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1. Inleiding 
 

“ ‘n Psalm van Dawid. HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg 
wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek; wat nie rondgaan met laster op sy 
tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie; in wie se oë die 
verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die HERE vrees; al het hy gesweer tot sy skade, hy 
verander nie; wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. 
Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie.” (Psa 15:1-5) 

Is daar unieke kenmerke wat ons as Christene behoort uit te straal? Anders gestel, moet mense kan sien 
dat ons Christene is sonder om ons eers te vra? Dit is vrae wat my ‘n baie lang tyd besig gehad het. Ek het 
orals gesoek maar nie veel uitstaande kenmerke by gelowige mense gesien nie. Die Bybel verklaar wel, 
soos ons kan sien van die Psalm hierbo, dat daar sulke kenmerke moet wees. Ons lees ook in Maleagi 3 
die volgende: “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”.(Mal 3:18) 

Ek het jare terug op ‘n artikel afgekom het wat die kenmerke van ‘n Christen uitgespel het, en het ek 
regtig vir jare gedink dat die persoon reg is en dat dit nie nodig is om enigiets te verander of by te voeg 
nie. Ek was so in my skik daarmee dat ek ure spandeer het om dit “mooi” te maak. Ek het selfs dae 
daaraan spandeer om dit as ‘n “PowerPoint show” te maak. Dit was so tot en met ‘n week gelede. 

Ek het toe skielik diè week soveel skrifte gekry wat dinge so ‘n bietjie deurmekaar gemaak het. Skielik 
het ek besef dat daar buiten die gedeeltes wat ek so hoog geag het, ‘n baie dieper gedeelte is wat ek 
heeltemal mis gekyk het. Hierdie gedeeltes het my weer laat nadink oor wat die kenmerke dan werklik 
is, en moes ek maar noodgedwonge weer voor begin.  

So wat wil ek eintlik sê? Dat ek nie maar net wat ander persone gedoen het moet aanvaar nie, maar dat 
ek die HERE moet vra wat Hy oor ‘n saak dink. Hy sal vir jou die regte antwoord gee. 

Hoe gaan ek dit dan doen? Ek wil graag na sekere skrifte kyk waar kenmerke vir ons uitlig word, en dit 
dan in verskillende punte behandel. Die grootste gedeeltes van wat ek sal deurgee, gaan dan as direkte 
kwotasies uit die Bybel gestel word, aangesien niemand dit beter kan stel as die oorspronklike skrywers 
van die Bybel nie. 

Ek wil graag begin by Psalm 1. “Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en 
nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die 
wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by 
waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, 
voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal 
die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. 
Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.” (Psalm 
1:1-6)  

Die Psalm hanteer vir my al die kenmerke in oorhoofse gedeeltes. Dit doen ook veel meer vir ons, in dat 
dit die gevolge van beide die regverdige en die goddelose uitspel.  

Kom ons ontleed die Psalm. Wat probeer die Psalm digter ons hier meedeel? Eerstens vind ons dat ons 
leer waar ons nie moet wees nie. Waar is dit? Ons moet nie wandel in die raad van die goddelose nie, en 
ons moet nie staan op die weg van sondaars nie, en ons moet nie sit in die kring van die spotters nie. 
Hierdie klink baie maklik, so dit is nie die probleem nie. 

So waar moet ons wees? “maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.” Dit 
klink vir jou dalk so ‘n bietjie kortaf, maar dit is waar die probleem vir meeste mense ontstaan. Dit deel 
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ons mee dat ons behae moet wees in die wet van die HERE. Maar, soos ons leer uit die Nuwe Testament, 
is die wet nie meer van toepassing nie aangesien Jesus en Paulus dit nietig verklaar het. Of het hulle? 

Toe Moses die tabernakel moes maak, het die HERE hom gewys presies hoe die tabernakel moes lyk. In 
die Allerheiligste het ons gevind dat die verbondsark daar moes wees saam met die wet wat die HERE vir 
Moses gegee het. Toe Jesus gekom het, het Hy verklaar dat Hy die tempel sou vernietig en in drie dae 
weer opbou. Met Sy kruiseging het die skeiding ook tussen die heiligste en allerheiligste geskeur om vir 
ons te kenne te gee dat ons nou self in die allerheiligste kan gaan, sonder dat ons ‘n hoëpriester nodig 
het, want Jesus is ons hoëpriester.  

Maar, die wet se tablette is nie verwoes nie. Nee, dit was nog daar. Dit is die eerste punt.  

Wanneer Jeremia die volk aanspreek oor hulle ongehoorsaamheid, deel hy ons iets mee wat meeste 
persone nooit hoor nie. Ons almal word geleer dat ons deel van die verbond moet word. Maar wat is die 
verbond? Die verbond is oorspronklik ingestel tussen Abraham en die HERE. “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.” (Gen 15:5-6) 
Die resultaat van die verbond was as volg: “en sê: Ek sweer by Myself, spreek die HERE, omdat jy dit 
gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag 
grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou 
nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën 
word, omdat jy na my stem geluister het.” (Gen 22:16-18). Basies leer ons hieruit dat ons kinders van 
God genoem sal word as ons die verbond onderhou, en dit beteken ons moet luister na die stem van die 
HERE. 

Maar nou terug na Jeremia. Hy spreek Israel as volg aan: “Hoor julle die woorde van hierdie verbond, en 
spreek met die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem en sê vir hulle: So spreek die HERE, 
die God van Israel: Vervloek is die man wat nie luister na die woorde van hierdie verbond wat Ek julle 
vaders beveel het op die dag toe Ek hulle uit Egipteland, uit die yster-smeltoond, uitgelei het met die 
woord: Luister na my stem en doen die woorde net soos Ek julle beveel; dan sal julle vir My ‘n volk 
wees, en Ek sal vir julle ‘n God wees— om te bevestig die eed wat Ek vir julle vaders gesweer het om aan 
hulle te gee ‘n land wat oorloop van melk en heuning soos dit vandag is. Toe het ek geantwoord en gesê: 
Amen, o HERE! En die HERE het vir my gesê: Roep al hierdie woorde uit in die stede van Juda en op die 
strate van Jerusalem: Hoor die woorde van hierdie verbond en doen dit. Want Ek het julle vaders 
nadruklik gewaarsku op die dag toe Ek hulle uit Egipteland laat optrek het tot vandag toe, vroeg en laat, 
en gesê: Luister na my stem! Nogtans het hulle nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hulle het 
gewandel elkeen in die verharding van sy bose hart. Daarom het Ek oor hulle gebring al die woorde van 
hierdie verbond wat Ek beveel het om te doen, maar wat hulle nie gedoen het nie. Verder het die HERE 
vir my gesê: Daar is ‘n sameswering ontdek onder die manne van Juda en onder die inwoners van 
Jerusalem: hulle het teruggekeer na die ongeregtighede van hulle voorvaders wat geweier het om na my 
woorde te luister, en agter ander gode aan geloop om dié te dien. Die huis van Israel en die huis van Juda 
het my verbond verbreek wat Ek met hulle vaders gesluit het.” (Jer 11:2-10) 

Gelukkig vind ons ook later in Jeremia dat die HERE verklaar dat Hy ‘n nuwe verbond met ons sal sluit: 
“Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe 
verbond sal sluit; nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand 
gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie—my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék 
gebieder oor hulle was, spreek die HERE. 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.” (Jer 31:31-33) 

Hierdie gedeelte verklaar dat die HERE ‘n nuwe verbond sal sluit, (dit was met Jesus), maar dit verklaar 
nie dat die voorwaarde verander nie. So, dieselfde voorwaarde geld dus vandag nog, naamlik: “Luister 
na my stem en doen die woorde net soos Ek julle beveel”. Hierdie voorwaarde het vir Abraham gegeld, 
so ook vir Israel, en dus ook vir ons vandag.  
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Maar wat beteken dit? Hoe luister ek na die stem van die HERE? Praat die HERE dan nog vandag met my? 
Ons almal word van kleins af geleer dat die Bybel is die Woord van God. So, as ek dus enige antwoord van 
die HERE verlang, moet ek na die Bybel gaan en uitvind wat daaroor geskryf staan. Maar, dit beteken ook 
dat ek die Bybel se gesag moet aanvaar. Indien ek dus wil verklaar dat daar sekere goed nie reg is in die 
Bybel nie, verwerp ek dus die feit dat die Bybel die Woord van God is, en sodoende verwerp ek dus die 
HERE. Dan moet ek ook verstaan dat daar sekere vertalings is wat deur persone vertaal is wat graag 
hulle dogma wou laat geld in ‘n vertaling. In Afrikaans is die 1983 vertaling so ‘n vertaling. Die boodskap 
van geregtigheid is heeltemal vervang met ‘n boodskap van redding, wat verseker nie dieselfde is nie. 
Maar hierdie is nie ‘n boek oor hoekom die nuwe vertaling verkeerd is nie. Daaroor is daar genoeg al oor 
geskryf. Afrikaans is ook nie uniek nie. Daar is tientalle sulke vertalings, meestal in Engels, wat deur 
kerke of instansies uitgereik word wat nou kwansuis hulle standpunt net ‘n bietjie uitlig. 

So om vas te stel wat die Woord dan oor ‘n onderwerp sê, moet ek dit gaan naspeur en dan verg dit dat 
ek so sal optree. Of ek moet breek met iets as dit is wat die Bybel verklaar, of ek moet dit doen as dit is 
wat die Bybel verwag.  

So, om die gedeelte dan saam te vat, beteken dat die eerste kenmerk is om te luister na die stem van die 
HERE en te doen wat Hy gebied. 

In die openings paragraaf het ek aangehaal uit Psalm 15. Hoe lui die Psalm nou weer? “‘n Psalm van 
Dawid. HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en 
geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek; wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, 
sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie; in wie se oë die verworpene 
veragtelik is, maar hy eer die wat die HERE vrees; al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie; wat sy 
geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge 
doen, sal nie wankel in ewigheid nie.” (Psa 15:1-5) 

Hierdie Psalm is vir my regtig die beste definisie van wie ‘n Christen is. Hier word vir ons ‘n hele paar 
kenmerke uitgelig. Ek gaan hulle hier net lys, maar daar sal meer lig op gewerp word in die gedeeltes wat 
hierop volg. Kom ons lys net eers al hierdie kenmerke.  

 

Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen 

wat met sy hart die waarheid spreek 

wat nie rondgaan met laster op sy tong nie 

sy vriend geen kwaad doen 

geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie 

in wie se oë die verworpene veragtelik is 

hy eer die wat die HERE vrees 

al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie 

wat sy geld nie gee op woeker  

geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie 
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Kom ons gaan terug na Psalm 1. Die eerste woord in die Psalm is “Welgeluksalig.” As jou Bybel nie so sê 
nie, is dit omdat die vertalers ‘n woord wat ek baie van hou, uit die Bybel gehaal het omdat hulle nie die 
woord verstaan nie. Wat is die betekenis van die woord? Ons kan dit opbreek in drie dele: 

Wel - Dit gaan goed, jy is liggaamlik goed, jy het nie tekort nie,  

Geluk - Bly, lag, verheug, dit borrel in jou, staat van ekstase, nie vyande nie, 

Salig - Rustig, nie bekommerd nie, ek weet waar ek heengaan as ek sterf. 

So dit beteken dat dit drie maal goed gaan met ons: Liggaam, siel, en gees. 

Hoe kry ons dit reg? 

Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande weë is. Psalms 84:5  (84:6)  

Ek wil dus vir die eerste paar kenmerke die woord welgeluksalig gebruik om die mees belangrikste 
kenmerke uit te lig. Maar eers moet ons die volgende vraag beantwoord. 

Wie is dus ‘n Christen? 

Volgens die Bybel, is ‘n Christen iemand wat sy sondes bely het, glo in die volle boodskap van die Bybel, 
en waar die Gees van Christus, die Heilige Gees, binne in leef, en soos ons nou net gesien het, iemand wat 
doen wat die HERE van ons verwag. 

En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galiléa gekom en die evangelie van die koninkryk van 
God verkondig en gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo 
die evangelie. (Mark. 1:14b,15) 

julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as 
iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. (Rom 8:9) 

En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun 
het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. (1 Joh 5:11,12)   

Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus 
Christus in julle is nie--as julle ten minste nie verwerplik is nie! (2 Kor 13:5) 

Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding 
vind (Joh 10:9) 

Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe 
deur My nie. (Joh 14:6) 

En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees 
van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar 
julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.(Joh 14:16,17) 

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. (Kol 1:26,27)   

Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende 
God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en 
hulle sal vir My 'n volk wees. (2 Kor 6:16) 
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So met dit as agtergrond, kom ons kyk na watter kenmerke ons as Christene dus sal hê wat ons gaan 
onderskei van die mense in die wêreld. 

2. ‘n Persoon deur die Here verlos. 
Welgeluksalig is jy, o Israel! Wie is soos jy? 'n Volk wat deur die HERE verlos is, Deuteronomium 33:29   

¶ 'n Psalm van Dawid; 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde 
bedek is. Ps. 32:1  

 Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen 
bedrog is nie. Ps. 32:2 

¶ Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het. 
Ps. 33:12  

Welgeluksalig is die volk wat die geklank ken; o HERE, hulle wandel in die lig van u aangesig. Ps. 89:15 
¶ (89:16)  

Welgeluksalig is die volk met wie dit so gaan; Welgeluksalig is die volk wie se God die HERE is! Ps. 
144:15   

Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Romeine 4:7   

Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Romeine 4:8   

3. Wat kies om die Here te dien 
¶ Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die 
sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; Ps. 1:1  

Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en 
leuendienaars nie. Ps. 40:4  (40:5)  

Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis; hulle prys U gedurig. Sela.Ps. 84:4  (84:5)  

HERE van die leërskare, Welgeluksalig is die mens wat op U vertrou! Ps. 84:12  (84:13) 

¶ Halleluja! Alef. Welgeluksalig is die man wat die HERE vrees, Bet. wat 'n groot welbehae in sy gebooie 
het. Ps. 112:1  

¶ Alef. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. Ps. 119:1  

Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; Ps. 119:2   

¶ 'n Bedevaartslied Welgeluksalig is elkeen wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel! Ps. 128:1  

¶ Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God, Ps. 
146:5  

4. Wat doen wat die Here verwag 
 

¶ Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die HERE sal hom 
red in die dag van onheil. Ps. 41:1 (41:2)  
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Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen. Ps. 106:3   

Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou; wat die sabbat hou, 
sodat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie. Jesaja 56:2   

nie met oë diens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van 
harte doen (Ef. 6:6) 

Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. (1 Kor. 10:31) 

 En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. (1 Joh. 
2:17) 

laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde (Matt. 6:10) 

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die 
wil don van my Vader wat in die hemele is. (Matt. 7:21) 

Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder. 
(Matt. 12:50) 

 En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie; maar as iemand godvresend is en Sy wil doen, dié 
verhoor Hy. (Joh. 9:31) 

As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My 
dien, sal die Vader hom eer. (Joh. 12:26) 

Vader, verheerlik u Naam! Daar het toe ‘n stem uit die hemel gekom: Ek hét dit verheerlik, en Ek sal dit 
weer verheerlik. (Joh. 12:28) 

 Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees. (Joh. 15:8) 

 Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode 
bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien (1 Tess. 1:9) 

en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot Sy koninkryk en heerlikheid 
roep. (1 Tess. 2:12) 

 Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet. 
(Ps. 50:23) 

 Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde! (Ps. 57:5) 

 Here, my God, ek wil U loof met my hele hart en u Naam vir ewig eer; (Ps. 86:12) 

 Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot 
heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. (Rom. 6:22) 

 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle 
gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. (Rom. 
12:2) 

en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is: Daarom 
sal ek U loof onder die nasies en tot eer van u Naam psalmsing. (Rom. 15:9)  

 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. (1 
Kor. 6:20) 



Kenmerke Van ‘n Christen 

©Shama Ministries                                                                                                    Bladsy 11 van 37 

 
hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet 
geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. (Heb.9:14) 

 Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. 
(Heb. 10:36) 

 Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God 
welbehaaglik dien met eerbied en vrees. (Heb. 12:28) 

 Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam 
bely. (Heb. 13:15) 

 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, 
om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, 
(1 Pet. 2:9) 

 As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat 
God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en 
krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. (1 Pet. 4:11) 

 Dien die HERE met vrees, en juig met bewing. (Psa. 2:11) 

 En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, 
klein en groot! (Open. 19:5) 

5. Besef (kennis, sekere wete) dat die Bybel is die perfekte en enigste 
openbaring van God die Vader, Jesus Christus Sy Seun, die Heilige Gees 
ons Trooster, die waarheid en handleiding aangaande alle dinge 
aangaande die lewe. 

 

o Land, land, land, hoor die woord van die HERE! (Jer 22:29) 

en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in 
Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, 
tot onderwysing in die geregtigheid. (2 Tim 3:15,16)   

Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons 
verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as 
die woord van God wat ook werk in julle wat glo. (1 Tess 2:13) 

Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur 
tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en 
gedagtes van die hart. (Heb 4:12)  

terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif 'n saak van eie uitlegging is nie; want 
geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het 
die heilige mense van God gespreek. (2 Pet 1:20,21)   

Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en 
bemoediging van die Skrifte hoop kan hê. (Rom 15:4) 

Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke 
woord wat deur die mond van God uitgaan.(Mat 4:4) 
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Elke woord van God is gelouter; Hy is 'n skild vir die wat by Hom skuil. (Spr 30:5) 

Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar My woorde sal nooit verbygaan nie. (Luk 21:33)   

En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees--dit is die woord van God— (Ef 
6:17)   

Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom. Want die woorde wat U My gegee het, het Ek 
aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat Ek van U uitgegaan het, en hulle het geglo 
dat U My gestuur het. (Joh 17:7-8)   

En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.  Want as iemand 'n 
hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, dié is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien; 
want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.  Maar hy wat diep insien in die 
volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 
'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. (Jak 1:22-25)    

En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die 
wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor 
hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense 
verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf. (2 Pet 3:15,16) 

Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis 
van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, (2 Pet 1:3) 

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) 

6. Liefde vir en vrees van God bo alles 
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. 
Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil! Ps. 2:12   

Tet. Smaak en sien dat die HERE goed is; Welgeluksalig is die man wat by Hom skuil! Ps. 34:8  (34:9)  

En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te 
wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou 
die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan? (Deut 
10:12,13) 

Wie is soos die HERE onder die hemelinge, 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en 
vreeslik bo almal wat rondom Hom is? (Ps 89:6,7) 

Dien die HERE met vrees, en juig met bewing. (Ps 2:11) 

Laat niemand dan sy naaste verdruk nie, en vrees jy jou God; want Ek is die HERE julle God. (Lev 
25:17) 

Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand. (Spr 9:10) 

In die vrees van die HERE lê 'n sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug 
wees. Die vrees van die HERE is 'n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood af te wyk. (Spr 
14:26,27) 

Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die HERE wyk 'n mens af van die 
kwaad. (Spr 16:6) 
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Laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die HERE. (Spr 
23:17) 

Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.(Deut 
6:5) 

Meester, wat is die groot gebod in die wet?  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met 
jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die eerste en groot gebod. (Mat 22:36-
38) 

En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige 
Here;  en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele 
verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. (Mark 12:29,30) 

Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie 
waardig nie.  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  Wie sy lewe vind, sal 
dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind. (Mattt 10:37-39) 

Ék het lief die wat My liefhet, en die wat My soek, sal My vind. (Spr 8:17) 

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme 
geroep is. (Rom 8:28)   

Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus! (2 Tes 3:5) 

Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.  
Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. (1 Joh 5:2,3) 

en julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus 
tot die ewige lewe verwag. (Judas 21) 

U, vreeslik is U, en wie kan voor u aangesig bestaan as u toorn uitgebreek het? (Ps 76:7) 

Die vrees van die HERE is die beginsel van die wysheid; almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. 
Sy lof bestaan tot in ewigheid. (Ps 111:10). 

Halleluja! Loof, o knegte van die HERE, loof die Naam van die HERE!(Ps 112:1) 

Die HERE het 'n welgevalle in die wat Hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop.  (Ps 147:11) 

Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God 
welbehaaglik dien met eerbied en vrees.  Want onse God is 'n verterende vuur. (Heb 12:28,29) 

En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie,  
maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.(Hand 
10:34,35) 

Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. (Pred 
12:13) 

7. Soek God sonder ophou, groot behoefte om Hom tevrede te stel, en 
deur gebed en studie van Sy Woord, aanhoudend te groei in wysheid 
en kennis van die waarheid. 

Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.(1 Kron. 16:11) 
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Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons. Sela. (Ps 
62:8) 

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee 
sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. (Jak 1:5) 

Dan sal julle daarvandaan die HERE jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel 
soek. (Deut 4:29) 

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n 
beloner is van die wat Hom soek. (Heb. 11:6) 

Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die 
woord van die waarheid reg sny. (2 Tim. 2:15) 

Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het 
hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. (1 Ths. 4:1) 

Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here! (2 Pet. 
1:2) 

 Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan 
Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. (2 Pet. 3:18) 

 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid 
en openbaring in kennis van Hom mag gee, (Ef. 1:17) 

 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie 
opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees 
geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet 
wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, 
behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees 
wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie 
met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons 
geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van 
God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik 
beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand 
beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die 
sin van Christus. (1 Kor. 2:9-16) 

En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy 
die Here sal behaag, (1 Kor. 7:32) 

En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; (Rom. 8:8) 

 Niemand wat ‘n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy 
die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. (2 Tim. 2:4) 

 Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. (Matt. 5:6) 

 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg 
word. (Matt. 6:33) 

sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand; ja, as jy na die insig roep, na die 
verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal 
jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind  (want die HERE gee wysheid, uit sy 
mond kom kennis en verstand, en Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is ‘n skild vir die wat regskape 
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wandel deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar); dan sal jy 
geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid—elke goeie pad. Want wysheid sal in jou hart kom, 
en kennis vir jou siel lieflik wees;  oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak, (Spr 2:2-11) 

Verkry wysheid, verkry insig; vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie:  verlaat dit 
nie, dan sal dit jou bewaar; kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Die beginsel van die wysheid is: 
Verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog; dit sal 
jou eer as jy dit omhels. Dit sal ‘n lieflike krans gee vir jou hoof, dit sal jou ‘n sierlike kroon verskaf. (Spr 
4:5-9) 

Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud. Want wysheid is beter as 
korale, en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie. (Spr. 8:10,11) 

Ék het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind (Spr. 8:17) 
 
Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud, en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer (Spr. 
16:16) 

Wie verstand verkry, het sy lewe lief; hy wat insig bewaar, sal die goeie vind (Spr. 19:8) 

Soos ‘n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God! My siel dors na God, na die 
lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? (Ps.42:1,2) 

Leer ons om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom! (Psa. 90:12) 

 Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry (Spr. 3:13) 

8. ‘n Christen het van hulle sondige lewe afgesien, en hulle vorige sondes 
bely. Die krag van sonde is geheel gebreek, nou eg in hulle denke, 
woorde en optrede – weerstaan alle versoekings – geen verborge 
sondes het oorgebly.  

 
Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, 
want hy is uit God gebore. (1 Joh 3:9) 

Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.(1 Joh 2:6) 

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.  Elkeen wat die sonde doen, 
doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat Hy verskyn het om ons 
sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom nie. Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat 
sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie: wie die 
geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want 
die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van 
die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; 
en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van 
die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy 
broeder nie liefhet nie. (1Joh 3:3-10) 

Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar 
homself, en die Bose het geen vat op hom nie. (1 Joh. 5:18) 

aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet 
gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig 
van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, 
omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor 
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Hom nie meer nie. Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; 
maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. 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? Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde 
was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, 
en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. (Rom. 6:6-18) 

Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot 
heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe (Rom. 6:22) 

Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit 
tot julle beskaming. (1 Kor. 15:34) 

Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: Kyk, jy het gesond geword; moenie meer 
sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. (Joh. 5:14) 

 En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en 
sondig nie meer nie. (Joh. 8:11) 

 Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees 
reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. (2 Kor. 7:1) 

Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. (Matt. 5:48) 

 Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,  
omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig. (1 Pet. 1:15,16) 

 Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie 
na die vlees gely het, opgehou het met die sonde (1 Pet. 4:1) 

 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek 
voor Hom in liefde te wees, (Ef. 1:4) 

en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. (Ef. 
4:24) 

 Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos 
dit die heiliges betaam; (Ef. 5:3) 

 om die dinge waar dit op aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir niemand ‘n aanstoot mag wees 
nie, tot op die dag van Christus (Fil. 1:10) 

 sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom 
en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, (Fil. 2:15) 

 Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik 
voor Hom bevind mag word in vrede. (2 Pet. 3:14) 
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en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en 
vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die 
heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om 
ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie 
werke (Tit. 2:12-14) 

 Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. (Gal. 
5:24) 

As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand 
van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle 
lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal 
julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde 
is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, 
waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër 
gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, 
boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met 
sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die 
beeld van sy Skepper, (Kol. 3:1-10) 

 Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle 
wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur 
die Één, Jesus Christus. (Rom. 5:17) 

Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir 
die sondes meer oor nie, maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die 
teëstanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die 
getuienis van twee of drie; hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God 
vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade 
gesmaad het? Want ons ken Hom wat gesê het: My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here; 
en weer: Die Here sal sy volk oordeel. (Heb. 10:26-30) 

 Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons Sy 
heiligheid kan deelagtig word. (Heb. 12:10) 

Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van 
Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare 
beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle 
die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. (2 Pet. 1:3,4) 

 As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die 
waarheid nie. (1 Joh. 1:6) 

 sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die 
wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy heiliges. (1 Thes. 3:13) 

 Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. (1 Thes. 4:7) 

9. Tevrede met huidige omstandighede, vry van liefde vir geld, en vry van 
gierigheid en hebsug. 

 

Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek 
sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. (Heb. 13:5) 
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Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins. Want ons het niks in die wêreld 
ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, 
moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie 
dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die 
geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van 
die geloof en hulleself met baie smarte deurboor. (1 Tim. 6:6-10) 

 Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede 
waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge 
is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te 
ly. (Fil. 4:11,12) 

 Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of 
oor jul liggaam—wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere 
nie? Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure 
nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle 
kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die 
veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy 
heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is 
en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? Daarom moet julle 
jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie 
dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek 
eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 
(Mat. 6:25-33) 

 Want wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? (Mark. 8:36) 

 En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die 
oorvloed van sy besittings nie. (Luk. 12:15) 

 Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en 
gierigheid, wat afgodediens is (Kol. 3:5) 

 Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer 
verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou 
laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en 
in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite 
werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te 
doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, 
ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; (Rom. 1:26-29) 

 Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel 
het in die koninkryk van Christus en van God nie. (Ef. 5:5) 

 Vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid. (Spr. 23:4) 

10. Geen liefde vir die wêreld en die dinge van die wêreld nie, het van sy 
eie lewe afgesien. 

 

Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die 
liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en 
die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die 
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wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. (1 
Joh. 2:15-17) 

Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? 
Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God. (Jak. 4:4) 

 Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige 
lewe (Joh. 12:25) 

 Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. (Joh. 17:16) 

 Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. (Gal. 
5:24) 

 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. (Gal. 6:14) 

 Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. (Kol. 3:2) 

 Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n skat wat verborge is in die saailand, wat ‘n man kry en 
wegsteek; en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand. Verder 
is die koninkryk van die hemele soos ‘n koopman wat mooi pêrels soek; en toe hy een baie kosbare pêrel 
kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit (Matt. 13:44-46) 

 En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, 
moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; 
maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal 
dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? (Mark. 8:34-36) 

 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle 
gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. (Rom. 12:2) 

 Want baie—van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê—wandel as vyande van die 
kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle 
bedink aardse dinge (Fil. 3:18,19) 

 En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en Hom gevolg. (Luk. 5:11) 

 En Hy sê aan ‘n ander een: Volg My. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan 
begrawe. En Jesus sê vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die 
koninkryk van God. En ‘n ander een het ook gesê: Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te 
neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en 
agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. (Luk. 9:59-62) 

 En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die 
sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. (Luk. 8:14) 

 In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte 
gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat 
sulke dinge sê, verklaar dat hulle ‘n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan dié vaderland waaruit 
hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na ‘n beter 
een, dit is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy 
het vir hulle ‘n stad berei. (Heb. 11:13-16) 

 Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige (Heb. 13:14) 

Leef in onderdanigheid en ootmoet, vry van alle trots. 
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Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in 
onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy 
genade (1 Pet. 5:5,6) 

 Want ‘n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, 
sodat dit verneder kan word; (Jes. 2:12) 

 Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en 
in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die 
nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. (Jes. 57:15) 

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir 
julle siele; (Matt. 11:29) 

Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle 
geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde 
verdra (Efe. 4:1,2) 

 Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die 
hemele. (Matt. 18:4) 

Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word (Matt. 23:12) 

 Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges 
gee Hy genade. (Jak. 4:6) 

 Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog. (Jak. 4:10) 

 Die goddelose, met sy neus in die hoogte, sê: Hy ondersoek nie: daar is geen God nie—dit is al sy 
gedagtes! (Ps. 10:4) 

 Mag die HERE al die vleiende lippe uitroei, die tong wat grootpraat, (Ps. 12:3) 

 Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees. (Ps. 34:18) 

 Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! (Ps. 51:17) 

Want die HERE is verhewe; nogtans sien Hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken Hy uit die verte. 
(Ps. 138:6) 

 Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid en ‘n slegte wandel en ‘n 
huigelagtige mond haat ek. (Spr. 8:13) 

 Kom die vermetelheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenes is wysheid. (Spr. 11:2) 

 Die vrees van die HERE is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf. (Spr. 15:33) 

 Elke hoogmoedige van hart is vir die HERE ‘n gruwel; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. (Spr. 16:5) 

 Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val (Spr. 16:18) 

 Die trotsheid van ‘n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. (Spr. 29:23) 

 Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid 
bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die 
leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. (Mal. 4:1) 
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Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die 
grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. (1 Joh. 2:16) 

 Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as 
homself. (Fil. 2:3) 

so sê die Here HERE: Die tulband moet weg, en die kroon moet af! Dit bly nie so nie: Na bo met wat 
nederig is! Na onder met wat hoog is! (Eze 21:26) 

11. Leerbaar, aanvaar en soek regstellings – kan ook so aan ander doen.  
 

¶ Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet, Ps. 94:12  

¶ En daarom sal die HERE met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom 
verhef om Hom oor julle te ontferm; want die HERE is 'n God van die gerig. Welgeluksalig almal wat op 
Hom wag! Jesaja 30:18  

Welgeluksalig is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan woon in u voorhowe. Ons wil versadig 
word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Ps. 65:4  (65:5)  

Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. (Spr. 19:20) 

 Slaan jy die spotter, dan word die eenvoudige bedagsaam; maar bestraf jy die verstandige, dan sal hy 
kennis verkry. (Spr. 19:25) 

 Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. (Spr. 27:17) 

 Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld 
met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan. (Rom. 15:14) 

 En die dwase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek; en ‘n 
dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te 
onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of 
God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan 
word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. (2 Tim. 2:23-
26) 

 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot 
onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk 
volkome toegerus. (2 Tim. 3:16,17) 

 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en 
lering; (2 Tim. 4:2) 

 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met 
psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. 
(Kol. 3:16) 

Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. (Tit. 2:15) 

 hoe ons, soos julle weet, net soos ‘n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het (1 
Thes. 2:11) 
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12. Verstaan dat God jou gaan onderig en tug om jou karakter te vorm, en 
om jou nader aan Hom te bring. Verstaan ook dat jy baie verdrukking 
sal ervaar ter wille van Hom. 

 

Erken dan in jou hart dat die HERE jou God jou onderrig soos ‘n man sy seun onderrig (Deut. 8:5) 

Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet, (Ps. 94:12) 

 My seun, verag die tug van die HERE nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, want die HERE 
tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ‘n vader die seun in wie hy behae het. (Spr. 3:11,12) 

want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. As julle die tugtiging 
verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle 
sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. 
Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons 
nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want húlle het ons wel ‘n kort 
tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig 
word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; 
later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. (Heb. 12:6-11) 

Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, 
asof iets vreemds oor julle kom nie; maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, 
moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle 
beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God 
op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik. Want 
niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van ‘n 
ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as ‘n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God 
verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as 
dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En 
as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook 
die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie 
dade. (1 Pet. 4:12-19) 

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook 
erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, 
sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die 
teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie (Rom. 8:16-
18) 

 omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook 
vir Hom te ly, (Fil. 1:29) 

en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur 
baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. (Hand 14:22) 

Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en swoeg ons 
deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën; word ons vervolg, ons verdra dit; word 
ons belaster, ons troos; soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot 
nou toe. (1 Kor. 4:11-13) 

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle 
vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan 
troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus 
oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is 
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julle tot troos en redding; en dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons 
ook ondergaan; en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, 
omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. (2 Kor. 1:3-7) 

In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie; 
vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die 
Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. (2 
Kor. 4:8-10) 

 Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om 
Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. (2 Kor. 12:10) 

 Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam 
verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God (2 Tim. 1:8) 

 Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus. (2 Tim. 2:3)  

As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën. (2 Tim. 2:12) 

 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. (2 Tim. 3:12) 

 En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking 
ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, (1 Ths. 1:6) 

 sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie; want julle weet self dat ons 
hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou 
word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. (1 Ths. 3:3,4) 

 As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld 
was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die 
wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n 
Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my 
woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. (Joh. 15:18-20) 

 Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die 
lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. (Jak. 1:12) 

 Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die Naam van die Here 
gespreek het. (Jak. 5:10) 

 En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat 
ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves! (1 Pet. 5:10) 

 sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë jul volharding en geloof onder al julle 
vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur— ‘n teken van die regverdige oordeel van God, dat 
julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly; (2 Ths. 1:4,5) 

 Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande 
beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan 
maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van 
Jesus Christus; (1 Pet. 1:6,7) 

 Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle 
verdra wanneer julle goed doen en ly—dit is genade by God. (1 Pet. 2:20) 

 Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie 
na die vlees gely het, opgehou het met die sonde, (1 Pet. 4:1) 
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sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy 
dood gelykvormig word (Fil. 3:10) 

 En hulle het na hom geluister. En nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hul laat slaan en hulle 
bevel gegee om nie in die Naam van Jesus te spreek nie en hulle laat gaan. Hulle het toe van die Raad af 
weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy Naam oneer te ly. (Hand 5:40,41) 

 Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en jul naam 
weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. Wees bly in daardie dag en spring op, 
want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. (Luk. 
6:22,23) 

 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. (Joh. 16:2) 

13. Stap saam met God, weet dit is moontlik om af te dwaal, besef dat die 
ewige lewe net verseker is met afsterwe.  

En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal 
gered word. (Matt. 10:22) 

Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. (Matt. 24:13) 

 Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word 
uitgekap en in die vuur gegooi. (Matt. 3:10; Luk. 3:9) 

 En dié op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen 
wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. (Luk. 8:13) 

 Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, 
sodat dit meer vrug kan dra. (Joh. 15:2) 

 As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar 
en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. (Joh. 15:6) 

 Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op 
die goedertierenheid en die gestrengheid van God: gestrengheid oor die wat geval het, maar 
goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word. (Rom. 
11:21,22) 

 Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien 
meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie. (2 Pet. 
3:17) 

 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en 
verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang (1 Tim. 4:1) 

 Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy 
van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem 
word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het 
deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar 
vashou; (Heb. 3:12-14) 

 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 
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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) 

Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. 
Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. (Heb. 
10:38,39) 

 As Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik sterwe—en jy waarsku hom nie en spreek nie om die 
goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou 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, 
en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy 
ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered. En as ‘n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer 
en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku 
het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink 
word nie; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige 
nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het; en jy het 
jou siel gered. (Eseg. 3:18-21) 

 Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge 
van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het 
vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van 
die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die 
heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê: Die 
hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol. (2 Pet. 2:20-22) 

 Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe 
nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. (Openb. 3:5) 

 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. (Openb. 3:16) 

14. Hou Bybelse onderskeid met vals persone of teruggevallenes, waarsku 
hulle van God se oordeel in liefde en hoop om hulle weer op te rig.  

 

En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer 
wat julle geleer het, en vermy hulle. Want sulke mense dien nie onse Here Jesus nie, maar hulle eie buik; 
en hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. (Rom. 16:17,18) 

 As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met 
die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike sug 
na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery 
van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid 
winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. (1 Tim. 6:3-5) 

 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself 
wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, 
onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die 
goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n 
gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense 
af. (2 Tim. 3:1-5) 

 En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken dié man en hou geen 
gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. (2 Tess. 3:14) 
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Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie— dit wil sê, nie die hoereerders 
van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle 
uit die wêreld moet uitgaan—  maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan 
hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n 
dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. (1 Kor. 5:9-11) 

 Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en 
doelloos. Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning, 
wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan. (Tit. 3:9-11) 

 Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke 
mens volmaak in Christus Jesus voor te stel; (Kol. 1:28) 

 En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die 
swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. (1 Tess. 5:14) 

 Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met 
trane te vermaan nie. (Hand 20:31) 

 en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. (Ef. 
5:11) 

15. Man is geestelike hoof van die huis, is lief vir en eer sy vrou. 
Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die 
vrou, en God die hoof van Christus. (1 Kor. 11:3) 

Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, 
eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is—sodat julle gebede nie 
verhinder mag word nie. (1 Pet. 3:7) 

 Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie. (Kol. 3:19) 

 Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor 
oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die 
gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en 
sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy 
eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester 
dit, net soos die Here die gemeente. (Ef. 5:25-29) 

 In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou 
moet die man eerbiedig. (Ef. 5:33) 

16. Vroue onderdanigheid tot hulle mans, beskeie in wat sy aantrek en in 
haar voorkoms. 

Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy 
kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. (Gen. 3:16) 

 Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord 
ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul 
reine, godvresende wandel aanskou het. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en 
omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike 
versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Want so het vroeër ook die 
heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig, soos 
Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom heer genoem het; wie se kinders julle geword het as julle 
goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. (1 Pet. 3:1-6) 
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 Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, 
soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. Maar soos die 
gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees. (Ef. 
5:22-24) 

 Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. (Kol. 3:18) 

 Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die 
vrou, en God die hoof van Christus. (1 Kor. 11:3) 

 So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en 
ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie, maar, soos dit vroue betaam wat die 
godsvrug bely, met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die 
vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Want 
Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in 
oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en 
heiligmaking, met ingetoënheid. (1 Tim. 2:9-15) 

 Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan 
baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te 
wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans 
onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. (Tit. 2:3-5) 

17. Kinders gedisiplineerd in onderdanigheid, en geleer in die weg van 
geregtigheid. 

My seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie; (Spr. 1:8) 

 Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. (Spr. 
13:24) 

 Tugtig jou seun, want daar is hoop; maar laat dit nie in jou opkom om hom dood te maak nie. (Spr. 
19:18) 

 Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. 
(Spr. 22:6) 

 As die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder. (Spr. 22:15) 

 Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. (Spr. 23:13) 

 Die roede en die bestraffing gee wysheid; maar ‘n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy 
moeder in die skande. (Spr. 29:15) 

 Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou 
moeder—dit is die eerste gebod met ‘n belofte— sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op 
die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning 
van die Here. (Ef. 6:1-4) 

 Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. (Kol. 3:20) 

 En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp 
en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. (Deut. 6:6,7) 
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18. Hou redelike sorg vir die liggaam, geen afbrekende gewoontes. 
Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die 
tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. (1 Kor. 
3:16,17) 

 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, 
heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. (Rom. 12:1) 

 Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en 
sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. (Luk. 21:34) 

 Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. (Fil. 4:5) 

 Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; dat elkeen van 
julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, (1 Tess. 4:3-4) 

 En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles—húlle nogal om ‘n verwelklike krans te 
ontvang, maar ons ‘n onverwelklike. (1 Kor. 9:25) 

19. Betoon liefde aan, en bou die waarlike liggaam van Christus op, is 
vrugbaar in goeie werke, gee beide tyd en middele aan behoeftige 
broers en ander soos die Gees hom ly. Doen die werk wat die Here 
voorskryf. 

wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning; 
(Rom. 12:10) 

 Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om 
mekaar lief te hê; (1 Tess. 4:9) 

Die broederliefde moet bly. (Heb. 13:1) 

 As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde 
gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart; (1 Pet. 1:22) 

 Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer. (1 Pet. 2:17) 

 Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. (1 Joh. 2:10) 

 Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie 
doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. (1 Joh. 3:10) 

 Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy 
broeder nie liefhet nie, bly in die dood. (1 Joh. 3:14) 

 Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die 
broeders af te lê. (1 Joh. 3:16) 

 As iemand sê: Ek het God lief—en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien 
het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van Hom 
dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê. (1 Joh. 4:20,21) 

 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms 
en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. (Kol. 3:16) 
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Daar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie 
nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is dié lede van die 
liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk; en dié lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, 
beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid, terwyl ons 
sierlike lede dit nie nodig het nie; maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid 
oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede 
gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die 
lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. (1 Kor. 12:20-27) 

 Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, 
maar dien mekaar deur die liefde. (Gal. 5:13) 

 En toe Hy gaan sit het, roep Hy die twaalf en sê vir hulle: As iemand die eerste wil wees, moet hy die 
laaste van almal en almal se dienaar wees. (Mark. 9:35) 

 Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die 
hemele is, verheerlik. (Matt. 5:16) 

 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons 
daarin kan wandel. (Ef. 2:10) 

Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. (Fil. 2:4) 

 As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir 
hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam 
nodig is nie—wat baat dit? (Jak. 2:15,16) 

 Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te 
stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te 
geniet; dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, (1 Tim. 
6:17,18) 

 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. (2 Tim. 3:17) 

 Want Macedónië en Acháje het dit goedgevind om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in 
Jerusalem. Hulle het dit goedgevind, sê ek, en hulle is ook hul skuldenaars; want as die heidene deel 
gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoflike goedere te dien. 
(Rom. 15:26,27) 

 Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die 
Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie (1 Kor. 15:58) 

 Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van 
Galásië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate 
sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. En wanneer ek aangekom het, 
sal ek die persone wat julle goedkeur, met briewe stuur om julle gawe na Jerusalem te bring. (1 Kor. 
16:1-3) 

 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 
‘n blymoedige gewer lief. (2 Kor. 9:7) 

 En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; (Heb. 10:24) 

 en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van 
kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag 
van besoeking. (1 Pet. 2:12) 
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 Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly 
die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die 
daad en in waarheid. (1 Joh. 3:17,18) 

 Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en 
ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. (1 Joh. 4:7,8) 

 Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote 
van die geloof. (Gal. 6:10) 

Betoon jou in alles ‘n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, 
opregtheid. (Tit. 2:7) 

 wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy 
eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. (Tit. 2:14) 

 Dit is ‘n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, 
sorg kan dra om goeie werke voor te staan; dít is wat goed en nuttig is vir die mense. (Tit. 3:8) 

 Ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan, sodat hulle nie 
onvrugbaar mag wees nie. (Tit. 3:14) 

20. Is volkome eerlik in elke aspek, praat slegs die waarheid en leef in 
totale gehoorsaamheid aan die wette van die land behalwe as dit 
ongehoorsaamheid aan God sal beteken. 

 

Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel: trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande 
wat onskuldige bloed vergiet, ‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, 
een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. (Spr. 6:16-19) 

 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet. (Ps. 119:29) 

 o HERE, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong! (Ps. 120:2) 

Valse lippe is vir die HERE ‘n gruwel, maar Hy het ‘n welbehae in die wat getrou handel. (Spr. 12:22) 

 Die regverdige haat leuentaal, maar die goddelose maak gehaat en handel skandelik. (Spr. 13:5) 

Want Hy het gesê: Hulle is tog my volk, kinders wat nie sal lieg nie. So het Hy dan vir hulle ‘n Heiland 
geword. (Jes. 63:8) 

 Maar ‘n sekere man met die naam van Ananías het saam met sy vrou Saffíra ‘n eiendom verkoop, en ook 
met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en ‘n sekere deel gebring en aan die voete van 
die apostels neergelê. Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige 
Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly 
nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart 
voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananías hierdie woorde hoor, 
het hy neergeval en gesterwe; en ‘n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die 
jongmanne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En ná verloop van omtrent drie uur 
kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek: Sê vir my of julle 
die grond vir soveel verkoop het? En sy sê: Ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar: Waarom het julle 
ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is 
by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die 
jongmanne het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. (Hand 5:1-10) 
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Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. (Ef. 
4:25) 

 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het (Kol. 3:9) 

 En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat 
geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. (Open. 21:27) 

 Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars 
en elkeen wat leuens liefhet en doen. (Open. 22:15) 

 Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is 
ook in die grote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle 
die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee? 
(Luk. 16:10-12) 

 vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense; (Rom. 12:17) 

 Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles 
wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. (Fil. 4:8) 

 en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van 
kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van 
besoeking. (1 Pet. 2:12) 

 ‘n Psalm van Dawid. HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg 
wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek; (Ps. 15:1,2) 

 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. 5:8) 

 Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. (Ef. 5:9) 

 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van 
God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van 
God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen 
voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat 
goed is, en jy sal lof van hom ontvang; want hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad 
doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die 
een wat kwaad doen, te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die 
straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars 
van God wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: 
belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. 
(Rom. 13:1-7) 

 Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here—of dit die koning is as 
opperheer, (1 Pet. 2:13) 

 Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid 
tot elke goeie werk; (Tit. 3:1) 

 Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene 
wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir 
julle nie nuttig nie. (Heb. 13:17) 
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 In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word 
vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle 
godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle 
mense gered word en tot kennis van die waarheid kom (1 Tim. 2:1-4) 

21. Tree met versigtigheid op teenoor onvolwasse Christene, sodat hulle 
nie struikel nie. 

En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat ‘n 
mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie; en 
hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die 
huiskneg van ‘n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer; maar hy sal staande bly, 
want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae 
gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot 
eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie 
eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank 
God. Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef 
ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons 
sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer 
lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy 
ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. 
Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal 
God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Laat ons dan mekaar nie meer 
oordeel nie, maar besluit dít liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. 
Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein 
is, vir hom is dit onrein. Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer 
volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie. Laat 
dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie. Want die koninkryk van God is nie 
spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus 
hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge 
stigting dien. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is 
verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of 
iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie. Het jy geloof? 
Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir 
geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles 
wat nie uit die geloof is nie, is sonde. (Rom. 14:1-23) 

 En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie 
onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot 
stigting. (Rom. 15:1,2) 

 Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien ‘n struikelblok word vir die wat swak is nie. 
Want as iemand jou wat kennis het, aan tafel sien in ‘n afgodstempel, sal sy gewete, as hy ‘n swak man is, 
nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie? En moet die swakke broeder vir 
wie Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis? Maar deur so teen die broeders te sondig en 
hulle gewete wat swak is, seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom, as voedsel my broeder laat 
struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. (1 Kor. 8:9-13) 

22. Bring vrugte voort wat by bekering pas – het vorige sondes reggestel 
waar moontlik. 

Dra dan vrugte wat by die bekering pas. (Mt. 3:8) 

Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julleself begin sê: Ons het Abraham as vader nie; 
want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. (Luk. 3:8) 



Kenmerke Van ‘n Christen 

©Shama Ministries                                                                                                    Bladsy 33 van 37 

  

Maar Saggéüs het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die 
armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom: Vandag 
het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is. (Luk. 
19:8,9) 

23. Verstaan dat hierdie dinge gebeur deur onderdanigheid aan Christus, 
en nie deur ons eie kennis, of deur die gehoorsaamheid aan wette en 
reels nie (werke). 

Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly 
nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in 
hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. (Joh. 15:4,5) 

 aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is 
die kennis van sonde. (Rom. 3:20) 

 Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit 
God, (2 Kor. 3:5) 

 En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want My krag word in swakheid volbring. Baie 
liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. (2 Kor. 12:9) 

 terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die 
geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die 
geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees 
geregverdig sal word nie. (Gal. 2:16) 

 Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking 
van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die 
vlees? (Gal. 3:2,3) 

 Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is 
elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.  En dat niemand 
deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe. 
(Gal. 3:10-12) 

 Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval. 
(Gal. 5:4) 

 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en 
heiligmaking en verlossing. (1 Kor. 1:30) 

 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; (Ef. 
2:8,9) 

 en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die 
geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof; (Fil. 3:9) 

Alle regte voorbehou 

Alle Bybeltekste uit die 1953 vertaling. Beklemtoning is self bygevoeg. 
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Donations / Donasies 
We are trying to raise funds to buy a vehicle in order for us to be able to get to the shops 60 km away on 
our own. We lost our car due to what I would call absolutely bad service from a person at a Volvo 
dealership who would not let us use our warrantee when I had to get someone to stop a water leak from 
the air conditioner into the driver side footwell. I was told when I took it in to get fixed that I should have 
used a MIF accredited dealer of which there apparently was two that I could have used. They were Tiger 
Wheel and Tyre and SupaQuick. Now I do not know how someone who fits tyres could work as a 
workshop to temporarily fix my car 120 km from the agent. So I ended up giving the car back to the bank 
when even after paying out of my own pocket to get the car working after it blew a gasket originally after 
the temporary fix, the same thing happened while driving it six months later and blowing the top gasket 
again. So I referred Nedbank to Volvo Eastern Cape and that was the end of the story. But it left me 
without a car, as I am totally disabled due to NET cancer.  

I would also like to say that all my savings for my retirement went down the drain due to Black Economic 
Empowerment (BEE) which is a racially inclusive programme launched by the South African government 
to redress the inequalities of apartheid by giving black people (African, Coloureds and Indians) South 
African citizens economic privileges that were taken away from Whites. As I am white I could not 
continue with my business and when you are dismissed at 49 years old, your savings only last for a few 
years, especially when it was used it to start my own business and was stopped for a second time when I 
was told that I could not continue my business on my own and I had to use consultants that my clients 
wanted which would have bankrupted me within six months. 

So now after 23 years after being diagnosed the first time with NET cancer and nearly six years after 
having had to stop working all together as my condition has deteriorated to a point where I cannot leave 
home without a wheelchair, we would like to get an older car, before electronics, that we can use to move 
around.  

So our aim is to raise around R45,000 or $ 3,000 to be able to achieve this. I was hoping by making my 
books available for free on my website that it would supply us with an income, but now ten years after 
starting it I have only received 1 donation of R50 ($3) despite the fact that more than 1000 books are 
downloaded on a monthly basis. I also designed and made calendars available to our worldwide NET 
cancer community which has now been downloaded more that 1000 per annum without any donation. 

You can either donate on our website which will accept funds in US $ up to a maximum of around $ 600, 
or at our donation page at Payfast which will allow you to donate in ZAR. 

The links are: US Dollars: http://shamaministries.org.za/wp/shop/ 

South African Rands: https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries 
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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/carcinoid-cancer-
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 Nieu- Seeland 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. 

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 

https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries
http://shamaministries.org.za/wp/product/carcinoid-cancer-project/
http://shamaministries.org.za/wp/product/carcinoid-cancer-project/
http://www.shama.org.za/
http://www.shamaministries.blogspot.com/
http://louwrense.blogspot.com/
http://www.shamaministries.org.za/boeke/Jesaja.pdf
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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. 

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 

http://www.shamaministries.org.za/boeke/Die%20Boek%20van%20Moses.pdf
http://www.shamaministries.org.za/boeke/Is%20Egipte%20in%20die%20hemel.pdf
http://www.shamaministries.org.za/boeke/Ontwaak%20Jy%20Wat%20Slaap.pdf
http://www.shamaministries.org.za/boeke/Kenmerke%20van%20'n%20Christen.pdf
http://www.shamaministries.org.za/boeke/Die%20Verbond%20van%20Geregtigheid.pdf
http://www.shamaministries.org.za/boeke/Die%20openbaring%20van%20die%20Openbaring%20van%20Johannes.pdf
http://www.shamaministries.org.za/boeke/Op%20'n%20drafstap%20deur%20Romeine.pdf
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http://www.shamaministries.org.za/boeke/Dreams%20and%20Visions%20-%20A%20Biblical%20Perspective.pdf
http://www.shamaministries.org.za/boeke/THE%20EPISTLE%20OF%20BARNABAS%20-%20Mark.pdf
http://www.shamaministries.org.za/boeke/The%20Shama%20Ministries%20Bible%20Course.pdf
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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 

 

http://shamaministries.org.za/wp/wp-admin/nav-menus.php?edit-menu-item=1292#menu-item-settings-1292
http://shamaministries.org.za/wp/wp-admin/nav-menus.php?edit-menu-item=1029#menu-item-settings-1029
http://shamaministries.org.za/wp/wp-admin/nav-menus.php?edit-menu-item=1091#menu-item-settings-1091
http://shamaministries.org.za/wp/wp-admin/nav-menus.php?edit-menu-item=1092#menu-item-settings-1092
http://shamaministries.org.za/wp/wp-admin/nav-menus.php?edit-menu-item=1313#menu-item-settings-1313
http://shamaministries.org.za/wp/wp-admin/nav-menus.php?edit-menu-item=1094#menu-item-settings-1094
http://shamaministries.org.za/wp/wp-admin/nav-menus.php?edit-menu-item=1101#menu-item-settings-1101
https://www.youtube.com/user/LouwErasmus

