
✍Uit die Woord 
♢      ♢      ♢      ♢      ♢     ♢     ♢     ♢      ♢      ♢      ♢     

DOOD EN LEWE

?

Wat ʻn ongewone titel vir ʻn artikel. En waarom begin met die dood? 
Sekerlik strewe ons almal na ʻn lewe waarin ons versadig is met 
oorvloed en genot in terme van die seëninge van die liefdevolle 
hemelse Vader. Kom die dood dan nie na die lewe eindig nie? 
Waarom dan hierdie skrywe begin met daardie gevreesde woord 
dood?

Want dit is inderdaad waar die Skrif ook begin as dit ons wil leer van 
die lewe wat ons hemelse Vader baie graag wil hê dat elke mens 
moet ervaar. Ons Verlosser het gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 
julle, as die koringkorrel (saad) nie in die grond val en sterf nie, bly dit 
alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug - lewe. (Joh.12:24)

Die Oorspronklike Saad:

Daarom is dit ʻn skeppingsbeginsel dat daar geen lewe in enige vorm 
kan wees voordat die saad waarin daardie lewe dormant lê, eers 
sterf nie. Die hele skepping het oorspronklik ontstaan toe die 
Almagtige die Saad van Sy “Woord” gesaai het in die leegte wat toe 
die heelal geword het waarin ons onsself bevind.
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Deur die Woord van YaHUaH (Jahoe-ah) is die hemele gemaak,
en deur die Gees van Sy mond hulle hele leër.

(Psalm 33:6)

Deur die geloof verstaan ons dat die wereld 
deur die Woord van die Almagtige toeberei is,

sodat die dinge wat gesien word 
nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.

(Hebreers 11:3)

Daardie oorspronklike SaadWoord word in die Skrif beskryf as die 
Almagtige Homself. Die apostel Yahuchanan (Johannes) het dit 
pragtig gestel: In die begin was die Woord (Saad), en die Woord was 
met die Almagtige, en die Woord was die Almagtige... Alle dinge het 
deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat 
ontstaan het nie. (Joh.1:1 & 3) Dan in vêrs 14 sê Yahuchanan iets 
van uiters belang: En die “Woord” het vlees geword en het onder ons 
gewoon - en ons het Sy heerlikheid aanskou, ʻn heerlikheid soos van 
die Eniggeborene wat van die Vader kom - vol van genade en 
waarheid.

Wat die Skrif letterlik hier en in baie ander tekse sê is dat die 
Oorspronklike SaadWoord - die geestelike SEMEN van die 
Almagtige geplant was in die baarmoeder van Miryam (Maria) en 
daardie Woord het vlees geword. Die Vader YaHUaH het deur Sy 
Gees vir die jong maagd verwagtend gemaak met die Saad van Sy 
“Woord”, en daardie “Woord” het vlees geword. Nege maande nadat 
die Saad geplant is, het Miryam geboorte geskenk aan die 
Eniggebore Seun van Sy Vader YaHUaH, en volgens die opdrag van 
die Vader het Sy aardse ouers Hom YaHUShA genoem. (Jahoesha) 
Daardie Naam beteken YaHUaH se Verlossing. Die Seun dra dus die 
Vader se Naam wat Hy geërf het. (Heb.1:4 & Fil.2:9-10) Dit is 
dieselfde Naam waarby die aspek van verlossing (Sha) bygevoeg is 
terwille van die mensdom.

Wat was die eintlike SaadWoord wat vir Miryam verwagtend gemaak 
het? Ons moet verstaan dat dit ʻn letterlike woord was - ʻn alfabetiese 
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woord wat die Vader gespreek het ten einde Sy Seun in die wêreld in 
te bring as die Tweede Adam. (Mens) ELKE WOORD wat gespreek 
word deur die Almagtige of deur ʻn mens wat na Sy beeld geskape is, 
is ʻn saad. Die oomblik wat ʻn woord gespreek word is dit ʻn saad wat 
gesaai word. Sodra ʻn woord gesaai (gespreek) word dan sterf dit - 
dis klaar uit die mond en in die land (grond) van die wereld geplant. 
Dit sterf dan en sal veel vrug dra. Dit is ook die rede waarom ʻn 
woord wat reeds gespreek is nie teruggetrek kan word nie. Dit is 
onmoontlik om koring wat alreeds in ʻn land gesaai is weer bymekaar 
te maak. Elke gesaaide woordsaad sal uiteindelik vrugte voortbring. 
Hierdie vrugte sal of goeie of slegte vrugte wees afhangende of dit 
goeie of slegte woorde was wat uit die mond gekom het.

Daardie SaadWoord wat in die baarmoeder van Miryam ontkiem het 
en uiteindelik die Seun van YaHUaH (YaHUaH die Seun - YaHUShA) 
geword het was letterlik die Woord van die Vader se Naam - die 
Naam YaHUaH. Hierdie “Woord” van Sy Naam is die oorspronklike 
SAAD waaruit die skepping ontstaan het want dit is die enigste 
“Woord” wat die enigste en ware Skepper in werklikheid (waarheid) 
identifiseer. Behalwe vir die Naam waarmee Hy Homself dwarsdeur 
die oorspronklike Skrif voorgestel het, is daar geen ander woord 
(naam) in die ganse skepping wat die ontsagtelike en onsienlike 
Wese kan identifiseer wat die oorsprong is van alles wat bestaan nie.

Woorde:

In die lewe, al is meeste mense totaal onbewus daarvan, het die 
woorde wat hulle praat ʻn defnitiewe effek op hulle lewens. Dit is 
omdat elke woord wat ʻn persoon praat ʻn saad is wat uiteindelik vrug 
sal voortbring in die lewe van die spreker. Die Skrif bevestig hierdie 
beginsel baie duidelik.

Dood en lewe is in die mag van die tong;
en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

(Spreuke 18:21)
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Een ding wat die Skrif ons hier leer is dat die mensdom, in sy 
kommunikasie deur middel van woorde, altyd neig na die negatief - 
die dood. Let maar op in ons algemene taalgebruik word negatiewe 
woorde dikwels gebruik om positiewe dinge of gedagtes te beskryf. 
Dood reg, vreeslik mooi, ongelooflik lekker, onsettend lief, geweldig 
positief ens. Dit is waarom hierdie teks begin met die woord dood in 
plaas van lewe - om te wys dat die hart van die gevalle mens ALTYD 
na die negatief of dood neig. Die woorde van die tong is magtig! Die 
tong het skeppende mag, en net die woorde wat gepraat word sal 
bepaal of dit wat geskep word uiteindelik die ervaring (vrug) van 
dood of lewe aan die spreker of hoorder sal lewer.

My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot My woorde,
laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne-in jou hart.

Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, 
en ʻn genesing vir hulle hele liggaam.

Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word,
want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Verwyder van jou die valsheid van mond,
en hou vêr van jou af die verkeerdheid van lippe.

(Spreuke 4:20-24)

Hierdie vyf verse waarin Salomo sy seun raad gee aangaande die 
belangrikheid van sy woorde van wysheid wat deur sy 
lewenservaring opgedoen is, kan meer akkuraat toegepas word op 
elke seun en dogter van die hemelse Vader, want uiteindelik is dit Sy 
woorde. Ons word aangemoedig om te luister na Sy woorde, om die 
oor te neig tot Sy woorde. Met ander woorde, die gelowige moet Sy 
woorde as lewensbelangrik ag. Sy woorde moet leiding gee aan elke 
deel van ons lewens. Ons moet ernstig let op  Sy  woorde, daaraan 
aandag gee, hulle gehoorsaam. Ons moet Sy woorde in beslag 
neem en altyd daarmee besig wees. Ons moet onsself toewy aan Sy 
woorde en hulle liefhê. Slegs dan sal hulle lewe vir jou wees en 
letterlik gesondheid wees vir jou hele wese, insluitend jou liggaam.

Dit beteken noodwendig dat Sy  woorde binne in die hart van die 
gelowige bewaar moet word. En dan moet die hart meer bewaar 
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word as enigiets anders. Waarom? Want die hart - die innerlike 
mens, die gedagtewêreld, is die oorsprong van elke woord wat uit die 
mond kom. Ons Verlosser het mos gesê: Wat die hart van vol is sal 
die mond van oorloop. Ons moet dus bewaar dat daar nie negatiewe 
gedagtes posvat en wortel skiet nie. Want dan sal ons neig om 
negatiewe woorde te saai wat dooie vrugte sal voortbring. Daarom 
behoort ons gereeld te bid: Laat die woorde van my mond en die 
oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o 
YaHUaH, my Rots en my Verlosser. (Ps.19:15)

Luister na die ernstige woorde van die Woord wat vlees geword het - 
Messias YaHUShA. Hierdie woorde is spesifiek gerig aan die 
Skrifgeleerdes en Fariseers - diesulkes wat hulleself as vroom en 
regverdig beskou het. Maar eintlik is hierdie woorde aan elkeen gerig 
wat homself as gelowig beskou. Net as ons hierdie woorde ter harte 
neem en onsself ondersoek kan dit ʻn positiewe uitwerking hê op  ons 
lewens. 

Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is?
Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.
Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart 

goeie dinge te voorskyn,
en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn.
Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat,

daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.
Want uit jou woorde sal jy geregverdig word,

en uit jou woorde sal jy veroordeel word.
(Mat.12:34-37)

Jakob(us) was die halwe broer van die Messias. Hy het dus in 
daardie huishouding groot geword en het sonder twyfel baie van sy 
Ouboet geleer aangaande hierdie lewensbelangrike onderwerp. Kyk 
net wat hy ons leer aangaande die tong.

Want ons almal struikel dikwels.
As iemand in woorde nie struikel nie, is hy ʻn volmaakte man,

in staat om ook die hele liggaam in toom te hou.
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Kyk, ons sit stange in die perde se bekke,
sodat hulle ons gehoorsaam kan wees,

en ons stuur hulle hele liggaam daarmee.
Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is 

en deur hewige winde voortgedryf word,
word gestuur deur ʻn baie klein roer net waarheen die stuurman wil.

Net so die tong ook ʻn klein lid en beroem hom op groot dinge -
kyk hoe ʻn groot hoop hout steek ʻn klein vuurtjie aan die brand.

Die tong is ook ʻn vuur, die wêreld van ongeregtigheid.
Net so ʻn plek neem die tong onder ons lede in;

dit besmet die hele liggaam 
en steek die hele lewensloop aan die brand

en word uit die hel aangesteek.
Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende 

sowel as seediere
word getem en is getem deur die menslike natuur.

Maar die tong kan geen mens tem nie;
dit is ʻn onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.
Daarmee loof ons die Almagtige en die Vader,

en daarmee vervloek ons die mense 
wat na die gelykenis van die Almagtige gemaak is.

Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking.
Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.

(Jakobus 3:2-10)

Dit is juis waarom die tong so gevaarlik is dat Jakob ons ook 
vermaan:

So dan, my geliefde broeders,
elke mens moet gou wees om te hoor, 

stadig om te praat, stadig om toornig te word.
Want die toorn van ʻn man bewerk nie 
die geregtigheid van die Almagtige nie.

Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid,
en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord,

wat in staat is om julle siele te red.
En word daders van die woord 
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en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.
(Jak. 1:19-22)  

Dit is dan die woorde wat ons praat wat ons lewens regeer. Dit 
beteken dat ons onsself kan leer of ons kan geleer word om woorde 
te praat wat net ʻn positiewe effek op ons lewens sal hê. Dit is 
presies wat dwarsdeur die Skrif geleer word. Hier het ek maar ʻn paar 
tekse gekies wat dit bevestig.

Saai die “Woord”:

Aan die begin van hierdie artikel het ek die stelling gemaak dat die 
oorspronklike SaadWoord of “Woord” enkelvoudig is in der waarheid 
die Naam YaHUaH. Die Almagtige het Sy Naam afgesonder 
(geheilig) en aan Sy  mense gegee sodat hulle dit kon gebruik as die 
Saad wat die Bron is van Sy seëninge in hulle lewens. In die konteks 
van die Nuwe Verbond is elke gelowige ʻn koning en priester. (1 Pet.
2:5 & 9, Open.1:6) As priesters het Hy aan ons die reg gegee - eintlik 
die verantwoordelikheid gegee om Sy Naam oor mekaar uit te spreek 
sodat Hy diegene kan seën op wie die Naam geplaas is.

En YaHUaH het met Moses gespreek en gesê:
Spreek met Aaron en sy seuns en sê:

So moet julle die kinders van Israel seên deur vir hulle te sê:
YaHUaH sal jou seën en jou behoed;

YaHUaH sal Sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
YaHUaH sal Sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

So moet hulle dan My Naam op die kinders van Israel lê;
En Ek sal hulle seën.

(Numeri 6:22-27)

Die Almagtige kon nie duideliker gewees het in Sy  opdrag aan die 
priesterskap  nie. Hier wys hy die priesters (elke gelowige) dat hulle 
letterlik Sy  Naam op mekaar moet lê deur dit uit te spreek. As dit dan 
gedoen word presies soos Hy dit gedoen wil hê - volgens die 
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eenvoudige voorbeeld wat Hy gegee het, dan sal Hy Sy seëninge 
loslaat of vrystel.

Die Naam YaHUaH is dus die belangrikste “Woord” wat ʻn gelowige 
uit sy mond kan praat. Hierdie “Woord” van Sy Naam is die Saad wat 
die Bron is van alle geestelike seëninge in die hemele, in Messias. 
(Ef.1:3) Ingesluit in hierdie seëninge is verlossing (redding), 
bevryding, genesing, gesondheid, voorsiening, beskerming en baie 
meer. Gelowiges kan ook die Saad van hierdie seëninge in hulle eie 
lewens saai deur die Naam oor hulleself uit te spreek.

Wat van die Naam YaHUShA?

Efesiërs 1:3 sê dat alle geestelike seëninge alreeds aan ons behoort 
“in Messias”. Hierdie woord Messias beteken die Gesalfde of die 
Salwing. Volgens Hooglied 1:3 is die Koning (YaHUShA) se Naam 
Salf of die Salwing wat uitgegiet word. Dit word uitgegiet as dit 
gespreek word. Dus is al hierdie seëninge die gelowige sʼn “in die 
Salwing” - as hy/sy die Naam uitspreek.

Toe die “Woord” vlees geword het (Joh.1:14) en YaHUaH die Seun 
deur Sy menslike geboorte die wêreld ingekom het, het Hy die Naam 
YaHUShA geërf. Dit is eenvoudig die Vader se Naam met die woord 
redding (Sha) daarby gevoeg. Daarom kan en mag gelowiges hierdie 
Name afwissel in hulle daaglikse spraak omdat dit basies dieselfde 
Naam is. Maar as die Naam aangeroep word vir verlossing wat 
natuurlik redding, bevryding, genesing, beskerming ens. insluit, dan 
is dit meer geskik om die Naam YaHUShA te gebruik.

Toe die apostel Saul (Paulus) oor hierdie onderwerp onderrig het, het 
hy dit so eenvoudig gestel. Hy het geleer dat dit eintlik baie maklik 
was vir die gelowige om hierdie SaadWoord te saai.

Naby jou is die Woord, in jou mond en in jou hart.
Dit is die Woord van die geloof wat ons verkondig:

As jy met jou mond die Meester YaHUShA bely
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en met jou hart glo dat die Almagtige Hom uit die dode opgewek het,
sal jy gered word;

want met die hart glo ons tot geregtigheid
en met die mond bely ons tot redding.

Want die Skrif sê:
Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

Want: Elkeen wat die Naam van YaHUaH aanroep, sal gered word.
(Romeine 10:8-11 & 13)

Dit is presies so eenvoudig! Die “Woord” van Sy  Naam is so naby 
aan die gelowige as sy  hart en mond. Daarom kan dit enige tyd vir 
enige doel gesaai word. Hy is getrou aan Sy “Woord” en die gelowige 
wat Sy Naam getrou saai in geloof, sal nie beskaam word nie.
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Spreek die waarheid in liefde 
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