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Die doel van hierdie handleiding is om hulle wat die skat van God se liefde ontdek het en waardeer en 
bewaar, ook ander wil help om dit te vind, wat hulle so geseënd was om te ontvang.  
 
Die skrywers vertrou die handleiding is saamgestel deur die Heilige Gees. In die simplistiese weergawe is dit niks 
meer of minder as die Evangelie van Christus nie. Ons leef in ‘n wêreld wat sekerlik in die tyd van die groot 

afvalligheid verkeer. Vir hierdie rede het baie, baie tyd en geld spandeer om ander te waarsku teen vals 
profesieë, maar jammerlik gefaal om te sien dat hierdie aktiwiteit self ‘n vorm van misleiding is.  
 
Ons is beveel om die Evangelie aan die hele skepping te verkondig, en om hulle te leer wat Jesus ons geleer 
het. (Markus 16:15; Mattheus 28:19-20). Die Evangelie is die enigste boodskap wat die weg kan open vir 
veranderde lewens. (Rom 10:13-17; 1 Kor. 17-18; 2:1-5) Baie het al die groot voorreg van die lewensveranderde 
effek van die handleiding se inhoud ondervind. Boonop het hul ook ander gaan leer oor die geseënde skat 
wat hul ontvang het. (2 Tim. 2:2) 
 
Vandag meer as ooit tevore en dankie Heer, vir dit, sien ons al hoe meer ‘n terugkeer na die eertydse kerklike 
leefstyl. Mense soek na ‘n groter kennis en begrip van God; (nie net kennis oor Hom nie). Hulle soek na die 
realiteite om God dieper en meer lief te hê. Hul soeke is om mekaar op meer betekenisvolle maniere lief te hê, 

daar is ‘n begeerte om self die kerk te wees eerder as om dit net by te woon. Hul begeer om die krag waarvan 
die boek Handelinge praat in vervulling te sien kom. Vir hulle wat hierdie dinge begeer ... sal dit gegee word.   
 
Hierdie handleiding help op elke moontlike manier om elke een van daardie bogenoemde, kosbare mense te 
help om hul begeertes te verwesenlik. Baie het al ondervinding van sulke begeertes wat beantwoord is deur SY 
Evangelie van liefde en is vandag besig met die effektiewe bediening van die lewe van Jesus Christus in 
kleingroepe. 
Essensieël is die handleiding vir die gebruik van diegene wat gewillig is om ‘n kleingroep te lei (1 of meer) en 
getrou te dissipel, 24 uur ‘n dag, elke dag van die week tot hul dit vir ander kan bied. 
 
Daar is egter toelaatbare en nie-toelaatbare reëls aangaande die handleiding wat moet aanvaar word voor 
dit gebruik kan word. 

 
Eerstens kopieër dit vrylik en soos jy dit gratis ontvang het, moenie dit aan ander verkwansel nie, nie eers vir die 
onkoste van kopiëring.  Skryf aan ons as jy dit nie kan bekostig nie en ons sal graag vir jou die aantal kopieë 
stuur wat benodig word... sonder onkostes! 
 
Sou u enige hulp nodig hê sover dit die onderrig aangaan, sal ons u met blydskap bystaan op enige manier, 
soos die Here lei.  
 
 
Daar is opeenvolgende handleidings wat volg op die reeks. Ons stuur dit met graagte die oomblik wat u dit 
benodig. Die eerste handleiding bestaan uit basiese lerings en is ontwerp om ongebore siele van ‘n staat van 

ongeborenheid na weergeboorte te neem. Nogtans is dit van belang vir selfs hulle wat reeds weergebore is 
om deur hierdie basiese lering te gaan.  
 
Die ander handleidings bestaan uit: - Dissipelskap modules, wat die doel van God illustreer op Sy mees 
praktiese wyse. Die Heilige Gees en die krag van diensbaarheid. Dit handel oor die Nuwe Testament 
kerkstrukture en kerklewe asook die Godgevulde rol van die lede van die kerk. Eindtyd lering en die volbringing 
van God se doel in ons elkedaagse lewe. Die betekenis van die doel van ons daaglikse lewe en die 
belangrikheid van die doel in ons ewige bestaan. 
 
Samevattend is dit die innige begeerte van hulle wat as draers gebruik is in die daarstelling van die 
handleidings, dat hulle wat dit gebruik tot ‘n groter kennis van God en liefde vir hul naaste sal kom. Dit is nie hul 
begeerte om lede te werf vir ‘n mensgemaakte organisasie nie. Neem asb. alles wat u lees direk na God vir 

bevestiging en moenie alles net vinnig verwerp nie, al is dit teen jou eie Bybelse beginsels interpretasie. Die 
materiaal in die handleidings het alreeds baie vrug geproduseer vir die glorie van God.  
 
Stuur asseblief u navrae na: 

INLEIDING 
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PLEK EN TYD 

Hierdie lering kan enige tyd enige plek onderrig word. Die inhoud was oorspronklik gebruik in huislike 
omstandighede, waar almal maklik kon inneem wat die leier sê en verkieslik in ‘n plek vry van enige afleiding. 

Moet nooit kinders ontneem om ook deel te wees, maar wees ferm in die dissiplinering anders kan hul ander pla 
wat graag wil leer. As dit moontlik is moet lesings eerder by ouers wat kinders het, se huise geskied. Wees altyd 
geduldig en probeer die angs van kinders verstaan wat hul in ‘n vreemde huis bevind.  
Een van die beste maniere om met bogenoemde situasie te deel en om die lesing meer vrugbaar te maak is 
om hulle ten minste weekliks by ‘n bring en deel ete te hê (na die ete, natuurlik). 
 
Ouers behoort biddend na die kinders se behoeftes om te sien en hul in die bed sit voor die lesing begin.  Bang 
kinders kan toegelaat word om by hul ouers se voete te lê gedurende die lesing. Maak egter seker dat hul 
gedissiplineerd is. Dit is noodsaaklik dat beide ouers die lesings bywoon. 

 

DIE LEIER 
Enige een wat die begeerte het kan die lesings aanbied. Begeerte is die enkele groot kwalifikasie. Die leiers het 
ondervind dat daar nie ‘n beter manier is om van God se Woord te leer as deur ander te leer nie. 
 
‘n Goeie metode om te gebruik in die eerste paar sessies is om in ‘n groep te deel, in plaas van direkte lering. 
Op so ‘n manier raak die leier ook vertroud met die inhoud voor Hy begin met die lesings.  
 
Moet nooit die feit vergeet dat die Heilige Gees die enigste leerder is van God se Woord. Hy leer deur iemand 
wat reeds die inligting ontvang het. Met ander woorde, geen mens sal ooit ander die lewende woord leer, as hy 
dit nie eers beleef het nie. 

 

METODE 
Almal wat die lesings bywoon moet stiptelik by die gekose plek bymekaarkom. Hy behoort voor die tyd die 
verrigtinge aan God op te dra in gebed. Moenie hierdie belangrike aksie ligtelik opneem nie – dit sal die maak 
of breek beteken van hul wat moet gedissipel word. 
 
Bid volgens God se leiding. Dit kan die vorm van intersessie aanneem vir elke individu wat die lesing bywoon. As 
die leier nie ‘n gesoute bidder is nie, kan hy die modules oor gebed studeer. 
 
Vra asseblief elkeen wat die lering bywoon om hul eie Bybel, notaboek en pen te bring. Gekopieërde lesings sal 
beskikbaar wees aan elkeen. As u nie oor die fasiliteit beskik nie, skryf aan die adres wat in die begin van die 
lesing verskaf is, en vra vir die nodige kopieë.   
 

Sodra almal gemaklik is kan die lesing in aanvang neem. Wees asseblief sensitief teenoor ouer mense wat dalk 
gehoorprobleme ondervind en dit nie te kenne wil gee nie. Begin die lesing deur iemand te vra om met gebed 
te open. As niemand bereid is nie, moet die leier bid dat die Here die byeenkoms seën.  
 
Begin die lesing of die groepsessie deur met mekaar te deel. Vra vrae en moedig die broeders aan om vrae te 
vra. Die leier moet nooit bang wees om te erken as hy nie vrae kan beantwoord nie. Dit is baie meer 
aanvaarbaar as die poging om vae of onseker antwoorde te gee. 
 
Die Evangelie van Jesus Christus is 'n volledige lering en om hierdie rede, word vrae wat geopper word in een 
vergadering gewoonlik  beantwoord in ‘n daaropvolgende een, uit hoofde van die onderrig alleen. So probeer 
om lang gesprekke en veral omstrede onderwerpe te vermy. Waar skrifgedeeltes aangehaal word, vra vir 
vrywilligers om te lees. Gewoonlik is daar een of twee mense wat altyd  bereidwillig sal wees. Na 'n paar weke, 
wanneer die groep meer selfvertroue het, moet die leier die wat nie vrywillig lees nie, begin vra om die Skrif te 
lees. 
 
Dit is baie belangrik om deelname aan te moedig, aangesien dit die 'vrees vir die mens' verminder. (Skaamheid 

in die wêreld) In latere dissipelskap leerstellings (veral leerstellings in verband met die Heilige Gees) is  
vrymoedigheid van kardinale belang. 
 
Waar  daar werklik vertwyfeling ontstaan oor die verrigtinge, stop en vra die groep om saam te stem in gebed 
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en vra God om die waarheid te openbaar. Gaan dan voort in geloof  en glo dat God sal reageer op die regte 
tyd ... Hy sal sekerlik! 
 
Aan die einde van die sessie, kan elke persoon hul Bybels oopmaak  by enige Psalm van hul keuse en ten minste 
twee verse van hierdie Psalm lees. Beweeg kloksgewys om in die groep sodat elke persoon ‘n beurt kry om te 
lees.  Dan sluit die leier af met gebed, nadat hy persone in  die groep wat graag wil  bid vir 'n bepaalde persoon 
of situasie kans gegee het om dit te doen, voordat hy afsluit. 
 

Elke module neem ongeveer 'n uur om deur te werk en na elke twee modules behoort daar biddend deur die 
studiegidse gegaan te word. 
 
Party van die modules beskik nie oor studiegidse omrede die onderwerp nie maklik in een sessie bemeester sal 
kan word nie. Dit sal wel later weer aangeraak word in ander lesse. 
Hierdie lering sal slegs geassimileer word deur Goddelike  openbaring en nie deur mensgemaakte metodes, 
maak nie saak hoe goed dit is nie. Daarom sal dit gou duidelik word dat die leier 'n man of 'n vrou van gebed 
moet wees. 
 
As jy so gelei word, kontak ons en ons sal graag vir jou bid gedurende ons intersessie tyd. Ons bid ook nou vir 
elkeen wat dit lees dat God jou werk ryklik sal seën. 
 
Laastens: Hou goeie moed, want hierdie is a werk van dissipelskap en Herderskap. Die skape het daagliks 
aandag nodig  met die gevolg dat hierdie ‘n voltydse  werk  en  verbintenis is. Ten spyte hiervan sal baie jou in 
die steek laat (soos hulle Jesus in die steek gelaat het in   - Johannes 6:66  ( - nommers nie per ongeluk) en  wat 
dikwels begin het as 'n groot en baie opgewonde groep, kwyn gou tot  bloot een of twee getroues  

INSTRUKSIES HOE OM DIE HANDLEIDING TE GEBRUIK 



5 

 

Dit is net 'n goeie boodskap, of goeie nuus met betrekking tot die kwessie van die koninkryk van God. Die 

koninkryk van God is daardie gebied waar alles funksioneer volgens die volmaakte wil van God. 

Jesus het baie van hierdie koninkryk in Mattheus hoofstukke 5, 6 en 7 gepraat. Hy het gesê dat slegs 
wanneer  ons weer gebore is, kan ons hierdie koninkryk sien en slegs wanneer ons gebore word uit water 
en die Gees kan ons in die werklikheid inkom (Johannes 3: 3-5). 

 

In die eerste twee jaar van Sy bediening op aarde, het Jesus baie tyd spandeer om die beginsels te 
illustreer en net so belangrik, die koste van so ‘n lewenswyse. In die latere deel van Sy bediening, het Hy 
begin praat oor die persoonlike koste om die koninkryk  binne te kom. (Joh 6: 44-58). 

 
Hierdie kosteberaming het wye reaksie van die Fariseërs uitgelok (vs. 52) en dit het ook skeiding veroorsaak 
in die geledere van Sy dissipels, omdat  hulle die soort onderrig nie kon aanvaar en hulle het Hom verlaat 
(vs. 60, 66). Hy het vir hulle vertel dat Hy sou moes sterf  om vir hulle lewe te gee en dat hulle op hulle beurt 
ook sou moes sterf (aan hulle eie wil en begeertes), sodat God Sy wil deur hulle kan bereik (2 Kor. 5: 14- 15).  

 

Die boodskap van die Evangelie kan vergelyk word met 'n massiewe chirurgiese lamp wat op die heel 
binneste deel van ons harte skyn,  en al die verborge kwaad onthul wat daar woonagtig is. Soos die 

chirurgiese lamp alles ontbloot aan die chirurge met die uitvoering van die operasie in die menslike 
liggaam, so sal die lig van die Evangelie die ware toestand van die menslike hart vir ons onbloot. 
 
Baie van dit wat ons binne in ons het, is verborge vir die lig van die waarheid (2 Kor 4: 4).. Dit was so sedert 
die val van ons voorvaders, Adam en Eva. Maar hierdie toestand is meer graf vir ons vandag vir sover dit 
die heerlike waarheid van die Evangelie betref ... so verstaan en geleef deur die vroeë kerk soos beskryf in 

Handelinge ... het dit besmet geraak met leuens van die mens se menings-, oor 'n tydperk van 1600 jaar. 
 
As gevolg hiervan, dra die belydende Christendom van vandag  min, indien enige, ooreenkoms met die 
lewenstyl van Jesus, Paulus, of die kerk van Handelinge. 
 

Soos die lig van die Evangelie die ware toestand van ons harte ontbloot, sal dit net een van twee reaksies 
in ons ontlok: 
a) Ons sal die lig wil afskakel. (Hardloop weg van die waarheid - John 6:66). 

 
b) Ons sal dit aanvaar wat aan die lig gebring is en hulp soek  van die enigste hoek waaruit dit kan kom - 
'n gekruisigde lewe saam met Christus (Johannes 6: 67-68). 

                                             Wat is die Evangelie van Jesus Christus? 

1.   Inleiding 

DIE EVANGELIE VAN JESUS CHRISTUS 

Die Koninkryk - openbaring en ingang 

Toegangskoste in die Koninkryk 

Die Lig van die koninkryk ontbloot 

Mark 1:14-15 ;  Hand 26:17-

Die gevolge van die Lig 
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Die vrug van die aanvaarding van die boodskap van die Evangelie is 'n lewe wat stilswyend op God 
vertrou. As hierdie vrug afwesig is in ons lewens, dan het ons nog nooit gehoor van die ware Evangelie, of 
ons het geweier om dit deur ervaring te aanvaar in ons lewens. 

 

Teologie, wat die STUDIE van die Skrif is, is nie die Evangelie nie. Die Evangelie is 'n lewende ervaring van 
Jesus Christus. Teologie is dikwels besoedel deur die menings van die mens, en beoefen ten koste van die 
kudde. Die Evangelie is die oordra van 'n lewende verhouding met God om die te herder wat verlore is of  

afgedwaal het. 
 
 

Paulus het gesê dat die Evangelie die enigste roete vir die redding van die mens is (1 Kor.1: 17-18; 22-23). 
Vir diegene wat nie insig in die Koninkryk het nie, is dit dwaasheid, maar vir diegene wat insig het is dit die 
krag van God. 
 

Die vleeslike mens (een wat nie geestelike insig en krag het nie), kan nie beraad word nie. Hy kan net die 
evangelie gegee word (1 Kor. 2:1-2). Dit is slegs wanneer die evangelie aan hom verkondig word dat hy 
geloof sal ontvang om te glo, en geestelike insig om te verstaan (Rom. 10:13, 14, 17). 

Paulus het met groot skok gereageer dat die Galasiërs so maklik mislei word, wanneer die krag van die 

Evangelie so sigbaar uitgebeeld is in hul midde (Gal. 3:1).  
 
In vandag se tye word mense groot met baie vermaak en vandaar die rede waarom so baie die 
boodskap van die Evangelie verwerp omdat dit nie vermaaklik is nie. Die Evangelie doen eerder  'n 
beroep vir oortuiging, bekering, toewyding en inderdaad die binnedring van harte (Hand 2: 37-38). 

 

Die Evangelie is nie nuut nie , maar is eerder 'n tydlose boodskap (Heb 4:3) , en die prestasie is behaal in 'n 
ses uur lange operasie deur God aan die kruis, om die sondige natuur van die mens uit die weg te ruim. Dit 

is nie 'n dooie boodskap nie, maar eerder 'n werklikheid wat deur almal aan wie dit gebied word, ervaar 
kan word. 

Baie van wat belydende Christenskap vandag  bied, sentreer rondom lewelose liturgieë , leerstellings , 
humanisme en  reëls. Dit is godsdiens. Die Evangelie is die lewe. Die twee is nie versoenbaar nie, want 
godsdiens word nie deur die Gees van God gely of beheer nie. Tog moet dit verstaan word dat die 
Evangelie die volmaakte wil van God sal vervul ten spyte van godsdiens. 

 
Hoekom moet belydende Christene die Evangelie hoor? Want die oorgrote meerderheid ken dit nie. Dit is 
nie gebore uit arrogansie, maar suiwer feite. 

Die Evangelie is verskillend van teologie  

Die Evangelie is krag 

Die Evangelie vermaak nie 

Die Evangelie teenoor Godsdiens 
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Baie sal gretig hier reageer, "Hy het gekom om my van my sondes te red ". Die antwoord sou natuurlik 

waar wees, behalwe dat dit nie die hele antwoord is nie. 

Die volle antwoord wat ons kan gee, is dat Jesus gekom het om alles wat die mens verloor het  in die Tuin 
van Eden, te herstel. 
 

Om werklik te verstaan wat Jesus herstel het moet ons 'n idee hê van wat werklik verlore geraak het in die 
tuin van Eden . Tot, met ander woorde, ons weet waarvan ons gered is- sal ons nie weet waartoe ons 

gered is nie. 

God, in Sy oneindige wysheid, het twee mense na sy beeld en gelykenis geskape (Gen. 1: 26-28). Hulle lyk 
soos GOD  (Sy beeld), en hulle was sondeloos soos God (Sy gelykenis). Hy het hulle in 'n paradys laat leef 
en hy het hulle in beheer geplaas van alle ander lewe in die tuin. (Gen. 2:19) 

 
Hulle was Adam en Eva genoem en hulle was in staat om God te sien, asook met Hom te praat. Hulle het 
'n vrye wil gehad om te besluit tussen gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid aan God. 

 

God het aan hulle volledige vryheid gegee in die tuin, die enigste beperking was dat hulle nie toegelaat 
was om te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie; As hulle Hom sou ongehoorsaam, 

sou hulle sterwe (Gen. 2:17). 

 

Hulle het gekies om God te ongehoorsaam en hulle het die beloofde vloek van geestelike dood geërf 
(Gen. 3: 14-20). 

Hoekom het Jesus na die aarde gekom ? 

2.   Die Sondeval 

Die tuin van Eden 
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Die vloek van geestelike dood het drie dinge tot gevolg gehad, sover dit Adam, Eva en al hulle kinders 
betref:  

 

1. Hulle het hul goddelike beeld verloor (Gen. 3: 7-11). Dit beteken hulle het nie meer verheerlikte 

liggame soos God gehad nie, en hulle het die vleeslike liggame wat ek en jy vandag het 
aangeneem. (Gen. 5: 3).  

2. Hulle het hul Goddelike gestalte verloor (Gen. 6:5; Jer.17: 9).  Die verlies van hul gelykheid aan God 

sou beteken dat  hulle vir altyd sou ly aan die volgende: - 

a. Blindheid in die geregtigheid van God en hulle eie sondige toestand (2 Kor. 4: 4). 
b. Slawerny as gevolg van die begeertes van die vlees (Gal 5: 19-21). 
c. Selfgesentreerdheid (eiesinnigheid, selfbejammering, selfverheffing, self-probeer, 

eiegeregtigheid, self -vertroue). (2 Tim 3:2; Jes 14: 13-14). 
d. Wêreldgesindheid (1 Joh. 2: 15-16). 

 

N.B. Enigiemand wat 'n paar, of al die bogenoemde beoefen en sterf, sal die koninkryk van die hemele nie 

beërwe nie. 

 

e. Swakheid. (Vrees, vrees vir verwerping, onsekerheid, seer ens. ens.) (1 Kor. 2:2-3; 2 Kor.7:5). Dit is 
belangrik om hier te noem dat swakheid op sigself nie 'n sonde is en nie bevorderlik is vir die lei 
van 'n geestelike lewe. 

 

3. Hulle het hul vrye wil verloor. Die uiteinde van die bogenoemde situasie was dat die mens 

magteloos was om NEE te sê vir enige van die voorwaardes in 2 a-e, sodanig was hy 'n slaaf van 
Satan, heeltemal onder sy heerskappy (Jakobus 1. 13-15; 1 Joh.5 : 19).  

 

 

 

Die Gevolg van die Vloek 
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Asof dit nie erg genoeg was, was die mens nie in staat om sy toestand (Jer. 13:23) te verander nie. 
 

Daarbenewens sal die mens hierdie sondige natuur, soos 'n siekte, van geslag tot geslag oordra. (Ps. 51: 
5.). 
 

Jesus het na die aarde gekom dat ons verlos mag word van die bogenoemde toestand. Almal wat deel 

het aan die nuwe verbond is gered uit die bogenoemde toestand. Die Here sal vir ons 'n nuwe hart gee 
(Eze. 36:26-27). 
 

Nou dat ons weet waarvan ons gered is, sal ons volgende sien waarvoor ons gered is. Met ander woorde, 
God het Sy seun as 'n offer gegee, sodat ons van die bogenoemde toestand van slawerny gered kon 
word, tot ‘n plek van vrye wil, en dit uitsluitlik om uiteindelik in staat te wees om Sy wil te doen.  

Verdere gevolge van die Sondeval 

Wie sal ons red uit die situasie? 
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Die vorige module het uitgewys wat die mensdom in die tuin van Eden verloor het en hoekom Jesus nodig 
was om hierdie verliese te herstel . Die herstel van hierdie verliese word  ' redding ' genoem . Voordat ons 
die herstel van die mensdom se verliese bespreek,  laat ons eers die betekenis van verlossing van nader 

bekyk.. 

 
Redding bestaan werklik uit drie afsonderlike dele: -  

 

Regverdigmaking maak ons vry van skuld. 'n Gratis geskenk van God. Dit is die kruisiging, dood, begrafnis 
en opstanding van Jesus namens die sondige verlede van die mens en sy huidige sondige natuur. Dit is 'n 
geskenk van God, want ons kan niks doen om dit te verdien nie (Rom 5: 16-19).  

Heiligmaking is die proses om heilig te word. Dit is die woord wat beskryf wat God in ons lewens doen om 
ons meer soos Hom te maak (Matt. 5:48). God doen die werk deur Sy genade, want sonder dit kan ons nie 
die ewige lewe beërwe nie.(Heb. 12:14).  

Verheerliking is die herstel van die mens se beeld van God, en die verkryging van belonings deur goeie 
werke. Verheerliking beteken eenvoudig dat ons nuwe skepsels is, wat  presies lyk soos God in die hemele 
(2 Kor 5:17.) En in die aardse koninkryk – werke verrig (Ef 2:10).  

 

Dit is belangrik om hier te let dat indien enige van hierdie afwesig is, daar geen redding is nie. Dit is ook 

belangrik om te weet dat redding nie 'n eenmalige gebeurtenis is nie, maar eerder 'n lewenslange wandel 

(2 Thess. 2: 13-15). 

3.   Verlossing 

1 Regverdigmaking 

2 Heiligmaking 

3 Verheerliking 
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a. Ons ontvang insig.  Eerstens van God en Sy allerheiligste karakter, in die tweede plek, van ons eie 

sondige natuur. Laastens, verblind die duiwel ons nie meer nie. Ons sien hom nou waarlik vir wat hy is. 
(2 Kor. 4: 4) 

b. Ons ontvang krag. Om nee te sê vir alle begeertes van die vlees, self gesentreerdheid, 

wêreldsgesindheid en swakheid. Let daarop dat hierdie krag oorwin elke hindernis wat ons nog ooit 
gehad het om God te dien. Dit is hierdie krag wat God gebruik om ons te heilig.  

c. Ons ontvang die beeld wat die mensdom het (hulle lyk soos God), in die tuin van Eden. (Gen. 1:26).  

 

Redding maak ons  werklik presies soos die mens was voor die sondeval in die Tuin van Eden. Die 
bogenoemde sig en mag doen dit vir ons. Jesus beskryf hierdie in Matt. 7:13-14 

Deur hierdie gedeelte te lees sien ons dat die hek dui op insig en om die smal pad te loop het krag. 

Soos ons vantevore gesê het, kan ons niks doen om verlossing te verdien nie,  dit is 'n gratis geskenk van 
God (Ef 2: 8-9). Ons hoef nie  "goed" te wees om verlossing te ontvang nie. Ons ontvang dit terwyl ons nog 

sondaars is en ons word geheilig deur redding. 

As jy alles wat hierbo genoem is verstaan, is dit nie moeilik om te aanvaar dat verlossing iets is wat nogal 
sigbaar in 'n mens se lewe is nie. Benewens hierdie, het diegene wat dit verkry het, dit ervaar. Redding is 
beide sigbaar en ‘n belewenis. (Matt.7:16-18). 

 

In Jakobus 2: 14-24, sê hy dat redding gesien en ervaar kan word deur werke. Dit lyk amper of hy presies 
die teenoorgestelde sê van wat Paulus gesê het in Ef. 2:8. Maar wanneer ons dieper kyk, ontdek ons dat 
Paulus sê: "Goeie werke sal jou nie red nie". Terwyl Jakobus sê: "As jy gered is sal jy goeie werke doen." 

 

Wat is goeie werke? Dinge wat ons doen deur die inspirasie van die Heilige Gees. Dit sluit bewyse in van Sy 

vrugte wat in ons lewens gesien kan word. (Gal. 5:22-23). 

Redding is Gratis 

Redding is Tasbaar 

Wat Redding teruggee aan die Mensdom 
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So, het 'n geredde persoon dan die mag om op te hou om sonde te beoeffen. Kyk mooi na die volgende 
skrifgedeeltes: 1 Joh. 3: 4-8; 1 Kor. 15:34 ; Rom. 6: 1-2. 

 

Met ander woorde die beoefening van sonde is nie in die aard van een wat gered is nie. Maak dit 
geredde mense sondeloos? Nee, net Jesus was sondeloos. 

 

Die verskil tussen een wat opsetlik sondig en een wat onbewustelik in swakheid sondig (selfs al is dit dalk 

sewentig maal op een dag!) - Is 'n hartsgesindheid. Met ander woorde die verskil tussen iemand wat nie 
dink dat sonde ernstig  is nie en iemand wat  werklik nie wil sondig nie, is 'n gesindheid van die hart (1 Joh. 
2: 1). 

 

Ten slotte dan, wanneer ons voortgaan en opsetlik sondig en onboetvaardig is, ontvang ons nie vergifnis 
van God nie . Maar dit maak nie saak hoeveel keer ons onbewustelik sondig, as ons berou, is ons sondes 

vergewe . Dit is dus nie te moeilik om te sien , dat slegs diegene wat 'n begeerte het om op die weg van 
heiligmaking (die smal pad – Matt.7 : 13-14) te loop , en die krag gebruik om nee te sê vir die sonde, 
vergifnis sal ontvang ongeag van hoe dikwels hulle val.  

 

In die volgende module sal ons sien hoe God, fisiese en geestelike verlossing bewerkstellig in ons. 

Die Verskil tussen Opsetlike en Onbewustelike Sonde 
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Bevryding is God se manier om my te bevry van my sondige natuur 

God bring geestelike en fisiese redding vir ons, op die volgende wyses:-  

 

Eerstens,  gee Hy redding vir ons (Joh 6:44;65). Dit is baie belangrik vir ons almal om te verstaan dat 
verlossing nie 'n saak is waaroor ons besluit nie, maar God alleen (Rom. 8:29-30; 9:12-21; Ef. 1:4-5; Titus 3: 5-

7). Voor die begin van tyd, het God geweet wie die redding sou ontvang wat HY  opsygesit het vir hulle 
om te ontvang, en dit het geen invloed op die aanvaarding of verwerping daarvan deur die mens nie. 

 

Iets baie interessant spruit uit hierdie feit; God sal dit dikwels in ons harte plaas om  te bid vir iemand se 
redding (Johannes 17:20; 1Tim. 2:1-4). As gevolg van Sy Woord, is God gebind om alles te doen volgens 'n 
voorgeskrewe patroon en ons sal later dieper kyk hierna in 'n lering oor gebed. 

 

Hou altyd in gedagte dat as God mense in ons gedagtes plaas, ons moet bid vir hulle redding. As 
ongeredde vriende en geliefdes werklike probleme ondervind, moet ons nie bid vir God om hulle te 
vrywaar van die probleme nie, maar eerder bid vir hulle redding. God sal dikwels die probleme  toelaat 
dat mense tot redding kan kom, dit beteken natuurlik nie dit is van toepassing op iemand wat reeds gered 
is nie. 

 

Tweedens, het God 'n baie spesiale manier om mense tot redding te bring, of om dit anders te stel, hulle te 
red van die slawerny van hulle sondige (Adamiese) natuur. Die manier waarop hy dit doen, is: - 

 

GEBRUIK ASSEBLIEF 'N "LIVING BIBLE” VERTALING VIR ALLE SKRIFGEDEELTES  WAT JY LEES IN HIERDIE AFDELING, 

INDIEN MOONTLIK. 

 

4.   Bevryding 

Hoe Bewerkstellig God Redding? 
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1. Hy doop ons ou sondige natuur in die dood van Jesus (Rom 6:3-4), en begrawe dit (vs.4).  

Hierdie doop het plaasgevind op Golgota byna 2000 jaar gelede! Dit was daar dat ons 
sondige natuur deur Jesus oorgeneem is, aan die kruis vasgespyker is, doodgemaak is en 

uiteindelik begrawe is ... om nooit weer opgewek te word nie. Die liggaam van Jesus is 
gebreek (Rom 6:6), om aan ons die krag te gee om nee te sê vir die sonde. 

Die effek van hierdie doop in Sy dood kan vergelyk word met 'n hartoperasie, sover as wat dit 
ons fisiese liggame betref  vandag. Hy verwyder ons siek (sondige natuur)harte en vervang dit 
met 'n gesonde ( regmatige begeerte ) ( Esegiël 36:26-27 ) . 
 

2. Sy bloed is gestort om al ons sondes weg te was; verlede, hede en toekoms (Heb. 9:14;28). 
 
Jy kan vra wanneer dit alles in my plaasvind? Sedert die begin van die tyd al. God sê Hy het jou geken 
voordat jy gebore is (Jer.1:5). Die eerste sigbare teken, is wanneer jy "wedergebore" is. 

 

Jesus het gesê dat ons "wedergebore" moet word want  dit sal ons insig in die koninkryk van God gee (Joh. 

3:3). Die insig sal vir ons 'n werklike bewustheid van God gee, Sy heiligheid en Sy grootheid. Daarbenewens 
word ons bewus van ons sondige natuur en die werklikheid van die Satan en al sy werke. Dit gee ons nie 
toegang tot die koninkryk van God nie. 

 

 

Wanneer ons glo wat gebeur het by die kruisiging, soos hierbo beskryf,  word ons "gebore uit water". 

Wanneer ons begeer om die gawes van die Gees te ontvang en dat ons lewens deur God beheer word 
(onder leiding van die Gees), is ons "gebore uit Sy Gees" (Joh. 3:5). 

Wat beteken “Wedergeboorte?” 

Wat beteken "gebore word uit water" en "uit die Gees gebore“ ? 
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Op hierdie punt het ons "binne getree” en begin om die smal pad te loop. Uiterlike tekens van ons 
toetrede en loop op die smal pad is viervoudig: - 

a. Ons is bevry van ons begeertes (Gal. 5:24; Rom. 6:6). 

b. Ons is bevry van selfgesentreerdheid (Gal. 2:20; Mark 8:34). 

c. Ons raak ontslae van ons aardse begeertes (Gal. 6:14). 

d. Ons is vrygemaak van ons swakhede (Mat. 8:16-17; 2 Kor. 12:9-10). 

 

Nou is ons gered uit die hand van Satan EN ONS HET WEER 'N VRYE WIL. 

 

 

Sommige mense sê dat bogenoemde situasie onmoontlik is, omdat selfs Paulus nie nee kon sê vir die 
sonde nie. Hulle haal Rom. 7:14-25 aan om  hul stelling te bewys. Dit is natuurlik nie waar nie, want in 
hierdie gedeelte, praat Paulus met die man wat nog "onder die wet" is, (vs. 1) en nie met verwysing na 

homself nie. In vs. 25 sê Paulus  "In my nuwe natuur is Ek is 'n slaaf vir God se wet, maar in my ou sondige 
natuur is Ek is 'n slaaf van die sonde." (Sien Rom. 8:9-10).  

In die volgende module sal ons sien hoe God die liggaam herstel, wat Sy beeld was,  in ons. 

Is dit regtig moontlik om “NEE” te sê vir sonde? 

“Betree die Koninkryk van God.” Wat beteken dit? 
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Deur redding kry ons weer: insig van God, krag om die sonde te oorkom, en laastens kry ons ons 

Godsbeeld terug. Met ander woorde alles wat ons voorvaders, Adam en Eva gehad het en verloor het, is 
herstel. 

 

Hierdie beeld is wat ons ons verheerlikte liggaam noem. ‘n Liggaam wat  net soos God lyk. Ons kan miskien 
dan vra, "As ons nou 'n verheerlikte liggaam het, hoekom lyk ons nie anders nie?" Rom. 6:5 sê dat ons nou 
soos God lyk, aangesien ons ou sondige natuur begrawe is saam met Jesus en ons opgewek is saam met 
Hom. Hierdie waarheid word verder bewys, in die geskrifte van Rom. 8:29 en ook Heb. 1:3, waar ons lees 
dat God voor die grondlegging van die tyd beplan het, dat ons soos Hy moet lyk deur Jesus. 

 

Nadat Jesus opgestaan het, het Hy opgevaar  na die Hemel en sit Hy in die hemel aan die regterhand van 
die Vader (Ef. 1:20). God het egter nie opgehou by hierdie punt nie. Ef 2:6 vertel ons dat God ons saam 
met Jesus ook laat  sit op hemelse plekke!! Hoe sit ons? "... saam en in Jesus Christus." Met ander woorde 

ons het ons WARE GEESTELIKE POSISIE OPGENEEM. Gen. 3:9 vra God aan Adam, "Waar is jy ..?" Waarlik, God 
het geweet waar Adam was. Wat  God regtig gevra het was: "Wie het jou weggeneem uit jou plek van 
geestelike gemeenskap met my?" Adam en Eva was in verheerlikte liggame sodat hulle in staat was om 
God te aanbid en  gemeenskap met God in die Gees te hê. 

 

Met betrekking tot Ef. 2:6. Let verder op dat die Skrif in die verlede tyd is , " ...  opgerig het ... " So ons 

verheerlikte liggame is reeds in Christus ... verlede tyd ! Dit is nie dat ons wag op 'n toekomstige belofte ... 
dit is reeds bereik . 

 

5.   Die Verheerlikte Liggaam 

Wat beteken die Restorasie van my Verheerlikte Liggaam? 

Hoekom is dit dat ek nie anders lyk nie? 

Hoe bekom ons Verheerlikte Liggame? 
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Ons is nou nuwe wesens in Christus (2 Kor. 5:17) . Dit is belangrik om te weet dat ons ‘nuwe wesens’ in net 
een plek is - "... in Christus". Met ander woorde, buite Christus is ons dieselfde vleeslike mens, maar geestelik 
is ons in Christus deur God se krag in stand gehou deur ons geloof, sodat ons verheerlikte liggame 

geopenbaar sal word in die laaste dae (1 Pet. 12:3-5) (baie belangrik Skrif). 

 

Dit is alles 'n merkwaardige feit, en as ons glo dat ons in hemelse plekke by Christus sit, waar lewe ons, of 
het ons ons permanente adres regtig?  

Die antwoord op die vraag behoort ons lewe radikaal te verander en Kol. 3:1 hou die sleutel.  

 

 ONS PERMANENTE TUISTE IS IN HEMELSE PLEKKE! 

 

Wat maak dit van ons aardse 'tuiste'?  ‘n Tydelike blyplek. Wat maak dit ons? Besoekers op planeet Aarde! 
Ons Permanente tuiste is in die Hemele! (Heb. 11:13-16). Ons is in effek burgers van 'n ander koninkryk - 'n 
hemelse koninkryk (Fil. 3:20.) 

 

Ons het gesê dat ons geloof behou ons verheerlikte liggaam in Christus. Rom. 1:17 sê vir ons dat ons groei 
van... geloof tot geloof ..." 2 Kor. 3:18 vertel ons dat hierdie selfde Evangelie wat ons van geloof tot geloof 
neem, ons van "... heerlikheid tot heerlikheid ..." sal neem. Met ander woorde ons toenemende geloof sal 
ons die kanaal vir God laat wees om baie goeie werke deur te voer, die beloning in die hemele is die 
verhoging van die heerlikheid van ons verheerlikte liggame daar (1 Kor. 15,41; Dan. 12:3). 

 

(In 'n toekomstige module, 'n meer gedetailleerde onderrig oor "belonings", sal vir ons 'n veel betere begrip 
van die bogenoemde beginsel gee.) 

 

As ons ‘in Christus’ is – waar is ons werklike woning? 
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As ons dit glo, hoekom grawe ons ons aardse wortels so diep? Hoekom is ons vasgevang in skuld en ander 
aardse tierlantyntjies? 

 

Eerstens, is dit  waar, want God se Woord sê dit is. Tweedens het God geweet dat ons 'n bewys sou nodig 
hê van wat Hy ons beloof het,  sodat ons nie moedeloos sal word nie. Hierdie bewys is 'n ‘belofte’ of 
‘vooruitbetaaling’ op sy verbintenis aan ons (2 Kor 5:1-5 ; Ef 1:13-14). Ons moet alles wat ons bespreek het 
as 'n verbond of ooreenkoms sien,  waarin sy Gees die  vooruitbetaaling is (1 Joh. 4:13)  

 

Hoe kan ons bewys dat Sy Gees in ons is? (Rom. 8). Bewyse van Sy Gees in ons, kan gesien word in ons 
lewenstyl:- 

1. Ons het die krag om nee te sê  vir die sonde (Rom. 8: 11-13 ) . 

2. Ons het die krag om te sê "ja" vir Sy wil (Rom 8:14; Gal 5:24-25; 1 Pet 1 : 2). 

3. Ons tree op as lede van God se familie (Rom. 8: 14-17) 

 

In die volgende module sal ons kyk na die lewenstyl wat 'n Geesvervulde gelowige behoort te leef. 

Hoe kan ons seker wees dat dit alles waar is? 
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In die laaste vier modules het ons oor die verlies wat die mensdom in die tuin van Eden ervaar  het 

gepraat. Hoe God in ruil alles herstel het wat die mens verloor het , deur Jesus aan die kruis . Ons het 

gepraat oor die spesifieke metode wat God gebruik het om dit alles hier te bewerkstellig ; Dan het ons ook 

gehoor van God se wonderlike waarborg van die mens se uiteindelike beloning in die hemel. 

 

Wat van die uiterste belang egter is, is die feit dat ons ontdek dat God se waarborg afhanklik is van hoe 

ons Christelike wandel  hier op aarde is. Ons het gesien dat in die Skrif in Ef. 1:20 en 2 Kor. 5:17  God se 
waarborg slegs van toepassing is indien ons  "in Hom" bly. 

Wat beteken "in Hom"? Dit beteken eenvoudig hoe ons as Christene optree hier op aarde. Met ander 
woorde God moet ons wandel hier op aarde beheer totdat Jesus weer kom. 

 

Hierdie "lewensloop" deur die lewe word binnegegaan deur 'n nou poort (Matt 7:13-14). Maar soos ons 
almal weet, sou dit moeilik wees om deur iets wat ons nie kan sien nie in te gaan. So eerstens moet God 
redding gee (Joh. 6:44; 65). Na dit vind "wedergeboorte" plaas (Joh 3:3.), God gee ons die insig.  

 

Om te sien is die gevolg van wedergeboorte. Maar dit is eintlik net die beginproses. As ons op 'n afstand, 'n 

pragtige strand sien, met sagte golwe wat daarop spoel, sal die eerste begeerte wees om op die strand te 
loop en die golwe oor ons voete te laat spat. As dit die geval was,  staan ons net daar en hoop dat die 
strand  in ons rigting sal beweeg? Nee, natuurlik nie, ons begin om in die rigting van die see te loop. Om 
wedergebore te wees beteken nie ons het gearriveer totdat Jesus kom nie. Dit is die plek waar ons insig 
ontvang van die hek wat ingang gee tot die smal pad van die Christelike lewe. 

 

Johannes 3:5 sê vir ons hoe ons deur hierdie hek kan ingaan tot op die smal pad. Ons betree dit, deur God 

se krag alleen. Hierdie krag is te vinde deur om "gebore te word uit water en Gees". 

Van wat ons geleer het in die les van, "God se Metode van Bevryding", het ons gesien dat God ons 
sondige natuur vat en vasgespyker het aan die kruis saam met Jesus. Hy het dit  doodgemaak en 

uiteindelik begrawe om nooit ooit weer opgewek te word nie! (Rom 6:3-4). 

Wanneer ons hierdie waarheid glo, is ons dan “uit water gebore". Sodra ons begin begeer om die gawes 
van die Heilige Gees te beoefen (wandel ons en word ons begelei deur Die Heilige Gees), ons is dan, “...uit 

die Gees gebore...”. Dit is dan God se krag. 

 

God se krag soos ons bespreek het kom dus nie na ons weens ons opvoedkundige standaarde of ons 
ondervinding in die lewe nie, maar bloot net deur die feit dat ons glo (geloof). Om by voorbeeld, ons te 
probeer verbeel dat ons twee duisend jaar gelede op ‘n kruis gehang het saam met Jesus, is onmoontlik! 
Daarom, is al wat ons kan doen, om te glo  en as ons nie kan glo, dat ons tot God sal bid en Hom vra vir 

die geloof om te glo. Hy sal ons dan hierdie geloof gee.  

Heb 11:1 Ons moet die bewys van dinge wat onsienbaar is, beoefen. Ons sondige natuur (geaardheid) is 
tot afsterwing gebring op die kruis, so laat ons hierdie feit in ons lewens beoefen!  

 

6.   Die Wandel 

Ons moet ‘in Hom’ bly 

Wat is God se Krag? 

God gee ons Insig 

God gee ons Krag 

Sy Krag kom slegs deur Geloof 
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Ons word deur God beveel, om nie bekommerd te wees oor wat ons sien nie, maar om eerder ons 
Christelike lewe te lei deur wat hy vir ons sê (2 Kor 5:7).  Met ander  woorde,  ons moet uit die geloof lewe. 

Ons moet absoluut standvastig wees  hieroor om in die geloof te bly leef (Heb 3:6; 14).  

Hoe kan ons ferm staan in ons wandel ? Die waarheid van die saak is, dat ons, in ons eie krag sal misluk en 

nooit in staat sal wees om vas te staan nie. 

As ons in Hom bly, sal Hy die standvastigheid in ons lewe te weeg bring. (Joh. 15:5). 

Ons bly "in Hom" deur daagliks in  privaat gebed na Hom te kom en Hom te vra om in ons te kom lewe en 
om ons liefde vir Hom te vermeerder. Dan tesame met gebede moet ons die Bybel stelselmatig lees. Dit sal 
ons help om die aard en karakter van God te ken. 

 

Hoe kan ek weet dat ek in Hom woon en deur geloof lewe?  

Ons kan dit baie eenvoudig meet deur ons gehoorsaamheid aan God se gebooie in ons lewens. Kom ons 

lees die skrif in Rom. 15:18-19, 16:25-26 vir bevestiging  hiervan. Verder sê Jesus dat waar daar geen 
gehoorsaamheid is nie, daar geen heil is nie! Kom ons lees die skrif in Matt. 7:21 ; Johannes 3:36 ; 2 Tess. 1:6-
8 , om bevestiging hiervan te ontvang. 

 

Ja , maar net op een basis. Dat ons God gehoorsaam. Diegene van ons wat  ongehoorsaam is en nie 
wegdraai van sondige praktyke, sal nie die koninkryk van die hemele beërf as ons in daardie toestand sterf 
nie, ongeag of ons onself Christene noem of nie!  

 

Wanneer ons sondig beteken dit dat ons sondige natuur op een of ander manier opgestaan het? Nee, 
Satan val jou gedagtes aan met gedagtes van sonde. Verwerp die gedagtes en jy sal nie sondig nie!  

 

(Sien module, "Hoekom sondig ek steeds? "). 

 

Gehoorsaamheid is die Bewys van Redding 

Wandel in Geloof - en nie in dit wat jy Sien nie 

Ons moet in Hom bly 

Is my Redding Gewaarbog? 
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“Wel dan, sal ons aanhou met sondig  sodat God  kan aanhou om al hoe meer liefde en vergifnis aan ons 
te bewys? Natuurlik nie! Moet ons aanhou sonde doen wanneer ons nie hoef nie? Die krag van die sonde 
oor ons is gebreek, toe ons Christene geword het en gedoop is om sodoende deel van Jesus Christus te 

word. Deur Sy dood is die krag van jou sondige natuur verpletter. Jou ou sondige natuur is saam met Hom 
begrawe deur die doop, toe Hy gesterf het en God die Vader Hom, met heerlikheid teruggebring het na 
die lewe,  jy het hierdie wonderlike nuwe lewe ontvang om te geniet. Jy het deel van Hom geword en 
saam met Hom gesterf en nou kan jy Sy nuwe lewe deel deur saam met Hom op te staan soos Hy gedoen 
het. Jou ou bose begeertes is aan die kruis vasgespyker saam met Hom, die deel wat lief  was vir sonde,  
so is die sonde dan vergruis en noodlottig gewond, sodat jou sondige liggaam nie meer onder beheer van 

sonde is nie, jy het nie meer nodig om 'n slaaf van die sonde te wees nie ..."  

(Rom.6:1-6 LB). 

 

Die doop is eenvoudig net 'n uiterlike teken van wat 'n Christen glo in sy hart. 

Sodra ons die Skrif hierbo gelees het, weet ons wat elke gelowige in sy hart moet dra. Jesus het geweet 
dat dit die begeerte van baie van ons sou wees om die goeie dinge wat ons ervaar het met ander te 
deel ... soveel te meer, ons ervaring van redding.. 

 

Wanneer ons gedoop is, sê ons aan die wêreld:- 

1. My ou  sondige natuur het saam met Jesus gesterf  (Rom. 6 vs. 3); 

2. My ou  sondige natuur is saam met Jesus begrawe  (Rom. 6 vs. 4); 

3. My nuwe natuur is saam met Hom opgewek  (Rom. 6 vs. 4). 

 

Die ou een is begrawe, om nooit weer op te staan nie! 

 

Die tyd  om  gedoop te word is eerstens reg, as  ek glo wat Romeine 6 sê, naamlik dat Jesus gesterf het om 
vir my krag gee om  "nee" te sê vir die sonde en "ja"  om Sy wil te doen. (Hand. 8:12 ) 

In die tweede plek is dit  wanneer ek besluit het dat ek my lewenstyl wil verander (berou het) (Hand. 2:36-
38) 

Dit kan dus baie duidelik gesien word uit Romeine 6 dat dit die rede is om gedoop te word en enigiemand 
wat nie beide, glo en berou, kan nie gedoop word nie. 

 

Jesus het ons gewys hoe ons gedoop moet word . Markus 1: 9-10 sê dat Hy ‘op gekom het uit die water 
uit’. 

Mattheus 28:19 sê dat ons gedoop moet word, " ... in die naam van die Vader, en van die Seun en van die 
Heilige Gees”. So elkeen van ons moet  een keer liggaamlik onderdompel word in die water en dit moet 
gedoen word in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees (Matt. 28:19), of  in die naam van Jesus 
(Hand. 2:38, 8:12 ). 

7.   Waaroor gaan die Doop? 

Die Doop - ’n Uiterlike Teken 

Wanneer moet ek gedoop word? 

Ons sondige natuur is saam met Hom begrawe 

Hoe word ek Gedoop? 
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Het die doop die mag om 'n persoon te red? Geensins nie! Die doop kan nie 'n persoon  red nie. Dit is as 

ons besef (deur die openbaring van die Heilige Gees) dat ons deur die dood en begrawing van die ou 
natuur, nou krag gegee is om “nee” te se vir die sonde.  As ons kyk na die boek Efesiërs 2:8-9, sal ons sien 
dat ons gered word, "... uit genade deur geloof ... nie uit werke nie ...". Die doop is 'n werk, dit kan  ons nie 
red nie. 

 

Waarom is dit nodig om gedoop te word?  Baie eenvoudig, omdat God ons beveel het om gedoop te 
word. In beide Matteus 28:19 en Markus 16:16, word ons beveel om gedoop te word. Jesus self het gesê, 
dat ter wille van die vervulling van alle geregtigheid, Hy Johannes toegelaat het om Hom te doop (Matt. 
3:15). Benewens hierdie, het Jakobus in Jak. 2:20-26 gesê dat, "...  geloof sonder werke nutteloos is ..." 

onthou, ons het gesê dat die doop 'n werk is. 

 

Miskien sal dit goed wees om op hierdie punt 'n bietjie meer te verduidelik oor "werke". Ons begrip van 
werke moet die volgende wees: Enigiets wat ons doen as gevolg van ons geloof (geloof in Jesus) is 'n 

goeie werk (m.a.w. iets wat aanvaarbaar is vir God). Enigiets wat ons doen wat nie as gevolg van geloof is 
nie, is 'n mensgemaakte werk, en is nie behaaglik vir God nie. 'n Goeie voorbeeld is die vrug van die Gees 
(Gal. 5:22-3). Al hierdie gebeur, want Sy Gees woon in ons (die gevolg van ons geloof). 

 

Kan 'n baba gedoop word? Nee, - dit is heeltemal teenstrydig met wat ons gesien het in die begin van 
hierdie lering uit Romeine 6, - wanneer ons gedoop word sê ons werklik, "Ek glo my ou sondige natuur is 
dood saam met Jesus , en ek het opgestaan saam met Hom, daarom sal ek wegdraai van my ou 
lewenstyl en vir Hom leef." Geen baba kan ooit hierdie verklaring aflê, of  het in werklikheid nodig om dit te 

doen nie, want alhoewel hulle 'n sondige natuur het, het hulle nog nie gesondig nie! (Hulle is wel in staat 
om te sondig as hulle ouer word). 

Baie mense het die gebruik om hul babas te doop, omdat hulle bekommerd is oor wat  met hulle sou 
gebeur as hulle te sterwe kom. Jesus sê vir ons om nie bekommerd te wees hieroor nie, want klein 
kindertjies het engele wat voortdurend in die teenwoordigheid van God staan. (Matt.18:10) 

 

Kan 'n persoon gedoop word namens 'n ander? Geensins nie (Kor. 15:29). Kan 'n persoon weer gedoop  
word? Ja, as hulle  gedoop was op 'n ander manier as wat ons oor gepraat het in die begin. 

Moet ek my Baba laat Doop? 

Kan die Doop my Red? 

Hoekom moet ek gedoop word? 

Wat is ’n ‘Werk’? 

Wat van volmag om te doop en herdoop? 
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Daar is baie struikelblokke in ons lewens vandag wat die werk wat God wil doen in ons,  beperk . Die 

grootste enkele een in hierdie verband is ons verhoudings met ander . 

 

Ons word deur God beveel om "... jou naaste lief te hê..." Matt. 22:39. Jesus sê dat dit  een van die twee 
belangrikste gebooie is (vs. 40). 

 

Dit is so omdat slegs in eenheid, ware krag te vinde is. Dit is waargeneem in die krag van die Handelinge 
kerk en was beslis die gevolg van die gebed van Jesus in Johannes 17:20-26. Wanneer ons eenheid het, 
span ons 'n groot bron van krag in. 

 

Dit is nie moeilik om te sien waarom God ons beveel om mekaar lief te hê nie. Deur dit te doen, sal 
eenheid bereik word  en die krag van die lewende God sal sigbaar in ons lewens wees. 

 

Hierdie eenheid en sy vrug, krag, was te vinde in die kerk van Handelinge, wat  duidelik die 'volheid van 
Christus’ ervaar het. (Ef. 1:22b-23). Die sleutel tot hierdie eenheid, was  sterk verhoudings. 

 

Hoekom is dit dan as ons dit weet, dat ons nie op een of ander manier daardie plek van ware eenheid en 
die  vrug van Sy krag kan bereik nie? Omdat ons nie in staat is om sterk en blywende verhoudings met 
mekaar te kweek nie. Wat veroorsaak hierdie situasie? 

 

Die 'wortel van bitterheid' is die grootste enkele oorsaak van die mislukking van verhoudings in die kerk 
vandag. Die wortel van bitterheid het 'n stamboom wat bestaan uit baie sytakke:- woede, wrokke, 
onvergewensgesindheid, bitterheid, om net 'n paar te noem. 

 

Die ‘wortel van bitterheid’ is die hoofblokkasie van deursigtigheid in ons verhoudings met mekaar. Dit moet 

hier gesê word dat geen deursigtigheid en gevolglike verhouding,  ooit tot stand kan kom, in elk geval, 
sonder om jou eerstens te verbind tot 'n verhouding met God nie. (Joh 15:5) 

 

Soos ons nader groei aan God begeer ons deursigtige verhoudings met mekaar. Deursigtigheid kom as 
ons gehoorsaam is aan wat God vir ons sê om te doen. Sy Woord sê vir ons hoe om die hindernisse wat ons 
verhoudings beperk te hanteer. 

 

Mark 11:25-26 (NV) en Matt. 18:35, sê vir ons dat ons nooit enige verhouding met God of mekaar sal hê nie, 
tensy ons vinnig is om te vergewe. Verder sien ons dat ons nie net  beroof is van 'n verhouding met God, 
wanneer ons nie vergewe nie, maar selfs meer, ons affekteer ander se lewens, want ons kan nie hul lewe 

gee nie. 

 

8.   Vergifnis 

Wees Lief vir jou Naaste 

Sterk verhoudings is die fondasie van ‘n kragtige kerk 

Verhoudings floreer as daar ‘n Toewyding aan Deursigtigheid is 

‘n Verhouding met God open die deur na Verhoudings met Mekaar 
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Matt 16:19; 18:18) Die lewe is die Evangelie, die getuienis van die werk wat die Evangelie in ons lewens 
gedoen het, dit is die lewe wat ons kan aangee aan ander. 

 

In Matt. 18:18, sien ons die beloofde uitwerking van Markus 11:26. Waar, as ons nie vergewe nie, God ons 
nie vergewe nie. Gevolglik is die saak beide gebonde op aarde (in die verhouding) en in die hemel met 
God. Benewens maak dit die deure oop vir alle vorme van demoniese invloede in die lewens van diegene 
wat betrokke is in die verhouding. 

 

Daar is geen skuiwergate in die noodsaaklikheid van vergifnis sover dit God betref nie. Matt. 5: 23-24 sê vir 
ons dat selfs waar ons vergewe het, moet ons om vergifnis vra as iemand iets teen ons het. Dit is nie goed 
genoeg vir ons om te sê dat ons niks teen 'n ander het, as hulle iets teen ons hou nie. 

 

Die grootste enkele area in die mislukking van verhoudings, is die hantering van die  "splinter in my broer se 
oog”. Wanneer ons 'n ander sien sondig, teenoor ons of 'n ander, of net in homself,  moet ons die enigste 
oplossing toepas – God se Woord. Matt. 18:15-17. Baie misbruik hierdie proses, deur óf dit glad nie te 
gebruik, of deur slegs die gedeeltelike gebruik daarvan. In iedere geval is die resultate rampspoedig. 

 

Die Skrif beveel ons om in privaatheid na 'n broer te gaan wat gesondig het. As hy berou het, is alles reg, 

as hy nie berou toon nie: moenie dit met iemand anders bespreek, maar neem 'n ander met jou saam en 
raadpleeg hom weer in privaatheid. As hierdie poging steeds misluk neem die ouderlinge van die 
gemeente saam met jou om die probleem op te los. 

 

As dit misluk, sal jy hom oortuig met jou liefde en gebede (soos in die geval met heidene en tollenaars). Dit 
is baie belangrik vir ons almal om te besef dat as ons nalaat om enige van die stappe in hierdie skriftuurlike 

prosedure te doen, sal ons pogings misluk en God se wil nie geskied nie! 

 

In Kor. 11:28, sê Paulus dat ons onsself moet ondersoek voor deelname aan die gemeenskaplike maaltyd. 

Hy waarsku dat as ons dit nie doen nie kan dit ernstige gevolge hê. Hierdie "ondersoek" is nie te sê 'n mens 
moet jou sondes bely nie. Dit is 'n ander manier om te sê, "Maak seker jy staan in die regte verhouding met 
jou naaste, voordat jy deelneem aan die nagmaalete". 
 

(Meer sal in hierdie verband in die module oor die nagmaalete bespreek word). Die enigste vereiste vir 
vergifnis, is berou. (Lukas 17:3-4; Hand 2:38; 3:19; 8:22). 

 

Die Skrif is uitsonderlik wys, weet alles en is op geen manier ooit  teenstrydig, selfs by implikasie nie. In 
Jakobus 5:15-16 en 1 Joh. 1:9 word ons beveel om ons sondes te bely. 
 

In die geval van die Skrif in Jakobus,  koppel hy die gevolg van siektetoestande aan sonde. Selfs soos Jesus 
gedoen het toe hy gesê het: "Gaan heen en sondig nie meer nie". (Johannes 5:14). 
 

In die Ou Testamentiese geskrifte, sien ons dat in sekere gevalle siektes en kwale gekoppel was aan  
sonde. (2 Kon. 5:27; 2 Kron. 21:18-19; Miga 6:13). 
 

Daarom as ons bitterheid, woede en onvergewensgesindheid vir lang tye koester kan ons die onbewuste 
slagoffers van siektes en kwale wees. 

Gehoorsaam Sy Woord, moet nooit oor Ander Praat nie 

Sy Woord is ons Rigtingwyser 

Is Belydenis van Sonde nodig vir Vergifnis? 

Hoekom word ons beveel om ons Sondes te Bely? 
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Benewens hierdie, kan ons ons liggame deur listigheid misbruik en later die gevolge van ons dade dra. 
 

'n Voorbeeld van so 'n situasie is die geval van 'n persoon wat 'n strawwe roker (sonde) was en selfs al het 

hy berou oor  die sonde en word hy gered, kan hy emfiseem opdoen en baie erge lyding a.g.v. dit ervaar. 
 

Daarom gee Jakobus die raad om ons foute (sondes) aan mekaar te bely sodat vergifnis, saam met die 
helende effek daarvan, sy gang kan gaan. 
 

Belydenis van ons sondes aan God, op 'n daaglikse basis, is 'n skriftuurlike waarborg, dat nie net ons sondes 

vergewe sal word (ter wille van ons belydenis en vergifnis), maar ons gedagtes sal hernu word van al die 
ongeregtighede wat aan sonde gekoppel word (1 Joh 1:9). 
 

Is dit nodig om ons gedagtes te ondersoek en al die sonde van die verlede te bely? Nee, dit is nie nodig 
nie, want God het gesê: "Dink nie aan die dinge van die verlede ..." (Jes 43: 18-19) en Paulus het gesê: "... 
ek vergeet die dinge wat agter is ...". As jy berou het, sal jy vergewe word van al jou sondes van die 

verlede. 
 

Daarom is die enigste vereiste vir vergifnis, belydenis en bekering en om ander te vergewe. 
 

Matt. 18:21-22;35 daar kan nooit enige beperking op ons vergifnis van ander wees nie.  Die hart van die 
saak is om ernstig te bid vir diegene wat nie bely nie, sodat hulle  kan terugdraai voordat dit te laat is. 

Hoe gereeld Vergewe ons? 
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Die eerste rekord wat gehou is van die viering van die nagmaalete in die Nuwe Testament, was tydens die 

laaste maaltyd. 
Die eerste rekord wat gehou is in die Ou Testament van die viering van die nagmaal ete was in Gen. 14:18-
19 . Melgisedek, 'n karakter van misterie, (wat in werklikheid Jesus is, Heb. 7 :1-3 ), vier die ete, om aan 
Abram die koms van ‘n nuwe verbond te toon. 
Jesus vier die Pasga maaltyd, volgens die Joodse tradisie, saam met sy dissipels op die aand voordat Hy 
verraai is . Hierdie maaltyd is gevier deur alle Jode en word vandag nog steeds gevier deur die ortodokse 

Jode . 
Hulle vier dit om hul verlossing uit Egipte te herdenk. Tydens die oorspronklike fisiese ete, is die bloed van 'n 
vlekkelose Lam gestort en die bloed is op die deurkosyne van hulle wat aan God gehoorsaam is, 
gesmeer . Die engel van die dood het die huise van diegene wat met bloed besmeer was verbygegaan 
en hulle uiteindelik  gered uit slawerny en bevry om na die beloofde land te gaan. 
 

Hierdie maaltyd herdenk 'n skadu van die bevryding van 'n sondaar se verlossing, volgens die Nuwe 
Verbond. Die Israeliete is deur die bloed van die vlekkelose Lam verlos. (weergebore – Joh. 3.3). Hulle is 
deur Moses deur die Rooi See gelei ( "gebore uit water" (Johannes 3: 5; 1 Kor. 10:1-2) en hulle het bedags 'n 

wolk en snags 'n vuurkolom gevolg. (“uit die Gees gebore" - Johannes 3: 5; 1 Kor 10:1-2). 
 
Gedurende die verloop van die tradisionele Joodse ete,  is drie stukke van die ongesuurde brode op die 
hoof van die tafel geplaas. Hierdie is deur al die Jode aanvaar om verteenwoordigend van Abraham, Isak 
en Jakob te wees. 
 

In 1 Kor. 11:24 het Jesus hierdie mite gebreek en sy dissipels vertel dat "... dit is My liggaam ...". Hy sê dat Hy 
die ongesuurde brood is, (die gesuurde brood daarteenoor verteenwoordig skynheiligheid en boosheid), 
verder sê Hy dat die drie stukke brood  die Vader, Seun en Heilige Gees verteenwoordig. 

 

Hy demonstreer ook dat : 
 

1,  Sy liggaam gebreek word vir hulle aan die kruis en sodoende die liggaam van sonde, wat die mens 
gevange gehou het vir vierduisend jaar, vernietig word! (Die mens se sondige liggaam sal gebreek word 
en hulle sal vrygestel word van die slawerny van sonde) (Rom 6:6). 
 
Dan beveel Hy hulle, "... doen dit tot my gedagtenis ..." (vs. 24) let op die belangrikheid hiervan,  Hy sê dat 
ons dit 'doen' om te onthou, nie dink om te onthou nie. Die kollektiewe breine van 'n duisend genieë kon 

nie "dink" of indink wat met Jesus aan die kruis gebeur het nie. Ons is net beveel om "te doen" en op 
hierdie manier, geestelik gesproke, sal ons Hom onthou. 
 
2.  In vers 25 sê Jesus  vir ons, "... dit is my bloed ..." Hy sê dat Sy bloed, die Nuwe Verbond sou inlei - sodat 

ons sondes van die verlede, hede en toekoms weggewas is. (Ef. 1:7). 
 

Ons moet hierdie maaltyd saam vier, want Jesus het gesê ons is 'n getuienis van die groot werk van die 
kruis, wanneer ons deelneem. (Vs. 26) en tweedens, omdat ons beveel is om dit te doen (1 Kor. 11:24-25). 
 

 

9.   Nagmaal of die Here se Maaltyd 

Waar kom die Nagmaalete vandaan? 

Waarop dui die Nagmaalete in die Nuwe Testament? 

1 Cor. 11:23-24 

Hoekom moet ons vandag die Here se Nagmaalete Vier? 
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So dikwels as wat ons deur Sy Gees gelei word om dit te doen. Die kerk van Handelinge het dit 
voortdurend en daagliks gebruik. (Hand. 2:42-46). 

 

Enige gelowige wat  deur die Gees gelei word om dit te doen. Daar is 'n verkeerde lering dat die 
elemente heilig is. Dit is heeltemal onwaar. Dit is niks meer as beskuitjies van ongesuurde brood en 
druiwesap. Daar is beslis niks heilig aan hierdie nie. 

 

Gelowiges het dit self in hul huise gebruik, op enige dag wat hulle wou en so dikwels as hulle gelei word. 
Daar was geen "priesters, pastore of ouderlinge" in die vroeë dae van die Handelinge kerk nie. Daar was 
slegs 12 Apostels, wat nooit logisties die elemente aan 8000 gelowiges daagliks kon bedien nie, ('n 
konserwatiewe skatting). 
 

Sommige sê dat die elemente heilig is omdat dit op 'n manier die fisiese liggaam en bloed van Jesus 
geword het! Dit is kettery, (Matt. 26:26-29) want dit sou beteken dat ons Christus opnuut kruisig elke keer as 
ons deel het aan die gemeenskaplike maaltyd (Heb. 6:6; 7:27). 
 

1,   Geen ongelowige mag deelneem aan hierdie maaltyd nie. Dit sou nutteloos wees  -  wat sou ‘n 
ongelowige vier? 
 
2.   Geen persoon wat in onmin teenoor ander leef ('onwaardig is" - 1 Kor. 11:27). 
 
So 'n mens moet homself eers "ondersoek" (vs. 28) om te sien of hy skuldig is aan die "onderskeiding van die 

liggaam van die Here ..." (vs. 29). 
 
Dit is goed om hier te weet dat hierdie brief van Paulus aan die Korintiërs in die vorm van ‘n bestraffing vir 
hul verhoudingsprobleme kom. (1 Kor. 1:10; 11:17-18) 
 

Nie noodwendig. Die basis vir die vergifnis van sonde is bekering (Handelinge 2:38) Sommige glo 
verkeerdelik dat ons nodig het om sondes te bely voor die nagmaal, as gevolg van dit wat Paulus in 1 Kor. 
11:28 sê,  "... Ondersoek julself ...". Dit is reeds hierbo verduidelik. As vergifnis net gebaseer was op 

belydenis, dan sal dit dalk wys wees, maar dit is nie. 

Moet ek my Sondes Bely voor Deelname aan die Nagmaal? 

Hoe dikwels moet ons hierdie vier? 

Wie mag die Elemente Bedien? 

Wie mag Deelneem aan die Nagmaal? 
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Die meeste Christene aan wie die vraag gestel word hoekom wedergeboorte nodig is,  sal antwoord, "om 

die ewige lewe te hê!". Of as hulle gevra word, "Wat kry mens uit wedergeboorte?" Sal hulle net so 

reageer, dat 'n mens die ewige lewe ontvang met wedergeboorte. Dit is natuurlik nie waar nie. 

 

Johannes 3:3 vertel ons dat wedergeboorte ons insig gee in die Koninkryk van God. Wat is insig in die 
koninkryk van God? Dit beteken baie eenvoudig dat ons dit wat ons vader, Adam in die Tuin van Eden 
gehad het terugontvang. Naamlik die besef dat God werklik bestaan. In vergelyking sien ons Sy groot 

heiligheid en ons eie sondigheid. Ons sien dat Satan bestaan met die uitsluitlike doel om ons weg van God 
te trek deur ons te verlei om te sondig. 
 

Waar is die Koninkryk van God? Lukas 17:21 sê dat dit binne-in ons is. God heers in ons lewens. 'Sig "is ons 
bewustheid van die feit dat God nou in ons is”. 
 

 

Hoe word mens weergebore? Die antwoord is dat ons nie 'wedergebore' word nie, God alleen gee ons 
hierdie gawe (Johannes 6:44; 65). Volgens Sy eie tyd plaas Hy Sy Gees in ons, wat ons dan tot 
weergeboorte bring en die skille van ons geestelike "oë" laat val. 

 

Het hierdie enigiets te doen deur die  "sondaarsgebed" te bid of om ‘n verbintenis teenoor  Jesus te maak? 
GEENSINS! 
 

Alhoewel ons gesê het "geensins" is dit belangrik om te noem dat toe God Sy Gees in ons plaas, dit wel ook 
kon lei tot so 'n gebed. Dikwels word ons gelei om ander te leer om die  sondaarsgebed te bid of om in 

verbondenheid met Jesus te tree, wat ookal, diegene wat ons lei om hierdie gebed te bid reageer deur 
die tekens van wedergeboorte te wys, of hulle dryf weg sonder enige verandering. Een ding bly verseker - 
wat God wil (Rom 9:16). Eers as hy Sy Gees in 'n persoon geplaas het, dan is dit wanneer hulle weergebore 
word,  dan is dit wanneer hulle pligsgetrou en nougeset sal poog om die dinge van God te soek. 
 

Dit is so ver as wat wedergeboorte ons sal neem... na ‘n plek van soek. Terwyl dit  ons insig sal bring van die 
nou poort, sal dit ons nie toelaat om die koninkryk van God in te gaan nie. (Mattheus 7:3-14)  
 

Wat  gee ons dan die reg om in te gaan?  
Johannes 3:5 gee vir ons die antwoord. Jesus het gesê ons moet 'gebore word uit water en die Gees' 
voordat ons kan ingaan. Kom ons kyk na wat Jesus vir Nikodemus, die Fariseër gesê het, toe Hy hierdie 
stelling gemaak het. 
 

Toe Jesus gesê het dat dit nodig is vir 'n mens om wedergebore te word,  was Nikodemus, wat soos 'n mens 
gedink het, verward. Hy het die uitdrukking met die menslike geboorte geassosieer. Jesus het gesê 
(Joh.3:6), dat die mens geboorte gee aan mens, maar Hy (Jesus), praat nie oor menslike gebeurtenisse 
nie, maar eerder dit wat verband hou met die Koninkryk van God (vs.12). Met ander woorde dit wat hy sê 
kan slegs begryp word deur Goddelike openbaring en nie deur verstand (vs.10). 

 

10.   Wat beteken Wedergeboorte? 

‘Wedergeboorte’ lei slegs tot sig 

Hoe kom ek in die Koninkryk van God? 

Hoe word Mens Weergebore? 

Johannes 3:3-5 

Nie ‘n Menslike Gebeurtenis 
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Kom ons som dan op, Jesus sê dat ons weergebore moet word, Nikodemus sê dit kan nie gedoen word 
nie, Jesus reageer  deur te sê dat Hy nie oor aardse dinge praat nie,  maar eerder geestelike dinge. Hy 
gaan dan voort om Nikodemus te vertel dat selfs hy, so slim soos hy is, nie intellektueel sal verstaan  wat 

slegs geopenbaar kan word deur Goddelike openbaring. 
 

Wat beteken “gebore uit water"? Eerstens,  kyk ons na die woord ‘gebore’. Die Griekse woord hier is 
‘gennao’, wat kom van ‘genos’ wat beteken uit die ander familieverwant, van soort, nageslag, generasie, 

voorraad, ens. Dit verwys nie na die menslike geboorte nie. Die woord vir menslike geboorte is ‘gennetos’ 
soos in Lukas 7:28, "... gebore uit 'n vrou ...". Laat ons vir gerief gebruik maak van die woord 'nageslag' in 
plaas van 'gebore'. 
 

Die vleeslike wese kan nooit  die koninkryk van God betree nie. (1 Kor. 15:50, 1 Pet. 1:23). 
 

Wat beteken 'water'  dan? Die Griekse woord hier is 'hudatos' uit 'Huo' - reën, 'n stortreën. Ons som dan op, 
om uit water gebore te word  is om 'n rein nageslag te wees. Gereinig van wat? Sonde natuurlik! 
 

In ons vorige lesings het ons tot die ontdekking gekom dat ons gereinig is van sonde slegs deur 'genade en 
deur die geloof' (Ef 2:8-9). Dit is gedoen deur te glo dat ons  gedoop is, in die dood, begrafnis en 
opstanding van Jesus aan die kruis (Rom. 6:3-4). 
 

Om 'n bietjie meer te verstaan wat hierdie “doop"  beteken laat ons na 1 Pet. 3:20-21 kyk.  
 

Petrus sê: "agt siele is deur  water gered ..." , hy gaan voort, "... net soos die doop vir ons vandag nog 
doen ...", maar hy voeg haastig  by, "nie die fisiese daad van onderdompeling in die water nie, maar deur 
te glo dat ons ou sondige natuur dood is saam met Jesus aan die kruis". 
 

Wat beteken 'deur die Gees gebore’? Eenvoudig, 'n nageslag van mense wat van die Heilige Gees kom. 
As ons van geboorte ouers met die van Smith het, dan staan ons bekend as die 'Smith’e,  komende uit 'n 
geslag van Smith. Gebore uit die Gees impliseer dieselfde ding. Romeine 8:1-27 beskryf die kenmerke van 
diegene wat uit die Gees gebore is. In kort, ons het die kinders van God geword (vs. 16). 

Gereinig van Sonde deur Geloof 

Gebore uit Water 

Gebore deur die Gees  
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As my ou sondige natuur saam met Christus gesterf het, waarom sondig ek nog steeds? Word my ou 

sondige natuur nog dikwels gedurende die dag opgewek, wat veroorsaak dat ek sondig? 
 
Rom. 6:3-4. Elkeen van ons moet verstaan, met absoluut geen twyfel dat ons ou sondige natuur nooit weer 
opgewek kan word nie, dit is vir ewig begrawe! 
 

Nou, as ons sondige natuur begrawe is, hoekom doen ons nog sonde? 

 

Ons sien uit die leer oor die Evangelie van Jesus, dat die dood en begrawing van ons sondige natuur saam 
met Jesus, soortgelyk is aan 'n hartoorplantingsoperasie. Dié begrawing dui op die verwydering van die ou 
siek hart en die opstanding, die inplanting van die nuwe hart. '’n Hart met nuwe en regmatige begeertes”. 

’n Hart wat nie begeer om te sondig nie, maar eerder God se wil te doen. (Esegiël 36: 26-27). 
 

Waar vind die stryd dan plaas? As ons nie wil sondig nie, maar uiteindelik in elk geval sondig, wat gebeur 
met ons?  
 

Kom ons lees Rom. 7:23-24. Die antwoord lê in die gedagtes. Satan het geen mag op aarde, behalwe die 
bevoegdheid om mense te verlei. Hy kan hulle nie dwing om te sondig nie. Jesaja 54:16-17 sê dat God 
Satan geskep het met die doel om ons te verfyn en hy doen dit deur ons te versoek om te sondig.  
 

As ons nie meer langer 'n ou natuur het wat begeer om te sondig nie, hoe kan Satan dan daarin slaag om 

ons te laat sondig? 

 

Deur ons te mislei in ons gedagtes. Die metode wat hy gebruik, is om 'n idee in ons gedagtes te plaas en te 
wag totdat ons die idee aanvaar. Sodra ons die idee aanvaar, sondig ons, selfs al het dit nog nie die kans 
gehad om tot 'n aksie oor te gaan nie. 

 

Rom. 8:6 waarsku ons dat sulke gedagtes tot geestelike dood sal lei (skeiding van God, met ander 
woorde). Maar as ons, ons gedagtes met geestelike denke gevul hou, dan sal ons lewe ervaar. 
 

 

Jakobus 4:7 vertel ons dat weerstand teen Satan begin met onderdanigheid aan God. Wat is hierdie 
onderdanigheid? Dit is om ons denke toe te laat om soos Jesus se denkwyse te wees. (Fil 2:5). 
 

Dit word genoem vernuwing van die denke (Rom. 12:2). As ons denke vernuwe raak, bied ons nie net 
weerstand teen die gedagtes wat Satan in ons plaas nie, maar kom ons ook op ‘n plek waar ons God se 

wil verstaan!  
 
’n Denkrigting wat 'n gedagte-kanaal is vir die sonde, kan nooit op dieselfde tyd 'n kanaal vir God se wil 
wees nie. Denke wat 'n kanaal vir sonde is, is verblind vir God se wil (2 Kor. 4: 4). 
 

 

11.   Hoekom Sondig Ek Steeds? 

My Sondige Natuur is Dood en vir altyd Begrawe. 

Onderdanigheid aan God – Vernuwing van die Denke 

My Nuwe Hart begeer slegs om God te Dien 

Rom. 6:1-2 

Die Geveg vind plaas in die Gedagtes 
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Kan ek my denke vernuwe? Geensins nie! Slegs die Heilige Gees kan ons gedagtes vernuwe. Maar ons 

gedrag is baie belangrik omdat dit Sy werk in ons sal beperk, sover dit die vernuwing van ons gemoed 
betref. Met ander woorde, die Heilige Gees kan net ons gedagtes vernuwe sover as wat ons bereid is om 
Hom toe te laat om dit te doen. 

 

Die eerste stap wat ons moet neem, is naamlik om ons sondes daagliks aan God te bely. Sy belofte aan 
ons, as ons dit doen, is, "... Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons te reinig van alle 
ongeregtigheid". Dit beteken die volgende:- 

 

Ons sondes is vergewe; Ons is gereinig van alle ongeregtigheid.  
 

Stap twee, ons moet gewas word deur die Woord van God. Met ander woorde, ons moet ons Bybels 

sistematies lees elke dag. 
 

Stap drie, ons moet elke dag bid, alleen saam met God en so dikwels as wat ons kan saam met ander 

Christene. 
 

Stap vier, ons moet baie versigtig wees wat ons ons gedagtes toelaat om te ontvang elke dag. Wees 
versigtig wat jy lees - wêreldse koerante en tydskrifte. Wees versigtig vir wêreldse televisie en films. Al hierdie 

is deur Satan ontwerp om die vermoë van jou gedagtes om vernuwe te word, te vernietig. 

4 Bewaar jou Gedagtes 

Hoe kan ek my Gedagtes Hernu? 

1 Bely jou Sondes 

2 Lees jou Bybel 

3 Bid elke Dag 
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NOTAS 


