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Wat Die Bybel Ons Leer Aangaande God
1. God As Gees.
1.1 Die feit dat God Gees is.
Johannes 4:24;
God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Vraag: Wat is Gees?
Antwoord: Lukas 24:39;
39
Kyk na my hande en voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want
‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.
‘n Gees het nie ‘n vleeslike liggaam nie, maar is ‘n onsigbare werklikheid.
Om dus te sê God is Gees, is om te sê, dat God nie ‘n vleeslike liggaam het nie,
en is onsigbaar vir die natuurlike oog.
Vergelyk: - Deuteronómium 4:15-18;
15
Neem julle dan terdeë in ag terwille van julle siele---want julle het
géén verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die
vuur met julle gespreek het nie--16
sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle ‘n gesnede
beeld, ’n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie ‘n afbeelding
van man of vrou,
17
‘n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, ‘n afbeelding van
enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg,
18
‘n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ‘n afbeelding van
enige vis wat in die water onder die aarde is;
Vraag: Wat beteken dit dan waar dit in Génesis 1:27 sê: “En God het die mens
geskape na sy beeld?”.
Antwoord: Die antwoord op hierdie vraag word vir ons baie duidelik in die
volgende Skrifte gegee:
Kolossense 3:10;
en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na
die beeld van sy Skepper,
Efésiërs 4:23-24;
23
en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
24
en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware
geregtigheid en heiligheid
Vergelyk:
Kolossense 1:15;
Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele
skepping;
1 Timótheüs 1:17;
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Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse
God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
Die woorde “beeld” en “gelykenis” sien: - Génesis 1:26 - - verwys klaarblyklik nie
na sigbare of liggaamlike gelykenis nie, maar na intellektuele en morele
gelykenis----gelykenis in “kennis”, “geregtigheid, en “ware heiligheid”.
Génesis 1:26;
En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis,
en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel
en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde
kruip.

1.2 Die Manifestasie van die Gees in Sigbare Gedaante.
Johannes 1:32;
En Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos ‘n duif uit die
hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly.
Hebreërs 1:7;
En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak
en van sy dienaars vuurvlamme;
Gevolgtrekking:
Dit wat gees is, kan in sigbare vorm OPENBAAR word.

1.3 God in sigbare gedaante geopenbaar.
Exodus 24:9-10;
9
Daarop het Moses opgeklim met Aäron, Nadab en Abíhu en
sewentig van die oudstes van Israel.
10
En hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos
‘n vloerwerk van saffierstene en so helder soos die hemel self.
Gevolgtrekking:
God het Homself soms in die verlede in sigbare gedaante geopenbaar.

1.4 Wat was in hierdie Manifestasies van God gesien?
Johannes 1:18;
Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem
van die Vader is, dié het Hom verklaar.
Exodus 33:18-23;
Daarop vra hy: Laat my tog u heerlikheid sien.
19
Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor
jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek
genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
20
Verder het Hy gesê: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens
kan My sien en bly lewe nie.
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21

Ook het die HERE gesê: Kyk, hier is ‘n plek by My waar jy op ‘n rots kan
gaan staan.
22
En as my heerlikheid verbygaan, sal Ek jou in die skeur van die rots stel
en jou met die hand oordek totdat Ek verbygegaan het.
23
En as Ek my hand wegneem, sal jy My van agter sien: maar my aangesig
kan nie gesien word nie.
Gevolgtrekking:
Dit wat in hierdie manifestasie van God gesien was, was nie God Self nie; God in
Sy onsigbare werklikheid -- maar ‘n manifestasie van God.
Vraag:
Is daar dan ‘n weerspreking tussen:
Exodus 24:9-10;
9
Daarop het Moses opgeklim met Aäron, Nadab en Abíhu en sewentig van
die oudstes van Israel.
10
En hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos ‘n
vloerwerk van saffierstene en so helder soos die hemel self.
Jesaja 6:1;
In die sterfjaar van koning Ussía het ek die HERE sien sit op ‘n hoë en
verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.
Johannes 1:18;
Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem
van die Vader is, dié het Hom verklaar.
Antwoord: Geen hoegenaamd nie.
Om te illustreer: Iemand mag sy gesig in ‘n spieël sien. Dit kan waar wees vir
hom om te sê: “ek het my gesig gesien” en ook waar om te sê “ek het nog nooit
my gesig gesien nie”. Netso het die mens ‘n manifestasie van God gesien, en dit
is waar om te sê dat hy God gesien het. Maar geen mens het God nog ooit
gesien soos Hy in Sy onsigbare wese (essensie) is nie, en daarom is dit waar om
te sê: “Niemand het ooit God gesien nie”.
Waar ons in die Ou Testament van “die Engel van die H ERE” lees, val dit onder
hierdie verskynsel van die manifestasies van God. Daar word in die Bybel in die
oorspronklike tale ‘n duidelike onderskeid tussen “ ‘n Engel van die Here” en “Die
Engel van die Here” gemaak.
Génesis 16:7-10,13;
7
En die Engel van die HERE het haar by ‘n fontein in die woestyn gevind,
by die fontein op pad na Sur,
8
en gevra: Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy
heen? En sy antwoord: Ek vlug van my meesteres Sarai af weg.
9
Toe sê die Engel van die HERE vir haar: Gaan terug na jou meesteres en
verneder jou onder haar hande.
10
Verder sê die Engel van die H ERE vir haar: Ek sal jou nageslag grootliks
vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie.
13
Toe noem sy die Naam van die HERE wat met haar gespreek het: U is ‘n
God wat sien. Want sy het gesê: Het ek ook gesien na Hom wat my sien?
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Hier word “ die Engel van die HERE” in vers 10 baie duidelik met die Here
(YHWH) in vers 13 geïdentifiseer.
Génesis 21:17-18;
Hier word “die Engel van die HERE” in vers 11 met God en vers 12 geïdentifiseer.
17
Toe hoor God die stem van die seun, en die Engel van God het na Hagar
geroep uit die hemel en haar gevra: Wat is dit met jou Hagar? Wees nie
bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek
waar hy is.
18
Staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want Ek sal hom
‘n groot nasie maak.
Génesis 22:11-12;
11
Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel af geroep en
gesê: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
12
En Hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, doen hom niks nie;
want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My nie
teruggehou het nie.
Rigters 2:1-2;
Hier sê die Engel van die HERE baie duidelik “Ek” het gedoen wat God gedoen
het.
1
Toe trek die Engel van die HERE van Gilgal op na Bogim en sê: EK het
julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat Ek julle vaders
met ‘n eed beloof het, en gesê: Ek sal my verbond met julle in ewigheid
nie verbreek nie;
2
maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie;
hulle altare moet julle omgooi. Maar julle het nie na my stem geluister
nie. Wat het julle nou gedoen?
Rigters 6:11-14,19-24; (veral vers 14).
11
Toe het die Engel van die HERE gekom en gaan sit onder die
terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas, die Abiësriet, behoort
het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskuip om dit te
beveilig teen die Midianiete.
12
En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die
HERE is met jou, dapper held!
13
Toe vra Gideon Hom: Ag, my heer, as die H ERE met ons is, waarom het
al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons
vaders ons van vertel het, deur te sê: Het die HERE ons nie uit Egipte laat
optrek nie? Maar nou het die HERE ons verwerp en ons oorgegee in die
hand van die Midianiete.
14
Toe draai die HERE na hom toe en sê: Gaan in hierdie krag van jou en
verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie Ek wat jou stuur
nie?
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19

20

21

22

23
24

Toe het Gideon ingegaan en ‘n bokkie berei, en van ‘n efa meel
ongesuurde koeke; die vleis het hy in ‘n mandjie gesit en die sous in ‘n
pot gegooi; en hy het dit na Hom uitgebring onder die terpentynboom en
dit naby neergesit.
Maar die Engel van God het vir hom gesê: Neem die vleis en die
ongesuurde koeke, en sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous daaroor
uit. En hy het so gedoen.
Daarop steek die Engel van die HERE die punt van die staf wat in sy hand
was, uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan; toe gaan daar ‘n
vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke.
Intussen het die Engel van die HERE verdwyn uit sy oë.
Toe Gideon bemerk dat dit die Engel van die HERE was, sê Gideon: Ag,
Here HERE! -- want ek het die Engel van die HERE gesien van aangesig
tot aangesig!
Maar die HERE sê vir hom: Vrede vir jou! Vrees nie! Jy sal nie sterwe nie.
Toe bou Gideon daar ‘n altaar vir die HERE en noem dit: Die HERE is
vrede! Dit staan vandag nog daar by Ofra van die Abiësriete.

‘n Baie belangrike gedeelte is:
Génesis 18:1-2,9-10,13-14,16;
In hierdie verse identifiseer een van die drie Homself baie duidelik met die H ERE
of Yahweh.
1
Daarna het die HERE aan hom verskyn by die terpentyn bome van
Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die
dag.
2
Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe
Hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en
buig hom na die aarde toe.
9
Toe sê hulle vir hom: Waar is Sara, u vrou? En hy antwoord: Daar in die
tent.
10
En Hy sê: Ek sal oor ‘n jaar sekerlik weer na jou toe kom---dan sal jou
vrou Sara ‘n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent
wat agter Hom was.
13
Toe sê die HERE vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink:
Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het?
14
Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor ‘n jaar, sal
Ek na jou terugkom, en Sara sal ‘n seun hê.
16
Toe staan die manne daarvandaan op, en hulle het gekyk na die kant van
Sodom; en Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring.
In Génesis 19:1; kom net twee in Sodom aan.
Een het agtergebly, en twee het aangegaan. Wie die een was wat agtergebly het,
sien ons wanneer ons aanlees:-
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Génesis 18:17,20;
1
En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die
poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle
tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe.
17
Daarop sê die HERE: Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen,
20
Verder het die HERE gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik
groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar.
Génesis 18:22,33;
22
Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar
Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die HERE.
“maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die HERE”.
Dit is duidelik dat die een van die drie wat agtergebly het was die HERE Self in die
gedaante van ‘n mens.
Hier gaan die verhaal voort:
33
En die HERE het weggegaan toe Hy opgehou het om met Abraham te
spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer.
Génesis 19:27;
27
En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig
van die HERE gestaan het.
Gevolgtrekking:
Die Engel van die HERE word baie duidelik met die HERE geïdentifiseer-- ‘n
sigbare manifestasie van die HERE.
Vraag: Wie was hierdie “Die Engel van die HERE?”
Lees Rigters 13:18 met Jesaja 9:5.
Rigters 13:18;
en die Engel van die HERE sê vir hom: Waarom vra jy dan na my naam
terwyl hy wonderbaar is?
Jesaja 9:5;
Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee: en die
heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: “Wonderbaar,
Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -(In die Hebreeus is die woord vir “wonderbaar” wat “die Engel van die HERE”
gegee het as Sy Naam, feitlik dieselfde as die wat Jesaja profeties gee as die
naam van die komende Christus)
Maleági 3:1;
Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal
skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel
van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk Hy kom, sê die H ERE
van die leërskare.
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Antwoord: Die Engel van die Here was die Seun van God voor Sy permanente
vleeswording.
Johannes 8:56;
Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het
dit gesien en het hom verbly.
Die Engel van die Here verskyn nie weer na die geboorte van Christus nie.
Matthéüs 1:20;
Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die
Here in ‘n droom aan hom en sê; Josef, seun van Dawid, wees nie
bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwerk
is, is uit die Heilige Gees;
Matthéüs 28:2;
En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die
hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en
daarop gaan sit.
Lukas 2:9;
En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid
van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig.
Handelinge. 8:26;
En ‘n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: Staan op en
gaan na die suide op pad wat afloop van Jerusalem na Gasa. Dit is ‘n
eensame pad.
Handelinge 12:7,23;
7
En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hom, en ‘n lig skyn in die
gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê:
Staan gou op! En die boeie het van sy hande afgeval.
23
En onmiddellik het ‘n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie
aan God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer en het gesterwe.
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2. Die Eenheid Van God.
2.1 Die feit aangaande die Eenheid van God.
Lees: Deut. 4:35, Deut. 6:4; Jes. 43:10; Jes. 44:6; Jes. 45:5,14,18; 1 Tim. 2:5;
Mark. 10:18; Mark. 12:29.
Deuteronómium 4:35;
Jy self het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat die HERE God is; daar is
geen ander buiten Hom nie.
Deuteronómium 6:4;
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.
Jesaja 43:10;
Julle is my getuienis, spreek die HERE, en my kneg wat Ek uitverkies het,
sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is -- voor My is
geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie.
Jesaja 44:6;
So sê die HERE, die Koning van Israel aan sy Losser, die HERE van die
leërskare; Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen
ander God nie.
Jesaja 45:5,14,18;
5
Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; Ek omgord jou, hoewel jy My
nie geken het nie,
14
So sê die HERE: Die opbrings van Egipte en die handelswins van Kus en
die Sabeërs, manne van hoë gestalte, sal na jou toe oorkom en joue
wees; hulle sal agter jou loop; in kettings sal hulle oortrek en hulle voor
jou buig; hulle sal jou smeek en sê: Waarlik, God is in jou; en anders is
daar geen, geen God meer nie!
18
Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het Hy is God! -- wat die
aarde geformeer en dit gemaak het---Hy het dit bevestig; Hy het dit nie
geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word--Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.
1 Timótheüs. 2:5;
Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die
mens Christus Jesus.
Markus 10:18;
En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie,
behalwe Een, naamlik God.
Markus 12:29;
En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel,
die Here, onse God, is ‘n enige Here;
Gevolgtrekking:
Die Here onse God is ‘n enige Here, en daar is geen God naas Hom nie.
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2.2 Die Aard van hierdie Goddelike Eenheid.
Vraag: Is daar dan ‘n veelvuldigheid van persone in hierdie een God?
Antwoord:
Punt 1
Die Hebreeuse woord wat as “een” of “enige” in hierdie gedeeltes vertaal word,
dui ‘n saamgestelde eenheid aan, en nie enkelvoudige eenheid nie.
Génesis 2:24;
Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En
hulle sal een vlees wees.
Génesis 11:6;
En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit
is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer
onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie.
Ons vind ‘n soortgelyke gebruik van die Griekse woord vir “een” in die Nuwe
Testament.
1 Korinthiërs 3:6-8;
6
Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei.
7
So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat
groei.
8
Maar hy wat plant en hy wat natmaak is een, maar elkeen sal sy eie loon
volgens sy eie arbeid ontvang.
1 Korinthiërs 12:13;
Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons
Jode of Grieke is, slawe of vrymanne: en ons is almal van een Gees
deurdronge.
Vergelyk:
Johannes 17:22-23;
22
En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle
een kan wees, net soos Ons een is.
23
Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die
wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U
My liefgehad het.
Galásiërs 3:28;
Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie,
daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus
Jesus.
Punt 2
Die woord wat die meeste in die Ou Testament vir God gebruik word is in die
meervoudsvorm.
Punt 3
God gebruik voorname in die meervoud wanneer Hy van Homself spreek.
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Génesis 1:26;
En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis,
en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel
en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde
kruip.
Génesis 11:7;
Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal
van die ander nie kan verstaan nie.
Génesis 3:22;
Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur
goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van
die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!
Jesaja 6:8;
Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie
sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.
Punt 4
Sagaria 2:10-11. Hier sien ons dat die HERE (YHWH) van Homself praat as deur
die HERE (YHWH) van die leërskare gestuur.
10
Jubel, en wees bly, o dogter van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou midde
te woon, spreek die HERE.
11
En baie nasies sal hulle in dié dag by die H ERE aansluit, en hulle sal My
tot ‘n volk wees; en Ek sal in jou midde woon. Dan sal jy weet dat die
HERE van die leërskare my na jou gestuur het.
Vergelyk hiermee:
Psalm 110:1;
Die HERE het tot my HERE gespreek:: Sit aan my regterhand, totdat Ek u
vyande maak ‘n voetbank vir u voete.
Handelinge 2:34-35;
34
Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê: Die
Here het gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand
35
totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete.
Punt 5
“Die Engel van die Here” word terselfdertyd onderskei van, en geïdentifiseer met
die Here.(Vergelyk Punt 1 hierbo)
Punt 6
Johannes 1:1.
1
In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was
God.
Punt 7
Ons sal verderaan sien dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees almal
duidelik as God aangedui word en net so duidelik van mekaar onderskei word:-
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Byvoorbeeld:
Matthéüs 3:16-17;
16
En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en
meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God
soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.
17
En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie
Ek ‘n welbehae het.
Matthéüs 28:19;
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die
Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om
alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
2 Korinthiërs13:13;
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die
gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.
Vraag:
Hoe kan God drie en een terselfdertyd wees?
Antwoord: Hy kan nie drie en een in dieselfde sin wees nie. In watter opsig kan
Hy dan een en drie wees? ‘n Volkome bevredigende antwoord op hierdie vraag is
uit die aard van die saak onmoontlik:
a) Omdat God Gees is, en getalle behoort hoofsaaklik tot die fisiese wêreld, en
dit is moeilik om ‘n denkbeeld van die geestes wese in terme van die konkrete
te vorm.
b) God is oneindig, ons is eindig. Hy bewoon ‘n ontoeganklike lig. Ons pogings
om ‘n filosofiese verklaring van die drie-eenheid van God te gee, is ‘n poging
om die feite van oneindige wese in die patroon van eindige gedagte te giet;
op sy beste sal ons maar net gedeeltelik hierin slaag. Maar dit weet ons--God is in wese een, en Hy is ook drie.
Daar is net een God: maar hierdie een God maak Homself aan die mens bekend
as Vader, Seun en die Heilige Gees, en hulle is drie afsonderlike Persoonlikhede.
Johannes 14:16;
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle
te bly tot in ewigheid:
Mark.1:10-11;
10
En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die hemele skeur en die
Gees soos ‘n duif op Hom neerdaal.
11
En daar het ‘n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde Seun in wie
Ek ‘n welbehae het
Opsomming:
Van die leerstelling in hierdie skrifte bevat: Daar is maar een God wat in alle
ewigheid bestaan, en wat Homself in drie Persone OPENBAAR - VADER, SEUN en
HEILIGE GEES.
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3. Die Ewigheid Van God.
3.1 God is Ewig.
Lees: Gén. 21:33; Jes. 40:28; Hab. 1:12; Ps. 90:2,4; Ps. 102:24-27.
Génesis 21:33;
En hy het ‘n tamarisk in Berseba geplant en daar die Naam van die HERE
die ewige God, aangeroep.
Jesaja 40:28;
Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie ? ‘n Ewige God is die H ERE,
Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar
is geen deurgronding van sy verstand nie.
Hábakuk 1:12;
Is U dan nie uit die voortyd nie, o H ERE, my God, my Heilige? Ons sal nie
sterwe nie. HERE, tot ‘n strafoordeel het U hom bestel en, o Rots, tot ‘n
tugroede het U hom bestem!
Psalm 90:2,4;
2
Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring
het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God
4
Want duisend jaar is in u oë soos die dag van gister as dit verbyskiet, en
soos ‘n nagwaak.
Ps.102:24-27;
24
Hy het my krag op die weg swak gemaak, my dae verkort.
25
My God sê ek, neem my nie weg in die helfte van my dae nie---u jare is
van geslag tot geslag!
26
In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van
u hande.
27
Hulle sal vergaan, maar U sal bly; ja, hulle almal sal soos ‘n kleed verslyt;
U verwissel hulle soos ‘n kledingstuk, en hulle verdwyn.
Vergelyk:
Jesaja 57:15;
Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy
Naam; Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde
en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en
te laat herlewe die hart van die verbryseldes.
Romeine 1:20;
Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy
werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en
goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;
Génesis1:1;
In die begin het God die hemel en die aarde geskape.
Johannes1:1;
In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was
God.
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Gevolgtrekking:
God is ewig. Sy bestaan het geen begin nie, en sal ook geen einde hê nie. Hy
was altyd, is altyd en sal altyd wees.
Vergelyk:
Exodus 3:14; Hy is die “EK IS” -- YHWH, die HERE
En God sê vir Moses; EK IS WAT EK is. Ook sê Hy: So moet jy die
kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur

3.2 Hy is Onveranderlik.
Maleági 3:6;
Want Ek, die HERE, het nie verander nie , en julle, kinders van Jakob, is
nie verteer nie.
Jakobus 1:17;
Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader
van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van
omkering is nie.
Hebreërs 6:17;
Daarom het God, omdat Hy nog kragtiger aan die erfgename van die
belofte die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met ‘n eed
gewaarborg;
1 Samuel 15:29;
En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie; want Hy
is geen mens, dat Hy berou sou hê nie.
Númeri 23:19;
God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou
berou nie. Sou Hý iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie
waar maak nie?
Gevolgtrekking:
God is onveranderlik. Sy raadsbesluite, voornemens en karakter en geaardheid
is ALTYD dieselfde.
Beswaar:
Jona 3:10; Dit word hier gesê dat God BEROU gehad het.
En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle
verkeerde weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het
dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie.
Antwoord:
God het dieselfde in sy aarde gebly in sy haat oor sonde, en in sy ewige
voorneme om sonde te straf; maar soos Ninevé is sy houding teenoor sonde
verander het, so het God ook vanselfsprekend in sy houding teenoor Ninevé
verander. As God altyd dieselfde bly, as sy houding teenoor sonde en
ongeregtigheid onveranderd bly, dan MOET sy optrede teenoor die mens
verander wanneer die mens homself van sy sonde AFKEER en tot bekering kom.
God se aard en karakter bly vir altyd dieselfde; MAAR sy handeling met die mens
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verander, in die mate waarin die mens verander vanaf ‘n posisie wat haatlik vir
God is in sy ewige haat van die sonde, na ‘n posisie wat welbehaaglik sal wees
vir sy onveranderlike LIEFDE VIR GEREGTIGHEID.
Beswaar:
Génesis 6:6;
het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en
daar was smart in Sy hart.
Hier sê dit nie net dat dit God berou het dat Hy die mens op die aarde gemaak
het nie, maar dat daar “smart in Sy hart was”
Antwoord:
Die mens se goddeloosheid was so groot en so afstootlik dat die feit dat God hom
geskape het vir God ‘n voorwerp van groot smart was. Maar dit beteken glad nie
dat nadat ons alle aspekte in aanmerking geneem het, dat God gewens het dat
Hy glad nie die mens gemaak het nie, maar, dat soos dit daar sê, dat dit Hom
berou het dat Hy dit gedoen het. Daar is baie dinge wat ons doen wat vir ons
smart gee en tog, nadat ons alles in aanmerking geneem het, wens ons tog nie
dat ons dit liewer glad nie gedoen het nie.
Deur God se BEROU dat Hy die mens gemaak het (soos die verband in vers 7
duidelik aantoon) word bedoel dat God vanaf Sy skeppende handelswyse met die
mens, oorgegaan het na Sy vernietigende optrede.
Génesis 6:7;
En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde
verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls
van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.
Dit was deur die mens se sonde GENOODSAAK. Die onveranderlike God moes
die mens wat so in sonde verval het, vernietig.
Maar dat dit nie die hele mensdom ingesluit het nie, is duidelik te sien uit die
VOORSIENING wat God vir Noag en sy gesin gemaak het. Dit was net die
gedeelte van die mensdom wat so vermeng geraak het met die saad van die
gevalle engele, dat as God hulle nie sou vernietig nie, sou daar nie een van die
werklike MENS soos God hom oorspronklik geskape het, oorbly nie. Daardie
selfde situasie is vandag (Februarie 1978) ook weer vinnig aan die opbou, soos
duidelik uit noukeurige studie van ons ander geskrifte gesien sal word.
3.3 God is Self-bestaandend ( Engels: “Self-existent”)
Johannes 5:26.
Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook
gegee om lewe in Homself te hê.
Gevolgtrekking:God het lewe in Homself. Hy is self-bestand, Hy bestaan uit en van Homself.
God bestaan nie net vandag en tot in alle ewigheid nie, maar bestaan ook uit
Homself. Hy het niks en niemand nodig vir Sy bestaan nie.
Handeling 17:24-28;
24
Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here
van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.
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25
26

27
28

Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het
nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.
En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor
die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van
hulle woonplek vasgestel het,
sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind,
al is Hy nie ver van elkeen van ons nie.
want in Hom lewe ons, beweeg ons, en is ons, soos sommige van julle
digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.
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4. Die Alomteenwoordigheid Van God.
4.1 God is Oweral.
Psalm 139:7-10;
7
Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?
8
Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk,
U is daar!
9
Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die
see woon,
10
ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.
Jeremia 23:23-24;
23
Is Ek ‘n God van naby, spreek die HERE, en nie ‘n God van ver nie?
24
Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek hom nie sien nie?
spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? spreek die
HERE.
Handelinge17:24-28;
24
Die God wat hierdie wêreld gemaak het en alles wat daarin is , Hy wat
Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.
25
Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het
nie omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.
26
En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor
die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en grense van
hulle woonplek vasgestel het,
27
sodat hulle die Here kon soek, of hulle miskien kon aanraak en vind, al is
Hy nie ver van elkeen van ons nie;
28
want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle
digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag
Jesaja.57:15.
Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy
Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde
en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en
te laat herlewe die hart van die verbryseldes.
Gevolgtrekking:
God is oral.
Hy is in alle dele van die heelal en naby elke individu. In Hom leef, beweeg en is
elke individu.

4.2 God is nie Oral in dieselfde sin nie.
Lees: Joh. 14:28; Joh. 20:17; Efé.1:20; Open. 21:2-3,10,22-23; Open. 22:1,3;
Johannes 14:28;
Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer
na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het:
Ek gaan na die Vader, omdat my Vader groter is as Ek.
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Johannes 20:17;
Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na
my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na
my Vader en julle Vader, en my God en julle God.
Efésiërs 1:20;
wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en
Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,.
Open. 21:2-3,10,22-23;
2
En ek Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal
van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.
3
En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van
God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees;
en God self sal by hulle wees as hulle God.
10
En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die
groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God
neerdaal:
22
En ‘n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die
Almagtige, is sy tempel, en die Lam.
23
En ‘n stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want
die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.
Openbaring 22:1,3;
1
En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van water van die lewe, helder soos
kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.
3
En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van
God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien.
Gevolgtrekking:God is op sommige plekke op ‘n wyse waarin Hy nie op ander plekke is nie.
Jesaja 66:1.
So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my
voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek
wat my rusplek sal wees?
Daar is ‘n volheid van die openbaring van God op sommige plekke wat nie op
ander plekke is nie. Die “Hemel” is die plek waar op die huidige oomblik, die
teenwoordigheid en heerlikheid van God veral sigbaar openbaar word.
Let wel:
Markus 1:9-11.
9
En in daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is deur
Johannes in die Jordaan gedoop.
10
En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die Hemel skeur en die
Gees soos ‘n duif op Hom neerdaal.
11
En daar het ‘n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde Seun in wie
Ek ‘n welbehae het.
God die Vader is op ‘n besondere wyse in die Hemel geopenbaar. God die Seun
was hier op ‘n besondere wyse op aarde geopenbaar.
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Let op:
Johannes 3:13, al die Evangelies en “die Engel van die Here” in die Ou Test.
En niemand het opgevaar nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal
het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.
God die Seun is nou in die hemel.
Handeling 7:56; Efésiërs 1:20 en baie ander gedeeltes.
Handelinge 7:56;
En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die
mens aan die regterhand van God staan.
Efésiërs 1:20;
wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en
Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,
God die Heilige Gees word oral geopenbaar.
(a) In die natuur:
Génesis 1:2;
En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en
die Gees van God het gesweef op die waters.
Psalm 104:30;
U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die
aarde nuut.
(b) In alle gelowiges:
Johannes 14:16-17;
16
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle
te bly tot in ewigheid:
17
die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie omdat dit
Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle
bly en in julle sal wees.
Romeine 8:9;
julle is egter nie in die vlees nie , maar in die Gees, as naamlik die Gees
van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie,
die behoort nie aan Hom nie.
(c) Met ongelowiges:
Johannes 16:7-11.
7
Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan;
want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar
as Ek weggaan , sal Ek Hom na julle stuur;
8
en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid
en van oordeel:
9
van sonde, omdat hulle nie in My glo nie;
10
en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer
sal sien nie;
11
en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.
Deur die Heilige Gees woon die Vader en die Seun in die gelowige.
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Johannes 14:17,19-20,23;
17
die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit
Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle
bly en in julle sal wees.
19
Nog ‘n klein tydjie, en die wêreld sien My nie meer nie; maar julle sien My,
omdat Ek lewe en julle sal lewe.
20
In die dag sal julle weet dat Ek in my Vader is ,en julle in My, en Ek in
julle.
23
Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord
bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by
hom woning maak.
Matthéüs 28:19-20;
19
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die
Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om
alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
20
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.
Amen.
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5. Die Persoonlikheid Van God.
Ons het gesien dat God ALOMTEENWOORDIG is. Hierdie begrip van God moet
met die begrip van God as ‘n Persoon in ewewig gebring word, anders verval ons
in Panteïsme, dit is, dat God nie net alleen oweral is nie, en in alles nie, maar dat
God alles is en alles God; dat God geen bestaan het nie behalwe in dit wat Hy
geskape het.

5.1 God is ‘n LEWENDE God.
Jeremia 10:10-16;
10
Maar die HERE is waarlik God, Hy is die lewende God en ‘n ewige
Koning; vir sy toorn beef die aarde, en die nasies kan sy grimmigheid nie
verdra nie 11
so moet julle vir hulle sê: Die gode wat die hemel en die aarde nie
gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder hierdie hemel
uit--12
Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het
deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand.
13
As Hy sy stem laat hoor, is daar ‘n geruis van waters in die hemel; en Hy
laat dampe opgaan van die einde van die aarde; Hy maak bliksems vir
die reën en laat wind uitgaan uit sy voorraadskure.
14
Elke mens word dom, sonder kennis; elke goudsmid staan beskaamd
deur die gesnede beeld; want sy gegote beeld is ‘n leuen, en daar is geen
gees in hulle nie.
15
Nietige afgode is hulle, werk vir spotterny; in die tyd van hulle besoeking
gaan hulle tot niet.
16
Jakob se deel is nie soos hulle nie; want Hy is die Formeerder van alles,
en Israel is die stam van sy erfenis; HERE van die leërskare is sy Naam
Let op:- die verband van verse Jeremia 10:3-9 veral 5,8,9.
Jeremia 10:3-9;
3
Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos
kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl.
4
Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en
hamers, dat dit nie waggel nie.
5
Soos ‘n voëlverskrikker in ‘n komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat
nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie
bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is
ook geen goeddoen by hulle nie.
6
Geeneen is soos U nie, o HERE! U is groot, en u Naam is groot in krag.
7
Wie sou U nie vrees nie, o Koning van die nasies? Want U kom dit toe;
want onder al die wyse manne van die nasies en in hulle hele koninkryk is
geeneen soos U nie.
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8
9

Maar almal saam word hulle dom en dwaas, die tugtiging van nietige
afgode - dit is hout.
Silwer wat plat geslaan is, word uit Tarsis gebring en goud uit Ufas, die
werk van die ambagsman en van die hande van die goudsmid; pers en
purperrooi is hulle klere; ‘n werk van kunstenaars is hulle almal.

God word hier onderskei van die afgode, wat net dinge is, en nie persone nie, kan
nie praat nie, kan nie loop nie, kan geen kwaad doen nie; MAAR daar is ook geen
goeddoen by hulle nie. Maar die HERE is WYSER as “al die wyse manne”. Hy is
die LEWENDE GOD, ‘n EWIGE KONING, ‘n WESE WAT TOORN EN GRIMMIGHEID
HET, EN ONDERSKEIE IS VAN SY SKEPSELS - “vir Sy toorn beef die aarde, en die
nasies kan Sy grimmigheid nie verdra nie”.
Lees: Handeling 14:15; 1Thessalonicense 1:9; 2 Kronieke 16:9; Psalm 94:9-10.
En nog baie ander gedeeltes.
Handelinge 14:15;
en gesê: Manne waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke
mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie
nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die
aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.
1 Thessalonicense 1:9;
Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het
en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en
waaragtige God te dien.
2 Kronieke 16:9;
want die HERE - sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te
steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is; hierin het u dwaas
gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees.
Psalm 94:9-10;
9
Sou Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien
nie?
10
Sou hy wat die nasies tugtig, nie straf nie -- Hy wat die mense kennis
leer?
Gevolgtrekking:
GOD IS ‘n LEWENDE GOD. HY HOOR, SIEN, WEET, VOEL, WIL, HANDEL, is ‘n
persoon. Hy moet onderskei word van afgode, wat DINGE is en nie persone nie.
Hy moet ook onderskei word van die werke van Sy hande wat Hy gemaak het.

5.2 God se verhouding tot die sake van die Mens.
Josua 3:10;
Verder het Josua gesê: Hieraan sal julle erken dat daar ‘n lewende God
tussen julle is, en dat Hy sekerlik die Kanaäniete en Hetiete en Hewiete
en Feresiete en Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal
verdrywe:
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Daniël 6:20-22,26-27;
20
Daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word, opgestaan en
haastig na die leeukuil gegaan.
21
En toe hy nader kom na die kuil, het hy met ‘n droewige stem na Daniël
geroep; die koning het gespreek en aan Daniël gesê: Daniël, kneg van
die lewende God, was jou God wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou
van die leeus te verlos?
22
Toe het Daniël met die koning gespreek : Mag die koning vir ewig lewe!
26
Toe het koning Daríus aan al die volke, nasies en tale wat op die hele
aarde woon, geskrywe: Mag julle vrede groot wees!
27
Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my
koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël want Hy is die
lewende God en Hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie
vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe.
1 Timótheüs 4:10;
want hiervoor arbei ons ook en word ons ook gesmaad, omdat ons
gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense,
insonderheid van die gelowiges.
Hebreërs 10:28-31;
28
As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op
die getuienis van twee of drie;
29
hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God
vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein
geag en die Gees van genade gesmaad het?
30
Want ons ken Hom wat gesê het: My kom die wraak toe. Ek sal vergelde,
spreek die Here; en weer: Die Here sal sy volk oordeel.
31
Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.
Gevolgtrekking:
God het ‘n duidelike en ‘n persoonlike en ‘n aktiewe belangstelling en leiding in
die sake van die mens. Hy maak ‘n weg vir sy VOLK en lei hulle. Hy verlos, red
en straf.
Die God van die Bybel moet nie net onderskei word van die God van die “panteïs”
nie, wat geen bestaan buite Sy Skepping het nie. Maar ook van die God van die
“deïs”, wat die aarde geskape het en daarin al die magte vanself optrede en
selfontwikkeling geplaas het, en dit aan die gang gesit het, en dit toe aan homself
oorgelaat het om vanself aan die gang te bly. God is persoonlik aktief
teenwoordig in die hart van die polsslag van die Heelal.

5.3 God as SKEPPER.
Génesis 1:1;
In die begin het God die hemel en die aarde geskape.
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Johannes. 1:1-3;
1
In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was
God.
2
Hy was in die Begin by God.
3
Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding
ontstaan wat ontstaan het nie.
Gevolgtrekking:
God is die SKEPPER van alle dinge.

5.4 God se huidige verhouding tot die Wêreld wat Hy geskape het.
Psalm 104:27-30;
27
Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd.
28
U gee dit aan hulle, hulle tel dit op; U maak u hand oop, hulle word
versadig met die goeie.
29
U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle
sterwe en keer terug tot hul stof.
30
U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die
aarde nuut.
Jesaja 45:5-7;
5
Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God
nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,
6
sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af
dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander
nie;
7
wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil
skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.
Ps. 75:6-8;
6
Verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met trots uitgerekte nek nie.
7
Want nie van die opgang of van die ondergang, ook nie van die woestyn
van berghoogtes nie
8
maar God is regter: Hy verneder die een en verhef die ander.
Gevolgtrekking:God onderhou, regeer en versorg die wêreld wat Hy geskape het. Hy rig die hele
gang van wêreldsake. Hy is nog altyd in beheer van alles.

5.5 Die omvang van God se Voorsienigheid en Heerskappy.
Matthéüs 6:26-30;
26
Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle
bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle.
Is julle nie baie meer werd as hulle nie?
27
Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?
28
En wat kwel julle jul oor klere? Let op na die lelies van die veld, hoe hulle
groei; hulle arbeid nie en hulle spin nie;
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en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was
soos een van hulle nie.
30
As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond
gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges?
Matthéüs 10:29;
29
Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle
sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
30
En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
Eerste gevolgtrekking:
God se sorg en heerskappy strek oor alles wat Hy geskape het.
Génesis 39:21;
Maar die HERE was met Josef, en Hy het goedertierenheid aan hom
bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die
gevangenis.
Daniël 1:9;
En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste
van die hofdienaars.
1 Konings 19:5-7;
5
Daarop gaan hy lê en raak onder ‘n besembos aan die slaap; en kyk,
daar raak ‘n engel hom aan en sê vir hom: Staan op, eet!
6
Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenent ‘n broodkoek, op warm klippe
gebak, en ‘n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê.
7
En die engel van die HERE het weer vir die tweede maal gekom en hom
aangeraak en gesê: Staan op, eet; anders is die pad vir jou te veel.
Tweede gevolgtrekking:
God se sorg, bediening en heerskappy is ook vir elkeen persoonlik.
Matthéüs 10:29-30;
29
Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle
sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
30
En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
Derde gevolgtrekking:
God se sorg, bediening en heerskappy strek ook tot in die fynste besonderhede.
Psalm 76:11;
Want die grimmigheid van die mens moet U loof; met die oorblyfsel van
grimmighede gord U Uself.
Génesis 50:20;
Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede
gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe
te hou.
Romeine 9:17,19;
17
Want die skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek
in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele
aarde.
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19

Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil
weerstaan?
Handelinge 2:22-23;
22
Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n man deur
God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur
Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet 23
Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is,
het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en
omgebring;
Job 1:12;
Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het , is in jou hand;
net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En Satan het weggegaan
van die aangesig van die HERE.
Job 2:6;
En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.
Lukas 22:3;
En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskáriot genoem word en wat uit
die getal van die twaalf was.
Vierde gevolgtrekking:
God se beheer en heerskappy strek selfs oor die bose planne en handeling van
slegte mense, en van Satan, en Hy laat selfs dit uitwerk tot Sy eer en die beswil
van Sy kinders.
Vergelyk:
Romeine 8:28;
En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir
hulle wat na sy voorneme geroep is.
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6. Die Almag Van God.
6.1 Die feit dat God Almagtig is.
Job 42:2;
Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.
Génesis 18:14;
Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor ‘n jaar, sal Ek
na jou terugkom, en Sara sal ‘n seun hê.
Matthéüs 19:26;
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, By mense is dit
onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.
Gevolgtrekking:
God kan alles doen, daar is niks wat vir Hom te swaar is nie, alle dinge is by Hom
moontlik. God is almagtig.
Punt 1
Génesis 1:3;
En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.
Ps. 107:25-29;
25
Want Hy het gespreek en ‘n stormwind laat opsteek wat die golwe
daarvan opgesweep het.
26
Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal na die dieptes -- hulle siel het
vergaan van wee.
27
Hulle het getuimel en gewaggel soos ‘n dronk man, en al hulle wysheid is
verwar.
28
Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste
het Hy hulle uitgelei.
29
Hy het die storm ‘n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword.
Nahum 1:3-6;
3
Die HERE is lankmoedig, maar groot van krag; en nooit laat die H ERE
ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm, en wolke is die stof
van sy voete.
4
Hy dreig die see en maak dit droog en laat al die riviere opdroog; Basan
en Karmel kwyn weg, en die groenigheid van die Libanon verwelk.
5
Die berge bewe voor Hom, en die heuwels smelt weg; en die aarde rys op
voor sy aangesig, ja, die wêreld en almal wat daarin woon.
6
Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen
die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur, en die
rotse word stukkend geruk voor Hom.
Die ganse natuur is volkome onderworpe aan Sy wil en Woord.
Punt 2
Jakobus 4:12-15.
12
Een is die Wetgewer, Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy,
wie is jy wat ‘n ander oordeel?
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13

KOM nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en
daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak -14
julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle
lewe? Dit is tog maar wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.
15
In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat
doen.
Alle mense is volkome onderworpe aan Sy wil en Woord
Let Wel:- Gelukkig is daardie man wat homself vrywilliglik aan God se Woord en
wil onderwerp.
Punt 3
Hebreërs 1:13-14;
13
En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my
regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete?
14
Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille
van die wat die saligheid sal beërwe nie?
Engele is aan Sy wil en Woord onderworpe.
Punt 4
Job 1:12;
Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand;
net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het
weggegaan van die aangesig van die HERE.
Job 2:6;
En die HERE sê aan Satan; Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.
Satan is volkome aan Sy wil en Woord onderworpe.

6.2 Die uitvoering van die Almag van God word deur Sy wil beperk.
Jesaja 59:1-2;
1
Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie
te swaar om te hoor nie;
2
maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle
God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor
nie.
Gevolgtrekking:
Die uitvoering van die Almag van God word deur Sy eie alwyse, heilige en
liefdevolle wil beperk. God kan alles doen, maar sal alleenlik net dit doen wat Sy
oneindige wysheid en heiligheid en liefde bepaal.
Vraag: Waarom vernietig God dan nie die duiwel nie?
Antwoord: Dit sal nie wys wees om hom nou-al te vernietig nie. Deur sy
boosheid is hy besig om deel van God se liefdevolle plan uit te
voer.
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7. God Se Alwetendheid.
7.1 Die Feit dat God Alwetend is.
1 Johannes 3:20;
want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet
alles.
Job 37:16;
Begryp u iets van die gesweef van die wolke, van die wonders van die
Volmaakte in kennis?
Psalm 147:5;
Onse Here is groot en ryk aan krag; sy verstand is oneindig.
Gevolgtrekking:
God “weet alles”. Hy is die Volmaakte in kennis. “Sy verstand is oneindig”.
Verduidelik:
1 Korinthiërs 12:8.
Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en
aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;

7.2 Wat weet God?
Punt 1
Spreuke 15:3.
Op elke plek is die oë van die HERE, en beskou opmerksaam die slegtes
en die goeies.
Gevolgtrekking:
Hy sien alles wat in elke plek gebeur en beskou opmerksaam die slegtes en die
goeies.
Punt 2
Psalm 147:4;
Hy bepaal die getal van die sterre; Hy gee hulle almal name.
Matthéüs 10:29;
Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle
sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
Gevolgtrekking:
Hy ken alles in die natuur, elke ster en elke mossie.
Punt 3
Psalm 33:13-15;
13
Die HERE kyk van die hemel af; Hy sien al die mensekinders.
14
Uit sy woonplek aanskou Hy al die bewoners van die aarde,
15
Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke.
Spreuke 5:21;
Want elke mens se weë is voor die oë van die HERE, en Hy weeg al sy
gange.
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Gevolgtrekking:
“Hy sien al die mensekinders” en “let op al hul werke”. “Die weë van die mens is
voor die oë van die Here” en “Hy weeg al sy gange”.
Punt 4
Psalm 139:2-3;
2
U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.
3
U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.
Gevolgtrekking:
Hy ken die mens se werke en omstandighede.
Punt 5
Psalm 139:4.
Want daar is nog geen woord op my tong nie of U, HERE, U ken dit
geheel en al.
Gevolgtrekking:
Hy ken al ons woorde geheel en al
Punt 6
Exodus 3:7;
En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in
Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor , ja, Ek
ken hulle smarte.
Gevolgtrekking:
Hy ken al die mens se smarte. Dit lyk vir ons soms asof dit nie so is nie. Dit moes
vir Israel in Egipte soms so gelyk het, maar Hy het, en het dit op die regte tyd
bewys.
Punt 7
Psalm 139:1-2;
1
Here, U deurgrond en ken my.
2
U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.
1 Kronieke 28:9;
En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien Hom met ‘n
volkome hart en met ‘n gewillige siel, want die H ERE deursoek al die
harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy Hom soek,
sal Hy Hom deur jou laat vind; maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd
verstoot.
Gevolgtrekking:
Hy “verstaan elke versinsel van die gedagtes”. Hy verstaan van ver ons gedagtes.
Punt 8
Handelinge 15:18;
Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend.
Jesaja. 46:9-10;
9
Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is
geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;
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wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog
nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal
Ek doen;
Gevolgtrekking:
God weet vanaf alle ewigheid wat sal wees tot in alle ewigheid.
Vergelyk:
1 Petrus 1:20;
wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in
hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,
Markus 13:32;
Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in
die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
Punt 9
Matthéüs 20:17-19;
17
En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het Hy die twaalf dissipels op pad
alleen geneem en vir hulle gesê:
18
Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal
oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes; en hulle sal
Hom tot die dood veroordeel
19
en Hom oorlewer aan die heidene om Hom te bespot en te gésel en te
kruisig; en op die derde dag sal Hy opstaan.
Exodus 3:19;
Maar Ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie
deur ‘n sterke hand nie.
Handelinge 3:17-18;
17
En nou, broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net
soos julle owerste;
18
maar God het op dié manier vervul wat Hy tevore verkondig het deur die
mond van al sy profete, dat die Christus sou ly.
2 Konings 7:1-2;
1
Toe sê Elísa: Hoor die woord van die Here! So spreek die HERE: Môre
omtrent sulke tyd sal ‘n maat fynmeel ‘n sikkel, en twee mate gars ‘n
sikkel kos in die poort van Samaria.
2
Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die
man van God en sê: Al maak die H ERE ook vensters in die hemel, sou dit
kan gebeur? En hy sê: Kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan
eet nie.
Psalm 41:10;
Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou, wat my brood
eet, het die hakskeen teen my opgelig.
Galásiërs 1:15-16;
15
Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van
my moeder af en deur sy genade geroep het,
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om sy Seun in my te openbaar, sodat ek Hom onder die heidene sou
verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie,
1 Petrus 1:2;
uitverkore volgens die voorkennis van die God die Vader, in die
heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en bepsrenkeling met die
bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig
word!
Gevolgtrekking:
God weet van die begin af wat elke mens sal doen.
Punt 10
Efésiërs 1:9,12;
9
deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na
sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,
12
sodat ons kan wees tot sy lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op
Christus gehoop het,
Efésiërs 3:4-9;
4
waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus
kan verstaan,
5
wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit
nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees,
naamlik
6
dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en
mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie
7
waarvan ek ‘n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van
God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag.
8
Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om
onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van
Christus te verkondig,
9
en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die
verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles
geskape het deur Jesus Christus.
Kolossense 1:25-26;
25
waarvan ek ‘n dienaar geword het volgens die bediening van God wat
aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul,
26
naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was,
maar nou geopenbaar is aan die heiliges,
Gevolgtrekking:
Die ganse plan van die eeue, en elke mens se aandeel daarin is aan God van alle
ewigheid af bekend. God maak nooit ‘n fout nie. Ons kan waarlik uitroep:
“o, Diepte van die rykdom en WYSHEID EN KENNIS VAN GOD!
Hoe ondeurgrondelik is Sy oordele en onnaspeurlik sy weë!” - (Rom.11:33).
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8. Die Heiligheid Van God.
8.1 Die Feit dat God Heilig is.
Jesaja 6:3;
En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig. heilig, heilig is die
HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!
Josua 24:19;
Maar Josua het vir die volk gesê: Julle kan die H ERE nie dien nie, want
Hy is ‘n heilige God, Hy is ‘n jaloerse God; Hy sal julle oortreding en julle
sondes nie vergewe nie.
Psalm 22:4;
Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!
Psalm 99:5.9;
5
Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor die voetbank van sy
voete. Heilig is Hy!
9
Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor sy heilige berg. Want
heilig is die HERE onse God.
Jesaja 5:16;
Maar hoog sal die HERE van die leërskare wees deur die strafgerig, en
die heilige God sal Hom as die Heilige laat ken deur geregtigheid.
Johannes 17:11;
En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom
na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het,
sodat hulle een kan wees net soos Ons.
1 Petrus 1:15-16;
15
Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele
lewenswandel heilig word,
16
omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.
Gevolgtrekking:
God is Heilig. VOLKOME HEILIG.
God word omtrent dertig keer die Heilige van Israel in Jesaja genoem, en word
ook so in Jeremia en Eségiël en elders genoem. In die Nuwe Testament word die
Seun van God die Heilige genoem
1 Johannes.2:20;
En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.
Die Derde Persoon in die Goddelike Drie-Eenheid word die Heilige Gees
genoem. Heiligheid is die essensiële morele aard van God.
Jesaja 57:15;
Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy
Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde
en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en
te laat herlewe die hart van die verbryseldes.
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8.2 Wat beteken Heilig?
Levitikus 11:43-45;
43
Moenie julleself ‘n gruwel maak deur enige ongedierte wat wemel nie:
julle moet jul daaraan nie verontreinig, sodat julle daardeur onrein word
nie.
44
Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig,
want Ek is heilig; daarom, verontreinig julle nie deur enige ongedierte wat
op die aarde kruip nie.
45
Want Ek is die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God
te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat Ek heilig is.
Deuteronómium 23:14; (let op die teksverband van hierdie laaste vers).
Want die HERE jou God wandel midde-in jou laer om jou te red en jou
vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy
niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.
Gevolgtrekking:
Heilig beteken - VRY VAN ENIGE BESOEDELING, REIN.
“God is Heilig” beteken - “God is VOLKOME REIN.”
1 Johannes. 1:5;
En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle
verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.
Let Wel: Die ganse Mosaïese Stelsel van wassings, die onderafdelings van die
tabernakel, die indeling van die Volk in gewone Israeliete, Leviete, Priesters en
Hoë Priesters, wat in verskillende grade toegelaat was om tot God te nader, maar
onder baie duidelike omskrewe VOORWAARDES; die klem op offerande as ‘n
noodsaaklike voorwaarde vir toenadering tot God; God se VOORSKRIFTE:
- - - - aan Moses in:
Exodus 3:5;
En Hy sê; Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want
die plek waar jy op staan, is heilige grond.
- - - - aan Josua in:
Josua 5:15;
Toe sê die leërowerste van die HERE vir Josua; Trek jou skoene van jou
voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so
gedoen.
Die straf van Ussía in:
2 Kronieke 26:16-23;
16
Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie
verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die HERE sy God; want hy
het in die tempel van die HERE gegaan om offerrook te laat opgaan op
die reukaltaar.
17
Maar die priester Asárja het hom gevolg en tagtig priesters van die HERE,
flukse manne, saam met hom,
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en teen koning Ussía opgetree en aan hom gesê: Dit kom u nie toe nie,
Ussía, om vir die HERE offerrook te laat opgaan nie, maar aan die
priesters, seuns van Aäron, wat geheilig is om te offer. Gaan uit die
heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en dit sal u van die kant van
die HERE God nie tot eer strek nie.
19
Maar Ussía het woedend geword; en terwyl hy, met die wierookpan in sy
hand, woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy
voorhoof uit voor die oë van die priesters, in die huis van die H ERE langs
die reukaltaar.
20
Toe Asárja, die hoofpriester, en al die priesters na hom kyk en sien dat hy
melaats was aan sy voorhoof, het hulle hom gou daarvandaan
weggedrywe, en hy het ook self gou gemaak om weg te kom, want die
HERE het hom aangetas.
21
En koning Ussía was melaats tot die dag van sy dood toe, en hy het in ‘n
afgesonderde huis as melaatse gewoon, want hy was van die huis van
die HERE uitgesluit; en sy seun Jotam, wat oor die paleis van die koning
was, het die volk van die land geregeer.
22
En die verdere geskiedenis van Ussía, die vroeëre en die latere, het die
profeet Jesaja, die seun van Amos, beskrywe.
23
En Ussía het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe by sy vaders op
die begraafplaas van die konings; want hulle het gesê: Hy is melaats. En
sy seun Jotam het in sy plek koning geword.
Die streng bevele aan Israel aangaande haar naderkom aan die berg Sinai toe
die HERE daarop neergedaal het; die verskriklike oordeel wat oor Korag, Datan
en Abíram gekom het -Númeri 16:1-33;
1
En Korag, die seun van Jishar, die seun van Kehat, die seun van Levi,
saam met Datan en Abíram, seuns van Elíab, en On die seun van Pelet,
seuns van Ruben, het manne geneem.
2
en hulle het opgestaan voor die oë van Moses saam met tweehonderden-vyftig man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering,
manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam.
3
En hulle het bymekaar gekom teen Moses en Aäron en aan hulle gesê:
Dit is nou genoeg; want die hele vergadering, hulle almal, is heilig; en die
HERE is in hulle midde! Waarom verhef julle jul dan oor die vergadering
van die HERE ?
4
Toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval;
5
en hy het met Korag en sy hele bende gespreek en gesê: Môre vroeg,
dan sal die HERE bekend maak wie Hom toebehoort en wie die heilige is,
en wie Hy na Hom laat nader kom: wie Hy uitkies, sal Hy na Hom laat
nader kom.
6
Doen dit: Neem vir julle vuurpanne, Korag en sy hele bende,
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en gooi daar môre vuur in en lê daar reukwerk op voor die aangesig van
die HERE; dan sal die man wat die HERE uitkies, die heilige wees. Dit is
nou genoeg, kinders van Levi!
Verder het Moses vir Korag gesê: Luister tog , kinders van Levi!
Is dit julle nie genoeg dat God van Israel julle uit die vergadering van
Israel afgeskei het om julle na Hom te laat nader kom, om die dienswerk
van die HERE se tabernakel te verrig en te staan voor die vergadering om
hulle te dien nie,
en Hy jou laat nader kom het en al jou broers, die kinders van Levi, saam
met jou - dat julle nou ook die priesteramp begeer?
Daarom, jy en jou hele bende is mense wat teen die H ERE vergader;
want Aäron, wat is hy, dat julle teen hom murmureer?
En Moses het gestuur om Datan en Abíram, die seuns van Elíab, te laat
roep; maar hulle het gesê: Ons sal nie opkom nie.
Is dit nie genoeg dat ons uit ‘n land wat oorloop van melk en heuning laat
optrek het om ons in die woestyn om te bring, dat jy ook gedurig oor ons
die baas wil speel nie?
Ook het jy ons nie gebring in ‘n land wat oorloop van melk en heuning en
aan ons geen lande en wingerde as erfdeel gegee nie. Wil jy die oë van
hierdie manne uitgrawe? Ons sal nie opkom nie.
Toe het Moses baie kwaad geword, en hy het aan die H ERE gesê: Sien
hulle offer nie aan nie. Ek het nie een esel van hulle geneem en nie een
van hulle kwaad aangedoen nie.
Verder het Moses vir Korag gesê: Jy en jou hele bende, sorg dat julle
môre voor die aangesig van die HERE is, jy en hulle en Aäron.
En neem julle elkeen sy vuurpan en gooi daar reukwerk op, en bring voor
die aangesig van die HERE elkeen sy vuurpan, tweehonderd-en-vyftig
vuurpanne, ook jy en Aäron elkeen sy vuurpan.
Toe het hulle elkeen sy vuurpan geneem en daar vuur op gegooi en
reukwerk op gelê; en hulle het gaan staan by die ingang van die tent van
samekoms, ook Moses en Aäron.
En Korag het die hele vergadering teen hulle bymekaar laat kom by die
ingang van die tent van samekoms. Toe verskyn die heerlikheid van die
HERE aan die hele vergadering.
En die HERE het met Moses en Aäron gespreek en gesê:
Skei julle af van hierdie vergadering, en Ek sal hulle in ‘n oomblik verteer.
Maar hulle het op hul aangesig geval en gesê: o God, God van die geeste
van alle vlees! Sal een man sondig en U op die hele vergadering toornig
word?
En die Here het met Moses gespreek en gesê:
Spreek met die vergadering en sê: Maak dat julle wegkom rondom die
woning van Korag, Datan en Abíram!
Toe het Moses opgestaan en na Datan en Abíram gegaan, en die
oudstes van Israel het agter hom aan gegaan.
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Daarop het hy die vergadering toe gespreek en gesê: Verwyder julle tog
van die tente van hierdie goddelose manne en raak nie aan iets wat aan
hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie.
27
En hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korag,
Datan en Abíram; maar Datan en Abíram het uitgekom en gaan staan by
die deur van hulle tente saam met hulle vroue en seuns en kindertjies.
28
Toe sê Moses: Hieraan sal julle weet dat die HERE my gestuur het om al
hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie:
29
as hierdie mense sterwe soos alle mense sterwe en met die besoeking
van alle mense besoek word, dan het die HERE my nie gestuur nie.
30
Maar as die HERE iets nuuts skep en die grond sy mond oopmaak en
hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die
doderyk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die HERE verag het.
31
En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder
hulle was,
32
en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met hul
huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het en al die goed.
33
So het hulle dan met alles wat hulle s’n was, lewendig na die doderyk
afgedaal; en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die
vergadering.
- - - - - en die vernietiging van Nadab en Abíhu in:
Levitikus 10:1-3;
1
En die seuns van Aäron, Nadab en Abíhu, het elkeen sy vuurpan geneem
en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor
die aangesig van die HERE gebring, wat Hy hulle nie beveel het nie.
2
Daarop het daar vuur van die aangesig van die H ERE uitgegaan en hulle
verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die HERE.
3
Toe sê Moses vir Aäron: Dit is dit wat die H ERE gespreek het deur te sê:
In die wat naby My is, wil Ek My as die Heilige laat ken, en voor die oë
van die hele volk wil Ek My verheerlik. Maar Aäron het stilgebly.
Al hierdie was bedoel om die grondwaarheid dat GOD HEILIG, ONEINDIG HEILIG
is, vir Israel te leer, en dit in hulle harte IN TE SKERP, te beklemtoon en IN TE
BRAND. Die waarheid dat God HEILIG IS, IS DIE GRONDWAARHEID VAN DIE
Bybel, van beide die Ou en die Nuwe Testament, van beide die Israelitiese en
die Christelike geloof.

8.3 Hoe word die Heiligheid van God Geopenbaar.
Punt 1
Hábakuk 1:13;
U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan
aanskou nie---waarom aanskou U die trouelose, swyg U wanneer die
goddelose dié verslind wat regverdiger is as hy?
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Génesis 6:5-6;
5
Toe die HERE sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot
was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was,
6
het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en
daar was smart in Sy hart.
Deuteronómium 25:16;
Want almal wat hierdie dinge doen, is ‘n gruwel vir die H ERE jou God -almal wat onreg doen.
Spreuke 15:9,26;
9
Die wandel van die goddelose is vir die HERE ‘n gruwel, maar hom wat
geregtigheid najaag, het Hy lief.
26
Die planne van die slegte is vir die HERE ‘n gruwel, maar vriendelike
woorde is rein.
Gevolgtrekking:
Die Heiligheid van God openbaar homself in Sy haat vir die sonde.
Punt 2
Spreuke 15:9;
Die wandel van die goddelose is vir die HERE ‘n gruwel, maar hom wat
geregtigheid najaag, het Hy lief.
Lev. 19:2;
Spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir
hulle: Heilig moet julle wees, want Ek, die HERE julle God, is heilig.
Lev. 20:26;
En julle moet vir My heilig wees, want Ek, die H ERE, is heilig; en Ek het
julle van al die volke afgesonder om myne te wees.
Gevolgtrekking:
Die Heiligheid van God word geopenbaar in Sy behae in geregtigheid en
heiligheid.
Punt 3
Job 34:10;
Daarom, manne van die verstand, luister na my: Ver is God van
goddeloosheid en die Almagtige van onreg!
Gevolgtrekking:
Die Heiligheid van God word daarin geopenbaar dat Hy nooit goddeloosheid en
onreg sal doen nie.
Punt 4
Jesaja 59:1-2;
1
Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie
te swaar om te hoor nie;
2
maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle
God, en julle sondes het sy .aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor
nie.
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Gevolgtrekking:
Die Heiligheid van God word daarin geopenbaar dat daar ‘n skeidsmuur tussen
Hom en die sondaar is. Hieruit spruit dus die behoefte van versoening voordat
die sondaar tot God kan nader.
Dit kom baie duidelik in die volgende Skrifgedeeltes, uit:
Efésiërs 2:13;
Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom
deur die bloed van Christus.
Hebreërs 10:9;
het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die
eerste weg om die tweede te stel.
Johannes 14:6;
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand
kom na die Vader behalwe deur My nie.
Alle toenadering tot God is alleenlik op grond van die gestorte bloed van Christus.
Die grootste vereiste van die versoening is as gevolg van die heiligheid van God.
Enige leerstelling van versoening wat alleen vereis dat die mens onder die
invloed van een of ander magtige dryfveer moet kom, of van enige noodsaak van
die oomblik, kom nie tot die kern van die saak nie. Die basiese rede waarom
“sonder bloedvergieting daar geen vergifnis plaasvind nie”, is omdat God heilig is
en die sonde eers verwyder moet word voordat daar gemeenskap tussen God en
die sondaar kan wees.
Punt 5
Exodus 34:6-7;
6
En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: H ERE, HERE,
barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid
en trou;
7
wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en
oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die
ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die
kindskinders, aan die derde en die vierde geslag.
Génesis 6:5-7;
5
Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was
en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,
6
het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en
daar was smart in Sy hart.
7
En die HERE sê; Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde
verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls
van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het
Psalm 5:5-7;
5
Want U is nie ‘n God wat behae het in goddeloosheid nie; die
kwaaddoener sal by U nie vertoef nie.
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Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; U haat al die werkers van
ongeregtigheid
7
U sal die leuensprekers laat omkom; van die man van die bloed en
bedrog het die HERE ‘n afsku.
Gevolgtrekking:
Die Heiligheid van God word geopenbaar in dat Hy die sondaar straf.
God straf nie net die sondaar omdat dit vir hom goed is nie.
God is Heilig.
God haat sonde.
God se Heiligheid en sy haat vir sonde, soos al sy ander eienskappe, is lewend
en aktief, en moet sigself openbaar.
Sy Heilige toorn teen die sonde slaan.
Jesaja 53:6;
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop;
maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat
neerkom.
Enige beskouing van die straf vir sonde wat ‘n uitdrukking van die toorn van God
daarteen is, buite rekening laat, is nie net onbybels nie, maar is ook oppervlakkig
en doen God ‘n oneer aan. God is heilig, oneindig heilig, en Hy het ‘n oneindige
haat vir sonde. Ons kry soms so ‘n deurskemering van wat God se haat vir die
sonde moet wees, wanneer ons diep verontwaardig oor een of ander onreg voel;
maar God is oneindig heilig, en God se toorn teen die kleinste sonde is oneindig
groter as die van ons teen die grootste onreg.
God is liefde, dit is waar, maar hierdie liefde is nie van die sentimentele soort nie,
wat soms die mooiste woorde vir die afskuwelikste monsters het, soos sommige
teoloë ons wil leer nie. Ons het in hierdie dae van onreg, geweld en dubbele
standaarde genoeg voorbeelde daarvan.
“Onse God is ‘n verterende vuur” - (Heb.12:29). Die liefde van God sal nooit
begryp kan word, totdat dit in die lig van sy felle haat vir die sonde gesien word
nie.
Punt 6
Johannes 3:16;
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee
het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die
ewige lewe kan hê.
1 Petrus 3:18;
Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige,
vir die onregverdiges, om ons tot God te bring - Hy wat wel gedood is na
die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;
Gevolgtrekking:
Die Heiligheid van God word openbaar in die groot prys wat Hy betaal het om die
mens van sonde te red en tot heiligheid te bring. Die dood van Christus is nie net
‘n openbaring van die liefde van God nie, maar ook van Sy heiligheid.
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8.4 Praktiese afleidings uit die leerstelling dat God Heilig is.
Punt 1
Hebreërs 12:28-29;
28
Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons
dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.
29
Want onse God is ‘n verterende vuur.
Exodus 3:4-5;
4
Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die
doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek.
5
En Hy sê: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want
die plek waar jy op staan, is heilige grond.
Jesaja 6:1-3;
1
In die sterfjaar van koning Ussía het ek die HERE sien sit op ‘n hoë en
verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.
2
Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het
hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee
het hy gevlieg.
3
En die een het die ander toegeroep en gesê; Heilig, heilig, heilig is die
HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!
Wanneer ons tot God nader moet dit met ‘n heilige en eerbiedige vrees wees.
Selfs die heilige Serafs het hulle gesigte en hulle voete in Sy teenwoordigheid
bedek. Hulle het vier vlerke vir aanbidding en net twee vir diens.
Punt 2
Jesaja 6;5-6;
5
Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore! Want ek is ‘n man onrein van
lippe en woon onder ‘n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die
Koning, die HERE van die leërskare, gesien!
6
Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n gloeiende kool in sy
hand, wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het,
Die suiwer lig van God se Heiligheid openbaar die swartheid van ons sonde.
Vergelyk:
Job 42:5-6;
5
Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.
6
Daarom herroep ek en het berou in stof en as.
Enigiemand wat ‘n hoë dunk van homself het, het nog nooit ‘n ontmoeting met
God gehad nie. Daar is niks wat eiewaan so totaal sal vernietig as ‘n ware
openbaring van God nie. As ons met self-geregverdigde mense moet deel, trag
altyd om hulle in die heilige teenwoordigheid van God te kry.
Punt 3
Hebreërs 9:22;
En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder
bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.
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Daar is geen vergifnis sonder versoening nie. Sonde moet voor die Heilig
aangesig van God verberg word, en niks anders as die bloed sal dit toe dek nie.
Punt 4
Romeine 5:8;
maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het
toe ons nog sondaars was.
O, die wonderbare liefde van God! Dit sou gladnie wonderlik gewees het as ‘n
onheilige God ‘n onheilige mens kon liefhê nie; maar dat die God van wie die
Naam Heilig is, die Oneindig Heilige God, wesens wat so vol van sonde is soos
ons, kan liefhê, dit is die wonder van die oneindige eeue! Daar is baie diep
verborgenhede in die Bybel, maar nie een van hulle is so diep soos hierdie nie.
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9. Die Liefde Van God.
9.1 Die feit dat God liefde is.
1 Johannes 4:8,16;
8
Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.
16
En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde;
en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
Gevolgtrekking:
God is liefde. God het nie net lief nie, maar God is liefde. Liefde is die diepste
wese van Sy natuur. Hy is die bron van alle liefde.
1 Johannes 4:7;
Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat
liefhet, is uit God gebore en ken God.
Vraag:
Wat is liefde?
Antwoord:
1Johannes 3:16-17;
16
Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en
ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê.
17
Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy
hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom?
Matthéüs 5:44-45;
44
Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle
vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig
en julle vervolg;
45
sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy
laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges
en onregverdiges.
Liefde is ‘n begeerte vir en ‘n verlustiging in die welvaart van die geliefde.

9.2 Vir wie het God lief?
Punt 1
Matthéüs 3:17;
En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie
Ek ‘n welbehae het.
Matthéüs 17:5;
Terwyl hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en daar
sê ‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.
Luister na Hom!
Lukas 20:13;
Toe sê die eienaar van die wingerd: Wat sal ek doen? Ek sal my geliefde
seun stuur; miskien sal hulle ontsag hê as hulle hom sien.
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Gevolgtrekking:
God het Sy Seun lief.
God se Seun is die eerste en ewige Voorwerp van Sy liefde.
Johannes 17:24.
Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My
sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het,
omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.
As God dan liefde is, dan moet daardie liefde ‘n ewige voorwerp hê. Dan moet
daar ook, uit die noodsaaklikheid van die Goddelike Wese Self, ‘n veelvoudigheid
van Persone in die Godheid wees. Hierdie ewige voorwerp van die Goddelike
Liefde is die Ewige Seun.
Punt 2
Johannes 16:27;
want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefgehad en geglo het dat
Ek van God uitgegaan het.
Johannes 14:21,23;
21
Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My
liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom
openbaar.
23
Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord
bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by
hom woning maak.
Gevolgtrekking:
God het diegene lief wat met die Seun in geloof en liefde verenig is.
God het die mens lief, maar Hy het ‘n heeltemal besonderse liefde vir diegene
wat in Christus is.
Johannes 17:23.
Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die
wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U
My liefgehad het.
God het presies dieselfde liefde vir diegene wat in Christus is, as wat Hy vir
Christus Self het. Daar is natuurlik ‘n liefde van God vir diegene wat nou in
Christus is, wat hulle liefde vir Christus vooraf gegaan het.
Bv. 1 Johannes 4:19;
19
Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
Punt 3
Johannes 3:16;
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee
het, sodat elkeen wat in Hom glo , nie verlore mag gaan nie, maar
die ewige lewe kan hê.
1 Timótheüs 2:4;
wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.
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2 Petrus 3:9;
Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie,
maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan
nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
Gevolgtrekking:
God se liefde wil nie hê dat een mens moet verlore gaan nie.
Punt 4
Romeine 5:6-8;
6
Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die
goddelose gesterwe.
7
Want nouliks sal iemand vir ‘n regverdige sterwe - vir ‘n goeie mens sal
iemand miskien nog die moed hê om te sterwe --.
8
maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het
toe ons nog sondaars was.
Efésiërs 2:4-5;
4
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde
waarmee Hy ons liefgehad het,
5
ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met
Christus -- uit genade is julle gered --.
Eségiël 33:11;
Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here H ERE, gewis, Ek het
geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die
goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van
julle verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel?
Gevolgtrekking:
God het die sondaar lief, ook die goddeloses en die wat dood is in hulle misdade
en sondes.
God het nie dieselfde liefde vir die onwedergebore sondaar soos vir die een in
Christus nie.
Johannes 14:21,23;
21
Wie my gebooie het en dié bewaar, hy is dit wat My liefhet; en wie My
liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom
openbaar.
23
Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord
bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom kom en by hom
woning maak.
Johannes 17:23;
Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die
wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U
my liefgehad het.
Romeine 8:30-39;
30
en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die
wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; die wat Hy geregverdig
het, dié het Hy ook verheerlik.
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31
32

33
34

35
36
37
38
39

Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen
ons wees?
Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal
oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik
skenk nie?
Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit
wat regverdig maak.
Wie is dit wat veroordeel ? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog,
wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir
ons intree.
Wie sal ons skei van die liefde van Christus -- verdrukking of benoudheid
of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?
Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is
gereken as slagskape.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons
liefgehad het.
Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of
magte of teenwoordige of toekomende dinge
of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde
van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Maar God stel ‘n besondere belang in die wat verlore is.
Lukas 15:7-10;
7
Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een
sondaar wat hom bekeer, meer as oor negen-en-negentig
regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.
8
Of watter vrou wat tien pennings het, as sy een penning verloor,
steek nie ‘n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy
dit kry nie?
9
En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en
sê: Wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek
verloor het.
10
So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een
sondaar wat hom bekeer.
Ons kan ‘n denkbeeld hiervan vorm deur dit met ‘n vader sê liefde vir ‘n ware
gehoorsame seun en ‘n opstandige stout seun te vergelyk.

9.3 Hoe word die liefde van God geopenbaar?
Punt 1
Jesaja 48:14,20,21;
14
Kom bymekaar, julle almal, en luister! Wie onder julle het dit verkondig?
Hy vir wie die HERE liefhet, sal sy welbehae voltrek aan Babel, en sy mag
aan die Chaldeërs.
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20

Gaan weg uit Babel, vlug weg van Chaldeërs! Verkondig met jubelklank,
laat dit hoor, bring dit uit tot by die einde van die aarde! Sê: Die H ERE het
sy kneg Jakob verlos;
21
en hulle het geen dors gehad nie, in die woesteny het Hy hulle gelei; Hy
het water uit die rots vir hulle laat stroom en die rots geklowe, sodat die
waters weggevloei het.
Deuteronómium 32:9-12;
9
Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
10
Hy het hom gevind in ‘n woestynland en in ‘n woeste wêreld, vol gehuil
van die wildernis; Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak
soos sy oogappel.
11
Soos ‘n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei,
hulle opneem, hulle dra op sy vleuels -12
die HERE alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hom
nie.
Deuteronómium 33:3,12;
3
Ja, Hy het die stamme lief. Al sy heiliges--- hulle is in u hand; en hulle
was geleer by u voet; elkeen ontvang iets van u uitsprake.
12
Van Benjamin het hy gesê: Die beminde van die HERE -- hy sal veilig by
Hom woon; Hy beskerm hom die hele dag en woon tussen sy berghange.
Gevolgtrekking:
Die liefde van God word daarin geopenbaar dat Hy na die behoeftes omsien, van
die wat Hy liefhet, en om aan hulle blydskap te gee, en hulle te beskerm teen alle
kwaad.
Punt 2
Hebreërs 12:6-11;
6
want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy
aanneem.
7
As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter
seun is daar wat die vader nie tugtig nie?
8
Maar as julle sonder tugtiging is , wat almal deelagtig geword het, dan is
julle onegte kinders en nie seuns nie.
9
Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het
vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van wie die
geeste onderworpe wees en lewe nie?
10
Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar
Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig word.
11
Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is
nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van
geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.
Gevolgtrekking:
Die liefde van God word daarin geopenbaar dat Hy diegene wat Hy liefhet en
tugtig en kasty tot hulle beswil, sodat dit ‘n vredevolle vrug van geregtigheid kan
voortbring.
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Punt 3
Jesaja 63:9;
9
In hulle benoudheid was Hy benoud, en die Engel van sy aangesig het
hulle verlos; deur sy liefde en deur sy medelyde het Hý hulle verlos; en
Hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die ou tyd.
Gevolgtrekking:
God se liefde word daarin geopenbaar dat Hyself benoud word wanneer sy
geliefdes in benoudheid kom, selfs al het Hyself daardie benoudheid oor hulle
gebring.
Punt 4
Jesaja 49;15-16;
15
Kan ‘n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die
seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal
Ék jou nie vergeet nie!
16
Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer; jou mure is gedurig
voor My.
Gevolgtrekking:
God se liefde word daarin geopenbaar dat Hy nooit diegene wat Hy liefhet,
vergeet nie. Dit lyk soms asof Hy vergeet, maar Hy vergeet nooit. ( Hier het dit
natuurlik in die besonder op Israel betrekking.)
Punt 5
1 Johannes 4:9-10;
9
Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore
Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.
10
Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons
liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.
Johannes 3:16;
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee
het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die
ewige lewe kan hê.
Gevolgtrekking:
Die liefde van God word daarin geopenbaar dat Hy die grootste offerande bring
wat in Sy mag was vir die wat Hy liefhet -- die gawe van Sy Seun vir die
versoening van ons sonde. Offerande is die maatstaf van liefde.
Vergelyk:
Génesis 22:12;
En Hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks
nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My
nie teruggehou het nie.
Punt 6
Jesaja 38:17;
Kyk, tot heil het die bitter, ja, die bitter lyde my geword; maar U, U het my
siel liefgehad en getrek uit die kuil van vernietiging. Want U het al my
sondes agter u rug gewerp.
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Jesaja 55:7;
Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en
laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot
onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.
Gevolgtrekking:
God se liefde word daarin geopenbaar dat Hy sonde vergewe.
Punt 7
Efésiërs 2:4-10;
4
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde
waarmee Hy ons liefgehad het,
5
ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met
Christus -- uit genade is julle gered -6
en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,
7
sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy
genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.
8
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie:
dit is die gawe van God;
9
nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
10
Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat
God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
Gevolgtrekking:
God se liefde word daarin geopenbaar:
1) Dat Hy lewe aan diegene gegee het, wat dood in misdade en sonde was;
2) In, dat Hy hulle saam met Christus opgewek het;
3) In, dat Hy hulle saam met Christus in die hemele laat sit het;
4) Sodat Hy in, die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van Sy
genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.
God het maar net begin om wonderlike dinge ten behoewe van ons te doen; die
volheid van Sy liefde is nog nie eers tenvolle geopenbaar nie. Dit is maar net aan
die begin van ware ontvouing.
1 Johannes 3:2;
Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat
ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk
sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
Punt 8
1 Johannes 3:1;
1
Kyk wat ‘n liefde die Vader aan ons betoon het, dat ons kinders van God
genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit
Hom nie geken het nie.
Gevolgtrekking:
God se liefde word geopenbaar in dat Hy beskik het dat ons kinders van God
genoem kan word.

52

Punt 9
Sefánja 3:17;
17
Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug
Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met
gejubel.
Gevolgtrekking:
God se liefde word daarin geopenbaar dat Hy Homself oor Sy verloste Volk met
blydskap en met gejubel sal verheug.
Vergelyk ook hiermee:
Lukas 15:23-24;
23
En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees.
24
Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword; en hy
was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word.
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10. Die Geregtigheid of Regverdigheid Van God.
Let Wel: Die woorde “Regverdig” en “Reg”, en “Geregtigheid” en “Regverdigheid”
kom uit dieselfde woorde in die Hebreeuse en die Griekse Ou en Nuwe
Testamente.

10.1 Die Feit dat God Regverdig is.
Esra 9:15;
HERE, God van Israel, U is regverdig; want ons het as vrygeraaktes
oorgebly soos dit vandag is. Hier is ons in ons skuld voor u aangesig,
want niemand kan om sulke dinge voor u aangesig bestaan nie.
Psalm 116:5;
Die HERE is genadig en regverdig, en onse God is ‘n ontfermer.
Jeremia 12:1;
Regverdig is U, o HERE, as ek met U sou twis. Tog wil ek oor regsake
met U spreek: Waarom is die weg van die goddelose voorspoedig?
Waarom lewe hulle rustig, almal wat ontrou bedrywe?
Johannes 17:25;
Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het Ek U geken,
en hulle hier het erken dat U My gestuur het.
Psalm 145:17;
Sade. Die HERE is regverdig in al sy wee en goedgunstig in al sy werke.
Gevolgtrekking:
God is regverdig.

10.2 Wat beteken Geregtigheid, of om Regverdig te wees?
Eségiël 18:5;
Maar as iemand regverdig is en reg en geregtigheid doen;
Sefánja 3:5;
Die HERE is regverdig binne-in hom, Hy doen geen onreg nie; elke môre
laat Hy sy reg aan die lig kom, dit ontbreek nooit nie; maar die
kwaaddoener ken geen skaamte nie
Om regverdig te wees beteken om daardie soort van karakter te hê wat jou sal lei
om altyd dit wat reg is te doen.
Die Hebreeuse woord hiervoor, in sy basiese betekenis, beteken om “reg” of
“reguit” te wees, dit is sonder ‘n buig of ‘n draai. Dit het dieselfde betekenis in
Afrikaaans. In die Grieks het dit die betekenis van “gebruiklik” of “gewoonte”, dit
wil sê dit wat volgens gebruik of gewoonte is.
Die Geregtigheid of Regverdigheid van God is daardie eienskap van Hom wat
Hom altyd lei om reg te doen. En dit nie net altyd wanneer Hy ongeregtigheid
straf nie, soos so baie keer in ons prediking voorkom.
Heiligheid dui meer op God se Aard soos Hy in Homself is; Geregtigheid dui meer
op Sy Aard, soos Hy teenoor andere optree.
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10.3 Hoe word die Geregtigheid of Regverdigheid van God
geopenbaar?
Punt 1
Psalm 11:4-7;
4
Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel;
sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.
5
Die HERE toets die regverdiges; maar sy siel haat die goddelose en die
wat geweld liefhet
6
Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën en ‘n
gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees.
7
Want die HERE is regverdig; Hy het geregtigheid lief; die opregtes sal sy
aangesig sien.
Gevolgtrekking:
Die Geregtigheid van God word daarin geopenbaar dat Hy Geregtigheid liefhet en
goddeloosheid haat.
Punt 2
Exodus 9:23-27;
23
En Moses het sy staf na die hemel uitgesteek, en die H ERE het donder en
hael gegee, en vuur het na die aarde uitgeskiet; en die HERE het hael op
Egipteland laat reën.
24
En daar was hael en onophoudelike vuur binne-in die hael, baie swaar,
soos in die hele Egipteland nooit gewees het vandat dit aan ‘n volk
behoort het nie.
25
En die hael het in die hele Egipteland geslaan alles wat in die veld was,
mense sowel as diere. Ook het die hael al die plante van die veld
geslaan en al die bome van die veld verbreek.
26
Net soos in die land Goosen, waar die kinders van Israel was, was daar
geen hael nie.
27
Toe het Farao Moses en Aäron laat roep en vir hulle gesê: Ek het dié
keer sonde gedoen. Die HERE is reg, maar ek en my volk het ongelyk.
2 Kronieke 12:5-6;
5
Daarop kom die profeet Semája na Rehábeam en die owerstes van Juda
wat vanweë Sisak in Jerusalem bymekaargekom het, en sê vir hulle: So
spreek die HERE: Julle het My verlaat; daarom gee Ek julle ook oor in die
hand van Sisak.
6
Hierop het die owerstes van Israel en die koning hulle verootmoedig en
gesê: Die HERE is regverdig
Daniël 9:12,14;
12
En Hy het sy woorde in vervulling laat gaan wat Hy oor ons gespreek het
en oor ons rigters wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring
wat onder die ganse hemel nie gebeur het soos in Jerusalem nie;
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Daarom was die HERE wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring;
want die HERE onse God is regverdig by al sy werke wat Hy doen, maar
ons het nie na sy stem geluister nie.
Openbaring 16:5-6;
5
En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, H ERE, is U wat is
en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;
6
want hulle het die bloed van die heiliges en profete vergiet, en U het aan
hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien.
Gevolgtrekking:
Die Geregtigheid van God word daarin geopenbaar dat Hy die straf vir hulle
sondes op die sondaars laat neerkom, soos hulle dit verdien.
Punt 3
2 Timótheüs 4:8;
Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die
regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar
ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.
1 Konings 8:32;
wil U dan hoor in die hemel en handel en u knegte reg verskaf deur die
skuldige skuldig te laat verklaar en sy wandel op sy hoof te lê en die
regverdige regverdig te verklaar deur hom te gee na sy geregtigheid.
Psalm 7:9-11;
9
Die HERE oordeel die volke. Doen aan my reg, HERE, na my geregtigheid
en na my onskuld wat by my is.
10
Laat tog die boosheid van die goddelose mense ‘n einde neem, maar
bevestig U die regverdige, ja, U wat harte en niere toets, o regverdige
God!
11
My skild is by God wat die opregtes van hart verlos.

Hebreërs 6:10;
Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die
liefdearbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges
gedien het en nog dien.
Gevolgtrekking:
Die Geregtigheid van God word daarin geopenbaar dat Hy aan die regverdige die
beloning laat toekom wat hulle getrouheid verdien.
Punt 4
Psalm 98:1-3;
1
Sing tot eer van die HERE ‘n nuwe lied, want Hy het wonders gedoen; sy
regterhand en sy heilige arm het Hom gehelp.
2
Die HERE het sy heil bekend gemaak, sy geregtigheid voor die oë van die
nasies geopenbaar.
3
Hy het gedink aan sy goedertierenheid en sy trou aan die huis van Israel;
al die eindes van die aarde het die heil van onse God gesien.
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Psalm 103:6;
Die HERE doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word.
Psalm 129:1-4;
1
Alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af -- laat
Israel dit sê -2
alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af; tog het
hulle my nie oorwin nie.
3
Ploeërs het op my rug geploeg; hulle het die vore lank getrek.
4
Die HERE is regverdig: Hy het die toue van die goddelose afgekap.
2 Thessalonicense. 1:6-7;
6
aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te
vergelde,
7
en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die
openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele.
Gevolgtrekking:
Die Geregtigheid van God word daarin geopenbaar dat Hy sy volk teen hulle
vyand beskerm en hulle uit hulle hand verlos.
In die gewone prediking hoor ons meer van die geregtigheid en regverdigheid van
God in die sin dat Hy sondaars straf, maar in die Bybel leer ons meer daarvan in
die sin dat Hy sy Volk beskerm. In die hedendaagse gebruik word dit meer as ‘n
hoedanigheid van God voorgehou wat die sondaars moet laat sidder; in die Bybel
word dit meer uitgebring as ‘n hoedanigheid van God wat sy Volk vreugde en
vertroue gee.
Let byvoorbeeld op die volgende voorbeelde:Psalm 96:11-13;
11
Laat die hemele bly wees en die aarde juig; laat die see en sy volheid
bruis.
12
Laat die veld juig en al wat daarin is; dan sal al die bome van die bos
jubel
13
voor die aangesig van die HERE; want Hy kom, want Hy kom om die
aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in
sy trou.
Jeremia; 9:24;
maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en My
ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die
aarde doen; want in dié dinge het Ek ‘n behae, spreek die HERE.
Psalm 116:5-6;
5
Die HERE is genadig en regverdig, en onse God is ‘n ontfermer.
6
Die HERE bewaar die eenvoudiges; ek het swak geword, maar Hy het my
gehelp.
Psalm 145:14-19;
14
Samek. Die HERE ondersteun almal wat val, en Hy rig almal op wat
neergeboë is.
15
Ajin. Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd.
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16
17
18

Pe. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae.
Sade. Die HERE is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke.
Kof. Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep
in waarheid.
19
Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul
hulpgeroep en verlos hulle
Openbaring 15:3;
En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die
lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God,
Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges!
Selfs die geregtigheid van God wanneer Hy die sondaars straf, word met die
verlossing van God se Volk in verband gebring.
Soos byvoorbeeld in:
2 Thessalonicense 1:6-7;
6
aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te
vergelde,
7
en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die
openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele.
Openbaring 19:1-2;
1
En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in
die hemel gehoor wat sê; Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer
en die krag aan die Here onse God!
2
Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer
geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die
bloed van sy diensknegte op haar gewreek.
Openbaring 16:1-6;
1
EN ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan
gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.
2
Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai
en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier
gehad het en sy beeld aanbid het.
3
En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed
geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het
gesterwe.
4
En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die
waterfonteine, en dit het bloed geword.
5
En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is
en wat was, u, die Heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het;
6
want hulle het die bloed van die heiliges en die profete vergiet, en U het
aan hulle gegee om te drink, want hulle het dit verdien.
Hier is dit meer die eer van God se Volk wat gehandhaaf word, en die wraak wat
God namens hulle uitoefen, as die lyding van die goddelose wat die uitstaande
gedagte is.
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Punt 5
Nehemía 9:7-8;
7
U is die HERE, die God wat Abram uitverkies het en hom uit Ur van die
Chaldeërs uitgelei het en sy naam tot Abraham gemaak het.
8
En U het sy hart getrou bevind voor u aangesig, en U het met hom die
verbond gesluit om die land te gee van die Kanaäniete, Hetiete, Amoriete,
en Feresiete en Jebusiete en Girgasiete, om dit aan sy nageslag te gee;
en U het u woorde vervul, want U is regverdig.
Gevolgtrekking:
Die Geregtigheid van God word daarin geopenbaar dat Hy Sy beloftes hou.
Punt 6
Romeine 3:25;
Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om
sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat
tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God--Gevolgtrekking:
Die Geregtigheid van God word geopenbaar:
(1) Deurdat Hy ‘n versoening voorsien het toe die sonde vergewe is,
(2) In dat Hy die een wat sy geloof in die Plaasvervanger stel, regverdig.
Punt 7
1 Johannes 1:9;
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons sondes te
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
Gevolgtrekking:
Die Geregtigheid van God word daarin geopenbaar dat Hy die sondes van die
gelowiges vergewe as hulle bely.
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11. Die Genade, of Goedertierenheid Van God.
Opmerking: Dieselfde Hebreeuse woord word soms genade, en soms
goedertierenheid vertaal. Hierdie twee woorde beteken dus presies dieselfde. Dit
stem ooreen met die Griekse woord in die Nuwe Testament wat as “barmhartig”
of “ontferm” vertaal word.
Romeine 9:15;
Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil
wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
Die primêre betekenis van die woord soos in die meeste gevalle gebruik, beteken
“goedheid”, veral die goedheid teenoor die sondaar en die een wat ly.

11.1 Die Feit dat God Barmhartig en Genadig is.
Psalm 103:8;
Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van
goedertierenheid
Deuteronómium 4:31;
Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en
jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat
Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.
Psalm 62:13;
en aan U, o Here, behoort die goedertierenheid; want U vergeld elkeen
na sy werk.
Psalm 145:8;
Get. Genadig en barmhartig is die HERE, lankmoedig en groot van
goedertierenheid.
Psalm 86:15;
Maar U, Here, is ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot
van goedertierenheid en trou.
Gevolgtrekking:
Die Here is barmhartig, genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

11.2 Teenoor wie betoon God sy Genade ?
Punt 1
Romeine 9:15,18;
15
Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil
wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
18
So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.
Gevolgtrekking:
God betoon Sy barmhartigheid of genade, teenoor wie Hy wil. Hy is volkome
soewerein in die uitoefening van Sy Genade. Maar ons moet dit in gedagte hou,
dat alhoewel dit so is, en niemand aan God kan voorskryf nie, wil God nogtans
genadig wees teenoor almal vir wie Hy genadig kan wees.
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2 Petrus 3:9; (Hier moet u veral ons behandeling van die twee verskillende soorte
“saad” in ons reeks; “Die Verlore Tien Stamme Van Israel”, en ons ander
geskrifte, in gedagte hou).
Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie,
maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan
nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
Punt 2
Deuteronómium 7:9;
Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die
verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy
gebooie onderhou, in duisend geslagte.
Exodus 20:6;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my
gebooie onderhou.
Psalm 103:11,17;
11
Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy
goedertierenheid oor die wat Hom vrees
17
Maar die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor
die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders,
2 Kronieke 6:14;
en gesê: HERE , God van Israel, daar is in die hemel of op die aarde geen
God soos U nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte
wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart.
Gevolgtrekking;
Die goedertierenheid van God word teenoor diegene geopenbaar wat Hom vrees
en liefhet: Sy diensknegte wat voor Hom wandel met hulle hele hart. ”Die vrees
van die HERE” en “ die liefde van die Here” soos in die Bybel gebruik, is sinoniem.
Vergelyk:
Spreuke 8:13;
Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid
en ‘n slegte wandel en ‘n huigelagtige mond haat ek.
Spreuke 16:6;
Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die
HERE wyk ‘n mens af van die kwaad.
Met:
1 Johannes 5:3;
Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie
is nie swaar nie.
Hulle kyk albei na dieselfde gesindheid van God, vanuit twee verskillende
oogpunte.
Punt 3
Spreuke 28:13;
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Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat
dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.
Gevolgtrekking:
Die barmhartigheid van God word aan diegene geopenbaar wat hulle oortredinge
bely en laat staan.
Punt 4
Psalm 32:10;
Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die HERE vertrou--- met
goedertierenheid sal Hy hom omring.
Gevolgtrekking:
Die goedertierenheid van God word aan diegene geopenbaar wat op die H ERE
vertrou -- ”met goedertierenheid sal Hy hom omring”
Punt 5
Psalm 86:5;
Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van
goedertierenheid vir almal wat U aanroep.
Gevolgtrekking:
Die goedertierenheid van God word aan al diegene geopenbaar wat Hom
aanroep.
Vergelyk:
Romeine 10:12-13;
12
Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here
tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
13
Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
Punt 6
Jesaja 49:13;
Jubel, o hemele, en juig, aarde; en berge breek uit in gejubel! Want die
HERE het sy volk getroos en ontferm Hom oor sy ellendiges.
Gevolgtrekking:
Die goedertierenheid van die Here word aan sy volk in hulle ellende geopenbaar.
(Dit dui op veral op sy Israel volk.)

11.3 Hoe word die Goedertierenheid van die Here geopenbaar?
Punt 1
Exodus 34:7;
wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en
oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die
ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die
kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.
Jesaja 55:7;
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Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en
laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot
onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.
Jona 4:2;
Toe bid hy tot die HERE en sê: Ag, HERE, het ek dit nie gedink terwyl ek
nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug; want ek
het geweet dat U ‘n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en
groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.
Jeremia 3:12;
Gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê: Keer terug, o
afkerige, Israel, spreek die HERE. Ek sal julle nie donker aankyk nie, want
Ek is goedertierenheid, spreek die HERE; Ek sal die toorn nie vir ewig
behou nie.
Miga 7:18;
Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die
oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie
vir ewig vas nie, maar het ‘n welbehae in die goedertierenheid.
Psalm 51:3;
Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortreding uit
na die grootheid van u barmhartigheid.
Númeri 14:18-20;
18
Die HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die
ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie,
wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die
derde en aan die vierde geslag.
19
Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van u
goedertierenheid, en soos U hierdie volk van Egipte af tot hiertoe
vergewe het.
20
Toe sê die HERE: Ek vergewe, volgens jou woord.
Gevolgtrekking:
Die goedertierenheid van die HERE word geopenbaar in sy vergifnis van sonde
wanneer dit bely en laat staan word. Hierdie openbaring van die genade van God
lê baie van Sy ander openbaringe ten grondslag.
Punt 2
Nehemía 9:16-18, 26-27, 30-31;
16
Maar hulle, naamlik ons vaders, het vermetel gehandel en hulle nek
verhard en nie na u gebooie geluister nie;
17
ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan u wonders wat U by
hulle gedoen het nie; maar hulle het hul nek verhard en in hul
wederstrewigheid ‘n hoof aangestel om terug te gaan na hulle slawerny.
Maar U is ‘n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en
groot van goedertierenheid, en U het hulle nie verlaat nie.
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18

Selfs toe hulle ‘n gegote kalf vir hulle gemaak en gesê het: Dit is jou
gode wat jou uit Egipte laat optrek het! -- en hulle groot, afskuwelike
dinge gedoen het,
26
Maar hulle het wederstrewig en opstandig geword teen U en u wet agter
hulle rug gewerp; en u profete wat hulle gewaarsku het, om hulle na U
terug te bring, het hulle gedood en groot, afskuwelike dinge gedoen.
27
Daarom het U hulle oorgegee in die hand van die teëstanders, dat die
hulle in benoudheid sou bring. Maar wanneer hulle in die tyd van hulle
benoudheid U aangeroep het, het U uit die hemel gehoor en na u grote
barmhartigheid aan hulle verlossers gegee, dat dié hulle uit die hand van
hul teëstanders kon verlos.
30
En U was baie jare lankmoedig oor hulle, en U het hulle gewaarsku deur
u Gees, deur middel van u profete; maar hulle het geen gehoor gegee
nie. Daarom het U hulle oorgegee in die hand van die volke van die
lande.
31
Maar in u grote barmhartigheid het U hulle nie volkome vernietig en hulle
nie verlaat nie, want U is ‘n genadige en barmhartige God.
Gevolgtrekking:
Die genade van die HERE word geopenbaar in dat Hy lankmoedig met sondaars
is, selfs wanneer hulle hardnekkig met hulle sondes voortgaan.
Vergelyk:
2 Petrus 3:9.
Die Here vertraag nie die beloftes soos sommige dit vertraging ag nie,
maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan
nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
Punt 3
Psalm 6:1-5;
1
Vir die musiekleier; met ‘n snaarinstumente; met basstem, ‘n Psalm van
Dawid.
2
o HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie.
3
Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE,
want my gebeente is verskrik.
4
Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank?
5
Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil.
Filippense 2:27;
Want hy was ook siek tot by die dood; maar God was hom barmhartig, en
nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid sou hê nie.
Exodus 15:13;
U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag
na u heilige woning gevoer.
Gevolgtrekking:
Die genade van die HERE word geopenbaar in sy verlossing van siekte, smart en
verdrukking.
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Punt 4
Psalm 21:8.
Want die koning vertrou op die HERE, en deur die goedertierenheid van
die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.
Gevolgtrekking:
Die genade van God word daarin geopenbaar dar Hy die veiligheid van die wat
op Hom vertrou, bewaar.
Punt 5
Psalm 59:17.
Maar ék sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid,
want U was ‘n rotsvesting vir my en ‘n toevlug in die dag toe ek benoud
was.
Gevolgtrekking:
Die genade van die HERE word daarin geopenbaar dat Hy ‘n rotsvesting en ‘n
toevlug in die dag van benoudheid is.
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12. Die Getrouheid Van God.
12.1 Die Feit dat God Getrou is.
Deuteronómium 7:9;
Jy moet dan weet dat die HERE jou God, God is, die getroue God wat die
verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy
gebooie onderhou, in duisend geslagte.
Deuteronómium 32:4;
Die Rots -- volkome is sy werk; want al sy weë is strafgerigte; ‘n God van
trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy.
Jesaja 49:7;
So sê die HERE, die Verlosser van Israel, sy Heilige, aan die diep
veragte, aan Hom wat ‘n afsku is by die volk, ’n Kneg van die heersers:
Konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hul neerbuig ter wille
van die HERE wat getrou is, van die Heilige van Israel wat U uitverkies
het.
1 Korinthiërs 1:9;
God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun
Jesus Christus, onse Here.
1 Korinthiërs 10:13;
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie: maar God
is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie;
maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit
sal kan verdra.
1 Thessalonicense 5:24;
Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen.
2 Thessalonicense 3:3;
Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose
1 Johannes 1:9;
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
Gevolgtrekking:
God is getrou.

12.2 Wat beteken “getrou”.
(1) Die WOORDAFDELING, of ETIMOLOGIE:
Die Hebreeuse wortel waaruit die woorde wat as “getrou” of “getrouheid” vertaal
word, afgelei is, beteken in die On Testament om op te lig, of op te tel, of om te
ondersteun.
Wanneer dit dus op ‘n persoon van toepassing is, beteken dit ‘n persoon wat jy op
kan reken of met gerustheid op kan leun.
Die Griekse woord in die Nuwe Testament beteken betroubaarheid, of wat jy op
kan reken.
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(2) Gebruik:
Psalm 119:86;
Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my!
Spreuke 14:5;
‘n Betroubare getuie lieg nie, maar ‘n valse getuie strooi leuens uit.
Matthéüs 24:45-46;
45
Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy
diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?
46
Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie
manier besig sal vind.
Matthéüs 25:21,23;
21
En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig
was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou
heer.
23
Sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was
jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.
1 Timótheüs 1:15;
Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat
Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red van wie ek
die vernaamste is.
Openbaring 21:5;
En Hy wat op die troon sit, het gesê: kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het
vir my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.
Ons kan dus sien dat die Bybelse gebruik van die woord met sy woordafleiding
ooreenstem. Maar die betekenis sal nog duideliker uitkom wanneer ons gaan sien
hoedat die getrouheid van God geopenbaar word. Daarom, as ons die afleiding
maak dat God getrou is, beteken dit dat God Iemand is op wie ons VOLKOME kan
VERTROU en ons op verlaat.

12.3 Die Omvang van God se Getrouheid.
Punt 1
Klaagliedere 3:23;
hulle is elke môre nuut; u trou is groot.
Gevolgtrekking:
Die getrouheid van God is groot.
Punt 2
Psalm 36:6;
o HERE, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke.
Gevolgtrekking:
Die trou van God reik tot aan die wolke.
Lees Psalm 36:7 en ook Psalm 89:3 en let op na die verband..
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Psalm 36:7;
U geregtigheid is soos die berge van God; u oordele is ‘n groot
watervloed. HERE, u behou mense en diere!
Psalm 89:3;
Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die
hemele--- daar bevestig U u trou.
Punt 3
Psalm 33:4;
Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou.
Gevolgtrekking:
Al die werke van die HERE is met trou.

12.4 Hoe die Getrouheid van die HERE geopenbaar word.
Punt 1
Hebreërs 10:23,36-37;
23
Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat
dit beloof het, is getrou;
36
Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen
het, die belofte te verkry.
37
Want nog ‘n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.
Deuteronómium 7:9;
Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die
verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy
gebooie onderhou, in duisend geslagte.
1 Konings 8:23-24,56;
23
en gesê: HERE, God van Israel, daar is bo in die hemel of onder op die
aarde geen God soos U nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou
vir u knegte wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart.
24
wat vir u kneg, my vader Dawid, u belofte aan hom gehou het; ja, met u
mond het U dit gespreek en dit met u hand volbring soos dit vandag is.
56
Geloofd sy die HERE wat aan sy volk Israel rus gegee het net soos Hy
gespreek het; geen enkele woord het onvervuld gebly van al die goeie
woorde wat Hy deur die diens van sy kneg Moses gespreek het nie.
Psalm 89:34-35;
34
Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie
verbreek nie.
35
Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal
Ek nie verander nie.
Ps. 119:89-90;
89
Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele.
90
U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan.
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Gevolgtrekking:
Die getrouheid van God word daarin geopenbaar dat Hy sy beloftes en sy
verbond hou. Hy vervul elke woord wat uit sy mond uitgegaan het, afgesien van
wat die mens ookal doen.
Punt 2
1 Petrus 4:19;
So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom
as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.
Psalm 89:21-27; (hierdie kan met reg “Die Getrouheids Psalm “ genoem word)
21
Ek het Dawid, my kneg, gevind, met my heilige olie hom gesalf,
22
met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk.
23
Die vyand sal hom nie oorval en die kwaaddoener hom nie verdruk nie;
24
maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom
haat, sal Ek verslaan.
25
En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam
sal sy horing verhef word.
26
En Ek sal sy hand lê op die see en sy regterhand op die riviere.
27
Hy is dit wat My sal noem; U is my Vader, my God en die rots van my
heil!
Gevolgtrekking:
Die getrouheid van God word daarin geopenbaar dat Hy nooit daarin faal om sy
diensknegte in hulle oomblikke van stryd, beproewing en toetsing te verdedig en
uit te red nie.
Punt 3
Klaagliedere 3:22-23;
22
Get. Dit is die goedertierenhede van die H ERE dat ons nie omgekom het
nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;
23
hulle is elke môre nuut; u trou is groot.
Jeremia 51:5;
Want Israel en Juda is nie in weduweeskap gelaat deur hulle God nie,
deur die HERE van die leërskare nie, al was hulle land vol skuld voor die
Heilige van Israel.
Gevolgtrekking:
Die getrouheid van God word geopenbaar in dat Hy sy volk bystaan en hulle red,
selfs wanneer hulle aan Hom ontrou is.
Vergelyk:
2 Timótheüs 2:23;
(Ons veiligheid berus op SY GETROUHEID nie op ons s’n nie).
As ons ontrou is , Hy bly getrou, Hy kan Homself nie verloën nie.
1 Samuel 12:20-22;
20
Toe sê Samuel vir die volk: Wees nie bevrees nie. Julle het al hierdie
kwaad gedoen; maar wyk nie van die HERE af nie, en dien die HERE met
julle hele hart.
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21
22

En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige afgode aan
wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is.
Want die HERE sal sy volk ter wille van sy grote Naam nie verwerp nie,
omdat dit die HERE behaag het om van julle vir Hom ‘n volk te maak.

Punt 4
1 Korinthiërs 10:13;
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God
is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie;
maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit
sal kan verdra.
Gevolgtrekking:
Die getrouheid van God word daarin geopenbaar dat Hy nie sal toelaat dat sy
kinders bokant hulle kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking sal
Hy ook die uitkoms gee, sodat hulle dit kan verdra.
Punt 5
2 Thessalonicense 3:3;
Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose
1 Korinthiërs 1:8-9;
8
wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van onse Here
Jesus Christus onberispelik te wees.
9
God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun
Jesus Christus, onse Here.
1 Thessalonicense 5:23-24;
23
En mag Hy ,die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag
julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by
die wederkoms van onse Here Jesus Christus!
24
Hy wat julle roep, is getrou, Hy sal dit ook doen.
Gevolgtrekking:
Die getrouheid van God word geopenbaar in dat Hy diegene wat Hy geroep het
ondersteun en bevestig deur hulle van die bose te bewaar en hulle volkome heilig
maak en hulle, gees en siel en liggaam onberispelik bewaar by die wederkoms
van onse Here Jesus Christus. Die vertroue wat die kinders van die Here in hulle
toekoms kan hê, berus nie op hulle getrouheid nie;
MAAR OP DIE VAN DIE HERE.

Vergelyk:
Johannes 10:28-29;
28
En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in
ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.
29
My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan
hulle uit die hand van my Vader ruk nie.
Punt 6
Psalm 119:75.
75
Ek weet HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid
verdruk het.
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Gevolgtrekking:
Die getrouheid van God word daarin geopenbaar deurdat Hy sy kinders kasty
wanneer hulle oortree.
Vergelyk:
Hebreërs 12:6;
want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy
aanneem.
Punt 7
1 Johannes 1:9.
As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
Gevolgtrekking:
Die getrouheid van die HERE word daarin geopenbaar dat Hy sy kinders vergeef
as hulle hul sonde bely. Ons versekering dat God ons sondes sal vergeef as ons
dit bely, berus op twee bekende eienskappe van God, naamlik:
“God is regverdig en getrou”.
Om te twyfel dat jou sondes jou vergewe word wanneer jy dit bely, is om die
geregtigheid en die getrouheid van God te bevraagteken, en ook sy
geloofwaardigheid.
Dit is glad nie ‘n teken van nederigheid nie, maar
aanmatigheid.
Punt 8
Psalm 143:1-2’
1
o HERE, hoor my gebed; luister tog na my smekinge; verhoor my in u
trou, in u geregtigheid.
2
En gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor
u aangesig regverdig nie.
Gevolgtrekking:
God se geregtigheid word geopenbaar deurdat Hy die gebede van sy kinders
verhoor.
Die Geregtigheid, Genade en Getrouheid van God loop heeltemal ewewydig en
hulle is almal gewy aan en gerig op die verlossing, verdediging en volkome en
ewige REDDING VAN GOD SE VOLK.
Die Einde.
(Met erkenning aan Dr. R.A.Torrey.)
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DIE BOODSKAP VAN F.W.C. NESER—
“ISRAEL MOET HOOR!”
lets oor die Skrywer
F.W.C. Neser is as wetenskaplike opgelei maar is ‘n toegewyde Christen vanaf sy
kinderjare. Vir hom is die Bybel die Woord van God vanaf Génesis
tot Openbaring.
Reeds vroeg in sy lewe was hy daarvan oortuig dat die mens self daarvoor
verantwoordelik is dat daar oorloë, depressies, hongersnood,
droogtes. siektes en ellende op aarde is.
Hy het gesien dat God sy volmaakte Wet aan sy volk Israel gegee het, en aan
hulle gesê het dat as hulle daarvolgens sou lewe, daar nie een van
hierdie rampe sou wees nie; en ook dat Israel as God se
demonstrasievolk op aarde is. Dit was egter vir hom duidelik dat
hierdie volk nie die Jood of die Kerk is of kan wees nie. Mettertyd
het hy tot sy groot blydskap ontdek dat die Angel-Saksies, Keltiese
en Germaanse nasies inderdaad die nakomelinge van die Huis van
Israel is.
By die Wederkoms van Christus (nou op hande) sal hierdie nasies tot ‘n ware
wedergeboorte kom, met die Heilige Gees vervul word en met
Jesus die Christus as hul Heer en Koning hierdie wêreld teruglei na
volkome harmonie met God.
Met die oog daarop dat die Bybelse boodskap aangaande Israel uitgedra moet
word aan al die nakomelinge van die Huis van Israel, het F.W.C.
Neser die onderstaande werke tot stand gebring sodat ISRAEL
KAN HOOR!
Bylae:
Boeke beskikbaar van Ekklesia.

No

Titel
Afrikaner -- ‘n Unieke Volk Die
Apartheid -- Wat sê die Skrif?
Bedienings Gawes van Jesus Christus Die
Berou en Bekering
Bybel is Waar Die
Christendom en Kommunisme
Daniël Die Boek van
Daniël se 70ste Week
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No

Titel
Derde dag Opstanding van Christus Die
Deur Lyding na Volmaaktheid
Die Brief van die Apostel Paulus aan die Efésiërs
Die Bybel Voorspel Atoomoorlog
Doop Die
Doop, in watter Naam (pamflet) Die
Doping in die Heilige Gees Die
Duiwel Die
Engele
Fondament van die Christelike Lewe Die
Gawes van die Heilige Gees Die
God se Groot Week
Goddelike Genesing
Hoséa Die Profeet
Israel in die Nuwe Testament
Israelwaarheid - TV Onderhoud Die
Jesaja Die Boek van
Jesus van Nasaret
Joël Die Boek van
Kerk van Rome en die Mens van Sonde Die
Kruis Die
Insig in die Verlede en die Hede bring Uitsig op die Toekoms
Moses en sy Kusitiese Vrou
Na die Dood – Wat Dan?
Name van God Die
Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde Die
Openbaring Die Boek van
Openbaringe van die Apostel Paulus Die
Opraping Die
Romeine Die Brief aan die
Rusland in Profesie
Sabbat Die
Slang van Génesis 3 Die
Sommige Aspekte van die Werk van die Heilige Gees
Terwille van die Engele
Twee Sade op Aarde. Die
Tyd van die Heiden Die
Verdrukking Die Groot
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No

Titel
Verlore Tien Stamme van Israel Deel 1 Die
Verlore Tien Stamme van Israel Die
Vrug van die Heilige Gees Die
Waar het Kain sy Vrou Gekry?
Waarom die Bybel die Eet van Varkvleis Verbied
Wat die Bybel ons Leer Aangaande die Heilige Gees
Wat die Bybel ons Leer Aangaande die Mens
Wat die Bybel ons Leer Aangaande God
Wederkoms van Christus Die
Wet van die Here Die
Wie is my Naaste?
Wie was Hulle?
Wêreldgebeure

Titel
After Death What Then?
Apartheid – What saith the Scripture?
Bible Predicts "Atomic War" The
Book of Joel The
Book of Revelation The
Christianity and Communism
Daniel’s 70th week
Great Tribulation The
Israel Truth T.V. Interview The
Lost Ten Tribes Of Israel Part 1 The
Lost Ten Tribes of Israel The
New Heavens and the New Earth The
Origin, History and Destiny of the White Race The
Past the Present and the Future in the Light of Scripture The
Rapture The
Russia in Prophecy
Serpent of Genesis 3 The
Why the Bible Prohibits Pork
World Affairs
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Ander boeke beskikbaar (ander Skrywers).
Die Vrou in Onderdanigheid / Pta. Ekklesia Susters
Wat is Regtig sy naam / J.A.Dreyer
The Bible Distinction between the House of Israel / House of Juda / F.F.Bosworth
F.W.C. Neser, 'n Lewensbeskrywing / R. Searle
Pilate's Report to Caesar of the Arrest, Trail and Crucifixion of Jesus
The Master Plan / Revd. Albion S. Gaunt
Pastor F.W.C.Neser, A Biography (abridged) / R. Searle

Wêreldgebeure
Sedert 1986 publiseer F.WC. Neser ‘n kwartaallikse oorsig in Afrikaans onder die
titel “Wêreldgebeure” en in Engels onder die titel “World Affairs”.
‘n Biografie van F.W.C. Neser
Vir diegene wat meer oor F.W.C. Neser te wete wil kom is daar ‘n biografie
beskikbaar wat deur Richard Searle geskryf is.
Oudiokassette / CD’s en Videobande
Daar is sowat 2000 oudiokassette / CD’s en ‘n videobande beskikbaar waarin
pastoor F.W.C. Neser se boodskappe vasgelê is.
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