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‘N NUWE TEOLOGIE BRING EK VIR JULLE
‘n Nuwe teologie bring ek vir julle. ‘n Eeu oue teologie van ‘n verbond met Abraham, van Jesus en
van geregtigheid. Dit mag dalk vir u soos ‘n teenstrydigheid klink, maar ek wil graag die dilemma
vir u verduidelik.
Ek het die afgelope twintig of meer jare spandeer om uit te vind wat die regte teologie is soos ek dit
verstaan, en om uit te vind wat vir my die regte boodskap van hoop is wat die Bybel verkondig. Na
‘n nood operasie en ‘n latere opvolg operasie waartydens kanker gedefinieër is, moes ek seker
maak dat ek my geloof bou op wat die boodskap van die Bybel is, en nie soos deurgegee deur
verskillende Kerkverbande nie. Vandag 22 jaar later, weet ek nie wanneer hierdie kanker sal
besluit om my lewe te eindig nie, en het ek noodgedwonge my vrae self beantwoord nadat ek by
teoloë en ander kundiges gaan kers opsteek het maar nie antwoorde kon kry op baie van my vrae
nie. Dit het my geneem van Calvinistiese gemeentes, na Pinksterkerke, Charismatiesekerke,
huiskerke en alles tussen in. Party as lidmaat, ander as leraar na studies by verskillende instansies,
en ander as besoeker, en nog ander na hulle webtuistes.
Die grootste redes wat ek gevind het waarom daar sovele verskille in genootskappe is, is omdat
mense nie die verbond verstaan nie. Hulle weet nie hoe ‘n verbond ontstaan nie en wat die effek
daarvan op ons as Christene het nie. Toe die HERE die verbond met Abraham gesny het, vind ons
dat dit die volgende behels het. “Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die
hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom: So sal jou nageslag wees. En hy het in die
HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het Hy vir hom gesê: Ek is die HERE
wat jou uitgelei het uit Ur van die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê: Here HERE,
waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En Hy antwoord hom: Neem vir My ‘n driejaaroud
vers en ‘n driejaaroud bokooi en ‘n driejaaroud ram en ‘n tortelduif en ‘n jong duif. En hy het
dit alles vir Hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê; maar
die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abram het
hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar ‘n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik
en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag
vreemdelinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en
verdruk word vier honderd jaar lank. Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet
wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie
ouderdom begrawe word. En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid
van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. En ná sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan
daar ‘n rokende oond en vurige fakkel tussen dié stukke vleis deur. Op dié dag het die HERE
met Abram ‘n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van
Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier: die Keniete en Kenissiete en Kadmoniete en
Hetiete en Feresiete en Refaïete en Amoriete en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete.” (Gen
15:5-21)
Dit is hoe ‘n verbond gemaak is. Dit het behels dat jy ‘n jong bees moes middeldeur sny en die kante
teenoor mekaar lê wat dan gesimboliseer het dat indien enige party die verbond verbreek het, die
ander party dit met die party wat ongehoorsaam was aan die verbond kon doen. Maar ons vind
voordat dit kon plaasvind soos in Abram se tyd, was dat hy eers moes Nagmaal vier, en dit het hy
met Melgisedek gedoen. So dit beteken dat daar moet bloed vloei om ‘n verbond te sny.
Ek kan net hier in die begin noem dat ek meer as dertig jaar in die rekenaarbedryf as
programmeerder/ontleder/konsultant deurgebring het wat my geleer het dat jy nie alles glo wat
mense jou vertel nie, maar dat jy self oplossings vir probleme moet kry wat die probleem in jou eie
verstaan bevredig het. Ek het eers later uitgevind dat daar 'n baie geleerde naam daarvoor is
naamlik analitiese filosofie. Maar dit het ek nie geweet of in belang gestel nie, want ek is nou nie lus
vir letterkunde nie.
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Wat het ek gevind?
Ek glo aan ‘n HERE wat Sy woord gestand hou. Aan ‘n eeue ou verbond en belofte aan Abraham, die
vervulling deur Jesus Christus wat vir ons die baan weg na ‘n verbond van geregtigheid. Ek wil net
hier byvoeg dat ons die verskil moet verstaan tussen ‘n verbond en ‘n testament. ‘n Testament
word eers geldig na die afsterwe van die testament maker, terwyl ‘n verbond geldig is van die
oomblik wat ek aan die behoeftes van die verbond voldoen, en bly dan geldig vir altyd. So ‘n
verbond kan ter enige tyd aangegaan word en bevat gewoonlik vereistes waaraan elkeen van die
verbondsgenote aan moet voldoen, en is dan onmiddelik van krag, maar dit kan ook eensydig
beëindig word sodra een party die voorwaardes van die verbond skaad of verbreek.
Die HERE het my op ‘n tog deur die Ou Testament geneem en daarom sal u ook agterkom dat ek
baie van die Ou Testament gebruik om standpunte mee te verduidelik, maar daar is ‘n spesifieke
rede daarvoor. Meeste kere wat Jesus met die mense gepraat het, en wat vir ons opgeteken is, het
hy probeer verduidelik hoe die Koninkryk van God werk. Iets wat wel baie min van opgeteken is, is
wat Jesus oor Homself gesê oor wat die profete en Moses oor Hom geleer het wanneer Hy en die
dissipels alleen was. Tog vind ons in Lukas 24 drie gedeeltes, wat alles handel oor hierdie een
waarheid wat ontsettend belangrik is, en waaruit ons baie kan leer.
Hier dan die drie gedeeltes: “En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en
dit net so gevind soos die vroue ook gesê het; maar Hom het hulle nie gesien nie. En Hy sê vir hulle: o
Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! Moes die
Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En Hy het begin van Moses en al die
profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het”. (Luk
24:24-27). “En toe Hy met hulle aan tafel was, neem Hy die brood en dank; en Hy breek dit en gee dit
aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het Hom herken, en Hy het uit hulle gesig verdwyn. En
hulle sê vir mekaar: Was ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons op die pad gepraat en
vir ons die Skrifte uitgelê het nie?” (Luk 24:30-32). “En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met
julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses
en die profete en die psalms, vervul moet word. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te
verstaan. En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die
dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die
nasies, van Jerusalem af en verder.” (Luk 24:44-47)
Die volgende gedeeltes wat ek graag aanhaal is wat Paulus vir ons hieroor geskryf het, Die eerste
kom uit 1 Korintiërs 10: “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal
onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en
in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het,
want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in
die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie
dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was
nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het
gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van
hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. En laat ons Christus nie
versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie
murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer
omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n
waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.” (1Kor 10:1-11)
Die tweede gedeelte van Paulus kom uit 2 Korintiërs 3: “Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik
ons baie vrymoedigheid; nie soos Moses nie, wat ‘n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die
kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is
verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking
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sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe,
wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart; maar wanneer hulle tot die
Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die
Here is, daar is vryheid.” (2Kor 3:12-17)
Jesus het ook verklaar i n die gelykenis van Lasarus en die ryk man dat die mense het Moses en die
profete, so dit is al wat hulle nodig het om in Christus te glo. Die interessantheid van die verhaal is
natuurlik dat Jesus sê dat al sou iemnad uit die dode opstaan Israel nogsteeds nie sou glo nie, en dit
is presies waar hulle vandag nog sit. Hulle het alles om tot die waarheid te kom, maar het Jesus
verwerp en daardeur hul lot verseker by Satan en al sy afvaliges.
So my hele standpunt is dat enige teologie slegs gebou kan word met die Ou Verbond as basis, en
dan sal ons die skrywes van die Nuwe Testament en Nuwe Verbond verstaan. So dit help nie dat
ons net die Nuwe Testament wil gebruik nie, want dan gaan ons blindelings in sonder om te
verstaan waarom Jesus gekom het en wat Hy kom maak het. So kan ons maar kyk hoe die
tabernakel gebou was deur Moses, want dit was ‘n afbeelding van wat die HERE hom gewys het, en
dan verstaan wat Jesus gedoen het deurdat hy deur die Hemelse tabernakel gegaan het soos
opgeteken in Hebreërs. Dit gee dan ook vir ons die volgorde van wat ons moet doen om by die
Vader uit te kom, want Jesus het reeds die pad vir ons gebaan, maar ons moet nogsteeds besluit of
ons by Hom wil uitkom, en of ons net buite die tabernakel wil wees.

WAT BEHELS HIERDIE VERBOND?
Vir my moet ons begin by Abraham, die vader van alle gelowiges. Ons moet onthou Abraham het
agt seuns gehad. Die oudste was Ismael, daarna Isak, en daarna nog ses seuns. “En Abraham het
weer ‘n vrou geneem met die naam van Ketúra. En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en
Mídian en Jisbak en Suag gebaar” . (Gen 25:1-2) Die Bybel leer ons oor een seun se toekoms
waarmee die HERE ‘n spesiale verbond mee gesluit het, die van Isak. “Maar my verbond sal Ek oprig
met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.”(Gen 17:21) Ismael en die ander seuns
leer ons nie van in die Bybel nie, maar tog was hulle uit die nageslag van Abraham.
Behoort net Israel as nasie dan aan die HERE? Nee. “Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en
jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie,
maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies. En Ek sal
jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En
Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige
verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou. En Ek sal aan jou en jou nageslag
ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir
hulle ‘n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou
nageslag ná jou, van geslag tot geslag.” (Gen 17:4-9)
In Efesiërs 2 leer ons die volgende: “Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was
en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande
verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel
en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die
wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van
Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding
afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van
gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe
mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan
die vyandskap doodgemaak het. En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver
was en aan die wat naby was; want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.
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So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en
huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self
die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here, in
wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees. (Ef 2:11-22)
In Genesis 14 leer ons ook van iemand anders. “En Melgisédek, die koning van Salem, wat ‘n
priester van God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: Geseënd
is Abram deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. En geseënd is God, die
Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles.” (Gen 14:18-20)
So voor Isak was daar al ander nasies wat ook die HERE gedien het. Israel word vir ons as
voorbeeld voorgehou soos in 1 Korintiërs 10 in die Bybel vir ons uitgelig word. “Maar al hierdie
dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie
die eindes van die eeue gekom het.”(1Kor 10:11)
Nou vind ons dat voor die hele verbond sny seremonie, iets anders gebeur het wat ek vlugtig
aangeraak het, en dit was dat Agbram nagmaal gevier het saam met Melgisedek. “En Melgisédek, die
koning van Salem, wat ‘n priester van God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring en hom
geseën en gesê: Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. En
geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van
alles.” (Gen 14:18-20) So selfs voor Isak was daar al ander nasies wat ook die HERE gedien het, en
Israel is opgeteken vir ons as ‘n voorbeeld soos uitgelig in 1 Korintiërs 10 vers 11: “Maar al hierdie
dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie
die eindes van die eeue gekom het.”
Die eerste verbond met Abraham, is gevier met nagmaal tussen Abraham en Melgisedek, waar
Melgisedek die wyn en die brood gebring het. Nou lees ons in Hebreërs die volgende: “So het
Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir
Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer. Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is priester
vir ewig volgens die orde van Melgisédek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk
geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs—
Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy
vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God
genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek;” (Heb 5:5-10)
Wat beteken dit? Melgisedek was ‘n priester van die HERE en deur die HERE self aangestel. Hy het
nie uit ‘n stam gekom wat priesters was soos die Leviete nie, om die waarheid te sê was hy nie eers
enigsins aan Abraham verwant nie. Nou kom Jesus en word hy weer aangestel volgens die orde van
Melgisedek, met ander woorde, deur die HERE self aangestel. Daarom ook dat Jesus weer die
Nagmaal instel met brood en wyn, soos dit gevier is deur Abraham en Melgisedek. Verder was
Melgisedek ook koning, en so word Jesus dus ook as koning van God se volk aangestel.
Maar wat is die verbond wat die Bybel van praat wat die HERE met Abraham aangegaan het? Kom
ons kyk na ‘n opsomming van die verbond. Die eerste punt wat ek wil maak is dat daar voordele en
nadele in ‘n verbond is. ‘n Verbond het altyd twee kante, die een kant leer ons wat sal gebeur indien
ons by die verbond hou, en dan die anderkant wat sal gebeur indien ons dit nie doen nie. Ek wil dit
graag verduidelik aan die hand van Deuteronomium 30 vanaf vers 15: “Kyk, ek het jou vandag
voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om die HERE
jou God lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy
kan lewe en vermenigvuldig en die HERE jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in
besit te neem. Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jy jou laat verlei, sodat jy jou
voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal
omkom; julle sal die dae nie verleng in die land waarheen jy oor die Jordaan trek om dit in
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besit te gaan neem nie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe
en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en
jou nageslag, deur die HERE jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want
dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou
vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee.” (Deu 30:15-20)
Die laaste gedeelte is vir my ontsettend belangrik. Ek moet kies om my kant van die verbond te hou,
dan sal die HERE Sy kant hou. Die vermoë om te kies is al aan ons gegee in Genesis 3:22 “Toe sê die
HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken.” Indien jou
Bybel nie so sê nie, is dit omdat die vertalers dit verander het in die nuwe vertaling om by hulle
dogma in te pas. En verder is dit die enigste vertaling wat dit so stel. Geen van die Engelse of ander
vertalings stel dit soos dit in die nuwe verdwaling gestel is nie. Die mens het as deel van die
sondeval die vermoê verkry om te weet wat is goed en wat is kwaad. So my hele lewe gaan dus oor
keuses, keuses wat of goeie gevolge gaan hê, of wat kwade gevolge gaan hê.
Ons vind ook dat Dawid en Jonathan in ‘n verbondsverhouding was, en dat dit die rede was waarom
Dawid tot en met sy dood na Mefiboset, Jonathan se seun gekyk en voor gesorg het soos sy eie kind.
Wanneer ons oor hierdie verbond oplees vind ons dat hulle selfs hul klere omgeruil het, wat nog ‘n
teken van ‘n verbond is. So alles wat jou verbond vennoot s’n was word joune, al alles wat joune
was word jou verbond vennoot s’n. Dit is hoekom ons Jesus se ewige lewe kan kry, en Hy al ons
sondes aan die kruishout voor betaal het, want ons het verbondsvennote geword. Ons sien dit
nogsteeds in vandag se lewens waar ‘n vrou haar man se van aanneem en dat wat sy ookal doen, hy
voor pa sal staan, want hulle het een geword. Daardie eenwording gebeur, en dit is waarom ‘n vrou
‘n maagd moet bly tot sy die dag trou, want dan sal daar bloed vloei wanneer hulle die
huweliksverbond sny wanneer hulle gemeenskap het. So dit is gelyk aan die jong bees wat
middeldeur gesny is in die dae van Abraham. Dit is ook die rede hoekom die HERE gevra het dat
Abraham Isak moes offer en Hy toe ‘n bok as tussenganger gestuur het, totdat Jesus self aan die
kruis Sy bloed gestort het om die verbond mee te bevestig as ‘n ewige verbond, en ons nagmaal
moet vier wanneer ons deel van die verbond word. Nou vind ons dat baie van die vertalers nie die
verbond verstaan het nie, en ook beloftes as verbonde vertaal het, aangesien die beloftes nie
voldoen aan die vereistes van ‘n verbond nie.

STAPPE VAN VERBOND
Nou, met die tweede punt wil ek graag kyk wat die stappe van ‘n verbond is. Dit word volledig vir
ons beskryf met die uittog van Israel uit Egipte na die land Kanaän. Dit is immers wat die HERE vir
Abraham beloof het waar sy nageslag hulle sal vestig. Dit is dan ook my rigtingwyser vir vandag,
aangesien ek ook in Kanaän wil uitkom. Die enigste verskil is Israel het die fisiese tog gemaak,
terwyl ons vandag die geestelike tog kan meemaak om by ons Kanaän uit te kom. Dit is die plek wat
die HERE vir my bestem het. Ek sal eers beskryf wat Israel moes doen, en dan volg wat dit vir ons
as Nuwe Verbondsgenote moet doen en wat dit beteken.
Maar hoekom het die HERE hulle uit Egipte laat trek? “En in daardie lang tyd het die koning van
Egipte gesterwe. En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle
geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God
het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van
Israel aangesien, en God het hulle geken.” (Exo 2:23-25) “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. Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en
hulle te laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ‘n land wat oorloop van melk en
heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en
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Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by My gekom. Ook
het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk.”(Eks 3:7-9)
Verder gee die HERE vir ons die rol van elkeen van die rolspelers in hierdie verhaal. “En die HERE
het aan Moses gesê: Kyk, Ek stel jou as ‘n god vir Farao, en jou broer Aäron sal jou profeet wees.
Jy moet spreek alles wat Ek jou beveel, en jou broer Aäron moet met Farao spreek, sodat hy die kinders
van Israel uit sy land laat uittrek. En Ék sal Farao se hart verhard en my tekens en wonders in
Egipteland vermenigvuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie; en Ek sal my hand op Egipte lê en
my leërskare, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egipteland uitlei. Dan sal die
Egiptenaars weet dat Ek die HERE is, as Ek my hand oor Egipte uitstrek en die kinders van Israel
tussen hulle uitlei. Moses en Aäron het toe gedoen soos die HERE hulle beveel het; so het hulle gedoen.”
(Eks 7:1-6). So in die hele verhaal verteenwoordig Moses dus die HERE, Farao die Satan en Aäron
die profeet en dus die spreekbuis van die HERE.
Nou kan ons kyk na wat Israel moes doen om uit Egipte te trek, en wat Moses vir hulle voorgeskryf
het.

1. BESNYDENIS
o

Verbond voor Christus: Besnydenis van die voorhuid. Dit moes hulle herinner dat hulle
deel is van God se uitverkore volk. “Verder het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is
die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie. Maar elke slaaf wat ‘n man
met geld gekoop het, dié moet hy besny; dan kan hy daarvan eet. Geen vreemde inwoner of
huurling mag daarvan eet nie. In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit die
huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van
Israel moet dit hou. En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die HERE die pasga
wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om
dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan
eet nie. Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder
julle vertoef”. (Eks12:43-49) “As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die getuienisse en
die insettinge en die verordeninge wat die HERE onse God julle beveel het? dan moet jy aan jou
seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte; maar die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit
Egipte uitgelei. En die HERE het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in
Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te
bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders met ‘n eed beloof het.” (Deu 6:2023)

o

Verbond met Christus as Lam: Besnydenis van die hart. Alle mense word in Egipte gebore,
‘n lewe sonder die HERE, ‘n lewe waar ek onder die gesag van Satan(Farao) staan. Soos
Israel moet ek uitroep na die HERE om my te bevry van Egipte. So my optrede moet
verander. Ek moet besef dat ek niks kan doen om myself te red nie. Ek moet glo dat Jesus
alles gedoen het om die verhouding tussen my en die Vader te herstel. Ek moet besef dat ek
‘n sondaar is en dat ek verlore sal gaan as ek volhou om my eie lewe te lei. Ek moet tot
bekering kom. Ek moet soos ‘n kind van die HERE optree. Ek moet die liefde van die HERE
volgens 1 Johannes 3 begin uitleef op aarde. My optrede moet die bewys wees dat ek kind
van God is. Geen uitwendige besnydenis is nodig nie. Maleagi 3:18: “Dan sal julle weer die
onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat
Hom nie dien nie”. Jer 31:33: “Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van
Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle
hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees”.
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“En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart
van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van vlees gee, sodat hulle in my
insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my ‘n
volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees. Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle
verfoeisels en hulle gruwels aan loop—hulle wandel laat Ek op hul hoof neerkom, spreek die
Here HERE.” (Eseg 11:19-21)
"Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; en julle het die volheid in Hom
wat die Hoof is van alle owerheid en mag; in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat
nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die
besnydenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook
saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het".
(Kol 2:9-12)
Wat sê Paulus oor ons as onbesnedenis na die vlees: “Of behoort God net aan die Jode, en nie
ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die
besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof. Maak ons
dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.” (Rom
3:29-31) maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in
die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.” (Rom 2:29)

2. BROOD
o

Verbond voor Christus: Brood sonder suurdeeg moes geëet word. Suurdeeg was ‘n teken
dat jy opgepof was en dat jy sonde gehad het. So hulle brood moes wys dat daar nie sonde
was nie. Ons vind die volgende skrif in Korintiërs: “Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie
dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle
‘n nuwe deeg kan wees—soos julle inderdaad ongesuurd is—want ook ons paaslam is vir ons
geslag, naamlik Christus. Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg
van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid.” (1
Kor 5:6-8)

o

Verbond met Christus as Lam: Jesus is die brood van die lewe. Hy kon geen sonde hê nie,
want Hy is ook God. “Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dít is
die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is
die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal
hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die
wêreld sal gee.”(Joh 6:49-51) “En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank
het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam.” (Mat 26:26)

3. LAM SLAG
o

Verbond voor Christus: Hulle moes ‘n lam slag en eet. “Spreek tot die hele vergadering van
Israel en sê: Op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen ‘n lam neem volgens die
families, ‘n lam vir ‘n huisgesin. Maar as ‘n huisgesin te klein is vir ‘n lam, dan moet hy en sy
buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal; na wat elkeen gewoond is
om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek, ‘n
jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in
bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die
gemeente van Israel moet dit slag teen die aand.” (Exo 12:3-6)
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o

Verbond met Christus as Lam: “En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die
vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is,
met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele
aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit; en
toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die
Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe
sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U
is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het
ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers”. (Open
5:6-10) Ek moet by die kruis van Jesus uitkom, waar ek besef wat dit beteken om te sterf.
Dat Jesus vir ons gesterf het sodat ons kan lewe. Tot vandag toe voor ek enige vleis kan
eet, moes die dier wat ek gaan eet sy lewe opgegee het sodat ek kan lewe, en dit is wat Jesus
kom doen het. Hy het Sy lewe opgegee sodat ek en jy Sy lewe kan kry, ‘n lewe waar die dood
geen mag oor het nie. Selfs by Adam en Eva leer ons dat hulle vyeblare geneem het om hulle
skuld mee te bedek, maar die HERE slag ‘n bok om vir hulle klere te maak om hulle
naaktheid mee te bedek. Maar ook hier moes daar bloed vloei om vergifnis vir die sonde te
bewerk.

4. BLOED VAN DIE LAM
o

Verbond voor Christus: Hulle moes die bloed aan die deurposte smeer. Dit het beteken dat
die dood by die huis verby gegaan het. “Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al
die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte
oefen aan al die gode van Egipte, Ek, die HERE. Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan
die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen
verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.” Eks 12:12-13)

o

Verbond met Christus as Lam: Ons moet onder die bloed van Jesus kom. “Toe neem Hy die
beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit. Want dit is
my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis
van sondes.” (Mat 26:27-28) So indien ek nagmaal gebruik sal die doodsengel my nie kan
aanraak nie, en verkry ek die ewige lewe.

5. WAAR WAS DIE WET?
o

Verbond voor Christus: Wet op kliptafels geskryf soos opgeskrywe in Eksodus 20. Moses
beskryf die gevolge ook daarvan verder: “En die HERE het groot en onheilbrengende tekens
en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En Hy het ons
daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders
met ‘n eed beloof het. En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die
Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit
vandag is. En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou
voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.” (Deu 6:22-25) So hul
geregtigheid was uit onderhouding van die wet.

o

Verbond met Christus as Lam: Wet op die hart geskryf. Jer 31:33: “Maar dit is die verbond
wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle
binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk
wees.” Die Hebreërs skrywer druk dit as volg uit: “Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae
sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit
op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.” (Heb
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8:10) “Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek,
en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy
dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal
word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID”. (Jer 23:5-6) So ons geregtigheid is Jesus as
verlosser.

6. OP WIE WAS DIT VAN TOEPASSING?
o

Verbond voor Christus: Beide Israel en buitelanders. “Een wet moet geld vir die kind van
die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. (Eks 12:49) En ‘n menigte
mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste—’n
groot hoeveelheid vee.” So selfs in Moses se tyd was vreemdelinge deel van die
verbondsvolk. Maar dit was ook die eerste gemeente op aarde. Moses gebruik hier die
woord vergadering van Israel om na hulle te verwys. Wanneer ons die benaming van
gemeente of vergadering van Israel na soek in die Ou Vertaling word dit 80 keer gebruik om
na die kinders van die HERE te verwys. In die Engelse King James Version van die Bybel
word die woord “congregation” 363 keer gebruik in 350 verse om na Israel as
“congregation” of in Afrikaans gemeente, te verwys. Dit bevestig ook wat die HERE vir
Abraham beloof het. “Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal
wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies”.

o

Verbond met Christus as Lam: Daar is geen verandering nie. Want dit is nie nodig nie.
Daar was reeds vir ons voorsiening gemaak. Jesus het net dit kom volbring wat nodig was
sodat Hy dit wat op Hom gewys het gedoen het en alle sonde op Hom kon neem en ons in
die regte verhouding met die Vader geplaas. Dit geld vir elke persoon wat glo dat Jesus die
Lam is, Israel en vreemdeling. Nou kan ons in die geregtigheid van Jesus lewe, want Hy is
ons geregtigheid. Soos Jeremia dit stel: “In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig
woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” Jer 33:16
Wanneer ons Sy geregtigheid besit dan kan ons met vrymoedigheid na die HERE gaan :
“Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons
barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.” Heb 4:16.

GEREGTIGHEID
Paulus beskryf Jesus se geregtigheid as volg: “Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie
en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie.
Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskrywe
die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die
geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar,
naamlik om Christus af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode
op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van
die geloof wat ons verkondig: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom
uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die
mond bely ons tot redding.” (Rom 10:3-10)
Wanneer word ek dus deel van die Verbond met Christus as Lam? Met Nagmaal, soos in Israel se
tyd met die pasga. So dit beteken ook dat geen onbesnedene mag deel hê aan die nagmaal nie,
aangesien die nagmaal die bewys is dat ek my lewe prys gegee het, en ‘n lewe kies wat ek in
gehoorsaamheid aan die Vader sal leef.
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Wat sê die Nuwe Testament daaroor? Wanneer sal ek oorwin en hoe oorwin ons? “En hulle het
hom(Satan) oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot
die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie”. Openbaring 12 vers 11.
Wat is die ooreenkoms met die verbond voor Christus?




Met die bloed van die Lam (Bloed aan die deurposte)
Woord van hulle getuienis (Besnyding)
En hulle het tot die dood hulle lewe nie liefgehad nie. Ons moet ons kruis elke dag opneem
en sterf aan ons eie wil. “En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy
homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red,
sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red” (Luk 9:2324)

So is dit met ons as kinders van die HERE. Ons almal word deel van die verbond wanneer ons
besluit om Hom te volg en ons lewe neer te lê. Ons almal wat die Bybel ken volg Israel en die pad
wat hulle moes neem tot in Kanaän, omdat dit die voorbeeld is wat vir ons opgeskrywe is en wat
ons stap vir stap kan navolg. Dit is ook die land wat aan Abraham as ‘n ewige besitting gegee is. Na
ons dood gaan ons almal, al Abraham se nageslag, leer om die HERE te dien vir wie Hy is, en om
eendag saam in die Nuwe Jerusalem te kan woon. “En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons
optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons
in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit
Jerusalem.”(Jes 2:3, Miga 4:2)
Dit is ook die eerste stap wat die Heilige Gees in elke persoon op aarde kom doen. “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; en as Hy kom, sal Hy die wêreld
oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;
en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel,
omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.” (Joh 16:7-11)
So alle persone het die vermoë om te kies aangesien die Bybel onomwonde bevestig dat die Heilige
Gees gekom het om die wêreld te oortuig van sonde, en te leer wat geregtigheid is. So sal almal wat
die lewe kies, gered word. “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. Want
God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld
deur Hom gered kan word. Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is
alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie”(Joh
3:16-18) Ons moet dus glo dat Jesus die volmaakte offer vir sonde was, en dat ons slegs deur dit
wat Hy gedoen het vir ons, die reg het om kinders van God genoem te word.
Indien u nie die HERE kies in hierdie lewe nie, so u glo nie dat die enigste weg na die Vader Jesus is
nie, sal u skuldig staan by die wit troon oordeel. “En die ander dode het nie herlewe totdat die
duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.”(Open 20:5). “En ek het ‘n groot wit troon
gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is
geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is
geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die
boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en
die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die
dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat
iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur
gewerp.”(Open 20:11-15)
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Wat beteken Jesus se verbond van geregtigheid dus?
Die definisie wat ek daaraan wil gee is as volg:
Die reg om voor God te staan sonder skuld, veroordeling en minderwaardigheid. Dit is om in
die regte verhouding voor die Skepper te staan, skepsel teenoor Skepper. Dit kan ons slegs
doen wanneer ons ‘n oorvloed van die gawe van geregtigheid ontvang. En dit is wat Jesus
kom doen het.

WATTER STAPPE VOLG DAN NA DIE VERBOND?
Ons moet uit Egipte trek, deur gedoop te word. Dit is waar die krag van Satan, in Israel se tyd, die
Farao, gebreek word in jou lewe, en jy jou onder die heerskappy van die Vader plaas. Hier verlaat jy
die gebied waaroor die Satan heers, en hoef jy nie meer bakstene te maak om Satan se koninkryk
uit te brei nie. Na die doop het die sonde nie meer mag oor jou nie. “So moet julle ook reken dat julle
wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in
julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En
moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel
julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie
van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder
die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie
maar onder die genade? Nee, stellig nie! Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot
beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is
nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?” (Rom 6:11-16)
So dit is wat die doop vir ons beteken. Dat die mag van Satan en sy medewerkers gedood word in
die doopwater, en ek uit die doopwater opstaan as ‘n nuwe skepsel, en is ek nie meer in Egipte
waar ek aan Satan se ryk werk nie, maar dat ek nou onder die beskerming van die Vader staan wat
dit moontlik gemaak het vir my om sonder sonde uit die doopwater te verrys.
Soos Israel moet ons ook die doping in die Heilige Gees ontvang. “Daarop het die HERE neergedaal
in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die
sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie
meer nie. Maar twee manne het in die laer agtergebly: die naam van die een was Eldad en die naam
van die ander Medad; en die Gees het op hulle gerus—hulle het behoort by die wat opgeskrywe was,
hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie—en hulle het in die laer geprofeteer. Toe hardloop ‘n
seun en vertel dit aan Moses en sê: Eldad en Medad profeteer in die laer. En Josua, die seun van Nun,
die dienaar van Moses van sy jeug af, antwoord en sê: My heer Moses, belet hulle dit! Maar Moses sê vir
hom: Ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees
oor hulle mag gee!” (Num 11:25-29)
Hoe het Jesus dit gestel: “En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en
uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die
Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat
dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie
verheerlik was nie.” (Joh 7:37-39)
By Sinai gaan ons tyd spandeer om die wet van die HERE in ons harte te ontvang. Hierdie is die leer
gedeelte van ons lewe waar ons sal uitvind wat is reg en wat is verkeerd vir die HERE, en dit is wat
ons plaaslike leraar moet doen. Dit is wat met Israel by Sinai gebeur het. Gedurende die tyd sal die
HERE Homself openbaar vir wie Hy is. Hy sal vir ons bonatuurlik sorg soos vir Israel van ouds met
brood en vleis, kwartels en manna. Dit is ook die plek waar die Heilige Gees ons sal onderrig. “Dit
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het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly; maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in
my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (Joh
14:25-26)
Sodra ons opleiding verby is, sal ons ‘n roeping ervaar om in Kanaan te gaan. Dit is die tyd wanneer
ons oorgaan van die sesde dag na die sewende dag van die HERE, wanneer ons besef dat niks wat
ons kan doen ooit sal maak dat ons in die Koninkryk van God sal kan ingaan nie, maar slegs geloof
in Jesus Christus. Dit is waarvan ons in die Hebreërs boek lees in hoofstuk drie en vier: “Laat ons
dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat
iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle;
maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die
geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek
in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie—alhoewel sy werke van die
grondlegging van die wêreld af volbring is. Want Hy het êrens van die sewende dag so
gespreek: En God het op die sewende dag van al sy werke gerus; en nou hier weer: Hulle sal in
my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die
evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal Hy weer ‘n
sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as
julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou Hy nie van ‘n
ander dag daarná spreek nie. Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God; want wie in sy rus
ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in
dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie.” (Heb 4:1-11)
Onthou net dat ‘n persoon nie moet wag om in die HERE se rus in te gaan nie, want elke dag is
vandag. Ek kan nie uitstel en sê ek sal dit more doen nie, want die Bybel sê duidelik vandag as jy My
stem hoor. Ons almal het ‘n roeping, en dit is om mense dissipels te maak, om Jesus se beeld uit te
straal. Sommige persone sal die oproep aanvaar en Kanaan ingaan, terwyl die res sal sterf in die
woestyn. Dit is die verskil, die sesde dag is in die woestyn alhoewel jy gedoop is, maar die sewende
dag is die rusdag en Kanaan, dit waar die HERE wil hê dat ek en jy moet ingaan. “En Jesus het nader
gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 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. En kyk, Ek is met julle al die
dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. (Mat 28:18-20)
Die meeste mense wat in Kanaan ingaan sal glo dat hulle ‘n koning moet dien soos Israel. (‘n Koning
is iemand wat oor jou sal heers en mag ‘n geestelike vader wees of selfs jou kerkverband.) Die
eerste boek van Samuel doen verslag as volg: “Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in
alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om
nie koning oor hulle te wees nie. Soos al die werke wat hulle gedoen het, van dié dag af dat Ek hulle
uit Egipte laat optrek het tot vandag toe, dat hulle My verlaat en ander gode gedien het—so doen
hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle: jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg
van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer.” (1Sa 8:7-9)
Meeste van die mense wat in Kanaan ingaan, sal sterf terwyl hulle hierdie koning dien, terwyl ‘n
oorblyfsel geroep sal word om in ballingskap te gaan. “En aan hierdie volk moet jy sê: So spreek die
HERE: Kyk, Ek hou julle die weg van die lewe voor én die weg van die dood: hy wat in hierdie stad
bly, sal sterwe deur die swaard of die hongersnood of die pes; maar hy wat uitgaan en oorloop na
die Chaldeërs wat julle beleër, sal lewe, en sy lewe sal vir hom ‘n buit wees.”(Jer 21:8-9)

BALLINGSKAP
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Wat is dit dan met ballingskap? Kom ons kyk na ‘n paar verse en verklarings oor ballingskap. Die
eerste is die fisiese ballingskap. In die Bybelse tyd is die verloorder in ‘n oorlog altyd in ballingskap
weggevoer na die oorwinnaar se land toe. Die verloorder het al sy roerende bates verloor en moes
die oorwinnaar se slaaf word. Wanneer iemand dus in ballingskap gegaan het, is sy hele huis se
meubels, sy skoene, sy staf ensovoorts, na buite gedra en dan het die persoon vertrek. Al wat agter
gebly het was sy huis. Wat is die betekenis vir ons vandag? Ek moet die oorlog teen die HERE
verloor, sodat ek Sy slaaf kan word, en weggevoer kan word na Sy land, Sy Kanaän. Ek moet my
hele vertroue in Hom plaas sodat ek soos ‘n slaaf ten volle van Hom afhanklik moet wees vir dit wat
ek moet doen en dit wat ek nodig het om te oorleef. Hy moet soos in die tye van ouds vir my sorg
vir huisvesting en vir die daaglikse voedsel. Hy het duur betaal vir my, met Sy bloed. U sien Hy het
die dood wat vir my bestem was, oorwin, maar dit het Sy lewe gekos. So vir my beteken dit dat ek
fisies my lewe by die kruis moet gaan neerlê, en my onderdanig aan Hom stel, sodat Hy vir my kan
sorg. So sal ek dan tot die besef kom dat alles wat ek het, en alles wat ek is, net genade is en van die
HERE afkomstig is.
Die tweede gedeelte, oor ons geestelike ballingskap, kom uit Jeremia 48 vanaf vers 11 : “Moab was
gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het
nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.”
Hierdie gedeelte het my vir maande gepla, aangesien ek dit regtig nie kon uitpluis nie. Wat die
HERE egter hier vir ons wil leer, is dat ons die mense probeer beïndruk met hoe skoon ons is, maar
sodra iemand aan ons karring, kom al die onreinheid skielik te voorskyn. Ek moet dus toelaat dat
die HERE eers nadat ek Sy slaaf geword het, my van vat na vat sal skei van dit wat vuil is in my
lewe. Indien ek dit nie doen nie, verander my geur aanhoudend aangesien ek die afsaksel se geur
aanneem. Ek moet my dus self ledig van alles wat my lewe vuil maak en my besmet.
Hierdie skoonmaak proses is ook nie iets wat skielik kan plaasvind nie, aangesien ek tyd moet
toelaat vir die afsaksel om weer op die bodem te gaan lê voordat ek weer afgegooi kan word. Dit is
ook nie ‘n proses wat op jou afgedwing word nie. Jy moet self besluit om deur hierdie proses te
gaan om introspeksie te hou in jou lewe sodat alles wat nie reg is in jou lewe, verwyder kan word.
Daar was wel van die Israeliete wat gesê dat hulle in Jerusalem wou bly, want dit help nie om weg
te hardloop nie, al was hulle beleër. Die antwoord wat die HERE vir hulle gehad het, was dat die wat
in Jerusalem sou bly, sou sterf, of deur die hongersnood, of deur die pes, of deur die swaard. So as u
wil weet of u in die groep val, is daar ‘n paar vrae wat vir u 'n antwoord sal verskaf. Die eerste vraag
is of u nog iets by u gemeente leer? Kan u 'n nuwe bekeerling leer aangaande al die vereistes wat
daar is om te verseker dat hy 'n kind van die HERE is? Weet u presies wat die leerstelling van
handoplegging behels, hoe dit gebruik moet word en of dit nog van pas is? Dit is wat gebeur
wanneer ons tevrede raak met ons stand as Christene. Ons hou op om te leer, en sodoende sal ons
sterf aan hongersnood. Wat het u die afgelope jaar geleer?
Die tweede vraag, en dit is die rede wat Jeremia vir die mense gee, is dat hulle sal sterf aan die pes.
Hoe weet ek of ek die pes het? Die pes hier beteken vir ons dat ons verklaar dat ons groep alles reg
doen en dat ons seker is dat almal wat aan ons groep behoort, die ewige lewe sal beërwe. U sien ons
hou nie van introspeksie nie, want dit beteken dat ek die goed wat ek nie mee tevrede is in my lewe,
weer in die oog moet kyk. Dit beteken ook dat ek die vraag moet vra of elke beginsel wat ek aan
vashou, Bybels is.Hoeveel gewoontes en beginsels het u wat dalk nie in die Bybel gevind kan word
nie? Ek besit ook die pes as ek verklaar dat die mense maar kan aangaan met al hulle waarskuwings
en debatte, want hulle sal ook eendag "bykom". My lewe is mos heel goed, en ons moet ook nie 'n
"te" by alles sit nie. Dit is die groep wat Jeremia verklaar sal sterf van die pes.
Die derde rede hoekom hulle sal sterf is deur die swaard. Wie is die groep dan? Dit is die groep wat
besluit dat hulle nie in die eerste twee pas nie, en hulle dus onttrek van hulle gemeente en mede
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Christene. Hulle wil soos in Jeremia se tyd uit Jerusalem gaan en in die naburige dele gaan woon.
Maar Esegiël het ook verklaar dat hulle sal sterf deur die swaard as hulle uit die stad uitgaan. Weet
u ons kan nie sonder mede Christene klaar kom nie? Indien ons dit probeer doen is dit dan dat ons
na die Bybel gryp en allerhande snaakse leerstellings mee kom, wat uiteindelik ons dood beteken.
Die Woord van God is die swaard wat ons sal oordeel.
Dan is daar ook die mense wat aangedring het om na Egipte terug te keer. In die geskiedenis het
hulle Jeremia saam met hulle terug geneem, maar weet u, hulle het nooit weer die geleentheid
gekry om terug te keer na Jerusalem nie. “Daarom, so sê die HERE van die leërskare, die God van
Israel: Kyk, Ek rig my aangesig teen julle ten kwade en om die hele Juda uit te roei. En Ek sal die
oorblyfsel van Juda wegneem, wat hulle aangesig gerig het om na Egipteland te trek, om daar
as vreemdelinge te vertoef; en hulle sal almal in Egipteland omkom. Deur die swaard sal hulle
val, deur die hongersnood sal hulle verteer word, groot sowel as klein; deur die swaard en die
hongersnood sal hulle sterwe; en hulle sal ‘n voorwerp van verwensing, van verbasing en van
vervloeking en smaad word. En Ek sal besoeking doen oor die wat in Egipteland woon, soos Ek
besoeking gedoen het oor Jerusalem deur die swaard, die hongersnood en die pes; sodat daar
geeneen sal wees wat ontvlug of vryraak vir die oorblyfsel van Juda wat in Egipteland gekom
het om daar as vreemdelinge te vertoef nie, dat hulle kan teruggaan in die land Juda waar
hulle siel na verlang om terug te gaan, om daar te woon; want hulle sal nie teruggaan behalwe
enkele vlugtelinge nie.”(Jer 44:11-14) Die enkele vlugtelinge wat wel kon terugkeer was Jeremia
en Barug se mense aangesien hulle gedwing was om na Egipte te gaan. Hulle is later deur
Nebukadnésar na Babilon geneem toe hy Egipte beset het. So ek kan nie terugkeer na my vorige
lewe van Egipte nie, want dan sal ek die tweede dood van Openbaring sterf. Dit is hoe ons dit
in Hebreërs lees: “Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe
gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die
kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe,
omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande
maak.” (Heb 6:4-6)
U sien die HERE vra ons om uit te kom onder die heerskappy van ons aardse "koning", of in ons
geval ons gemeente of kerk groep, en dat ons nie moet vertrou op ons lidmaatskap van 'n gemeente
om sodoende die ewige lewe te beërf nie. Nee, ons moet ons losmaak van die gedagte dat
lidmaatskap ons kan red, en ons skaar by die Kerk wat Jesus bou. U sien Hy is nie besig om 'n klomp
bruide voor te berei nie, nee Hy wil een bruid hê, maar sy moet skoon en heilig voor Hom kan staan.
Dit beteken nie dat ek my lidmaatskap van my gemeente moet opsê en nou kerkloos rond te loop
nie. Nee, ek moet my vertroue alleen op die HERE stel, dit is wat gevra word. Verder word van ons
verwag om soos 'n Daniël en sy vriende die regering tee te staan as hulle allerhande verkeerde
norme op ons wil afdwing. Daniël het nie gehuiwer om in die openbaar te bid nie. Hy het geweet dat
die aardse gesag nie die opperste gesag is nie, maar dat slegs die HERE enige gesag mag afdwing.
Die gelowiges van die groep verwag nie net herlewing nie, maar ware hervorming, of ballingskap.
Wat is die verskil tussen die twee begrippe? Herlewing vir my beteken dat ek net moet gaan soek
na dit wat lewe bring, en dit dan verkondig. Indien daar lewe was by iemand, sal dit weer die lewe
laat vlam vat. Hervorming aan die ander kant beteken dat ek ontslae raak van dit wat nie van die
HERE is nie, en ‘n nuwe lewe begin. Dit is dan ook hoekom die HERE die term van ballingskap
gebruik, want ek moet van my afsaksel geskei word.
Hoe weet ek dit is waar? Dieselfde vraag as die een in Jeremia word in Openbaring gevra. "En ek het
'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar
sondes mag hê en van haar plae ontvang nie”. (Open 18:4)

Die Verbond van Geregtigheid

©Shama Ministries

Bladsy 17

U sien as u nie in ballingskap gaan nie, is u besig met godsdiens. En godsdiens is dieselfde as
hoerery, en dan is ons deel van die hoer van Openbaring 18. Ek weet ek wil, en ek is seker u wil,
deel wees van die Bruid van Christus, daarom moet ek in ballingskap gaan.
Sodra die mense hulle tyd in ballingskap volbring het, sal hulle terugkeer na Jerusalem, die
gelowiges, en die ware tempel van die HERE (die Kerk) herstel.
Dit dan ‘n kort oorsig van die eeu oue verbond en wat dit vir ons vandag beteken. Dit is ook
wat ek moes boekstaaf vir myself en die mense wat ek mee in verhouding staan. Ek het begin soek
na my eerste operasie vir kanker, en het geëindig by dit wat vir my die sekerheid gegee het dat ek
by die Vader en Jesus sal wees die dag wanneer hierdie siekte uiiteindelik my lewe sal neem. Nou
kan ek met vrymoedigheid elke dag lewe en weet dat die ewige dood geen mag oor my het nie.
Wat is die gevolge van die verbond op ons huidige teologiese standpunte?

GEVOLGE VAN DIE VERBOND VAN GEREGTIGHEID VIR ISRAEL
Wat dan van Israel as nasie vandag? Hulle moet ook deel word van die verbond wat met Jesus
bekragtig is. Soos ons vroeër al gesien het moet alle mense deel word van die verbond. Die volk
Israel van vandag en die land Israel van vandag het NIKS met die Bybel te doen nie. Jesus het self
verklaar dat hulle verwerp is, omdat hulle Hom verwerp het. In Matteus kom die volgende
gelykenis voor: “Luister na ‘n ander gelykenis: Daar was ‘n sekere huisheer wat ‘n wingerd geplant
het; en hy het ‘n heining daarom gesit en ‘n parskuip daarin gegrawe en ‘n wagtoring gebou, en hy het
dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy
diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte
geneem en een geslaan en ‘n ander een doodgemaak en ‘n ander een gestenig. Weer het hy ander
diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met dié net so gemaak. Oplaas het hy sy seun
na hulle gestuur en gesê: Hulle sal my seun ontsien. Maar toe die landbouers die seun sien, het
hulle onder mekaar gesê: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in
besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer
die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen? Hulle antwoord
Hom: Die slegte mense—hy sal hulle ‘n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan
ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in
die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die
Here gekom en is wonderbaar in ons oë? Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van
julle weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie
steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel. En toe die
owerpriesters en die Fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek.
En hulle het probeer om Hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom
vir ‘n profeet gehou het.” (Mat 21:33-46) Ek was eendag in gesprek met iemand oor die gedeelte en
het ek seker die skreeu snaakste verduideliking gekry wat jy kan kry. Hy het aangevoer dat die
koninkryk weggevat word van die Fariseers en aan die dissipels gegee word. Ek het nog al die tyd
gedink hulle is dieselfde nasie, maar volgens sy verklaring is dit glo nie so nie. Die gelykenis is
gebaseer op ‘n profesie van Jesaja in hoofstuk vyf.
Lukas het weer ‘n ander gedeelte opgeteken: “En toe Hy naby kom en die stad sien, het Hy daaroor
geween en gesê: As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede
dien! Maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande ‘n skans rondom
jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen
die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige
tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie.” (Luk 19:41-44)
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Dit bewys weereens vir ons dat Israel en sy bewoners, en almal wat die Joodse geloof aanhang
wêreldwyd, moet deel word van die verbond met Jesus, om die ewige lewe te beërf. Jesus is die weg
en die lewe, Hy alleen. Dit is wat Paulus, Barnabas en al die Apostels verkondig het. Daar is nie ‘n
ander plan vir hulle nie.
Wanneer ons na die boek van Handelinge kyk, vind ons dat beide Paulus en Barnabas, wat baie
mense dink net die heidene bedien het, elke keer wanneer hulle in ‘n gebied aangekom het na die
Joodse sinagoge toe gegaan het om daar te leer.
Hier dan ‘n verkorte lys van die gebeure:













Hand 13:14 “Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië aangekom,
en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit.”
Hand 13:42 “En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie
woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word. Hand 13:43 En toe die sinagoge
uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jodegenote Paulus en Bárnabas gevolg. Dié
het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly.”
Hand 14:1 “En op dieselfde wyse het hulle in Ikónium in die sinagoge van die Jode ingegaan
en so gespreek dat ‘n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het.”
Hand 17:1 “Toe het hulle deur Amfípolis en Apollónië gereis en in Thessaloníka gekom, waar
‘n sinagoge van die Jode was. Hand 17:2 En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan
en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte Hand 17:3 en dit uitgelê en aangetoon
dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê: Hierdie Jesus wat ek aan julle
verkondig, is die Christus.”
Hand 17:10 “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur.
En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. ”
Hand 17:16 “En terwyl Paulus in Athéne vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword
toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hand 17:17 Hy het toe in die sinagoge met die
Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom
teëkom. ”
Hand 18:1 “En daarna het Paulus uit Athéne vertrek en in Korinthe gekom. Hand 18:4 En hy
het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. ”
Hand 18:19 “En hy het in Éfese aan kom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge
gegaan en met die Jode gespreek.”
Hand 11:25 “Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy
hom na Antiochíë gebring. Hand 11:26 En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam
vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die
eerste keer Christene genoem.”

So indien Paulus dus ‘n geheimenis gehad het dat daar ‘n verskil tussen Israel en die Kerk
(Christene) is en daar dus ‘n wegraping moet wees sodat Christus weer fisies die koning van die
Jode moes word het hy mos sy tyd gemors om elke keer na die sinagoge toe te gaan en vir die Jode
te probeer oortuig dat Jesus die Christus is. Hulle, die bekeerde Jode en Grieke, het dan reeds as
Kerk(Christene) bekend gestaan in Paulus se tyd. Dit is ook hierdie selfde Jode wat Paulus gestenig
het en gelos het vir dood, en Barnabas van ‘n tempel in Cyprus geneem het en hom aan sy nek
opgehang het en terwyl hy nog lewend was, hom verbrand het. Om nou te probeer bewys dat die
HERE weer vir Christus sal stuur om hierdie mense wat dieselfde stand as enige ander nie gelowige
het, te kom red is waansinnigheid en in stryd met die gebeure in die Bybel.
Wanneer ons na die Ou Verbond kyk, sien ons hoe die profete een na die ander vir Israel vertel dat
die HERE hulle verwerp het. So vir die Israelvisie mense en die wat in die wegraping glo het ek ook
‘n paar verse ingesluit.
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Die verwerping van Israel kan gesien word in die volgende tekste:





















Jer 6:30 “Hulle word genoem: Verworpe silwer; want die HERE het hulle verwerp.”
Jer 7:15 “En Ek sal julle van my aangesig wegwerp soos Ek al julle broers, die hele geslag van
Efraim, weggewerp het.”
Jer 12:7 “Ek het my huis verlaat, Ek het my erfenis verwerp, Ek het die beminde van my siel in
die hand van haar vyande gegee.”
Jer 15:6 “Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het ál agteruitgegaan; daarom strek Ek my
hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te hê.”
Jer 30:12 “Want so sê die HERE: Jou verbreking is ongeneeslik, jou wond is smartlik.”
Jer 31:36-37 “As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die
nageslag van Israel ook ophou om ‘n volk te wees voor my aangesig vir altyd. (37) So sê
die HERE: As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder
nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat
hulle gedoen het, spreek die HERE.”
Ps 53:6 (vers 5 in ander tekste): “Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was;
want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd
gemaak, want God het hulle verwerp.”
Ps 78:58-59 “En hulle het Hom geterg deur hul hoogtes en deur hul gesnede beelde sy
jaloersheid gewek. (59) God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal
verwerp.”
2 Kon 17:19-20 “Selfs Juda het die gebooie van die HERE hulle God nie gehou nie, maar
gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het. (20) Daarom het die HERE
die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers
oorgegee totdat Hy hulle van sy aangesig weggewerp het.”
2 Kon 23:27 “En die HERE het gesê: Ek sal Juda ook van my aangesig verwyder soos Ek
Israel verwyder het; en Ek sal hierdie stad Jerusalem verwerp wat Ek verkies het, en die huis
waarvan Ek gesê het: My Naam sal daar wees.”
2 Kron 7:19-20 “Maar as júlle afkerig word en my insettinge en my gebooie wat Ek julle
voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, (20) dan sal
Ek hulle uitruk uit my land wat Ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat Ek vir my Naam
geheilig het, sal Ek van my aangesig wegwerp en daarvan ‘n spreekwoord en ‘n spotlied
maak onder al die volke.”
Hos 4:6 “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp
het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet
van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.”
Hos 9:17 “My God sal hulle verwerp, omdat hulle na Hom nie geluister het nie, en hulle sal
rondswerwe onder die nasies.”
1 Tess 2:14-16 “Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God wat in
Christus Jesus is in Judéa, omdat julle ook dieselfde dinge gely het van julle eie stamgenote net
soos hulle van die Jode [Judeërs], (15) wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en
ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is, (16) deurdat hulle ons
verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van
hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe.”

So indien jy wil erken dat jy verseker deur die HERE verwerp is, gaan maar voort in jou dwaling.
Dan vir die wat glo dat die Jode eers gered moet word voor die einde van die tyd, die volgende. Wat
word die Jode van vandag geleer oor Jesus. Ek het dit in Engels gelos sodat niemand my kan aanvat
dat ek dit verkeerd vertaal het nie. Die kom direk uit die Talmud wat deur die Joodse geloof
aanhang:
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“* “‘Yashu’ (derogatory for ‘Jesus’) is in Hell being boiled in hot excrement.” (Gittin 57a)
[’Yashu’ is an acronym for the Jewish curse, ‘May his (Jesus) name be wiped out
forevermore.’]
Yashu (Jesus) was sexually immoral and worshipped a brick.” (Sanhedrin 107b)
“Yashu (Jesus) was cut off from the Jewish people for his wickedness and refused to
repent.” (Sotah 47a)
“Miriam the hairdresser had sex with many men.” (Shabbath 104b, Hebrew Edition only)
“She who was the descendant of princes and governors (the virgin Mary) played the harlot
with carpenters.” (Sanhedrin 106a)
“Christians who reject the Talmud will go to hell and be punished there for all generations.”
(Rosh Hashanah 17a)”

Ek wil graag ‘n voorbeeld gebruik wat vir u sal verduidelik waar ons as Christene inpas. Paulus
skryf in Romeine die volgende: “Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie!
Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En as hulle val
die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle
volheid dit nie wees nie! Want aan julle heidene sê ek: Vir sover as ek ‘n apostel van die heidene is,
verheerlik ek my bediening as ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan
red! Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees
as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die
takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n wilde olyfboom was, onder hulle
ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die
takke roem nie; en as jy roem dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê:
Die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy
staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees.” (Rom 11:11-20)
Ek glo elkeen van ons weet hoe ‘n steggie by die onderstok in geënt word. Die steggie het geen
wortels nie, maar dit is wat ons as die plant koop omdat dit die regte blom of in vrugtebome
variëteit is. So die vrugte is wat ons koop, maar die onderstok van die roos of die vrugteboom is wat
die kos verskaf aan die steggie. Dit is hoe ons as Christene by die onderstok ingeplant word, en
Israel as die oorspronklike plant afgesny is. Die HERE is die onderstok en wortels. Maar sodra jy
toelaat dat die oorspronklike onderstok weer takke uitstoot, gaan dit die ingeënte plant dood groei.
So dit moet verwyder word. Dieselfde met ons as Christene. Die oomblik wanneer ons die Joodse
onderstok geleentheid gee om te groei, gaan ons as Kerk sterwe. So kom weg van almal wat
enigsins iets met die Joodse geloof van vandag te doen het. Dit geld ook vir die wat die Jode van
vandag weer wil kans gee om op ‘n ander manier deel te word van Jesus se volk. Daar is net een
volk, en dit is die Kerk van Jesus. Daar is nie plek vir tweedehandse Christene soos wat die
wegrapers ons wil vertel ons is nie. Hulle sal nog leer dat hulle lering die van die antichris is.

GEVOLGE VAN DIE VERBOND VAN GEREGTIGHEID VIR CALVINISME
En wat van Calvyn se uitverkiesings leer? My persoonlike siening is dat sy leer aanklank vind by die
persone wat filosofie verkies. Dan kan hulle baie filosofeer oor die saak, en by allerhande
slotsomme kom sonder om enigsins by die Bybelse antwoord uit te kom. En dan het Calvyn, soos
sovele ander, die voorbeeld van Israel verwerp, want hulle is bang dat die HERE met hulle ook sal
doen soos Hy met Israel gedoen het. Ek was eendag teenwoordig toe ‘n dominee juis oor Israel as
voorbeeld gepreek het, en is hy onmiddelik na die diens aangevat deur van die ouderlinge wat hom
summier wou skors uit die gemeente omdat hy dit durf waag het om ‘n parallel te trek tussen Israel
en gelowiges. So Calvyn het sy hele filosofie en geloofstelsel gebou op slegs die Nuwe Testament en
dele wat hy uit die Ou Testament kon gebruik om sy punt mee te bewys. Dit is wat gebeur as jy jou
hele leerstellings bou op slegs die nuwe testament, soos die Katolieke, Luther met sy eie gesegdes
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en haat teenoor die Jode, en sommer ‘n hele klomp ander bewegings ook. Onthou net dat beide
Luther en Calvyn uit die Rooms Katolieke kerk gekom het, en slegs die gedeeltes van hulle
standpunte verander het waarmee hulle nie saamgestem het nie. Die feit dat die apostels en
dissipels net die Ou Verbond gehad het om met mense te deel en onderig, is blykbaar nie belangrik
nie. Handelinge 17 leer ons juis die volgende: “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en
Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En
hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid
ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook
gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne.(Hand 17:10-12).” Ek
neem aan die enigste skrifte wat hulle kon ondersoek was die wet en die profete. Wat Calvyn se leer
nog verder negeer, is dat hy persoonlik nie juis aan Hebreërs se voorskrifte voldoen nie. Heb 13:7
“Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van
hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.” Calvyn se eie uitspraak is as volg: "Honour, glory, and
riches shall be the reward of your pains; but above all, do not fail to rid the country of those
scoundrels, who stir up the people to revolt against us. Such monsters should be exterminated, as I
have exterminated Michael Servetus the Spaniard." Calvyn aanvaar hier dat hy moord gepleeg
het, en ek wil sekerlik nie iemand volg wat ‘n self verklaarde moordenaar is en ander aanmoedig
om te moor nie. Jesus het ook oor hierdie mense gewaarsku. “Hierdie dinge het Ek vir julle gesê,
sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ‘n uur dat elkeen wat
julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat
hulle die Vader nie ken nie en My ook nie. Maar hierdie dinge het Ek vir julle gesê, sodat wanneer die
uur kom, julle kan onthou dat Ek julle dit gesê het. Maar Ek het julle dit nie van die begin af gesê nie,
omdat Ek saam met julle was”. (Joh 16:1-4)
En dan wil hulle nie glo dat jy eers moet besef dat jy ‘n verlosser nodig het voordat kan dink om jou
lewe neer te lê by die kruis en deel te word van die verbond nie. Met die uittog uit Egipte het die
HERE nie die kinders gestraf omdat hulle vaders nie in die beloofde land gegaan het nie. Nee, die
Bybel stel dit so: Num 14:29 “Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes,
volgens julle volle getal, van twintig jaar oud en daarbo, julle wat teen My gemurmureer het.” So
die kinders moet eers mondig wees voordat hulle uit Egipte kan trek en self verantwoordelikheid
neem vir hulle lewe. Baba doop het geen invloed op jou lewe nie en bly jy in Egipte. Dit is hoekom
die Calviniste so maklik swig vir versoekings, want hulle staan nog onder die koningskap van die
Farao. En omdat hulle nog onder die heerskappy van die Farao staan maak hulle bakstene vir hom,
en bou hulle sy ryk uit. Hulle is wel deel van die verbond, maar dit is een rede waarom hulle nog na
die dood eers sal moet leer wie die HERE werklik is. “En wie uit die geslagte van die aarde nie na
Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie—hulle sal geen reën
kry nie. En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan
sal tog die plaag hulle tref waarmee die HERE die nasies tref wat nie opgaan om die huttefees
te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die
huttefees te vier nie.”(Zec 14:17-19) Hoekom die huttefees? Want dit is die fees wat Israel moes vier
om hulle te herinner aan die uittog uit Egipte. “Spreek met die kinders van Israel en sê: Op die
vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit sewe dae lank die huttefees vir die HERE. Op
die eerste dag moet daar ‘n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. Sewe dae lank
moet julle aan die HERE ‘n vuuroffer bring. Op die agtste dag moet daar vir julle ‘n heilige vierdag
wees, en julle moet aan die HERE ‘n vuuroffer bring. Dit is ‘n feestyd; julle mag geen beroepswerk doen
nie. Dit is die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as heilige vierdae om aan die HERE ‘n
vuuroffer te bring: ‘n brandoffer en spysoffer, ‘n slagoffer en drankoffers soos vir elke dag
voorgeskrywe; behalwe die sabbatte van die HERE en behalwe julle gawes en behalwe al julle geloftes
en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die HERE gee. Maar op die vyftiende dag van die
sewende maand, as julle die opbrings van die land insamel, moet julle die fees van die HERE sewe dae
lank vier; op die eerste dag is dit rusdag, en op die agtste dag is dit rusdag. En op die eerste dag moet
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julle vir julle vrugte neem van sierlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers,
en sewe dae lank voor die aangesig van die HERE julle God vrolik wees. En julle moet dit as fees van
die HERE sewe dae in die jaar vier. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte. In die sewende
maand moet julle dit vier. Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Israel gebore
is, moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Israel in hutte laat
woon het toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het. Ek is die HERE julle God.” (Lev 23:34-43)
Kinders wat nog nie mondig is nie moet die vader van die huis voor verantwoordelikheid doen by
die HERE. “Maar ek sê: So lank as die erfgenaam ‘n kind is, verskil hy niks van ‘n dienskneg nie, al is hy
heer van alles; maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die vader
bepaal.” (Gal 4:1-2)
‘n Verdere probleem wat ek met Calvyn se standpunt het is dat Jesus nie vir alle mense gestref het
nie, maar slegs vir die wat Hy uitverkies het. “en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde
en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;” (Joh 16:8-9)
Volgens die gedeelte is dit juis die eerste rede waarom die Heilige Gees gekom het, om die wêreld,
nie net die sogenaamde “uitverkiestes”, te oortuig van sonde sodat niemand met die oordeelsdag
kan kla dat hulle nie geweet het nie. So dit vir my negeer Calvyn se standpunt.
Dan wil ek ook net noem dat vanaf die 1983 vertaling van die Bybel, die teoloë en vertalers, wat ek
aanneem meeste met ‘n Calvinistiese agtergrond, die begrip van en die woord geregtigheid
heeltemal afgewater het of soos in die 2008 vertaling heeltemal verwyder het. Die woord
geregtigheid kom 322 keer voor in 305 verse in die 1953 vertaling, en slegs 40 keer voor in die
1983 vertaling.
Ek wil graag die Calviniste los met ‘n gedeelte uit Esegiël wat ek graag wil hê hulle oor moet nadink,
want dit strook nie met Calvyn se lerings nie. Ons moet ook onthou dat die HERE van die Ou
Verbond nog dieselfde HERE is as die HERE van die Nuwe Verbond. “Het Ek dan miskien ‘n behae in
die dood van die goddelose? spreek die Here HERE. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en
lewe nie? Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die
gruwels wat die goddelose doen—sal hy lewe? Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie
gedink word nie; om sy troubreuk wat hy begaan het, en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle
ontwil sal hy sterwe. Tog sê julle: Die weg van die Here is nie reg nie. Hoor tog, o huis van Israel! Is my
weg nie reg nie? Is júlle weë nie onreg nie? As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen,
dan sterf hy ten gevolge daarvan; deur sy onreg wat hy gedoen het, sterf hy. En as die goddelose hom
bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, en reg en geregtigheid doen—hy sal sy siel in die lewe
behou; hy het dit ingesien en hom bekeer van al sy oortredinge wat hy begaan het; hy sal sekerlik lewe,
hy sal nie sterwe nie.” (Esg 18:23-28)
Esegiël het ook die volgende opgeteken: “As Ek aan die goddelose sê: o Goddelose, jy sal sekerlik
sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy
ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy
weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy
ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered.” (Esg 33:8-9)
En dit geld vir ALLE mense. In Efesiërs verklaar Paulus self die volgende oor Israel: “Maar al
hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie
die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.
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.”(1Ko 10:11-13)
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GEVOLGE VAN DIE VERBOND VAN GEREGTIGHEID VIR DISPENSASIONELISME
Hierdie klomp mense probeer so hard om die Bybel by hulle geloof aan te pas dat hulle met baie
snaakse voorbeelde kom, en dan ook uitsprake van Jesus verwerp. Aan die kruis het Jesus gesê “Dit
is volbring”. Maar hulle glo dat Jesus weer fisies moet kom om Israel te herstel, nadat Jesus alreeds
vir hulle vertel het toe Hy op aarde was dat Hy hulle koningkryk weg geneem het. Soos ek vroeër
ook aangehaal het: “Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en
aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal
verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel. En toe die owerpriesters en die
Fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek. En hulle het probeer om
Hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom vir ‘n profeet gehou het”.
Die gelykenis gaan nie verder om te kenne te gee dat die Jode weer herstel sal word nie. En ons
moet onthou dat dit Jesus is wat aan die woord is, so Hy sou sekerlik dit vir hulle gesê het as dit so
beplan was, want Hy is darem God en weet alles.
Dit is juis wat Israel in Jesus se tyd verwag het, hulle het ‘n fisiese koning verwag, en nou maak
hierdie mense dieselfde fout deur ‘n fisiese koninkryk te verwag op aarde.
Ek wil graag ‘n gedeelte aanhaal van wat ‘n leraar van hierdie leer op hulle webtuiste gepubliseer
het na aanleiding van hulle leerstellings. “Maar om bloot op grond van die feit dat Daniël 9 nie praat
van 2000 jaar tussen twee verse nie, en dat Sagaria 9 nie praat van 2000 jaar tussen vers 9 en 10
nie, en dat Jesaja 9 nie praat van 2000 jaar en Miga 5 nie praat van 2000 jaar tussen verse 1 en 3
nie, maak sekerlik en gewis nog nie dat die twee dele van die profesie in een en dieselfde tyd
moet afspeel nie. Die sleutel is DIE VERBORGENHEID”. Volgens hulle is iemand wat nie die
gedeelte glo nie, die behoort glo nie aan die HERE nie, want ons verstaan mos glo nie die
verborgenheid nie. Die feit dat Jesus en Paulus presies vir ons vertel wat die verborgenheid is, dat
die evangelie aan die ganse mensdom verkondig sal word, is glo nie die verborgenheid nie.
“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, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge
was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van
die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die
hoop van die heerlikheid.” (Col 1:25-27)
En dan wil hulle ook nie glo dat Jesus die skeiding tussen Israel en Kerk afgebreek het nie. Maar die
verbond bewys geheel en al dat alle mense wat deel van die verbond word, Sy volk is. Paulus
verklaar dat dit die geheimenis is wat wat die profete nie van geweet het nie, soos ek hierbo
aangehaal het. Ai tog, as hulle maar net die Bybel en Jesus se uitsprake wil glo. As hierdie
mense net die Bybel se uitsprake as die enigste leeringe aanvaar, en nie die leerstellings van mense
nie. Net om die gedeelte weer te bevestig is die volgende in Eksodus vir ons opgeteken: “Eks 12:49
“Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. Eks
12:38 En ‘n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee
en beeste—’n groot hoeveelheid vee.” So selfs in Moses se tyd is nie-Jode ook as verbondsgenote
gereken. Hierdie mense maak dieselfde fout as die Moslems, Mormone en sovele ander mense deur
vas te hou aan die leerstellings van mense. Ek wil graag net weer herhaal wat Paulus gesê het en
wat ek vroeër aangehaal het oor die Kerk en Israel: In Efesiërs 2 leer ons die volgende: “Daarom,
onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die
sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus
was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde
van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat
vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een
gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap
tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur
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vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met
God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En Hy het
die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was; want deur
Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge
en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die
fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou,
goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n
woning van God in die Gees. (Eph 2:11-22)
Dan leer hulle ook dat daar ‘n geheime wegraping sal plaasvind met die eerste koms van Jesus.
(Volgens hulle sal Jesus nie net eenkeer terug kom aarde toe nie). Nou wonder ek net of een van
hulle eie verse wat hulle aanhang om hulle leer mee te staaf, dit kan bevestig of weerlê. Dit is wat
die Bybel sê: “1Th 4:16-17 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die
stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf
het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke
weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.” Nou
wonder ek net hoe dit ‘n geheim sal wees as dit met basuin geklank aangekondig gaan word?
“En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is”. Skynbaar is hierdie vers ook nie
op hulle van toepassing nie. Hulle kan mos sommer net ‘n kort gebedjie doen saam met iemand, of
sommer namens iemand, en dan is die persoon gered. Die feit dat slegs die HERE mense in Sy
koninkryk kan byvoeg dra geen gewig by hulle nie. “Almal wat ‘n mooi vertoning in die vlees wil
maak, dié dwing julle om julle te laat besny net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te
word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie; maar hulle wil hê dat julle besny
moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in
die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.
Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe
skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie
reël, en oor die Israel van God!” (Gal 6:12-16) (Sien besnydenis vroeër in hierdie boek.) Die laaste
reel is baie interesant. Dit is nie die God van Israel nie, maar die Israel van God, so nie die fisiese
Israel nie, maar die nuwe Israel, die wat kies om Hom te dien en deel word van die verbond.

GEVOLGE VAN DIE VERBOND VAN GEREGTIGHEID OP DIE WEGRAPING
LEERSTELLING
Hierdie mense kry jy onder baie verskillende teologiese opvattings, van Calviniste tot Pinkster,
Israelvisie, Brits-Joods, Charismatiese lidmate en sommer ‘n hele klomp tussen in. Hulle hoofrede is
dat hulle glo dat Daniel 9 se laaste verse nog nie vervul is nie, en dat dit eers in die sewejarige
verdrukking en daarna vervul sal word. Volgens hulle sal ons as “nie Jode” in die hemel wees en
Christus sal op aarde saam met die Jode wees vir ‘n duisend jaar. Volgens hulle is daar vyf of ses
goed wat Jesus nog moet kom doen op aarde. So hulle glo nie Jesus se uitspraak aan die kruis
volgens Johannes nie: “Joh 19:30 Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: "Dit is volbring!"
Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas”.
Die leer is gegrond op die feit dat ons nou in ‘n genade tyd leef, dat Jesus sal kom om die Kerk voor,
gedurende of na die verdrukking weg te vat, dat die HERE dan vir Israel sal herstel, en dat Jesus dan
weer sal kom om finaal die wêreld te oordeel. Die aanhangers van die leer beweer dat daar ‘n
verskil tussen die Kerk en Israel is, en dan verwys hulle na die geheimenis waarvan Paulus praat
wat aan hom toevertrou is. Nou word daar beweer dat daar sekere gedeeltes in die Bybel is wat net
sekere persone insae oor het, en dit handel oor die feit dat die HERE verskillend gaan optree
teenoor die Kerk, as ons dit vergelyk met die Jode. Hulle grootste bewys wat gebruik word, is die
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gedeelte in Daniël 9 waar die 70 weke bespreek word, en word daar geleer dat die laaste week nog
nie aangebreek het nie, en dat dit deel is van die geheimenis waarna Paulus verwys. Die feit dat
Jesus en Paulus presies vir ons vertel dat die verborgenheid is, dat die evangelie aan die ganse
mensdom verkondig sal word, is glo nie die verborgenheid nie. “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,
naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar
is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van
hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die
heerlikheid.” (Col 1:25-27)
Maar ons het so pas bewys dat daar nie ‘n verskil tussen Israel en die Kerk is nie. So hoe bewys ek
dan dat gedeeltes soos Daniël se sewentig weke reeds vervul is? Ek is bewus daarvan dat baie
boeke al oor die wegraping geskryf is en dat persone al hul doktorsgrade verwerf het deur hieroor
te skryf. Maar is hierdie leerstelling korrek?
Die wegraping is seker ook een van die leerstellings wat baie Christene gerus maak omdat hulle nie
hoef bang te wees dat hulle deur die verdrukking hoef te gaan nie, want die verdrukking is mos net
vir Israel en die ongelowiges, of dit is hoe die mense geleer word. Indien ons besef dat ons as Kerk
nou Israel geword het, sit ons dus met die probleem dat ons dan ook die verdrukking sal moet
deurgaan, en dan raak dinge ‘n bietjie moeilik.
Die hele leer van die wegraping is gebaseer op ’n lering dat ons nou in ‘n genade tyd leef wat inpas
tussen weke 69 en 70 van Daniël. Daar is al baie boeke geskryf oor Daniel se sewentig weke, en hoe
dit geïnterpreteer moet word. Oor die eerste 69 weke is almal dit min of meer een dat dit al verby is
en dat dit dui op die tydperk van die terugkeer uit ballingskap tot en met die koms van Jesus. En
dan is daar ook die fiksie skrywers met hulle Left Behind reeks wat baie mense as die
waarheid glo, alhoewel hulle self verklaar en pryse ontvang het as fiksie skrywers.
Die laaste week is die een wat skielik so 160 jaar gelede deur ‘n sekere Darby nuwe betekenis aan
gegee is, en nou hardloop almal wat nie sterk is in die geloof nie, agter hom aan. Voor hom was daar
geen lering oor ‘n wegraping ooit deur die Kerk verkondig nie. Hy was ook die eerste persoon wat
weer onderskeid tussen Israel en die Kerk gemaak het. Die lering het gemaak dat mense vandag
duisende rande spandeer om na Israel te gaan en vir die Jode probeer namaak deur weer Shabbat
te hou net sodat hulle gesien kan word dat hulle deel wil wees van die beweging om weer die
tempel in Jerusalem te vestig, en weer allerhande offers in te stel aangesien Jesus nie geslaag het
om diereoffers af te stel nie. Die feit dat meeste van vandag se Jode nie kan bewys dat hulle uit die
oorspronklike Israel gekoppel kan word nie, word ook deur die mense ontken. Ons lees egter in die
geskiedenis van Europa dat seker 90% van vandag se Jode, Ashkenazi Jode is en uit Europa afstam.
So hulle is Europeërs en nie gebore Jode of Israeliete nie. Dit is ook hierdie Jode wat Hitler vermoor
het, en die wat Luther in sy boek, “On the Jews and their lies”, beskryf het dat die Duitsers hulle
sinagoges moet afbrand en ‘n hele klomp ander goed wat nie in hierdie dokument pas nie, en nooit
deur enige teoloog aan sy gemeente sal voorhou nie.
Wat baie van die mense nie weet wat in die wegraping glo, is dat die enigste rede dat daar
nou skielik 2000+ jaar as genade tyd gegee is, gebaseer is op ‘n lering dat God die Vader en
Jesus Christus nie geweet het dat die Jode vir Christus sou verwerp nie. Daar is hoevele
geskrifte wat hierdie standpunt huldig. Nou moet ek ook erken dat dit baie moeilik is om vas te stel
wat die leer van die wegraping eintlik is, aangesien daar seker net soveel verklarings is as wat daar
mense is wat die lering aanhang. Elke leraar van die leer het sy eie interpretasie, en maak baie geld
daarmee.
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Maar hoe lui Daniël se profesie oor die sewentigste week? “En hy sal een week lank met baie ‘n sterk
verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die
vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor
wat woes is, uitgestort word.” (Dan 9:27) Hier profeteer Daniël dat in die laaste week, wat eintlik
jare is, daar ‘n nuwe verbond gesluit sal word. Wanneer ons na Jesus se bediening kyk, sien ons dat
Hy vir drie en ‘n halwe jaar deur Israel gegaan het om die Israeliete te oortuig dat Hy die Christus is,
en dat hulle hul moes bekeer en Hom sien vir wie Hy was. Na drie en ‘n half jaar, soos Daniël dit
uitdruk, in die middel van die week, is Jesus gekruisig. Ons weet ook dat Jesus die volmaakte offer
was en vir die Vader aanvaarbaar was, daarom het die offer soos Daniël dit noem dus ook opgehou,
want dit was nie meer nodig nie. Daarna sal Jerusalem verwoes word. Dit word verder bespreek
hieronder.
Kom ons behandel die gedeeltes kronologies soos deur Daniël geskryf. Die verbond wat Jesus
gesluit het met ons as Nuwe Testamentiese Christene is die sterkste verbond wat daar kan wees,
want die verbond is tussen God die Vader en Jesus Sy Seun namens ons gesluit. Ons weet dat Jesus
self gesê het dat Hy gekom het om die verbond te vervul, daarom is Hy self geoffer, en daarom is dit
die sterkste verbond wat daar kan wees. Mat 5:17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die
profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.” So het Hy die
verbond met Abraham vervul, wat bepaal het dat mans besny moes word en slegs besnydes nasate
van Abraham en daarom erfgename en kinders van God genoem kon word. Ons moet onthou dat
die HERE vir Abraham gevra het om Isak te offer, maar deur hom te vra om sy seun te offer, moes
die Maker van die verbond dieselfde doen, en dit is hoekom Jesus geoffer moes word. Die eerste
verbond moes aanhoudend bevestig word deur offers te bring aan die HERE, en moes alle
manspersone besny word op die agste dag. Verder moes die volk tiendes betaal aan die Leviete vir
hulle diens by die tempel, en moes alle eerstelinge aan die HERE geoffer word. Die besnydenis en
offers was nodig omrede die HERE ‘n vloek op elke eersteling geplaas het met die uittog uit Egipte.
So moes Jesus dus self sterf en opstaan uit die dood om as eersteling die vloek van Egipte te
verwyder.
Die volgende is ‘n kort opsomming van Daniël se gesig en profesie wat hy van Gabriël ontvang het.
“By die begin van jou smekinge het ‘n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is
‘n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die gesig.” Daniël 9:23.
1 – “Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal,” (Sien ook Lev 25:9 “Jy moet ook
sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig
jaar is”). So die sewentig sewe talle is dus 490 weke waar een week getel word vir elke jaar.
2 – “om die goddeloosheid te voleindig” Dat gedurende die tyd die goddeloosheid van die HERE se
volk sal verdwyn na die uitstorting van die Heilige Gees, waar almal wat die Heilige Gees ontvang ‘n
hart van vlees ontvang sodat hulle nie meer goddeloos sal optree nie. Verder sal hulle dus deur die
bloed van Jesus vrygekoop word aangesien Hy reeds vir ons sondes gesterf het.
3 – “en om die maat van die sondes vol te maak”. Dat daar ‘n einde sal kom aan die tydperk waar
sonde heers oor God se kinders deur die wet, en Jesus die volmaakte offer vir sonde sal wees.
4 – “en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring” Dit is waarvoor
Jesus gekom het; om versoening te bring sodat ons Sy geregtigheid kan ontvang wat ons sin word
as deel van die Nuwe Verbond, waar ons nie meer gesien word deur ons sonde nie, maar onder die
Bloed van Jesus, en dus sonder sonde voor die genadetroon van die Vader kan verskyn.
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5 – “en om gesig en profeet te beseël” Om ‘n einde te bring aan al die profesië rondom die eerste
koms van Jesus as verlosser.
6 – “en om wat hoogheilig is, te salf.” Jesus moes dus ook gedurende die tydperk gesalf word as
Koning, Verlosser, en Profeet.
So dit is alles wat gedurende die 490 weke moes gebeur. Nou begin Gabriël eers met ‘n
uiteensetting van wat sal gedurende watter tydperk gebeur.


“Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en
op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle;” maw 49 jaar voor die tempel herstel
is.



“en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in
tye van benoudheid”. So na die herstel tot en met Jesus sal dit dus 434 jaar wees.(62 x 7)



“En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word”, (so gedurende die 70 ste
week) “maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die
heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit
oorlog wees, vasbeslote verwoestings” Nou gee Gabriël hier te kenne dat Jesus gedurende die
sewentigste week uitgeroei sal word, soos vroeër genoem, in die middel van die week
sonder dat dit enige voordeel vir Homself inhou en dan ook wat met Jerusalem sal gebeur.
Jerusalem sal deur ‘n vors wat sal kom, met ander woorde ‘n vors wat nie gedurende Daniël
se tyd ‘n vors was nie, verwoes word, en Jerusalem se einde sal wees soos dit gebeur het,
met die leërs wat soos ‘n vloed sal inkom en Jerusalem sal verwoes. Verwys maar gerus na
Daniël 11:22, 26 en 40 waar soldate na as ‘n vloed verwys word. “en tot die einde toe sal dit
oorlog wees, vasbeslote verwoestings”. Dit is vasbeslote verwoestings wat nooit sal
ophou nie, dit is waarom daar tot vandag toe nog aanhoudende oorlog in, oor en om
Jerusalem is.



Dan 9:27 “En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van
die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n
verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort
word.” Hier profeteer Daniël dat in die laaste week daar ‘n nuwe verbond gesluit sal word.
Wanneer ons na Jesus se bediening kyk, sien ons dat Hy vir drie en ‘n halwe jaar deur Israel
gegaan het om die Israeliete te oortuig dat Hy die Christus is, en dat hulle hul moes bekeer
en Hom sien vir wie Hy was. Na drie en ‘n half jaar, soos Daniël dit uitdruk, in die middel
van die week, is Jesus gekruisig. Ons weet ook dat Jesus die volmaakte offer was en vir die
Vader aanvaarbaar was, daarom het die offer soos Daniël dit noem dus ook opgehou, want
dit was nie meer nodig nie. Die verbond wat Jesus gesluit het met ons as Nuwe
Testamentiese Christene is die sterkste verbond wat daar kan wees, want die verbond is
tussen God die Vader en Jesus Sy Seun namens ons gesluit. Ons weet dat Jesus self gesê het
dat Hy gekom het om die verbond te vervul, daarom is Hy self geoffer, en daarom is dit die
sterkste verbond wat daar kan wees. Mat 5:17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of
die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.” So is die
verbond met Abraham vervul, wat bepaal het dat mans besny moes word en slegs besnydes
nasate van Abraham en daarom erfgename en kinders van God genoem kon word. Ons moet
onthou dat die HERE vir Abraham gevra het om Isak te offer, maar deur hom te vra om sy
seun te offer, moes die Maker van die verbond dieselfde doen, en dit is hoekom Jesus
geoffer moes word. Die eerste verbond moes aanhoudend bevestig word deur offers te
bring aan die HERE, en moes alle manspersone besny word op die agste dag. Verder moes
die volk tiendes betaal aan die Leviete vir hulle diens by die tempel, en moes alle
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eerstelinge aan die HERE geoffer word. Die besnydenis en offers was nodig omrede die
HERE ‘n vloek op elke eersteling geplaas het met die uittog uit Egipte. So moes Jesus dus
self sterf as eersteling om die vloek van Egipte te verwyder, alle offers te beëindig, en ook
die wette rondom die Leviete te volbring. So ons het nie meer nodig om tiendes aan iemand
te betaal om namens ons offers aan die HERE te bring nie. Soos die val deur een persoon,
Adam, veroorsaak is, so moes dit deur een persoon, Jesus Christus, weer voor betaal word
sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word.


Een voorbeeld wat ons reg deur die Bybel kry, is dat die eerste, of menslike besluit, altyd
verwerping bewerk het, terwyl die tweede altyd die Goddelike oplossing wys. Soos genoem
het, die eerste Adam het die val bewerkstellig, en Christus as die tweede Adam, die
verlossing bring. So sien ons dit tussen Kain en Abel, Ismael en Isak, Esau en Jacob, die
eerste tablette met die wet wat slegs vir Israel was maar deur hulle verbreek is deur
afgodery, en dus die tweede tablette vir ons almal sal geld. So is Saul ook as eerste koning
gesalf en aangestel omdat Israel die HERE verwerp het en het hy ook verkeerd gedoen en is
deur die HERE onttroon terwyl Dawid as tweede koning gesalf en aangestel is en wat vriend
van die HERE was. Al die ander konings na Dawid is deur mense aangestel en nie gesalf en
nie een van die hulle is weer deur die HERE gesalf nie. So geld dit ook vir Israel en Kerk
vandag, met Israel wat eersteling was en deur die HERE as Sy gesalfde volk geleef het maar
Christus verwerp het, en ons as Kerk wat as die volmaakte oplossing van die Vader daar
gestel is sodat elkeen wat glo in Christus, gered is en sal word. Die eerste geregtigheid was
verkry deur die onderhouding van die wet (En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons
sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel
het. Deut 6:25) en die tweede geregtigheid, Jesus Christus as verbondsoffer. “Want omdat
hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle
hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot
geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die
mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. (Rom 10:3-5) Jer 23:6 “In sy dae sal Juda
verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE
ONS GEREGTIGHEID.”

Baie van die aanhangers van die leer oor die wegraping, wys daarop dat die daaglikse offer
eers met die verwoesting van die tempel opgehou het, en dat ons dit eintlik nie kan gebruik as
maatstaf nie. Wat hulle vergeet, is dat indien Jesus die Christus was, was dit nie meer nodig om te
offer na Sy dood nie, want Hy was die volmaakte offer vir alle offers wat deur Moses voorgeskryf is.
Geen offers was meer nodig daarna nie. So indien hulle die verklaring so wil gebruik, verklaar
hulle dus dat Jesus nie die Christus was nie, en dat die HERE nog steeds die offers in die tempel
aanvaar het.
Daar is ook ‘n ander gedeelte wat vir ons verklaar hoekom Jesus geoffer kon word, en hoekom die
Vader spesifiek Jesus se offer raakgesien het en nie die offer wat deur die hoëpriester gebring is die
dag van Jesus se kruisiging nie. Toe Jesus deur die hoëpriester ondervra is, het die volgende verhaal
hom afgespeel. “Maar oplaas kom daar twee valse getuies en sê: Hierdie man het gesê: Ek kan die
tempel van God afbreek en dit in drie dae opbou. Daarop staan die hoëpriester op en sê vir Hom:
Antwoord U niks nie? Wat getuig hierdie manne teen U? Maar Jesus het stilgebly. En die hoëpriester
antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons sê of U die Christus, die
Seun van God, is? Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u
die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke
van die hemel. Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê: Hy het godslasterlik gespreek, wat het
ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor!” (Mat 26:61-65) Die klere van die
hoëpriester moes van een stuk materiaal gemaak word, sonder dat daar nate aan was. Die
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klere van die hoë priester moes van ‘n enkele stuk materiaal gemaak word. “En dit is die klere wat
hulle moet maak: ‘n borstas en ‘n skouerkleed en ‘n mantel en ‘n kunstig bewerkte rok, ‘n tulband en ‘n
gordel; so moet hulle dan vir Aäron, jou broer, heilige klere maak, en vir sy seuns, dat hy vir My die
priesteramp kan bedien. En hulle moet die goud en die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en die
fyn linne neem. En hulle moet die skouerkleed maak van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe
en fyn dubbeldraad-linne, as kunstige werk. Dit moet twee skouerstukke hê wat aan mekaar vas is;
aan die twee bo-ente moet dit saamgevoeg word. En die band wat daaraan is om dit vas te bind,
moet van dieselfde werk en, daarmee saam, uit een stuk wees, van goud, pers en purperrooi en
bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne.” (Exo 28:4-8) Die hoëpriester kon dus nie met gelapte
klere in die tempel gaan om te offer die volgende dag nie, want sy klere was geskeur. So daar was
geen manier wat hy voor die HERE kon verskyn sonder om sy klere weer reg te maak nie, maar dit
sou nog steeds nate gehad het. Dus kon die Vader nie sy offer aanneem nie omdat hy nie aan die
voorskrifte van Moses voldoen het nie, en daarom is Jesus se offer aangeneem, en het die daaglikse
offer opgehou. Daaroor ook dat Sy klere nie verdeel is nie, maar dat hulle die lot daaroor gewerp
het.
U moet onthou dat Jesus aan die kruis gehang het van die tyd dat die oggend offer geoffer moes
word, tot die tyd dat die aandoffer gedoen moes word, of van nege uur in die oggend tot drie uur
die middag. Hy is ook buite die laer gekruisig, sodat Hy ook diè offer kon volbring. “Ons het ‘n altaar
waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie; want die diere waarvan die bloed
vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word—hulle liggame word buitekant die
laer verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely.
Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant die laer en sy smaad dra” (Heb 13:10-13) So het Jesus
dus ‘n einde gebring aan alle offers wat deur die hoëpriester en ander Leviete gebring moes word.
Hy het dit ook nie in die aardse tempel gedoen nie maar in die hemelse tabernakel. “Dit was dus
nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die
hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met
hande gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God
vir ons te verskyn; ook nie om Homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom
ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van
die wêreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy
offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal
Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal
sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” (Heb 9:23-28).
Daarom ook dat die voorhangsel van die tempel geskeur het met Sy dood want ons het nou vrye
toegang na die Vader. Dit was dus die einde van die eerste helfte van die sewentigste week, met
Jesus se bediening op aarde wat drie en ‘n half jaar geduur het, wat in Daniël se profesie ‘n halwe
week was.
Die laaste gedeelte van die week was die tydperk tot en met die gesig wat Petrus gesien het van die
onrein diere wat op ‘n laken neergedaal het. “En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en naby
die stad kom, het Petrus omtrent die sesde uur op die dak geklim om te bid; en hy het baie honger
geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ‘n verrukking van sinne oor
hom gekom: hy sien die hemel geopend en ‘n voorwerp soos ‘n groot laken na hom afdaal, wat aan die
vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die viervoetige diere van die
aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom daar ‘n stem na hom: Staan
op, Petrus, slag en eet! En Petrus sê: Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet
nie. En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie
onheilig ag nie.”(Hand 10:9-15) Dit was weereens drie en ‘n half jaar na Jesus se kruisiging.
Gedurende die tyd het die Jode tyd gekry om hulle te bekeer en te erken dat Jesus die Christus was.
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Met die dood van Stephanus, het die tydperk opgehou, en het die evangelie na ons as heidene
gekom. So is Daniël se profesie dus vervul, en het ons as heidene wat glo dat Jesus die Seun van God
is en deel van die verbond van geregtigheid geword het, deel van Sy verbondsvolk geword. Ons
moet onthou dat die Jode ‘n fisiese koning verwag het om te regeer soos in die dae van
Dawid en Saul, maar het nie onthou dat die konings oor hulle geheers het omdat hulle Hom
verwerp het nie.: “Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê,
want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees
nie.” (1Sa 8:7)
Daniël wys verder dat daar ‘n verwoester sal kom op die vleuels of vlerke van gruwels, en dit sal tot
die einde duur. Hier het die Satan as verwoester opgestaan om teen alle vlees oorlog te voer en
sodoende te probeer om sy koningkryk uit te brei. Die werke van Satan sal duur tot die einde van
die aarde toe.
So het die sewentigste week begin met Jesus se bediening op aarde, en het geëindig met die uit dra
van die evangelie aan die heidene. Dit dan die interpretasie van Daniël se sewentigste week asook
die bewys dat daar geen wegraping is of sal wees soos dit deur baie persone verkondig word nie.
Jesus het self male sonder tal gewaarsku dat ons moet volhard tot die einde toe, en nie verwag om
nie deur foltering te gaan nie. In Paulus se tyd was daar ook persone wat nie verstaan het waaroor
die evangelie gaan nie. Paulus skryf aan Timótheüs die volgende: “Soos ek jou versoek het toe ek na
Macedónië op reis was, moet jy in Éfese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer
moet leer nie, en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvrae
bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit ‘n rein
hart en ‘n goeie gewete en ‘n ongeveinsde geloof waarvan sommige mense afgedwaal en hulle
afgewend het na onsinnige praatjies; hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat
hulle sê, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie.” (1Ti 1:3-7)
So om saam te vat. Die verbond wat Jesus kom vestig het, was die sterk verbond waarvan Daniël
geskryf het, want dit het die vloek van die dood van die eerstelinge verwyder, asook alle offers wat
die volk moes bring. Verder het Hy al ons sondeskuld betaal sodat ons vlekkeloos in geregtigheid
voor die Vader kan verskyn. So Hy is ons geregtigheid, wat vir ons beteken die reg om voor God te
staan sonder skuld, veroordeling en minderwaardigheid. Dit is om in die regte verhouding voor die
Skepper te staan, skepsel teenoor Skepper. Dit kan ons slegs doen wanneer ons ‘n oorvloed van die
gawe van geregtigheid ontvang. En dit is wat Jesus kom doen het.
‘n Regtige groot probleem wat ek het met die hele leer rondom die wegraping en die wat daarin glo,
is dat hulle leer hulle deel maak van die antichris. Die enigste persoon in die Bybel wat direk
verwys na die antichris vind ons in die briewe van Johannes. Sy definisie wat ek graag gebruik is as
volg: “2Jn 1:7 Daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat
Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met "die misleier", "die antichris",
bedoel”. Die Jode glo nie dat Jesus die Messias was nie, en dit maak hulle volgens Johannes
dus deel van die antichris. Die wegrapers deur hul ondersteuning van die Jode, skaar hulle
by die Jode en dus by die antichris.

SLOTSOM
So my standpunt is dat alle mense een maal lewe, en dan sterf. Die wat deel is van die verbond met
Jesus en Sy geregtigheid besit, sal in die duisendjarige vrederyk leer hoe om die HERE te dien en
ontslae te raak van ons seining van wie gered word, en wie nie. Na die oorwinning oor Satan en sy
magte, Gog en Magog, vind die wit troon oordeel plaas, en sal die persone wat oorwin het, saam in
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die Nuwe Jerusalem lewe. En as dit bevind word dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die
lewe nie, sal hy in die poel van vuur gewerp word.
Ek wil net ter afsluiting uitwys dat alle mense wat nagmaal gebruik, wel deel word van die verbond
aangesien dit die verbondsmaal is. Waar ons almal ons sal bevind na die dood, is ‘n perd van ‘n heel
ander kleur.
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GRATIS AFRIKAANSE BOEKE
Wie is ons?
Ons is Louwrens en Hettie Erasmus, persone wat deur die HERE geroep is om ‘n verskil in mense se
lewens te maak. Hettie doen al vir byna haar hele lewe innerlike genesing met stukkende mense, en
het verskeie formele kursusse bygewoon en kwalifikasies ontvang, maar word nog steeds dag vir
dag deur die Heilige Gees gelei en geleer.
Ekself is maar die ou wat die skryfwerk doen. So het ek heelwat geskryf oor wat Hy vir my gewys
het, en ook hoe die Heilige Gees my gelei het om op die regte tyd die boodskap wat ek gekry het,
neer te skryf.
Ongelukkig het ek Carcinoid kanker vir die afgelope 21 jaar al, maar dit het nou ‘n drastiese
verandering aan my lewenskwaliteit en ander omstandighede tot gevolg, soveel so dat ek nie meer
my normale werk kan doen en so ‘n inkomste vir ons kan verdien nie. Ons het ‘n fondsinsameling
van stapel gestuur om te help met onkostes en daaglikse oorlewing aangesien ons eie fondse dit nie
meer kan dek nie, en ek geen werk kan verrig nie. Indien u ‘n bedrae wil maak kan u dit doen op
twee plekke. Die eerste plek is by die mense wat ons betalings hanteer op ons webtuiste en ons so
ondersteun. Hulle bladsy is by
https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries
U kan ook op ons webtuiste bydra by http://shamaministries.org.za/wp/product/carcinoidcancer-project/
Ek kan net noem dat van die meer as 30,000 boeke wat afgelaai is, teen ‘n tempo van so tussen 200
en 400 per maand, ek graag ander persone se name wil sien as net die een persoon van NieuSeeland wat oor die afgelope 7 jaar een bydrae vir ons gegee het.
Meeste van die boeke is vir uitgewers voorgelê vir publikasie, maar hulle publiseer slegs
dagstukkies en boeke van bekende persone wat NIE mense laat dink of bestaande beginsels
bevraagteken nie.
Alle kwotasies uit die 1953 vertaling, beklemtoning self bygevoeg
Webtuiste: http://www.shama.org.za
Bediening Blog: www.shamaministries.blogspot.com
Persoonlike Blog: http://louwrense.blogspot.com Wat in my lewe aangaan en hoe ek my stryd teen
kanker veg.
Epos adres: louwrens at shama dot org dot za Vervang maar die woorde met die tekens soos in ‘n
normale epos adres. Dit word maar gedoen om gemorspos tot ‘n minimum te beperk.
Gratis boeke beskikbaar wat ek geskryf het:


Nuutste boek – Jesaja se verklaring van die Kerk in die tyd van die Nuwe Verbond. In die
boek behandel ek hoofstuk vir hoofstuk die eerste 35 hoofstukke van Jesaja om vir ons te
wys wat Jesaja gesien het, en hoe dit vir ons as Christene vandag gebruik kan word om nie
net die geskiedenis te beskryf nie, maar ook hoe hy die eindtyd van die wêreld en die
oordele van die verskillende gemeente tipes gesien het, asook wat met die ongelowiges
gaan gebeur. Laai dit hier af.
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Die boek van Moses. Die boek neem u stap vir stap deur die hele proses wat ek hier in kort
verduidelik het. Verder beantwoord dit ook baie ander vrae wat ek as Christen elke dag het.
So is die boek ingedeel in hoofde wat handel oor die beginsels waarop ons geloof gebaseer
is, wat beteken bekering, geloof, doop, liefde ens. Verder kyk ek ook na meer algemene vrae
soos hoe maak ek my kinders volgens die Bybel se standaarde en riglyne groot, oor my
finansies en die Kerk, oor seksualisme, Vigs ens. Dan is daar ook ‘n gedeelte wat ek kyk na
wie of wat Kerk is, hoe ek as lidmaat ‘n leraar kan beoordeel en sommer nog baie ander
vrae. Die laaste gedeelte kyk ek na hoe die hemel daarna uitsien, gebaseer op dit wat ek in
die boek vinnig aangeraak het. Laai dit hier af.



Is Egipte in die Hemel? Die boek is gebaseer op my lewe, wat ek ervaar het die eerste keer
wat ek ‘n baie groot operasie gehad het om kanker te verwyder, en is deels waar, en dan so
‘n bietjie fiksie om te verduidelik wat ons in die hemel kan verwag. Laai dit hier af.



Ontwaak jy wat slaap. Die boek kyk na die uitverkiesingsleer, en dan wat die gevolge
daarvan is. Dit is ook die ingesluit in die Boek van Moses as ‘n aparte gedeelte, maar is ook
afsonderlik beskikbaar. Laai dit hier af.



Kenmerke van ‘n Christen. Hoe moet my optrede as Christen wees. Moet die wêreld kan
sien dat ek ‘n Christen is? Wat is die invloed van die HERE op my daaglikse lewens wandel.
Laai dit hier af.



Die Verbond van Geregtigheid. Die boek beskryf vir ons volledig wat die verbond vir ons as
Christene beteken. Jesus het gesê dat Hy gekom het om te vervul, en nie om nuwe lerings te
bring nie. Die boek neem u stap vir stap deur die proses van wat Jesus kom doen het om die
verbond te vervul, asook wat die uitwerking daarvan op ons huidige groeperings binne
Christendom beteken. Glo my, na u die boek gelees het en besef wat Jesus kom doen het, sal
u lewe nooit weer dieselfde wees nie. Dit is as deel 2 van die boek ingesluit. Laai dit hier af.



Die Openbaring van die Openbaring van Johannes. Die boek bekyk die boek deur die bril
van Israel as voorbeeld vir ons en wat die gevolge is vir ons as Christene is. Dit is nie ‘n boek
oor al vandag se gebeure en wie en wanneer die antichris gaan verskyn nie, maar neem
Israel as voorbeeld, en hoe dinge dan vandag daar uit sien. Ek kan net noem dat dit absoluut
verskillend is van enige van die sienspunte wat vandag gehuldig word. Maar, dan moet ons
onthou dat meeste van die standpunte vandag iewers in die Roomse Kerk hul oorsprong
het. Almal gebruik glad nie Israel as voorbeeld nie, want dan maak ons ‘n hele boks vol
wurms oop. Laai dit hier af.



Op ‘n drafstap deur Romeine. DIe boek neem u op ‘n tog deur Romeine en lig uit hoekom
Paulus die boek geskryf het, vir wie dit bedoel was, en wat hy graag persoonlik vir hulle wil
oordra aangesien daar verskille onder die mense alreeds was. Die gemeentes is reeds deur
ander persone begin, en het Paulus vir hulle geskryf dat hy graag self wou kom om hulle te
leer, maar dat hy dit ook per brief aan hulle kan oordra. U kan die boek hier aflaai.



Die eerste boek vir 2018 is getiteld Oor Strykelblokke en Hoekstene. Ek ky na wat die Bybel
vir ons uitwys as struikelblokke, en wie die ware Hoeksteen is waarop ons moet bou as
Kerk. Dit kyk op ‘n kritiese wyse na Christendom oor die jare, wie en wat die eerste Kerk
was, en wat Kerk vir ons vandag beteken. Ek kyk na die eerste jare van Paulus, Barnabas en
Petrus, die reformasie gedurende die tyd van Luther en Calvyn, en dan beskryf ek wat Jesus
as hoeksteen beteken, en hoe ons verder kan bou op Petrus as die steen wat Jesus vir ons
beskryf het. Die boek kan hier afgelaai word.
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Matteus 24 en 25 – Olyfberg boodskap van Jesus verduidelik. In die kort gedeelte
verduidelik ek die twee hoofstukke uit ‘n oogpunt soos ek glo Jesus dit bedoel het. Eerstens
kyk ek na hoe Jesus die geskiedenis sien tot en met die wederkoms, en dan watter
maatstawwe Hy gaan gebruik om Sy skape van die bokke te skei. U kan die boek hier aflaai.



Jode – Kerk of Nasie? In die kort oorsig kyk ek na die verwysings na Israel as nasie, of was
hulle die Ou Verbond se Kerk? Daar is sovele verkeerde boodskappe wat die wêreld
ingestuur word, ek glo ek dat hierdie studie u net so sal skok soos dit my geskok het. Dit is
seker ook die grootste rede vir die bestaan van die antichris leerstelling van die wegraping.
U kan dit hier aflaai.



Boeke deur ander skrywers wat ook hier beskikbaar is. Die uitleg van drome is altyd ‘n
onderwerp wat redelike debatte ontketen. Ek het ‘n boek wat Bybelse tekste en beelde as
basis gebruik hier beskikbaar, asook een boek wat ek na verwys binne van my boeke, “The
Epistle of Barnabas by Mark” ook hierbeskikbaar. Verder sal u ook die handleiding vind wat
ek by ons Bybelskool gebruik het hier



Dan is daar ook ‘n klomp korter artikels wat beskikbaar is op my webtuiste by ander
onderwerpe.


Israelvisie of British-Israel World Federation



Hoe versprei ek die evangelie van Jesus Christus?



Die agt deugde van die mees suksesvolste Christenne



Wie verkondig jy? Die vermoorde of die moordenaar?



Begrawe of veras?



Die Huwelik – my trou preek



Die Sabbat? Wat is dit en wat beteken dit vir ons as Christene?



Hoe beoordeel ek as Christen die dinge van die dag?



Hoe gemaak met mense wat hulle self as Christene uitgee, maar tog ander Christene
uitbuit



Die Jode in Handelinge



Hoe tree jy as Christen op?



DVD’s Daar is ook ‘n hele paar van die boeke wat ek as DVD’s opgeneem het, en wat
gebaseer is op die eboek met dieselfde naam, maar waar addisionele inligting ook
beskikbaar is. Die DVD’s is self opgeneem en is beskikbaar in volledige HD (high definition)
formaat. Dit kan as volledige DVD’s bestel word deur my te kontak by louwrens at shama
dot org dot za. Die kostes beloop R400 per stel van 3 DVD’s en word deur Speed Services
van poskantoor na poskantoor gestuur.



Youtube Die videos wat ek opgeneem het kan ook gratis gekyk word op youtube
by https://www.youtube.com/user/LouwErasmus
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WAAROOR SKRYF EK EN HOEKOM SKRYF EK? HIER VOLG MY LEWENSVERHAAL
IN ‘N NEUTE DOP.


Almal vra my altyd hoekom ek baie keer aanhalings uit die Ou Testament gebruik om
standpunte te stel of te debatteer, en nie juis Nuwe Testamentiese gedeeltes gebruik nie. Vir
my was dit in die begin ook nogal moeilik, want alhoewel ek regtig eers hier in my laat
dertigs begin het om werklik die Bybel te bestudeer en eers op vyftig begin skryf het en
georden is as ‘n leraar, het ek gevind dat ek veral met die skrywery baie na die Ou
Testament verwys het. Om die waarheid te sê het ek eendag vir Hettie gesê dat ek nie kan
glo hoeveel waarhede daar in die Ou Testament is wat ek nie van geweet het nie. Ek het
amper gevoel asof ek nie nodig het om na die Nuwe Testament te verwys nie, want alles wat
ek nodig gehad het om mense in die regte verhouding met die Vader, Seun, en Heilige Gees
te sit, kon ek uit die Ou Testament doen. Maar ek weet mense wil mos graag net weet wat
Paulus en die ander apostels en dissipels gesê het, en dan is daar natuurlik Openbaring en
Daniël wat alles altyd oorheers, veral in die Pinkster/Charismatiese kringe.



Ek wil graag net so ‘n ietsie oor myself en ons familie vir almal meedeel, soos wat ons
agtergrond is, en wat met my gebeur het en my spesifiek op hierdie paadjie met die HERE
geplaas het.



Ek en Hettie het maar altyd ingeskakel by ons plaaslike gemeente van die dae van ons
huwelik in 1972 af, en voor dit, want ons het darem by die kerk ontmoet. Sy het net eendag
skielik van hierdie jong meisie na hierdie pragtige tiener verander, en moes ek inspring
voor iemand anders dit dalk kon doen. So het ons lewe maar rondom die familie en kerk
gedraai en het ek eenmaal die predikant by ons nuwe gemeente nogal ontkant gevang. Ds.
Sakkie was baie verbaas toe ek hom voorkeer nadat ons van Amanzimtoti af terug Florida
Glen toe is en ek met ons attestaat in die hand ons as huisgesin aan hom voorgestel het. Toe
moes ek hom eers verduidelik dat ek die attes skriba was in die vorige gemeente, so dit was
maklik om net die vorige predikant aan te sê om ons attestaat te teken. Hettie het my altyd
gespot en gesê ek het ‘n twee jaar sindroom, aangesien ons redelik baie rondgetrek het en
dit gewoonlik elke tweede jaar was. Dit het regtig so uitgewerk aangesien ons vir die eerste
28 jaar van getroude lewe regtig 14 keer verhuis het, maar nou moet ek by sê dat dit ook
maar tussen verskeie dorpe soos Johannesburg omgewing, Pretoria, Suidkus van Natal, en
toe later jare die Oos Kaap en Wes Kaapse see dorpe ook ingesluit het. Dan was daar ook
maar plekke waar soos voor ons ons eerste huis laat bou het net ses maande lank in ‘n
woonstel gebly het en dan na ‘n ander een getrek het vir ‘n verskeidenheid van redes soos
bv. geen hysbak toe sy vir Barney verwag het en sy vier stelle trappe moes klim van die
ondergrondse parkering na ons blyplek op die boonste vloer. Of soos met ons terugkeer van
Natal waar ons net ses maande lank in ‘n huurhuis gebly het voordat ons weer ons eie huis
gekoop het.



Maar terug na my oorspronklike skrywe. In Februarie 1982 het ek die eerstekeer in my
lewe werklik gesien dat die HERE binne ‘n oomblik omstandighede kan verander, en het dit
‘n blywende impak op my lewe gehad. Ek het op hoërskool terwyl ons geoefen het vir
Republiekdag viering by die skool in gimnastiek my neus baie lelik gebreek deurdat ek op
my tone beland het na ‘n dubbele tuimelslag en ek my neus teen my knieg gestamp het. In
1982 seker 15 jaar later, het ek besluit dat dit tyd is om my neus reg te kry dat ek ordentlik
kon asemhaal en het die dokters ‘n baie goeie taak verrig en kan ek nogsteeds lekker
asemhaal. Hulle het ‘n gedeelte van die kraakbeen uitgehaal sodat my neus weer reguit was,
maar nou is die voorste kraakbeen gedeelte heeltemal los, en lag die kleinkinders nogsteeds
wanneer ons daar kuier en hulle my vra om my neus teen my wang te druk. Maar daar was
ook ‘n baie donkerkant die dag daarna gewees toe Hettie vir my die Saterdagoggend by die
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hospitaal kom kuier het en die bediende vir Barney en Esthee na een van Barney se
maatjies toe gevat het sonder ma se toestemming. Met haar terugkeer het Hettie dadelik
gesê dat Barney en Esthee moes terugkom, en oppad terug het Barney voor ‘n motorkar
ingehardloop.


Hy het skeudelbreuk opgedoen, en amper sy linkervoet ook verloor aangesien die voet
onderstebo tussen die band en die pad beland het en hy toe saam met die kar gesleep is vir
‘n hele ent. Daar was geen vleis of enige iets oor nie behalwe wit beentjies wat bo op die
voetsool gelê het. Ek is toe dadelik ontslaan en is hy die Saterdag oorgeplaas na ‘n hospitaal
met hoësorg afdeling aangesien daar bloeding op die brein was, en hy bewusteloos was. Hy
was op die ou einde amper drie maande in die hospitaal en het toe ook twee
veloorplantings gehad plus nog vele operasies om die voet te red. Maar wat my gevang het
was die Woensdagoggend meer as ‘n week na die ongeluk waar ek onder in die kar seker
die moeilikste gebed in my lewe gebid het. Ek kon dit nie vat om te sien hoe hy net lê sonder
dat hy bewus is van enigiets om hom nie. Dit het ook veroorsaak dat hulle nie aan sy voet
kon werk nie maar al wat hulle kon doen was om die voet skoon te hou om so te keer dat
daar infeksie ontstaan het. Ek het die oggend in die kar die HERE gevra dat Hy hom of sou
terug gee vir ons, of as dit sy wil was, om hom te kom haal want ek kon nie toesien hoe
hierdie kind van my verder ly nie.



Toe ek bo in die hospitaal kom 7 uur die oggend het die suster vir my gesê daar is geen
verandering nie, maar tot almal se verbasing het Barney die oomblik toe ek sy hand vat en
vir hom groet, hy vir my gesê het “Môre pappa”. Weet jy al die verpleeg personeel het saam
met my die oggend gehuil toe hy sy bewussyn herwin het en sy oë oopgemaak het en ek
hulle vertel het van my gebed voor ek in die hospitaal ingegaan het.



Dit was die eerstekeer.



Die tweedekeer was net na my eerste operasie vir kanker in 1986 toe die HERE my volle
aandag gekry het, veral toe ek Hom gevra het dat Hy my sal spaar om net ons jongste dogter
te sien grootword aangesien ek nie wou hê dat sy en die ander kinders sonder ‘n vader
figuur moes groot word nie, en ek nogsteeds hier is om selfs haar kinders te sien wat al baie
groter en ouer is as wat sy daardie tyd was. Su-Hannie was toe nog nie eers vyf jaar oud nie.
Daardie tyd het ek nie eers gedink dat die laaste kind eerste sal wees nie en dat Esthee eers
amper 8 jaar na Su-Hannie se laaste baba haar eerste baba sou hê nie. Die gebeurtenis het
regtig ‘n baie groot impak gehad want ek glo nie iemand is reg om op 34 jarige ouderdom al
te sterf aan kanker nie. Gelukkig kon hulle alles verwyder wat hulle gesien het in die blaas
en na driejaar is ek uiteindelik “skoon” verklaar, net om agt jaar later weer deur die storie
te moes begin werk het, net die keer sit ek nou al met hierdie ander tipe kanker vir die
afgelope 22 jaar wat ons van weet, maar dit was al heel moontlik daar voor die eerste
operasie in 1986, en kon ek dit al selfs as kind gehad het. Dit sal baie van my
onverklaarbare episodes van my kinderdae oplos waar ek baie seer in die buik gehad het,
en ek gereeld soos ‘n sak aartappels induie gestort het soos wanneer jy die bodem afgesny
het en die sak opgetel het. En dan het die dokter my maar ondersoek maar nooit iets fout
gekry nie. Ek het dit later jare soort van ontgroei, en kon dit makliker bestuur want ek het
geweet wanneer dit sou gebeur aangesien ek geweet het wat die simptome was wat
aanleiding gegee het tot so ‘n gebeurlikheid.



Ons het gedurende daardie tyd na my eerste kanker operasie en vir baie jare daarna elke
oggend begin met huisgodsdiens in die bed in ons kamer. Die kinders het onder gesit en in
die winter hulle toegemaak met of hulle eie duvet’s wat hulle saam gebring het, of net onder
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pa en ma s’n gesit by die voetenend van die bed. Dit het my nogal half gedwing om regtig
die Bybel te begin deurlees sodat ek elke oggend iets kon deel met die res van die huisgesin.


Dit was vir my nogal baie snaaks dat ek so baie keer gedeeltes gekry het in die Ou
Testament, en dan was dit nie altyd net verhale soos Simson of Dawid of Salomo nie, maar
baie keer gedeeltes uit die profete of Psalms wat ‘n spesifieke onderwerk aangeraak het. So
met verloop van tyd het die kinders self hulle eie tyd spandeer in die Bybel en het hulle nie
meer lus gehad om saam met Sonja Herholdt uit die rooi boekie (Jeugsangbundel) te sing
nie, want hulle het darem nou al te groot geword daarvoor. Dit was nou tenspyte van die
feit dat ons daardie jare nog in die Gereformeerde Kerk was, en eers na die kinders in die
hoërskool was ‘n kort tydjie, seker maar twee jaar lank, in die NG Kerk was voordat ons
oorgegaan het na wat oorspronklik Corpus Christi gemeente van die AGS in Brooklyn
Pretoria was, en gedurende ons tyd daar begin is met Doxa Deo gemeente met meer as een
kampus, maar wat tog as een gemeente gesien word. Gedurende die jare het ek en Hettie
ook saam met mense gewerk om die Jesus film by verskeie plekke te wys, en het ek vandag
nog my VHS weergawe plus masjien om dit nog te wys.



Die derdekeer was gedurende Augustus 1995 toe ek wakker geword het met ‘n baie groot
pyn in my regter sy. Ek is uiteindelik dokter toe na werk, en is ek toe dadelik hospitaal toe
gestuur vir ‘n nood blindederm operasie. Ek is die aand laat eers geopereer en gedurende
die operasie het selfs die chirurg erken dat die HERE daar was tydens die operasie. Volgens
die chirurg kon hy nie ‘n lekker houvas op die blindederm kry nie en moes hy
noodgedwonge die snit groter maak, en toe ‘n gedeelte van die dunderm uitryg om plek te
maak om te werk. Volgens hom kon hy vroeër al gestop het maar het hy skielik iets in sy
hand gevoel wat groter was en daar het hy toe op die eerste gewas afgekom van so om en
by die 10cm lank. Toe hy afkyk het hy geweet dit wat hy gesien het was kanker, en toe hy
die blindederm verwyder het hy gesien daar was ook ‘n gewas binne die blindederm. Dit is
een van die plekke wat bekend is onder medici waar Carcinoid die meeste ontstaan. So,
soos hy my toe meegedeel het dat indien hy gestop het toe hy genoeg plek gehad het, sou
hulle nooit die gewas opgespoor het nie en sou my familie heel moontlik in 1996 ‘n
begrafnis diens moes hou. Hy het toe ook gesê dat ek so twee maande later in Oktober moes
terug kom vir nog ‘n operasie om te kyk hoeveel nodes daar was wat alreeds hierdie
snaakse Carcinoid kanker gehad het. So dit was so amper 22 jaar gelede, maar die chirurg
het my meegedeel na die opvolg besoek dat hy alles binne sy vermoë gedoen het om die
kanker te verwyder, maar daar was tog ‘n gedeelte wat hy moes los aangesien dit
onmoontlik is om chirurgies te verwyder. Wat hy my wel meegedeel het is dat hy glo dat die
HERE my wel kan genees, maar dat ek nogsteeds vir chemo moes gaan.



Na die tweede operasie in 1995 wat ek vir kanker gehad het, het ek ‘n baie snaakse
ondervinding gehad. Ek het die oggend wakker geword en die pragtigste koorsang gehoor
wat ek nog ooit in my lewe gehoor het. Ek het elke persoon se radio by sy bed gaan kyk of
die sang daarvandaan gekom het, maar almal se radios was af. Verder het ek skielik net
hierdie gesig gesien afspeel hier voor my waar ek op ‘n platform gestaan het soos wat jy by
baie wildsplase kry sodat jy rustig oor die landskap na die dierelewe kon kyk, maar al wat
ek gesien het was mense in wit klere wat gestap het na ‘n heuwel in die verte. Wat vir my
baie snaaks was, was dat al hierdie mense wit klere aangehad het en jy net hierdie massas
mense gesien het. Daar was nie een plek waar jy ‘n gaping tussen die mense gehad het nie.
Hettie het later die oggend kom kuier en is na ‘n kort rukkie weer terug huis toe want ek
was nie juis goeie geselskap nie. Ek het net heeltyd geluister na die musiek en my verkyk na
die massas mense. En die beeld het afgespeel half in my kop, want ek kon my oë toemaak en
nogsteeds die beeld sien, of my kop teen die muur druk en dan het ek nogsteeds hierdie
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beeld gesien. Daar was twee persone saam met my op hierdie platform, maar ek het nie met
hulle gepraat nie. Ek het net geweet die een persoon was Moses.


Dit was ook een van die bydraende faktore hoekom ons toe uit die NG Kerk bedank het
aangesien ek een van ons predikante gevra het wat hy dink dit kon beteken, en sy antwoord
basies was dat ek dit moet vergeet en aangaan met my lewe want dit sal my nog van my kop
laat afgaan. ‘n Mooi manier om te sê dit sal my nog in Weskoppies (‘n hospitaal vir mense
met geestelike probleme) laat opeindig. Ek was nogal geskok met sy antwoord aangesien ek
regtig gedink het hy dalk ‘n antwoord sou hê aangesien hy ‘n doktorsgraad in teologie
gehad het.



So dit is maar waar my paadjie met die HERE ‘n drastiese verandering tot gevolg gehad het.
Ek het toe regtig begin om meer uit te vind wat gaan eendag maak dat ek weet ek in die
hemel gaan wees, en waarvoor ek moet oppas dat dit my nie van my bestemming beroof
nie. Gedurende die tyd het ons saam met vriende in die week by ‘n bekende evangelis gaan
leer, en het hy eendag vir my gesê hy sien dat wanneer hy na my kyk ek nogal hoë
standaarde stel om te onderskei tussen Christene en nie-Christene. Hy het dieselfde dag ook
vir Hettie gesê dat hy sien dat sy ‘n baie diep verhouding met die HERE het en dat Hy baie
tevrede met haar is. Vir iemand wat nog nooit so iets ondervind het nie weet ek dit is
moeilik om te verstaan of te begryp.



Ek weet hoe ek die eerste keer wat iemand so iets vir my gesê het amper my melk weg
geskrik het. Ek moes die Sondagaand ‘n leesdiens hou aangesien die proffie wat ek gereël
het om by ons te preek die dag my die Donderdag net laat weet het hy dit nie kon maak nie,
en ek en oom HT besluit het om maar preke voor te lees, iets wat verseker nie in die
gemeente die gewoonte was nie. Die aand na die diens het almal in die konsistorie my gevra
hoekom ek nie vir predikant gaan studeer het nie of sommer nou begin nie aangesien hulle
nie kon agterkom dat ek die preek voorgelees het nie. My antwoord was maar dat dit
moeilik is om op 39 jarige leeftyd eers te begin en ek drie kinders op skool gehad het, en
verseker nie die geldelike vermoë gehad het om dit te doen nie.



‘n Paar weke na die episode is ek en Hettie uitgenooi om saam met ander mense net ‘n aand
na hulle kleuterskool te gaan om net ‘n bietjie saam te bid en te sing. Die vrou wat die
begeleiding gedoen het die aand, het so halfpad skielik ophou klavierspeel en reguit na my
gekyk en gesê sy ervaar dat die HERE nog baie deur my gaan werk en dat Hy my wil
gebruik. Dit was toe dat ek amper my melk weg geskrik het, want ek het nog nooit so iets
beleef nie.



Terug na die tydperk na my operasies in 1995. Daar het ek toe skielik begin om sekere
gedeeltes raak te lees en gevoel ek kon iets daaroor skryf, of net met mense deel. Van dit het
dan ook vir my gevoel soos opdragte wat ek uit die Bybel ondervind het wat die HERE vir
my gegee het. Ek weet dit klink dalk snaaks maar dit is maar hoe my paadjie met die HERE
gewerk het, en was die eerste gedeelte wat Hy my ‘n opdrag gegee het gekom het op 16
April 1996. Ek het nog die boek waarin ek dit neergeskryf het, maar die opdrag was dat ek
die verlossingsboodskap moes verkondig, en dat ek ook herders daarop moet wys dat hulle
nie die skape wat die HERE aan hulle toevertrou het nie, opgepas het nie. (Esegiël 34) Dan
was die laaste gedeelte van die opdrag dat ek ook diegene moet uitwys wys wat ander
Christene verdruk. Die vorige dag het die HERE ‘n gedeelte wat ek nogsteeds vandag ervaar
gegee, en dit was uit Jeremia 45, waar Hy sê dat ek my lewe sal behou.



Vir iemand wat net ses maande vroeër gehoor het dat ek seker nog net ‘n paar jaar oor het
voor my einde sal kom was en is dié woorde nogsteeds iets wat ek elke dag aan vashou.
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Vandag weet ek ook hoekom ek nie vroeër teologie moes gaan studeer het nie, want ek het
toe eers geleer dat baie van dit wat ek toe wel geleer het deur die Bybelskool wat ek by
studeer het, maar dun gesaai is oor wat in die Bybel staan. Dit gaan meer oor hoe die
spesifieke groep glo, hoe om ‘n gemeente te bestuur, oor Grieks en Hebreeus te leer, en nog
baie ander onderwerpe soos wat die verskillende uitkyke is van verskillende genootskappe
en hul interpretasies van die Bybel. So het ek toe na my studies uiteindelik my eie
Bybelskool by ‘n gemeente begin wat vinnig na ‘n nuwe gemeente gelei het, en hoe alles
baie vinnig induie gestort het. Maar ek het daaruit geleer dat ek maar moet fokus op dit wat
my opdrag was, en dit was maar om neer te skryf wat ek by Hom geleer het, Jeremia
30:2 “So spreek die HERE, die God van Israel: Skryf vir jou in ‘n boek al die woorde wat Ek
met jou gespreek het;” en dan het alles half vanself gekom.



Wat toe vir my baie snaaks was is dat die HERE my op ‘n tog deur die Ou Testament gevat
het en soos ek in die begin gesê het, het ek meeste van dit wat ek antwoorde op gesoek het,
in die Ou Testament die antwoorde gekry, en dan eers het ek die bevestiging in die Nuwe
Testament gekry. Daar is wel gedeeltes wat ek nie in die Nuwe Testament voor antwoorde
vind nie, maar wel partykeer bevestiging van Ou Testamentiese leerstellings in wat vandag
bekend staan as die Apokriewe boeke, gekry.



Maar gelukkig het die HERE ook deur ander mense en dan ook deur Jesus self ook baie keer
vir my antwoorde laat kry deur wat hulle gespreek het. Die eerste gedeelte wat ek gekry het
in my soeke hoekom ek altyd in die Ou Testament opgeëindig het, was woorde wat Jesus
self geopper het. Ons almal ken die gelykenis van Lasarus en die ryk jongman, waar die ryk
jongman vra dat iemand na sy broers gestuur word om hulle te waarsku sodat hulle nie
eindig waar hy was nie. Jesus voltooi vir ons die verhaal as volg: “Maar Abraham antwoord:
Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En
nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot
kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár
is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te
stuur— want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in
hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die
Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as
iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na
Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die
dode opstaan.” (Luk 16:25-31)



Die twee gedeeltes wat ek beklemtoon het is nogal baie treffend. Jesus verwys ook daarna
dat ons net Moses en die Profete nodig het, so net die Ou Testament, om te verstaan hoe om
kind van God te word, en dan voltooi Hy dit deur te na Homself te verwys wat uit die dode
sou opstaan en tog het die Jode Hom nie geglo nie.



Dan het Paulus ook ‘n gedeelte vir ons opgeteken in die eerste brief aan die gemeente in
Korinte. “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder
die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk
en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike
drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots
was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is
neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig
moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos
sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en
het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het
nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. En laat ons Christus nie versoek
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soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En
moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die
verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is
opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.” (1Ko
10:1-11)


En dan is daar natuurlik die hele boek aan die Hebreërs wat juis gebruik kan word om soos
Paulus hier bo genoem het, vir ons sovele vrae kan beantwoord indien ons weet hoe die
Jode geglo het. Die boek beskryf juis hoe Christus groter is as enige ander skepsel van die
HERE, en dat Hy deur die Hemelse tabernakel gegaan het met Sy eie bloed om vir ons
sondes te betaal.



Die naam van my eerste boek is dan ook Die Boek van Moses. Dit is beide omdat ek maar
baie uit die Ou Testament verwys, asook ‘n ander baie persoonlike rede. In ons ouerhuis het
ons altyd as iemand iets gesê het wat hy nie dadelik aan die Bybel kon koppel nie, gesê dit
staan in Moses X vers X. So was Moses 3 vers 3 altyd “Moenie worry nie”, so die x’se is dan
met nommers vervang.



Die boek bring my juis by ‘n ander persoon uit, naamlik Markus. Dit is nou die persoon wat
die eerste evangelie geskryf het alhoewel dit nie die eerste boek in die Nuwe Testament is
nie. Markus het saam met Barnabas en Paulus gewerk in die eerste volle gemeente nadat
Barnabas vir Paulus gaan soek het om hom te kom help het om die gemeente op die been te
bring. Dit was ook waar Paulus se bediening begin het. Barnabas en Paulus het toe later van
mekaar geskei: “En ‘n paar dae daarna het Paulus vir Bárnabas gesê: Laat ons teruggaan en
ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te
sien hoe dit met hulle gaan. En Bárnabas wou Johannes, wat Markus genoem word,
saamneem. Maar Paulus het dit nie reg geag om hóm saam te neem wat van Pamfílië af hulle
verlaat het en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Daar het toe ‘n verbittering
ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het; en Bárnabas het Markus saamgeneem en na
Ciprus uitgeseil. Maar Paulus het Silas gekies en afgereis nadat hy deur die broeders aan die
genade van God opgedra was.” (Hnd 15:36-40)



Markus beskryf die gedeelte in die Handelinge van Barnabas as volg. Die aanhaling is in
Engels aangesien ek nie ‘n Afrikaanse kopie het nie, en dit self nog wil vertaal in
Afrikaans: “And I found Paul in bed in Antioch from the toil of the journey, who also seeing
me, was exceedingly grieved on account of my delaying in Pamphylia. And Barnabas
coming, encouraged him, and tasted bread, and he took a little of it. And they preached the
word of the Lord, and enlightened many of the Jews and Greeks. And I only attended to
them, and was afraid of Paul to come near him, both because he held me as having spent
much time in Pamphylia, and because he was quite enraged against me. And I gave
repentance on my knees upon the earth to Paul, and he would not endure it. And when I
remained for three Sabbaths in entreaty and prayer on my knees, I was unable to prevail
upon him about myself; for his great grievance against me was on account of my keeping
several parchments in Pamphylia.



And when it came to pass that they finished teaching in Antioch, on the first of the week
they took counsel together to set out for the places of the East, and after that to go into
Cyprus, and oversee all the churches in which they had spoken the word of God. And
Barnabas entreated Paul to go first to Cyprus, and oversee his own in his village; and Lucius
entreated him to take the oversight of his city Cyrene. And a vision was seen by Paul in
sleep, that he should hasten to Jerusalem, because the brethren expected him there. But
Barnabas urged that they should go to Cyprus, and pass the winter, and then that they
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should go to Jerusalem at the feast. Great contention, therefore, arose between them. And
Barnabas urged me also to accompany them, on account of my being their servant from the
beginning, and on account of my having served them in all Cyprus until they came to Perga
of Pamphylia; and I there had remained many days. But Paul cried out against Barnabas,
saying: It is impossible for him to go with us. And those who were with us there urged me
also to accompany them, because there was a vow upon me to follow them to the end. So
that Paul said to Barnabas: If you want to take John who also is surnamed Mark with you, go
another road; for he shall not come with us. And Barnabas coming to himself, said: The
grace of God does not desert him who has once served the Gospel and journeyed with us. If,
therefore, this be agreeable to you, Father Paul, I take him and go. And he said: Go you in
the grace of Christ, and we in the power of the Spirit.


Therefore, bending their knees, they prayed to God. And Paul, groaning aloud, wept, and in
like manner also Barnabas, saying to one another: It would have been good for us, as at first,
so also at last, to work in common among men; but since it has thus seemed good to you,
Father Paul, pray for me that my labour may be made perfect to commendation: for you
know how I have served you also to the grace of Christ that has been given to you. For I go
to Cyprus, and hasten to be made perfect; for I know that I shall no more see your face, O
Father Paul. And failing on the ground at his feet, he wept long. And Paul said to him: The
Lord stood by me also this night, saying, Do not force Barnabas not to go to Cyprus, for
there it has been prepared for him to enlighten many; and do you also, in the grace that has
been given to you, go to Jerusalem to worship in the holy place, and there it shall be shown
you where your martyrdom has been prepared. And we saluted one another, and Barnabas
took me to himself. “



Na hierdie episode lees ons nooit weer in die Bybel oor Markus of Barnabas nie. Maar
hoekom wil ek nou juis Markus uitsonder. Ons leer dat daar baie persone is wat die laaste
paar verse van Markus nie aanvaar nie aangesien dit nie in sommige geskrifte voorkom nie.
Dit het my ook gepla totdat ek maar na my eie skrywes gekyk het. Dit is so dat van die
artikels en boeke wat ek geskryf het verskillende weergawes is, aangesien ek maar elke nou
en dan iets nuuts raak lees of vir my oopgaan en ek dan die gedeelte by plaas of verander.
Nou neem ek maar aan dat Markus na die episode wat Paulus gehad het toe die adder hom
gebyt het, dit self by sy opname van sy evangelie gevoeg het, want hy het dit immers
eerstehands beleef. So dalk was daar al ander afskrifte wat nie die gedeelte gehad het toe
alreeds in omloop tussen die verskillende gemeentes.



Wanneer ek na die Hebreërs boek kyk, kan ek nie ophou wonder of dit nie dalk ook deur
Markus geskryf is nie, aangesien daar nie eenstemmigheid is oor wie dit geskryf het nie.
Party mense sê dit was Paulus, ander weer Barnabas, maar beide van hulle het Markus as
skrywer gebruik. Lukas het toe saam met Paulus gewerk na hulle elkeen, Paulus en
Barnabas, hulle eie pad gevat het en het Lukas toe sy eie weergawe van die evangelie
geskryf en ook die boek van Handelinge.



Maar wat Markus aanbetref vind ons tog twee verdere boeke wat ook as apokrief bekend
staan wat deur hom geskryf is. Die een is die Handelinge van Barnabas wat beskryf hoe
hulle van Paulus geskei het, wat ek hierbo ‘n gedeelte van aangehaal het, en dan beskryf hoe
hulle in Ciprus gewerk het en hoe Barnabas aan sy einde gekom het deurdat hy deur die
Jode verbrand was, en dan die brief van Barnabas, waar hy die Ou Testament se letterlike
gebeure gebruik en dan die geestelike waarde daaraan koppel. Die Brief van Barnabas moet
nie met die Evangelie van Barnabas verwar word nie wat duidelik eers na 1600 jaar na
Christus geskryf is en deel maak van die boeke wat die Moslems aanhang. Ek moet erken
dat die Brief van Barnabas soveel van my eie interpretasies bevestig het, dat ek dit
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persoonlik glad nie as apokrief sien nie, aangesien dit juis doen wat Paulus vir ons in die
gedeelte wat ek aangehaal het, gedoen het, naamlik om die voorbeeld van Israel voor te hou
en dan die geestelike betekenis daarvan uitlê. Verder is dit juis geskryf aan persone wat met
die Ou Testament bekend was, aangesien dit juis die gedeeltes vir ons verklaar. Dit stem
ook ooreen met wat Lukas geskryf het in Handelinge dat Paulus en Barnabas altyd eers na
die plaaslike sinagoge toe gegaan het en daar die skrifte vir die mense verklaar het. So die
persone het dus reeds die Ou Testament geken en kon dus doen wat ons vind in Handelinge
17: “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe
hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was
edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang
en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook
gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne.” (Hnd
17:10-12)


So dit wil vir my voorkom asof ek tog dalk nie alleen staan deur die Ou Testament te
gebruik nie, aangesien die eerste apostels dit ook gedoen het. Hier volg so ‘n paar
aanhalings uit Handelinge wat wys waar Paulus en Barnabas en al die ander Christene
eerste die evangelie van Jesus aan die Jode verkondig het.



“En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: So het God dan ook aan
die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Die wat dan verstrooi was deur die
verdrukking wat oor Stéfanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenícië en
Ciprus en Antiochíë sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode
alleen. En daar was sommige van hulle, Cipriese en Cirenése manne, wat in Antiochíë
gekom het en met die Griekssprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here
Jesus verkondig het. En die hand van die Here was met hulle, en ‘n groot getal het
gelowig geword en hulle tot die Here bekeer. En die berig hiervan het die gemeente wat
in Jerusalem was, ter ore gekom en hulle het Bárnabas afgestuur om die land deur te gaan
tot by Antiochíë. Toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal
vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly; want hy was ‘n goeie man
en vol van die Heilige Gees en geloof; en ‘n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Toe
vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na
Antiochíë gebring. En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en
aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die
eerste keer Christene genoem.” (Hand 11:18-26)



Hand 13:14 “Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië
aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit.”



Hand 13:42 “En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie
woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word. Hand 13:43 En toe die
sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jodegenote Paulus en
Bárnabas gevolg. Dié het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van
God te bly.”



Hand 14:1 “En op dieselfde wyse het hulle in Ikónium in die sinagoge van die Jode
ingegaan en so gespreek dat ‘n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het.”



Hand 16:1-3 “En hy het in Derbe en Listre aangekom; en daar was ‘n dissipel met die naam
van Timótheüs, seun van ‘n gelowige Joodse vrou, maar van ‘n Griekse vader. Hy het
goeie getuienis gehad van die broeders in Listre en Ikónium. Paulus wou hê dat hy saam
met hom op reis sou gaan, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode wat
in daardie streke was; want hulle het almal geweet dat sy vader ‘n Griek was.”

Die Verbond van Geregtigheid

©Shama Ministries

Bladsy 43



Hand 17:1 “Toe het hulle deur Amfípolis en Apollónië gereis en in Thessaloníka gekom,
waar ‘n sinagoge van die Jode was. Hand 17:2 En volgens sy gewoonte het Paulus na
hulle gegaan en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte Hand 17:3 en dit
uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê: Hierdie Jesus
wat ek aan julle verkondig, is die Christus.”



Hand 17:10 “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa
weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. ”



Hand 17:16 “En terwyl Paulus in Athéne vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig
geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hand 17:17 Hy het toe in die
sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die
mark met die wat hom teëkom. ”



Hand 18:1 “En daarna het Paulus uit Athéne vertrek en in Korinthe gekom. Hand 18:4 En
hy het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. ”



Hand 18:19 “En hy het in Éfese aan kom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge
gegaan en met die Jode gespreek.”



So uit die gedeeltes sien ek nie dat hulle nuwe leerstellings gebring het nie, maar slegs dat
hulle die Profete en Moses verklaar het deur te wys wat Jesus moes kom doen. En dit is
waar ek gewoonlik verskil van baie mense, aangesien ek voel dat indien die eerste Apostels
net Jesus verklaar het uit die Ou Testament, ons nie nou nuwe leerstellings kan bou op wat
Petrus of Paulus geskryf het nie. My standpunt is maar dat die Israeliete en Jode wat geglo
het, die eerste Kerk was en dit geld al van Abraham se tyd. Indien die mense die HERE
verwerp het, vind ons nie dat hulle later in die Ou Testament weer genoem word as deel
van Israel nie, so dit sê dus dat hulle nie deel is en sal wees van die mense wat saam met
Jesus in die hemel sal wees nie.



‘n Goeie voorbeeld hiervan is wat Paulus self ook noem in 1 Korintiërs 10. “Want ek wil nie
hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal
deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal
dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want
hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God
het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in
die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na
slegte dinge soos hulle begerig was nie.” (1Ko 10:1-6)



Dan is daar ook die verhaal in Jeremia waar die wat in Jerusalem agtergebly het na Egipte
toe terug gegaan het. “Daarom, so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Kyk, Ek
rig my aangesig teen julle ten kwade en om die hele Juda uit te roei. En Ek sal die
oorblyfsel van Juda wegneem, wat hulle aangesig gerig het om na Egipteland te trek,
om daar as vreemdelinge te vertoef; en hulle sal almal in Egipteland omkom. Deur
die swaard sal hulle val, deur die hongersnood sal hulle verteer word, groot sowel as
klein; deur die swaard en die hongersnood sal hulle sterwe; en hulle sal ‘n voorwerp
van verwensing, van verbasing en van vervloeking en smaad word. En Ek sal
besoeking doen oor die wat in Egipteland woon, soos Ek besoeking gedoen het oor
Jerusalem deur die swaard, die hongersnood en die pes; sodat daar geeneen sal wees wat
ontvlug of vryraak vir die oorblyfsel van Juda wat in Egipteland gekom het om daar
as vreemdelinge te vertoef nie, dat hulle kan teruggaan in die land Juda waar hulle
siel na verlang om terug te gaan, om daar te woon; want hulle sal nie teruggaan
behalwe enkele vlugtelinge nie.” (Jer 44:11-14) Die enkeles wat wel terug gekeer het was
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Jeremia en sy mense, asook Barug en sy mense. Barug was die persoon wat as skrywer vir
Jeremia opgetree het, en is hulle gedwing om saam terug Egipte toe te gaan.


So wat kan ek nog sê oor my skrywes en standpunte? Nie veel nie, behalwe dat die gedeelte
wat ek vroeër uit Jeremia gekwoteer het, ek eers weer baie jare later na gekyk het nadat ek
seker meeste van die Boek van Moses, my eerste boek, klaar geskryf het. Die gedeelte
bevestig maar waarom ek so glo dat Israel ons voorbeeld in alles is: “So spreek die HERE,
die God van Israel: Skryf vir jou in ‘n boek al die woorde wat Ek met jou gespreek het; want
kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander,
sê die HERE; en Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders gegee het,
en hulle sal dit in besit neem.” (Jer 30:2-3) So die gedeelte verklaar vir my dat ons as
Christene ook eendag ons eie Kanaän, die Nuwe Jerusalem sal beërf, en ons net Israel se
voorbeeld kan volg hoe hulle in Kanaän gekom het. Al hulle foute word vir ons uitgewys, so
dit is vir ons dus baie maklik om te verseker dat ons nie hulle foute begaan nie. So ons het
nie al hierdie geskrifte nodig om te onderhou of aan te glo nie, aangesien ons net deur Israel
se voorbeeld te volg, ons die ewige lewe kan beërwe. Meeste van die persone wat
kommentare geskryf het oor elke vers in die Bybel, is dit eens dat die gedeelte nog nie nooit
vervul is nie. Ek haal hier vir John Gill aan, en wat sy kommentaar daaroor is. “which cannot
be understood of their return from the Babylonish captivity; for, as Kimchi rightly observes,
only Judah and Benjamin returned from thence; and though there were some few of the
other tribes that came with them, especially of the tribe of Levi, yet not sufficient to answer
to so great a prophecy as this, which refers to the same time as that in Hos_3:5; as appears
by comparing that with Jer_30:9; and when, as the Apostle Paul says, “all Israel shall be
saved”, Rom_11:25;”



Dit sluit aan by vers 9 waar Jeremia die volgende sê en verwys na Jesus wat as Koning sal
regeer: “Jer 30:9 Maar hulle sal die HERE hulle God dien en hulle koning Dawid wat Ek vir
hulle sal verwek.” Gelukkig lewe ek nie gedurende die reformasie tydperk nie, want dan sou
meeste van die Kerkvaders my verseker op die brandstapel laat omkom het met my
verduidelikings en sienings, ten spyte van die feit dat Jeremia en al die ander aanhalings juis
verwys na Israel as voorbeeld vir ons. En dit sluit al ons doen en late in, maar dan moet ons
van die gebruike binne konteks lees en verstaan. Want die einste Jeremia vaar ook maar
goed uit teen die volk se gebruike, veral in hoofstuk 7 is daar twee gedeeltes: “So sê die
HERE van die leërskare, die God van Israel: Maak julle weë en julle handelinge goed, dat Ek
julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie—wat sê: Die
HERE se tempel, die HERE se tempel, die HERE se tempel is dit! Maar as julle jul weë en
julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar; vreemdeling,
wees en weduwee nie verdruk nie en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie en
agter ander gode nie aan loop tot julle eie skade nie— dan sal Ek julle laat woon in hierdie
plek, in die land wat Ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu. Kyk, julle vertrou op
bedrieglike woorde wat nie baat nie.” (Jer 7:3-8) en dan die tweede gedeelte uit die
hoofstuk: “So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by
julle slagoffers en eet vleis. Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit
Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met
brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my
stem, dan sal Ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees; en wandel net in die
weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan.” (Jer 7:21-23), en dan volg hoofstuk
21 waar die HERE vir die volk sê dat Hy self teen hulle sal oorlog voer. “So spreek die HERE,
die God van Israel: Kyk, Ek laat die oorlogswapens terugdraai wat in julle hande is,
waarmee julle oorlog voer buitekant die muur teen die koning van Babel en teen die
Chaldeërs wat julle beleër; en Ek sal dit binne-in hierdie stad versamel. En Ek self sal teen
julle oorlog voer met ‘n uitgestrekte hand en ‘n sterke arm, ja, in toorn en in grimmigheid en
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in groot gramskap. En Ek sal die inwoners van hierdie stad verslaan, die mense sowel as die
vee—aan ‘n groot pes sal hulle sterwe. En daarna, spreek die HERE, sal Ek Sedekía, die
koning van Juda, en sy dienaars en die volk—die wat in hierdie stad oorgebly het van die
pes, die swaard en die hongersnood—oorgee in die hand van Nebukadrésar, die koning van
Babel, en in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek; en hy sal
hulle verslaan met die skerpte van die swaard; hy sal geen medelyde met hulle hê of hulle
spaar of hom ontferm nie. En aan hierdie volk moet jy sê: So spreek die HERE: Kyk, Ek hou
julle die weg van die lewe voor én die weg van die dood: hy wat in hierdie stad bly, sal
sterwe deur die swaard of die hongersnood of die pes; maar hy wat uitgaan en oorloop na
die Chaldeërs wat julle beleër, sal lewe, en sy lewe sal vir hom ‘n buit wees. Want Ek het my
aangesig teen hierdie stad gerig ten kwade en nie ten goede nie, spreek die HERE. Dit sal
oorgegee word in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit met vuur verbrand.” (Jer
21:4-10)


So dit is wat my lewe gevorm het en waaroor ek skryf en nog elke dag bestudeer. Een iets
wat ek uitgevind het is dat daar is seker nie ‘n dag wat verloop in my lewe waar ek nie iets
nuut leer of dit hoe ek glo skielik bevestig word deur ‘n ander gedeelte in die Bybel nie.



Daarom kom my eie leuse uit Mattheus 13:52 “Toe sê Hy vir hulle: Daarom is elke
skrifgeleerde wat ‘n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos ‘n
huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring.”



En dan seker die grootste waarheid wat daar is in die Bybel en dit is om gehoorsaam te
wees. Dit is dan ook waar my bediening se naam, Shama, vandaan kom, want die betekenis
van die woord is:



H8085
shâmaʻ, shaw-mah’; a primitive root; to hear intelligently (often with
implication of attention, obedience, etc.; causatively, to tell, etc.):—× attentively, call
(gather)
together, × carefully, × certainly,
consent,
consider,
be
content,
declare, × diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear(-ken, tell), ×indeed,
listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim(-ation), publish,
regard, report, shew (forth), (make a) sound, × surely, tell, understand, whosoever
(heareth), witness.



So dit is my storie en wat ek elke dag probeer uitleef.
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