinders ................................................................. maar maak hul 
groot met ....................................................................................... soos die Here wil. 

Spreuke 14:31: Wie die geringe verdruk, versmaad ............................................................................... 

Die Bybel praat baie duidelik met ouers en alle gesagsfigure: Moenie jul kinders en ondergeskiktes so 
behandel dat hulle opstandig word nie. Moenie hulle verdruk nie. 

Dis nie net ouers wat onbillik optree nie. Ook die sokker en netbal kapteins, die staat, die 
onderwyser, die skoolprefek en my werkgewer word hier aangespreek. God spreek elke gesagsfiguur 
wat sy mag misbruik, aan. Christen jongmense voel baie keer verontreg omdat hulle die vyfde gebod 
los van die Nuwe Testament lees. Nee, Pa, Ma en alle gesagsfigure word aangespreek. 

DIE BYBEL EM MY EERBIED VIR GESAGSFIGURE 

Kom ons kyk wat die wyse Salomo ons oor eerbied leer: 

Spreuke 1:18 My seun, luister na ............................... en verwerp nie die onderwysing van jou 
moeder nie. 

Spreuke 12:1 Hy wat tug liefhet, het kennis lief; maar wie teregwysing haat is 
......................................................................... 

Spreuke 13:1 ’n ......................................... seun luister na die tug van sy vader maar die 
.................................. hoor nie na berusting nie. 
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Paulus herinner vir Timoteus dat soos die einde naderkom, sal mense ongehoorsaam raak aan hul 
ouers – 2 Tim 3:2. 

Nouja, dis duidelik. Maar wat staan my te doen as my ouers of ander gesagsfigure onbillik teenoor 
my is?  

Wat het Sem en Jafet met hul dronk vader gedoen nadat hul broer met hom gespot het? Genesis 
9:18-29 veral vers 23. Sem en Jafet het die naaktheid van hul vader ……………………………………………… 

Soms word ons genoodsaak om ons ouers en gesagsfigure aan te spreek. Ons moet dit altyd met die 
nodige eerbied, respek en in liefde doen. 

Hoe verstaan jy nou die gebod? Moet ek nog onder my ouers en gesagsfigure staan al is hulle soos 
Noag? Bespreek dit in hierdie reis. 

Die vyfde gebod sê vir alle gesagsfigure: Moenie jul mag misbruik nie. 

 

SESDE GEBOD 

Exodus 20:13: Jy mag nie ........................................................................................................... 

LIEFDE OF HAAT 

Waarom mag ’n mens nie iemand doodmaak nie?  Gen 9:6: Hy wat die bloed van ’n mens vergiet, sy 
boed sal deur ’n mens vergiet word; want God het die mens ................................................................ 

Wanneer ons die sesde gebod los van die res van die Bybel lees, sien ons net ’n stukkie van die 
waarheid raak, naamlik, moenie moor nie. In die lig van die Nuwe Testament sê die sesde gebod veel 
meer. Dis nie net ’n kwessie van nie doodslaan nie. Dis ’n kwessie van liefhê. 

Matteus 5:21-22: Elkeen wat vir sy broer/suster ......................................... is, is strafbaar. 

1 Johannes 3:15: Elkeen wat sy broer/suster ……………………………………………. is ‘n moordenaar. 

 

Haat, skinder en jalousie word deur die wêreld aanvaar en aangemoedig. Die Bybel leer vir my as 
christen dat ek moet liefhê en nie moet haat nie. Haat is moord. Daarom bid ek soos Jesus my in die 
Onse Vader geleer het: …………………………….. en vergeef on sons oortredinge soos on sook vergewe 
wat teen ons oortree. 

VRAAG: Wat leer die vyfde gebod vir my? 

ANTWOORD: Die vyfde gebod leer my dat gesagsfigure moet eer. Indien ek ’n gesagsfiguur is, 
moet ek nie my mag misbruik nie. 

VRAAG: Wat leer die sesde gebod vir my? 

ANTWOORD: Die sesde gebod leer my dat ek my medemens moet liefhê, vergewe en nie moet 
haat nie. 

 

WAAR OF ONWAAR? 

1 Ouers verstaan nooit hul kinders nie W O 

2 Alle kinders is onbeskof met hul ouers W O 

3 Ek moet my medemens dikwels vergewe W O 
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4 God wil nie hê dat ons moet moor nie W O 

5 Die vyfde gebod praat net met kinders W O 

6 Wanneer die sokkerkaptein onbillik teenoor sy spanlede optree en sy mag 
misbruik, oortree hy die vyfde gebod 

W O 

7 Dis ’n teken van liefde as vaders hul kinders terg W O 

8 Moord is wreed maar haat is nie erg nie W O 

9 Gesagsfigure wat hul ondergeskiktes mishandel, maak hulle opstandig W O 

10 Jy is ’n moordenaar wanneer jy jou broer haat W O 

11 Ongehoorsaamheid aan gesagsfigure is ‘n teken van die eindtye W O 

12 Ons mag nooit ’n gesagsfiguur vermaan nie W O 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Waaraan dink God as gesagsfigure die Here se kinders mishandel? Wat 
belowe Hy in vers 6? 

Exodus 6:1-4 

Dag 2 Wie was hierdie vader en sy opstandige seun? Waarom was hulle so stout? 
Wat was die gevolg vir al drie? 

2 Sam 18:19-
31 

Dag 3 Die predikant met die twee stout seuns. Wie was hulle? 1 Sam 2:12-25 
1 Sam 3:13 
1 Sam 4:15-18 

Dag 4 Die vreugde van gehoorsaamheid. Wie was hierdie seun en wat het sy 
moeder met hom gedoen? 

1 Sam 2:26 
1 Sam 1:20-28 

Dag 5 Wat is in die hart voordat ’n mens moord pleeg? Vir wie moet ons liefhê? Matt 5:21-26 
Matt 5:44-47 

Dag 6 Die liefde is ................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

1 Kor 13:4-8 

Dag 7 As jy jou broer nie liefhet nie ......................................................................... 
......................................................................................................................... 

1 Joh 3:10-17 

 

OEFEN 

Vra aan ‘n lidmaat of hy/sy reken dat daar genoeg liefde in die kerk is. Bespreek dan wat jy kan doen 
om te help dat lidmate meer liefde vir mekaar sal hê. 

     OF 

Indien enige gesagspersoon jou onlangs veronreg het, bespreek Efesiërs 6:4 met hom/haar. 

     OF 

Verduidelik aan ’n persoon wat up jou neersien vanweë jou afkoms, geleerdheid, woongebied of 
werk dat sy/haar optrede jou seermaak. Moedig hom/haar aan om nie so hooghartig op te tree nie 
maar om lief te hê. 

      OF 

Bespreek met ’n diaken of maatskaplike werker wat die kerk kan doen aan die probleem van die baie 
moorde, verkragtings en aanrandings wat voorkom. Lei hom/haar na die wortel van die probleem, 
naamlik, die haat. 
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Reis 24: Die vreugde van ‘n gelukkige huwelik 
 

INLEIDING: 

Die doel met hierdie reis oor die sewende gebod is om my te wys dat my gebruik van die seksdrang, 
my huwelik kan maak of verwoes. 

Na aflooop van hierdie reis sal ek: 

• Die 7de gebod kan neerskryf 

• Die vier vlakke van seks kan opnoem en die betekenis daarvan kan verduidelik 

• Kan verduidelik dat die Here my seks gun 

• Hoe egbreuk my huwelik verwoes en 

• Kan noem hoe ’n jongmens hom/haar vir sy/haar huwelik kan voorbrei 

Exodus 20:14: Jy mag nie ...................................................................................................................... 

SEKS OP VIER VLAKKE 

Noem jy die woord seks dan verstaan die meeste jongmense seksuele gemeenskap. Hierdie 
opvatting van seks verwoes so baie lewens. Om die seksdrang beter te verstaan verduidelik ons dit 
met hierdie skets. 

VLAK 1 SELFONTDEKKING

 

Op vlak een van seks voel ek ek is ’n man of ’n vrou. 

’n Dame groet jou net, jou hart slaan bollemakisie en  

Jy voel, o, ek is ’n man! Julle raak nie eens aan mekaar nie, maar, dis ’n vorm van seks. Wanneer jy 
getroud is moet jy nog steeds jou maat so ”man“ of ”vrou“ laat voel. As hierdie vlak van seks nie 
ontwikkel nie, sal die volgende vlakke van seks maklik skeef groei. 

VLAK 2 EK PLESIER MY MAAT 

Op vlak 2 vind ligte liefkosings plaas. Dit begin bt briefies vir mekaar skryf en blomme gee. As julle 
stap, skraap jy al jou moed bymekaar om net haar/sy hand te raak. As jy soen, is dit ’n ligte 
piksoentjie. Julle gesels oor alles onder die son en wil gedurig bymekaar wees. Alles is op die plesier 
en gelukkig maak van jou maat ingestel. Hierdie vlak van seks word ook maklik in die huwelik 
afgeskeep. 
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VLAK 3 EK PLESIER MYSELF 

Op vlak 3 word die liefkosings al hoe warmer en meer intiem. Dit gaan ook al meer oor my eie plesier 
en ek verloor al hoe meer beheer oor my eie gevoelens. Ons tongsoen en kyk hoe ver ons kan gaan. 
Ons hou net nie gemeenskap nie. 

VLAK 4  GEMEENSKAP 

Op hierdie vlak gaan ons oor tot geslagtelike omgang. 

 

DIE BYBEL, SEKS EN MY HUWELIK 

Daar is seker nou ’n hele paar vrae in jou gemoed? Gun die Bybel my nie uiting van seksdrang nie? 

Wat mag ek en wat mag ek nie? Wat sê die Bybel van seks met die oog op huweliksgeluk? Wanneer 
word seks egbreek? 

Lees die volgende tekste in jou Bybel en sê of jy reken die Bybel gun ons huweliksgeluk: 

Efes 5:25 Mans julle moet 
....................................................................................................................................... 

Efes 5:32 ‘n Vrou moet aan haar 
man.................................................................................................................................. 

Pred 9:9 Geniet die lewe met die vrou wat 
.......................................................................................................................................... 

 

Die Here wil hê dat ons ons huwelik moet geniet. Hy gun on sook die seksuele genietinge in die 
huwelik. Wanneer ’n gelowige man en vrou mekaar gelukkig maak in hul huwelik, word die Here se 
Naam verheerlik. 

EGBREUK EN MY HUWELIKSGELUK 

Egbreuk is nie net wanneer ’n man of vrou uit hulle huwelik uitbreek nie. Dis ook nie net wanneer 
iemand by ’n ander huwelik inbreek nie. Wanneer ’n ongetroude paar voor die huwelik seks op vlak 
4 beoefen het, het ook dit nadelige gevolge van egbreuk. Sulke mense voel in die huwelik skuldig en 
misbruik. Selfs hul sekslewe raak dikwels eentoning. Vir ongetroudes is seks op vlak 4 ’n baie swak 
fondament vir ’n gelukkige huwelik. 

Vermy die ......................................................... wat ’n jongmens in gevaar bring - 2 Tim 2:22. 

My seun, as die sondaars jou wil verlei moet jy nie ……………………………………. nie - Spr 1:10 

Hy wat met ’n vrou owerspel pleeg is ....................................................... hy wat sy lewe verwoes 
doen soiets - Spreuke 6:3. 

Vermy die ……………………………………………….. wat ’n jongmens in gevaar bring  2 Timoteus 2:22 

My seun, as die sondaars jou wil verlei 
moet jy nie……………………………………….. 

 
........................................... nie 

Spreuke 1:10 

Hy wat met ’n vrou owerspel pleeg is ……… …………………………hy wat sy lewe 
wil verwoes doen soiets. 

Spreuke 6:3 

 

  



86 
 

VOORBEREIDING VIR ‘N GELUKKIGE HUWELIK 

‘n Mens berei jou vir die eksamen, sportwedstryd of jou werk voor. Maar sukses in die huwelik, so 
reken ons, moet vanself kom. Dis tragies. 

Die volgende wenke kan jou help in die voorbereiding van jou huwelik: 

1 Sien ’n gelukkige huwelik as iets waarmee jy die Here wil verheerlik en jou maat mee wil 
gelukkig maak. Dis nie iets wat jy wil besit nie. 

2 Leer om te gesels: Dit beteken nie jy moet al jou geheime uitlap sodat ander jou kan beskinder 
nie. Oefen om oor jou en jou maat se gevoelens te gesels. Gesels oor aangename en 
onaangename gevoelens. 
Hoe voel jy en jou maat oor: Godsdiens, besteding van geld, seks voor die huwelik, skoonouers, 
alkohol, dwelms, rook, kinders en jou vriende? 

3 Kan jy jou maat vertrou? 
Kon Simson vir Delila vertrou? 
Kon Potifar sy vrou vertrou? 
Kon Josef homself vertrou? 

4 Geniet jou vriendskappe met die teenoorgestelde gesalg. Leef rein. 
Gelukkig is die wie.......................................................................................................Mat 5:8 
Drink water uit jou......................................................................................................Spr 5:15 
Julle liggame is ‘n …………………………………………..........................van die Heilige Gees 1 Kor 6:19-20 
Elkeen wat na ‚n vrou kyk om haar te ....................................................................................... 
het reeds in sy hart .................................................................................................... Mat 5:27-28 
Moenie so haastig wees om met jou maat op vlak 3 te kom nie. Dis nie ’n kuns nie. 
As jy vlak 3 vir die verlowing en vlak 4 vir die huwelik hou, sal jy baie wen 

 

Die storieboeke, films, TV en advertensies buit seks so uit dat ons ’n verkeerde idee daarvan vorm. 
Ons verwagting van seks en die huwelik groei dan skeef. Vra die Here Jesus om jou gedagtes daarvan 
te reining. Wanneer Satan jou seksdrang as aas gebruik om jou mee te verlei en jy so magteloos voel, 
moet jy net onthou: Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is gedoop. Ek is Syne. Hy is myne. 

VRAAG: Wat is die 4 vlakke van seks? 

ANTWOORD: Die 4 vlakke van seks is selfontdekking, plesier van my maat, plesier van myself en 
gemeenskap. 

VRAAG: Gun die Here my seks? 

ANTWOORD: Die Here gun my seksuele gemeenskap in my huwelik. 

VRAAG: Verbied die gebod net huweliksontrou? 

ANTWOORD: Nee, dit verbied ook seks op vlak 4 vir ongetroudes. 

VRAAG: Moet ’n mens jou vir jou huwelik voorberei of kom huweliksgeluk vanself? 

ANTWOORD: Die Here gun ons huweliksgeluk. Ons moet ons self goed vir die huwelik voorberei. 

 

Maak die volgende onwaar stellings waar: 

Seks is slegs geslagsgemeenskap  
................................................................................................................................................................ 

’n Mens kan nie jou jou maat vertrou nie 
.................................................................................................................................................................. 

Huweliksgeluk kom vanself 
.................................................................................................................................................................. 

Daar is net 1 vlak van seks 
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.................................................................................................................................................................. 
Wanneer ‘n man en vrou hul huwelikslewe geniet is dit sonde 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

As ek hom/haar liefhet kan ons maar saamslaap 
.................................................................................................................................................................. 

‘n Mens moet oppas vir te gelukkig wees in jou huwelik 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Die jong koning se moeder gee raad oor die liefde. Waarteen waarsku sy 
hom? 
Watter tipe vrou beveel sy vir haar seun aan? 

Spr 31:1-7 
 
Spr 31:10 

Dag 2 Kan ’n vrou vir haar man sê: Ek wil bid en kan nie omgang hê nie? 1 Kor 7:1-9 

Dag 3 Wat het hierdie man deur sy venster gesien? Spr 7 

Dag 4 Hoe verstaan jy vers 15? Lees die hele hoofstuk Spr 5:1-22 

Dag 5 Waarvoor is my liggaam en sy drange daar? 1 Kor 6:12-20 

Dag 6 Hoe het Josef uit hierdie versoeking gekom? Gen 39:1-23 

Dag 7 Stadig met die liefde. Hoe verstaan jy vers 7? Hoogl 2:1-7 

 

OEFEN 

Vra aan ’n huwelikspaar wat baie gelukkig getroud is wat ’n mens moet doen om mekaar so gelukkig 
te kan maak. 

     OF 

Besoek ’n vriend wat die 7de gebod oortree het en bemoedig hom/haar. 

     OF 

Bespreek met jou vriend/in wat hy/sy reken ’n huwelik baie sterk sal maak. 

     Of 

Bespreek met jou ouers watter tipe lewensmaat hulle eendag vir jou gun. 
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Reis 25: Die krag van die tong 
 

INLEIDING: 

Dié weggesteekte klein liggaamsdeeltjie, skryf Jakobus, het groot krag. Ja die tong kan baie gevaarlik 
wees. Om hom te beheer en reg te gebruik is regtig nie maklik nie. 

In vandag se reis gaan ons leer van van die gevare, maar ook van die krag van die tong. 

Na afloop van die reis sal ek kan verduidelik: 

• Dat die tong uiters gevaarlik is wanneer ek dit verkeerd gebruik. 

• Dat die tong baie krag het wanneer ek dit reg gebruik. 

DIE TONG IS GEVAARLIK 

Die negende gebod sê: Jy mag geen 
....................................................................................................................................................Ex 20:16  
Dié gebod beskerm dus my naaste se goeie naam. Wat sê die Bybel oor die gevare van die tong? So 
is die tong maar ’n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit ..................................................................... 
’n Klein ........................................................ kan ’n groot bos aan die brand steek. 

Die tong is ook ’n........................................................... ‘n wêreld ongeregtigheid. Geen mens kan die 
tong ………………………………………. Nie. Dis vol dodelike gif - Jakobus 3:3-8. 

Ja, dis met die tong dat ons, wanneer ons jaloers is, ons naaste se goeie naame vergiftig. Hulle ....... 
.......................................................................................................... en praat kwaad – Rom 1:29,30 

Moenie ...................................................... nie – Lukas 6:37 

Valse lippe is vir die Here ’n................................................................................... Spr 12:222 

Wie is die leuen se pa? – Joh 8:44 

 

Wanneer die duiwel nog ’n woonplekkie in ons gedagtes en hart het, kom die leuens by ons tong uit. 
Dan trap ons met ons tong ons naaste se goeie naam in die modder. Hierdie tong is gevaarlik. Ons 
hoor dit wanneer mense lieg, skinder, stry, beledig, woorde verdraai of hulleself verontskuldig --- 
alles net om hulleself te bevoordeel. Maar kan die tong dan net vir die duiwel gebruik word? 

DIE TONG IS STERK EN MAGTIG 

Wanneer Jesus my lewe beheer gebruik Hy my tong in Sy diens. ‘n Tong waarmee ek vir Hom getuig 
vul my lewe en krag. 

Dan bid ek: Mag wat ek …………………………………….. en wat ek dink tog vir U 
aanneemlik wees, Here. 

Psalm 19:15 

Dan …………………………………………………………………………………………… ek leuentaal Spreuke 13:5 

Dan loof ons die ………………….......................………………………………..met die tong Jakobus 3:9 

..........................................psalm .........................................................tot Sy eer 1 Kronieke 16:9 

Dan praat ek die .................................................................................................. Efes 4:25 

Met die Here en die liefde wat ons hart regeer, raak waarheid praat ’n 
vreugde. Die liefde verheug hom oor die ............................................................. 

1 Kor 13:6 

 

As die Here my lewe beheer, gebruik ek my tong om my naaste se goeie naam te beskerm. Ek kan 
ook soveel liefde in my woorde sit, dat ander sal aanvoel ek het hulle lief. Dis nogal vreemd né. Gaan 
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jy so van jou naaste praat? Jakobus skryf dat dit baie moeilik is. Dis tog moontlik. Daarom bid Dawid 
in Psalm 141:3:  Sit ‘n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê. 

DIE TONG EN DIE WAARHEID 

Pilatus stel aan Jesus die vraag: Wat is waarheid? Joh 18:38. Jesus antwoord weer Thomas se vraag 
en sê: Ek is die waarheid - Joh 14:6. 

Die grootste Waarheid waarvan ons moet praat is Jesus Christus. Wanneer ons van Hom praat, 
getuig ons. Wanneer my naaste in die modder lê, kom ek met die groot Waarheid, Jesus Christus, na 
Hom. Jesus is die kragtige Waarheid. Hy kan en wil ons verlos van die vader van die leuen. 

Die spreekwoord sê: Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Waarvan loop jou mond oor? 
Die kerkleiers beskou dit as so belangrik om van die groot Waarheid te getuig dat die kerkleiers, ring 
en sinodekommissies vir getuienis-aksie het. 

VRAAG: Wat verbied die negende gebod? 

ANTWOORD: Dit verbied my om leuens te vertel om myself te bevoordeel en my naaste te 
benadeel. 

VRAAG: Wat gebied die negende gebod? 

ANTWOORD: Dit gebied my om altyd die waarheid te praat en van die Waarheid, Jesus Christus te 
getuig. 

 

WAAR OF ONWAAR 

1 Die negende gebod handel oor ons geld W O 

2 As iemand lieg moet ek stilbly W O 

3 ’n Christen hoef nie te getuig nie W O 

4 Die negende gebod word vandag baie oortree W O 

5 Wanneer jy ’n motor verkoop, kan jy die foute verswyg W O 

6 Wanneer ander my naaste se naam in die modder getrap het, kan ek dit regstel W O 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Wat is die gevolg van die leun? Spr 12:22 en 19:5 

Dag 2 Polisie omgekoop om te lieg. Wat was hierdie leuen? Mat 28:11-15 

Dag 3 Hoe het die stadsklerk se tong die betoging beïndig? Han 19:23-40 

Dag 4 Wat doen die goddelose hier met hul tong? Ps 50:19,20 

Dag 5 Wie gee ons die krag om van die waarheid te getuig? Han 1:8 

Dag 6 Die diaken praat die waarheid. Wat het dit hom gekos? Han 7:51-60 

Dag 7 Waarom is hierdie vriend onbetroubaar? Jer 9:4-5 

 

OEFEN 

Indien jy vir iemand ’n leuen vertel het, besoek hom, vra hom om verskoning en verduidelik aan hom 
hoe jy die negende gebod verstaan. 

     OF 

Let fyn in jou gesprekke op hoedat mense die waarheid verdraai. As jy dit agterkom, noem dit en stel 
dit reg. Verduidelik dan die negende gebod se betekenis. 
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     OF 

Gesels met ’n persoon wat ’n ander een beskinder het. Verduidelik die negende gebod aan 
hom/haar. 

     OF 

Doen iets om iemand wie se naam onskuldig in die modder gegooi is weer reg te stel 
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Reis 26: Liefde oorwin slegte gewoontes 
 

INLEIDING: 

My geloofsvormingsreis is nou byna verby. Ek gaan binnekort belydenis van geloof aflê. Hoe leef ek 
as christen? 

In hierdie reis oor die tiende gebod gaan ek leer hoedat ware liefde die slegte begeertes uit my lewe 
verdryf. 

Na afloop van hierdie les sal ek in staat wees om te verduidelik dat: 

• Die tiende gebod die deel van my lewe raak wat niemand sien nie 

• Daardie onsienlike deel die broeiplek van my sonde is en 

• Daardie onsienlike deel van my lewe met Christus en Sy lewe vervul moet wees 

DIE 10DE GEBOD KYK DIEP IN MY LEWE 

Exodus 20:17  Jy mag nie begeer nie 

   

Vreemde mense sien net my 
optrede. Dis baie oppervlakkig 

My vriende en familie sien 
dieper. Hulle sien selfs my 
gevoelens  

Die 10de gebod sien dwarsdeur 
my. Dit sien my weggesteekte 
begeertes en wys dit vir my 

 

By vreemdes, my vriende en familie kan ek nog verby kom. Die Here kyk met Sy tiende gebod 
dwarsdeur my. 

DIE BROEIPLEK VAN MY SONDES 

Het jy al opgetel hoe goed die slang, skilpaaie en voëls, die eiers wat hulle gelê het wegsteek. En op 
‘n dag kruip klein skilpaadjies uit die sand en klein voëltjies kom uit nessies. Satan lê sy sonde eiers in 
my hart en gedagtes. Hy wag dan dood onskuldig. Stadigaan kruip die sondewoorde en sondedade 
uit my lewe. Hoe meer ek in my gedagtes op my sonde broei, hoe sterker word my begeertes om die 
verkeerde dinge te doen. Op ’n dag skrik ek, want ek kry die sonde nie gekeer nie. 

Dan is dit gewoonlik te laat, want my lewe is teen daardie tyd al so verwoes. In die “Good News 
Bible” lees ons wat die Here van ons begeertes en gedagtes sê: Proverbs 4:23: “Be carefull how you 
think; your life is shaped by your thoughts”. Skryf dit in Afrikaans oor …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-------

optrede

handelinge

----
dieper 

gevoelens
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WAAR DIE LIEFDE HEERS 

Die Here Jesus leer ons bid: Laat ons nie ………………………………………………….kom nie maar verlos ons 
van die bose - Matteus 6:13. 

Wanneer die lig van die Bybel die donker kamer van my begeertes verlig, openbaar dit ’n hele boel 
weggesteekte sondes. Ek moet hierdie vuil begeertes en gedagtes aan Christus oorgee. Hy moet dit 
deur Sy bloed skoonmaak. Dan moet ek Hom vra om in my gedagtes en begeertes te woon. 

Rig julle gedagtes op die dinge wat ....................................................... is Kolesense 3:1-2. Wanneer 
ek hierdie begeertes en gedagtes aan die Here gee verander my gesindheid en optrede. Nou heers 
die liefde in my. Ek maak dan ’n skat ....................................................... bymekaar Matteus 6:19.  

Nou moet ek met myself eerlik wees. Wanneer die tiende gebod my bewus maak van sondige 
begeertes, moet ek dit nie goedpraat of dit probeer onderdruk nie. 

Ek moet dit reguit vir Christus vertel. Ek moet byvoorbeeld vir Hom sê: “Here ek begeer nou om 
onsedelik te wees: Dis iets vreesliks. Ek voel so magteloos. Ek weet u kan my begeertes verander". 

Iemand het die Here eenkeer so gedank: “Here, dankie dat U my smaak vir die sonde weggeneem 
het“. As Hy die smaak vir die sonde wegneem, gee Hy my ‘n nuwe smaak. Dis die smaak en begeerte 
om lief te hê. 

Ek kan nie net die slegte begeertes uit my lewe laat verwyder nie. Die plek wat die slegte begeertes 
vroeër ingeneem het, moet nou deur die liefde gevul word. Dan is die nuwe begeerte in my hart om 
die Here te dien. 

Hierdie nuwe begeerte ontstel satan. Hy probeer dit gedurig smoor. Uit dankbaarheid vir 
verandering in my, sal ek die Here woonplek tot in my begeertes gee. Hoe meer ek die Here en my 
naaste liefhet, hoe minder vatplek het die satan op my begeertes. 

Ek moenie net begeer nie. Ek moet onthou ek behoort nie aan myself nie. Hy is die Here. Ek is aan 
Hom verbind. Hy is myne: Ek is Syne. Ek behoort aan Hom. 

VRAAG: Waarom sê ons dat die tiende gebod diep in my lewe kyk? 

ANTWOORD: Deur die tiende gebod wys God my my sondige begeertes. 

VRAAG: Waar broei die meeste van ons sondedade uit? 

ANTWOORD: Ons sondedade broei meestal in ons begeertes en gedagtes uit. 

VRAAG: Wat moet ek met my sondige begeertes doen? 

ANTWOORD: Ek moet Christus gereeld vra om my van my sondige begeertes te verlos en om my 
van binne te verander. 

 

Gebruik die woorde in die raampie om die volgende sinne te voltooi: 

.................................................................................................................................................................. 

Gedagtes, hart, dwarsdeur, verwoes, weggesteekte, broei, verander, Here, smaak, begeertes, dien, 

goedpraat, liefde 

.................................................................................................................................................................. 

1 Die Here kyk met die 10de gebod ....................................................................................... my. 

2 ’n Mens moet nooit jou sondige gedagtes .......................................................................... nie. 
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3 Sonde kan ’n mens se lewe heeltemal ................................................................ 

4 Ek moet die Here woonplek gee tot in my ............................................................................ 

5 Sonde begin meestal in my ………………………….. en my …………………………………………………….. 

6 Die Here kan my lewe ……………………………………………………………………………………………………… 

7 Hoe meer die …………………… my gedagtes en begeertes beheer, hoe minder vatplek het satan. 

8 Die Here kan my ................................................................................. vir die sonde wegneem. 

9 Wanneer ek op my sondige gedagtes ............................................................ versterk ek dit. 

10 .............................................. vir die Here en my medemens moet nou die plek van vuil gedagtes 
en begeertes in my lewe inneem. 

11 Daar is baie ................................................................... sondes in ons gedagtes en begeertes. 

12 My nuwe begeerte is om die Here en my medemens te .......................................................... 

 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

Dag 1 Watter drie gebooie oortree Dawid hier? 2 Sam 11:1-17 

Dag 2 Wat sê Natan vir hom? 
Skryf Dawid se berouvolle gebed uit? 

2 Sam 12:12-13 
Ps 51:12-13 

Dag 3 Waarop moet ons gedagtes gerig wees as, ons oorwinnend wil lewe? Fil 4:4-9 

Dag 4 Watter gevaarlike kuikens broei hier in ons hart en begeertes uit? Mat 15:18-20 

Dag 5 Waarom is slegte begeertes so gevaarlik? 2 Pe 2:10-14,19-20 

Dag 6 Som die hoofboodskap van die hele Bybel en die 10 gebooie in ’n paar 
sinne op. 

Mat 22:36-39 

Dag 7 Ons hoef nie net in die krag te stry nie. Die Here beskerm ons soos die 
............................................................................................................ 

Ps 125 

 

OEFEN 

Vra aan ’n medegelowige hoe ’n mens uit jou versoekings verlos kan word. Verduidelik aan 
hom/haar soos ons geoefen het. 

     OF 

Vra aan ’n persoon hoe hy/sy die tiende gebod verstaan. Verduidelik dan soos jy dit verstaan. 

     OF 

Kyk weer na reis 1 en toets jouself of jy gereed is om die verantwoordelikheid van lidmaatskap te 
aanvaar. 
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Reis 27: Die krag van gebed 
 

INLEIDING: 

Die gebed is ’n manier waarop ek met God gesels. Baiekeer voel dit asof God nie na my gebede 
luister nie. 

Hoe moet ek bid dat ek weet God sal luister? 

In hierdie reis gaan ons die vyf elemente van die gebed behandel. 

Jy sal na afloop van hierdie reis die vyf elemente van gebed so verstaan: 

• Dat jy dit in die Onse Vader en ander gebede kan uitken en 

• Dat jy ’n gebed sal kan uitskryf wat al vyf elemente bevat. 

VYF ELEMENTE VAN GEBED 

1. GEBED IS AANBIDDING EN LOF 

Gebed is om met die Here te gesels. Dis egter meer as om met ’n gewone vriend te gesels. 
Wanneer ek met die Here gesels, aanbid ek die ware God soos Hy Hom in die Bybel bekendstel. 
Aanbid beteken dat ek die Here eer en loof. Ek vertel vir Hom hoe klein en swak en dom ek is en 
hoe groot, wys en almagtig Hy is. Ek is diep afhanklik van Hom.  

Ons skeep die aanbidding en lof baie in ons gebed af. Jy sal aan die einde van hierdie reis sien 
hoe baie die mense van die Bybel die Here aanbid en loof in hulle gebede wat in die Bybel 
opgeteken is. Wanneer ek die Here loof en aanbid, moet ek dit opreg bedoel. 

2. GEBED IS DANKIE SÊ 

’n Deel van ons gebed behoort so te lui: Here, baie dankie vir ............................................... 

Dan dank ons Hom vir antwoorde op ons gebede, vir seëninge wat ons van Hom ontvang het. 
Ons dank Hom ook gedurig dat Hy ons sonde vergewe, ons lewe so verander en ons so beskerm. 

3. GEBED IS SONDEBELYDENIS – Ezra 9:5; Ps 51 

In my binnekamer, wanneer ek alleen is, vertel ek die Here wat my sonde is. Ek noem dit by die 
naam. Ek vra Hom om my sonde te vergewe, want daarvoor het Hy aan die kruis gesterf. Ek 
moenie my sonde wegsteek as ek bid nie. 

4. GEBED IS TOEWYDING 

Toewyding beteken date k my gereeld aan die Here oorgee. Ek stel myself gedurig tot Sy 
beskikking. Dan kan Hy my gebruik. Ek aanvaar dan ook Sy wil in my lewe. Elke keer wanneer ek 
my in die gebed aan die Here toewy onthou ek die woorde van die verbond: Hy is myne: Ek is 
Syne. My toewyding moet opreg wees. Dit mag nooit net lippetaal wees nie. 

5. GEBED IS VOORBIDDING – waarvoor? Joh 17 

Ons maak dikwels van gebed asof dit ‘n lysie is waarmee ons winkel toe gaan. Ons wil net vir die 
Here ‘n hele klomp dinge vra. As Hy dit nie gee nie, is ons net so teleurgestel soos wanneer die 
winkel nie die goed het wat ons op ons lysie het nie. 
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By die vorige vier elemente het ons geleer dat gebed veel meer as ’n winkellys is. Eers wanneer 
ek Hom loof, aanbid en gedank het, my sonde bely en my aan Hom toegewy het, kom ek met my 
behoeftes na Hom. Ek kan dan met vrymoedigheid voorbidding doen vir my alledaagse probleme 
en behoeftes en nood. 

Ek doen ook voorbereiding vir ander se behoeftes en nood. Verder doen ek voorbidding vir die 
uitbreiding van die koninkryk van die Here. 

Ons moet nou nie al hierdie vyf elemente in al ons gebede indruk nie. Dit sal geforseerd en 
onnatuurlik wees. Wanneer ek egter hierdie elemente in ag neem en met ’n opregte geloof die 
Here aanbid, kan ek seker wees dat Hy na my luister. 

VERBIND MET STREPIES 

Daar kan meer as 1 strepie na ’n spesifieke element getrek word. 

DIE ONS VADER GEBED ELEMENTE VAN GEBED 

Ons Vader wat in die hemel is Voorbidding 

Laat u Naam geheilig word Toewydingh 

Laat u koninkryk kom Sondebelydenis 

Laat u wil geskied  

Gee ons vandag ons daaglikse brood  

Vergeef on sons oortredinge Dankie sê 

Laat ons nie in versoeking kom nie  

Verlos ons van die bose Aanbidding en lof 

 

VRAAG: Uit watter vyf dele behoort ons gebed te bestaan? 

ANTWOORD: My gebed behoort uit aanbidding en lof, danksegging, sondebelydenis, 
toewyding en voorbidding te bestaan. 

VRAAG: Watter gebed het die Here Jesus ons geleer en waar is dit opgeteken? 

ANTWOORD: Die Here Jesus het ons die Onse Vader geleer en dit is in Matteus 6:9-13 
opgeteken. Dit lui soos volg: 
......................................................................................................................... 

 

Watter elemente kom in die volgende gebede voor? 

BIDDER SKRIFLESING ELEMENTE WAT IN GEBED VOORKOM 

Jakob Gen 32:24-29  

Moses Ex 32:31-32  

Dawid I Kron 29:10-19  

Maria Lukas 1:46-55  

Jesus Matt 11:25-26  

Jesus Matt 26:39,42  

Jesus Matt 27:46  

Jesus Joh 11:41-42  

Jesus Joh 11:41-42  

Jesus Lukas 23:34, 46  

Paulus & 
Silas 

Han 16:25  
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Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking Jakobus 5:16 

BYBELSTUDIE VOLGENS DIE VVT METODE 

BIDDER SKRIFLESING ELEMENTE WAT IN HIERDIE GEBED VOORKOM 

Dag 1 Abraham Gen 18:23-33  

Dag 2 Salomo 1 Kon 8:22-53  

Dag 3 Hiskia 2 Kon 19:15-19  

Dag 4 Jesus Joh 17:1-25  

Dag 5 Sagaria Luk 1:67-79  

Dag 6 Paulus Kol 1:3-14  

Dag 7 Elia 1 Kon 18:36-37  

 

OEFEN 

Woon hierdie week ’n biduur by jou kerk of ’n ander kerkgenootskap by. Luister watter elemente in 
die gebede voorkom en teken dit in jou boek aan. 

     EN 

Skryf ’n gebed uit wat al vyf elemente bevat. Moenie dat iemand jou help nie. 

  



97 
 

Reis 28: Oorwinnaars vir Christus 
 

INLEIDING: 

Baie keer werk ons vader weg op ’n ander dorp. So teen Vrydag verander daar iets by Ma. Die huis is 
skoon en netjies. Dis gereed vir Pa se tuiskoms. 

’n Vrou wat haar man terugverwag is baie opgewonde. Sy maak haar gereed vir sy tuiskoms. 

Die doel met hierdie laaste reis is dat ons self sal besef, ons is die bruid van Christus. Ons wag as ’n 
opgewonde bruidskerk op die wederkoms van ons Bruidegom, Jesus Christus. 

Na afloop van hierdie reis sal ek: 

• Kan verduidelik waarom die bruidskerk nie so opgewonde is oor die wederkoms van die 
Here Jesus Christus nie 

• Myself kan toets of ek gereed is om die verantwoordelikheid van lidmaatskap te aanvaar en 
my geloof voor die kerk te bely. 

IS DIE BRUID GEREED? 

Is die bruidskerk gereed vir die koms van die Bruidegom, Jesus Christus? 
En as die vrou nie eers na haar man verlang nie? 
En as sy hom nie terugverlang nie? 
Daarvoor moet daar redes wees! Of sy het hom nie life nie óf sy het ook ‘n ander man life. Iewers 
skort daar dan iets met hierdie huwelik. 
Daar is iewers ‘n groot fout. 
As ons nie meer Jesus terugverwag nie is daar iewers iets verkeerd. 
Is dit omdat ‘n “ander een” ons liefde gewen het? 
Het ons te verlief geraak op die wêreld en op die sonde? 
Dis mos maar die groot rede waarom ons nie meer Jesus terugverwag nie. Ons het op ons vorige 
minnaar, die satan en die wêreld en sy begeerlikhede, verlief geraak. Ons liefde vir Jesus het 
afgekoel. 
 
Maar in Openbaring 22:12 staan daar geskrywe: 

Kyk ek ................................................................... Ek bring die ............................................... saam 

met my om ........................................................... te ........................................................................ 

vir wat Hy .......................................................... .............................................................................. 

 
OORWINNAARS VIR CHRISTUS 
Moet ons nou niks doen terwyl ons op die koms van die Here Jesus wag nie? NOOIT! ’n Man wil tog 
nie hê dat sy vrou net heeldag in die son moet sit nie. Sy moet die huis aan kant maak, hul klere was 
en heelmaak en sorg dat sy netjies is wanneer hy terugkom. 
Die Here Jesus wil hê dat ons besig moet wees om Hom te dien wanneer Hy weer kom. Matteus 
24:46: ............................................................................... is die persoon wat as sy heer kom hy hom 
................................................ besig sal kry. 
Ja, wanneer Hy op die wolke kom om ons te kom haal, moet ons reeds gewas wees deur Sy bloed. 
Ons moet oorwinnaars wees. Ons moet heers oor die sonde. Wanneer Jesus kom, moet my lewe 
reeds tot Sy eer wees. Ek moet dan ‘n christen wees en as christen lewe. In my binnekamer, in die 
kerk en in die alledaagse lewe moet ek as ‘n christen lewe. 
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IS EK GEREED VIR LIDMAATSKAP 
Wanneer ek die verantwoordelikhede van lidmaatskap wil aanvaar moet ek ook gereed wees vir die 
wederkoms van die Here Jesus Christus. Nou moet ek myself afvra: Het hierdie geloofs-en-
karaktervormende reis my lewe verander? Dan moet ek voortleef as ’n veranderende mens. 
Hoe voel ek nou teenoor die kerk? Bid ek gereeld elke dag? Lees ek elke dag my Bybel? 
Leef ek as christen in my binnekamer? 
Leef ek as christen in die alledaagse lewe? 
 
Wanneer ek kan bely dat ek so as ’n christen lewe sal die kerkleiers my sekerlik toelaat om voor die 
kerk belydenis van geloof af te lê. 
So aanvaar ek die verantwoordelikhede van lidmaatskap en burgerskap. 
 
Indien ek daarvoor gereed is is ek deel van die bruidskerk van Christus. 
Dan mag ek saam met die ander gelowiges as oorwinnaars op Sy wederkoms. 
Saam met miljoene ander christene getuig ek: 
 
HY IS MYNE: EK IS SYNE 
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Reis 29: Wanneer die pad vir my te steil lyk en ek begin wonder of ek 

nog moet voortgaan. Dis wanneer ek twyfel: Moet ek nie maar 

weddraai nie? 
 
Dan sê ek: Ek behoort aan die Here        1 
 Hy is myne. Ek is Syne        2 
 
Dan hoor ek Hom vra: Waarom sê jy: My pad is vir die Here verborge?    3 
 
En dan hoor ek Hom sê: ‘n Ewige God is die Here       
 Moenie vrees nie. Ek is met jou       4 
 Kyk nie anstig rond nie. Ek is jou God.      5 
 Ek versterk jou. Ek ondersteun jou met my reddened regterhand 
 Ek gryp jou regterhand aan        6 
 Wees nie bevrees nie. Ek help jou. 
 
Dan wonder ek: Hoe groot is U krag in my? 
 
Dan antwoord Hy my onsekerheid: My krag wat Ek in jou wat glo uitoefen is geweldig groot. 

 Onthou, dis dieselfde krag waarmee Ek Christus uit die dood opgewek, laat opvaar  
het na die hemel e naan die regterhand laat sit.       7 

 
Dan is ek nog onseker: Verskoon my, Here, maar is dit ook vir my? Ek is dan só vuil? 
 Só bros? Só klein? Só gering? Die krag ook vir my? 
 
Ek hoor dan weer Sy antwoord: Wees nie bevrees nie. Ek het jou verlos. 
 Ek het jou by JOU NAAM geroep. Jy is Myne.      8 
 As jy deur die water gaan is Ek by jou. 
 Die riviere sal jou nie oorstroom nie. 
 Die vuur sal jou nie skroei nie. 
 Die vlam sal jou nie brand nie. 
 Want, Ek is die Here jou God. 
 Wees nie bevrees nie. Ek is met jou. 
 Ek werk. Wie kan dit keer?        9 
 
Ek: Ek voel dan so gebreek, Here. 
 
Hy: Ek sal die geknakte riet nie verbreek nie.      10 
 
Ek is nou baie verlig: Here, nou skrik dit my nie meer af nie. Ek weet op Wie ek vertrou.  
 Ek weet U is magtig om wat U aan my toevertrou het tot op die dag tot U weer kom, 
 In stand te hou.          11 
 
 Dankie Here. Ek is nou vol moed en gewillig om voort te gaan. Here, hier is ek stuur 
 My. Want  
 Ek ek behoort aan die Here        12 
 Ek is Syne. Hy is myne.         13 
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(1) Jesaja 44:5; (2) Hooglied 6:3; (3) Jesaja 40:22; (4) Jesaja 40:28; (5) Jesaja 41:10; (6) Jesaja 
41:13; (7) Efesiërs 1:18-20; (8) Jesaja 43:1-3,5; (9) Jesaja 43:13; (10) Jesaja 42:3; (11) 2 
Timoteus 1:12; (12) Jesaja 43:5; (13) Hooglied 6:3. 
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