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VOORWOORD 
Dit is inderdaad verblydend om op te merk dat meer en meer publikasies vir die 

onderrig in die Bybelse Geskiedenis die lig sien. Jare lank is die werk van ouers, 

predikante en onderwysers erg bemoeilik deur die gebrek aan geskikte leesstof 

en handboeke hiervoor. Allerlei moontlikhede is van tyd tot tyd oorweeg om 

hierdie tekort die hoof te bied, totdat 'n beroep gedoen is op diegene wat die 

behoefte voel, die aanleg het en in die omstandighede verkeer om sodanige 

werke op eie inisiatief te onderneem. Hierdie oproep begin nou stadig maar 

seker vrugte afwerp. Een van hierdie pogings is die werk van ds. Booyens. 

Hierdie werk bied meer as die blote feite van die Bybelse geskiedenis. Op 

eenvoudige wyse gee die skrywer hierdie geskiedenis as die draer van die 

Godsopenbaring, sodat kinders van 12 tot 14 jaar die dieper betekenis van die 

gebeurtenisse wat hulle van kleins af uit die Bybel geleer het, kan verstaan. En 

dit is dan ook juis die behoefte van daardie ontwikkelingsjare om dieper te 

grawe as die blote feite. In 'n eenvoudige taal, maklike styl en kort, kragtige 

sinne laat die skrywer die groot waarhede van God se Woord ook tot hierdie 

jeugdiges spreek. 

In 'n negentigtal hoofstukke behandel die skrywer die hele Verbonds-

geskiedenis. As ons nou in terme van die katkisasie dink, dek hierdie boek dan 

'n termyn van drie jaar. Ingeskakel by die katkisasie-organisasie pas dit goed 

aan by die indeling van siklusse van drie jaar: vir elke jaar is daar dan dertig 

hoofstukke wat deurgewerk kan word, en dit is min of meer die aantal Sondae 

waaroor ons per jaar beskik. Kragtens die inhoud en die wyse van aanbieding 

sou ek meen dat dit geskik sal wees vir klas 3, d.w.s. kinders van 12 tot 14 jaar. 

Die gebruik van 'n leerboek soos hierdie hou baie voordele vir die leerling in, 

waarvan die belangrikste is dat dit hom in staat stel om gereelde voorbereiding 

en veral hersiening te doen. Daarbenewens is dit vir die ouer baie waardevol by 

die huiskatkisasie, wat in ons tyd so skromelik verwaarloos word; in die hoër 

standerds van die laerskool en die laer standerds van die middelbare skool kan 

sowel onderwyser as kind dit vrugbaar gebruik, trouens, dit is m.i. een van die 

beste van hierdie soort werke wat ons besit. 

Mag die Here sy seën op hierdie boek gebied, sodat dit ook waarlik instrument 

in sy hand sal wees ter uitbreiding van die koninkryk van God op aarde. 

H.J.J. Bingle 

Potchefstroom 28 Junie 1962 
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Hoofstuk 1 Die Bybel is die Woord van God 
1. Hoe het die Bybel ontstaan? 

Die dinge wat in die Bybel meegedeel word, noem ons openbaringsgeskiedenis. 

Dit beteken dat daarin aan ons iets vertel word wat ons anders nie sou geweet 

het nie. Daarom is die Bybel vir ons so ’n belangrike Boek. Die Here praat 

daarin met ons. Die mense wat die Bybel geskryf het, is só deur die Here gelei 

dat hulle sy Woord opgeskryf het, soos Paulus in 2 Timotheüs 3:16 sê: “Die 

hele Skrif is deur God ingegee.” Daarom glo ons dat die Bybel die Woord van 

God is. 

2. Waarom is dit nodig dat ons die Bybel moet ken? 

As ons die Bybel nie ken nie, ken ons die Here ook nie. Want in die Bybel leer 

ons wie Hy is. En dit is nodig dat ons Hom moet ken. ’n Mens kan mos nie 

iemand liefhê wat jy nie ken nie. En nou weet ons dat die Here ons liefhet. Juis 

daarom het Hy die Bybel aan ons gegee. Anders sou ons Hom nooit geken het 

nie. En dan sou ons ook nie geweet het wat om te doen om salig te word nie. 

Ons weet dat mense wat die Bybel nie ken nie, vir hulle afgode maak. In die ou 

tyd het mense die son en die maan aanbid, want hulle het gedink dat die son en 

die maan gode is wat hulle gemaak het en hulle versorg het. Ons wat die Bybel 

het, weet nou dat hulle afgode aanbid het, omdat die Here ook die son en die 

maan gemaak het. Hulle is die handewerk van die Here en geen gode nie. 

Omdat die Here ons gemaak het, wil Hy hê ons moet Hom ken en Hom liefhê 

en aan Hom gehoorsaam wees. Dit alles lees ons in die Bybel. Hy sê aan ons 

wie Hy is: ons Skepper en hemelse Vader. Daarom moet ons Hom liefhê. En 

ons moet Hom nog baie meer liefhê omdat Hy ons van ons sondes verlos het 

deur sy Seun, Jesus Christus. Maar omdat ons nou weet dat Hy ons Vader is, 

moet ons ook aan Hom gehoorsaam wees en Hom dien. En hoe ons Hom moet 

dien, leer ons ook uit die Bybel. Die Woord van God sê vir ons: “Kom, kinders, 

luister na my; ek wil julle die vrees van die Here leer” (Ps. 34:12). 

3. Hoe weet ons dat die Bybel die Woord van God is? 

Hoe weet ons dat die Bybel nie ook maar ’n storieboek is soos baie ander boeke 

nie? Hierop kan ons antwoord dat ons glo dat die Bybel die Woord van God is. 

Hoe weet ek wie my ouers is? Ek glo dat hulle my ouers is, omdat hulle vir my 

so sê. En nou weet ek ook dat die Bybel die Woord van God is, omdat die Bybel 

self so sê. Dit is ook nie alleen die Bybel wat so sê nie, maar die Heilige Gees sê 

ook in my hart dat dit so is. Dit is wat dit beteken om te glo. Ek hoor in die 

Bybel die stem van my hemelse Vader. “Die wat uit God is, luister na die 

woorde van God” (Joh. 8:47). 
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4. Hoe het die Here die Bybel aan ons gegee? 

Die Here het mense gebruik om sy Woord vir ons op te skrywe, soos ons lees in 

2 Petrus 1:21: “Deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God 

gespreek.” Die Bybelskrywers skrywe nou maar elkeen op sy eie manier, en tog 

sien ons dwarsdeur die Bybel dat dit die Woord van die Here is waarmee ons te 

doen het. Hulle skrywe dinge wat hulle gehoor en gesien en selfs in ander boeke 

gelees het, maar die Heilige Gees lei hulle so dat dit alles die ware Woord van 

die Here bly. 

5. Die Woord van God bly ewig waar 

Die profeet Jesaja sê: “Die Woord van onse God hou stand in ewigheid” (Jes. 

40:8). Daar was al baie slim en geleerde mense in die wêreld. Party van hulle 

het met die Bybel gespot. Hulle het gedink dat die wetenskap en die geleerdheid 

sal maak dat die mense nie meer die Bybel glo nie. Tog is daar nog miljoene 

mense wat die Bybel liefhet en daarvolgens lewe. So sal dit ook altyd bly, totdat 

die Here Jesus eenmaal op die wolke van die hemel verskyn en die aardse lewe 

sal ophou om te bestaan. 

6. Die Bybel is duidelik 

Die Roomse Kerk sê dat die Bybel te moeilik is vir die gewone mense; hulle 

kan dit nie verstaan nie. Daarom kan alleen hulle priesters die Bybel lees en 

verstaan. Julle weet dat dit nie waar is nie. Die Bybel is so duidelik dat selfs ’n 

kind daarin kan leer hoe hy die Here moet dien. Daarom kan die Here Jesus in 

Mattheus 11:25 sê: “Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U 

hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies 

openbaar het.” 

7. Wat leer ons nou alles in die Bybel? 

a) Ons leer in die Bybel wie die Here is. 

b) In die Bybel leer ons ook waar al die dinge vandaan kom. God het alles 

geskape. 

c) Verder word aan ons verhaal waarom ons sonde doen. Ons eerste voorouers, 

Adam en Eva, was ongehoorsaam aan die Here, en nou is al hulle kinders 

ook so. 

d) Ons leer ook in die Bybel wat die Here gedoen het en wat Hy nog doen om 

ons te verlos. Amper die hele Bybel is vol hiervan. Dwarsdeur die Ou 

Testament hoor ons dat daar eenmaal ’n Verlosser sal kom, en in die Nuwe 

Testament lees ons hoe Hy gekom het. Hy is onse Here Jesus Christus. 

e) Verder deel die Bybel aan ons mee wat eenmaal van al die dinge wat ons 

sien en van al die mense sal word. Die mense wat in die Here glo, gaan na 

die Here toe, en die ander wat Hom nie liefhet nie, gaan vir altyd verlore. 
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Aantekeninge: 

Lees Nederlandse Geloofsbelydenis Art. 2–7. 

Hoofstuk 2 Wie het al hierdie dinge geskape? 
(Genesis 1 en 2) 

1. Die Skepper   

“In die Begin het God die hemel en die aarde geskape.” So begin die Bybel. Die 

eerste boek van die Bybel is Genesis, wat “geboorte” of “begin” beteken. Ons 

sien die lig daarbo: die son, maan en sterre; ons sien berge en riviere, rotse en 

klowe en pragtige valleie met vrugbare grond. Ons staan aan die strand by die 

see en kyk in verwondering hoe die golwe aanhou woel. En dan dink ons nie 

altyd aan die magtige Skepper wat dit alles gemaak het nie. Ons vergeet baie 

keer dat Hy, die grote God, nog alles deur sy groot krag en wysheid onderhou 

en regeer. 

2. Hoe die Here geskape het 

Die woord skep beteken om iets uit niks te maak. Dit kan geen mens regkry nie. 

Dat die mens ’n motor kan maak, wys wel dat hy baie slim is. Maar hy sou dit 

nie kon gemaak het as hy nie yster gehad het nie En wie het die yster gemaak? 

Die Here het dit gemaak. Die Here alleen kan iets uit niks maak. En nou lees 

ons in die Bybel dat die Here maar net gespreek het, en toe was die dinge daar. 

In die begin het die Here die hemel en die aarde gemaak, en dit was woes en 

leeg. En toe sê die Here: “Laat daar lig wees.” En die lig het oor alles geskyn. 

Daarna volg die een dag op die ander: Op die tweede dag sê die Here: “Laat 

daar ’n uitspansel wees.” En dit was so. Bokant die aarde sien ons die blou lug. 

Dan kom die derde dag: Die Here spreek weer, en daar kom die berge en die 

droë grond op uit die waters, wat nog die hele aarde bedek het, en daar kom see 

en droë land. Dan spreek die Here nog op dieselfde dag verder. Hy sê: “Laat die 

aarde voortbring grasspruitjies en plante en bome.” En dan lyk dit skielik of die 

droë grond in verskillende kleure geklee word, want bome en plante en gras 

groei op die kaal grond. Op die vierde dag maak die Here die son en die maan 

en die sterre. Die skepping van die Here word al mooier en voller. Op die vyfde 

dag maak God die visse en seediere en voëls. Groot en klein visse swem in die 

seë en riviere, en in die blou lug vlieg voëls van alle soorte en kleure. 

Eindelik breek die sesde dag aan. Die Here se skeppingswerk is byna klaar. Eers 

maak Hy al die diere van die aarde, volgens hulle soorte. Maar dan kom daar 

nog iets kort op die aarde: wie gaan oor al die dinge regeer? En dan maak die 

Here die mens. Hom noem ons die “kroon van God se skepping.” Die mens is 

die kroon, omdat die Here die mens gemaak het om oor alles te regeer. 
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3. Hoe die Here die mens gemaak het 

Voordat die Here die mens maak, lees ons in die Bybel hoe die Here eers met 

Homself raad hou: “Laat Ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis,” sê 

Hy. Dan maak Hy die mens uit die stof van die aarde, en Hy blaas die asem van 

die lewe in sy neus. By die diere het Hy net gespreek en hulle was daar, maar by 

die mens is dit anders. Die Bybel vertel presies hoe hy gemaak is. Die Here het 

die mens geskape na siel en liggaam. Die mens het baie meer besit as die diere. 

Hy is ook geskape om ewig te lewe. Hy besit onsterflikheid. Verder is die mens 

gemaak na die beeld van God. Ons moet dit nie so verstaan dat die mens ’n 

sigbare beeld van God besit het nie. Nee, die mens het in sy gees, sy innerlike, 

die beeld van God vertoon. Die mens het ’n verstand ontvang om God te ken. 

Hy het ’n hart ontvang om God lief te hê en hy het Hom gewilliglik gedien met 

al sy kragte. Hierdie eerste mens wat God geskape het, was goed, omdat hy die 

beeld van God ontvang het, want God is goed. So lees ons in Genesis 1:31: 

“Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en — dit was baie goed.” Ook die 

mens was baie goed. 

4. Die mens regeer oor alles 

Die hele aarde was mooi en vrugbaar. Dit was nie nodig vir die mens om te 

ploeg en te saai of om water te lei en bossies uit te roei nie. Maar nou plant die 

Here nog ’n buitengewoon mooi tuin vir mens om in te bly, en dit word die 

paradys genoem. Daarin is allerhande plante en bome met lekker vrugte. Deur 

die paradys loop ’n rivier wat in vier lope verdeel, en hulle word genoem die 

Pison, die Gihon, die Hiddekel1 en die Frat. In die middel van die tuin plant die 

Here twee besondere bome: die boom van die lewe en die boom van die kennis 

van goed en kwaad. Hierdie tuin moes die mens nou bewerk en bewaak. Van al 

die vrugte in die tuin kon hy eet, behalwe van die boom van die kennis van goed 

en kwaad. As hy daarvan eet, sou hy sterwe, het die Here gesê. 

Die mens regeer oor alles, daarom gee hy aan al die diere hulle name. Maar tog 

was die mens alleen; hy het geen maat gehad wat by hom pas nie. Daarom laat 

die Here hom in ’n diep slaap val, en terwyl hy slaap, maak Hy vir hom uit een 

van sy ribbebene ’n maat wat by hom pas. So skep die Here ook die vrou vir die 

mens. Hierdie eerste mens se naam was Adam en sy vrou s’n Eva. Hulle woon 

saam in die paradys of die tuin van Eden. 

5. Op die sewende dag het die Here gerus 

Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en — dit was baie goed. En God het op 

die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag 

gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën 

en dit geheilig. Daarom het ons ook nog een dag in die week ’n rusdag. By ons 

is dit nie meer die sewende dag nie, maar die eerste dag van die week, Sondag, 

 
1 Tigris in 1983 vertaling. Verwys na die lys agter in die boek vir veranderde eie- en plekname in die 1983 

vertaling. 
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omdat die Here Jesus op die eerste dag van die week uit die dode opgestaan het. 

Vir ons is die rusdag ook nie ’n dag van niksdoen nie, maar ons moet besig 

wees met die dinge van ons hemelse Vader, want Hy werk ook nog omdat Hy 

alles onderhou en bestuur. 

Hoofstuk 3 Sondeval en straf 
(Genesis 3) 

1. Werkverbond 

Die Here het met Adam ’n verbond of ’n ooreenkoms gesluit. As hy 

gehoorsaam was aan die Here, dan sou hy vir ewig op die aarde lewe sonder 

sonde en swaarkry. As tekens van hierdie verbond het die twee bome in die 

paradys gestaan: die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed 

en kwaad. Hierdie ooreenkoms noem ons die werkverbond. Adam moet werk 

om die ewige lewe te verwerf. 

2. Die slang 

In die skepping van die Here het egter ’n wanklank gekom. Die Here het, toe 

Hy die hemel en die aarde gemaak het, ook engele geskape. Hulle is goeie 

geeste wat die Here altyd dien. Een van hulle het hoogmoedig geword en in 

opstand teen die Here gekom. Hy het ook ’n menigte ander engele saam met 

hom verlei. Dit is die duiwel en die bose geeste. Die duiwel begeer van toe af 

net een ding, en dit is om die Here en sy skepping kwaad aan te doen. In die 

hemel kon die duiwel en sy bose geeste nie daarin slaag nie. Daarom het hy toe 

na die aarde gekom om Adam en Eva te verlei. So wou hy die werk van die 

Here vernietig. Hy verskyn nie aan Adam soos hy werklik is nie, maar hy 

gebruik die slang om die mens te verlei. 

3. Sondeval 

Die slang kom by Eva en begin met haar praat. Wonderlik is dit dat Eva nie 

onraad merk nie, want waar het jy nou al ’n slang gesien wat kan praat? “Het 

God werklik gesê dat julle nie van al die bome in die tuin mag eet nie?” vra hy. 

Pas op, Eva! 

Moet hom nie eens antwoord nie! Hy wil hê jy moet twyfel aan die gebod van 

die Here! Maar, helaas, Eva praat met hom. “Van die vrugte van die bome in die 

tuin mag ons eet. Net van die een boom in die middel van die tuin mag ons nie 

eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal ons sterwe, het God gesê.” Dit blyk uit 

haar woorde dat sy al klaar wonder of dit dan reg was van die Here om hulle te 

verbied om ook van dié een boom te eet. Dan sê die slang reguit vir haar dat dit 

wat die Here gesê het, nie waar is nie: “Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God 

weet dat julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad 

te ken.” Die Here het wel gesê dat julle sal doodgaan, maar dit is nie waar nie, 

sê die Bose. (Gen. 3:2-5) 
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Eva kyk na die vrugte. Hulle lyk mooi en lekker. Sy begeer om daarvan te eet. 

Dink net, die slang sê dat sy soos God sal word. En dan pluk sy en eet daarvan. 

Sy gee ook vir Adam, en hy eet. Maar nou merk hulle hulle ongeluk. Die Here 

het die waarheid gesê: Hulle sal sterwe. Hulle val nie dadelik dood op die grond 

neer nie, maar die band van liefde wat hulle met die Here verbind het, is dadelik 

gebreek. Hulle lewe nou in die dood. Hulle is dood in sonde en misdade. Later 

sou hulle liggame sterwe. Toe sien hulle alles anders. Ook as hulle na hulleself 

kyk, kry hulle skaam. En hulle maak vir hulle rokke van vyeblare om hulle 

liggame te bedek. 

4. Sonde is ongehoorsaamheid 

Daarop kom die Here na Adam en Eva toe. Hy weet wat hulle gedoen het, want 

Hy weet alles. Tog kom Hy nog na hulle toe, omdat Hy hulle nog nie wou 

verwerp nie. Maar toe hulle gewaar dat Hy kom, terwyl Hy in die aandwindjie 

in die tuin wandel, het hulle probeer om vir Hom weg te kruip. Net asof ’n mens 

vir die alwetende God kan wegkruip! En dan roep Hy na Adam: “Waar is jy?” 

“Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek 

my verberg,” antwoord Adam. “Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het 

jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?” 

Die Here het aan Adam, sy kind, ’n bevel gegee en hy was ongehoorsaam. Dit 

was sy sonde, en dit is nog altyd die begin van alle sonde: ongehoorsaamheid. 

5. Die moederbelofte 

Daarop beskuldig Adam vir Eva. Sy het vir hom van die vrugte gegee, en hy het 

geëet. Eva beskuldig weer die slang. Hy het haar verlei, en sy het geëet. Die 

Here bestraf dan elkeen om die beurt. Vreeslik is die straf, maar tog ook 

genadig. 

Vir die slang sê Hy: “Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en 

al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet. En Ek sal 

vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal 

jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.” Hierdie vloek oor die 

slang noem ons die moederbelofte. Dit is die begin of eerste van alle beloftes 

dat daar eenmaal ’n Verlosser sou kom, daarom noem ons dit die 

moederbelofte. Ons moet onthou dat die Here hier in werklikheid ’n vloek 

uitspreek oor die duiwel. Die duiwel het probeer om Adam en Eva sy vriende te 

maak en die vyande van die Here. Die Here sê egter dat die vrou en haar 

nageslag vyande van die duiwel sou wees. Verder sal een uit die geslag van die 

vrou die kop van die slang vermorsel. Hierdie belofte gee vir Adam en Eva 

weer hoop. Eenmaal sou daar Iemand kom wat hulle weer verlos van die mag 

van die duiwel. Hier het ons die eerste belofte dat daar ’n Verlosser sou kom. 

(Gen. 3:15) 
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6. Die gevolge van die sonde 

Die Here is genadig, maar Hy is ook regverdig. Sonde kan nie ongestraf bly nie. 

Daarom ontvang Adam en Eva hulle straf op hulle ongehoorsaamheid. Vir Eva 

sê Hy: “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.” Adam se straf is: “Vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal 

jy daarvan eet al die dae van jou lewe. In die sweet van jou aangesig sal jy 

brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof 

is jy en tot stof sal jy terugkeer.” 

So het die ellende in die wêreld gekom: moeite en smarte en dood. Selfs in die 

natuur kom die dood. Dink maar aan droogte en plae, aan siekte en lyding. Die 

grootste van alle ellende is egter ons sonde. Nou kan ons nie meer vanself die 

Here liefhê en Hom dien nie. Nou moet die Here eers deur die wedergeboorte 

ons hart verander sodat ons Hom weer kan ken, liefhê en dien. 

Hierna is Adam en Eva uit die paradys verdrywe, sodat hulle nie van die boom 

van die lewe eet en vir ewig in sonde en ellende lewe nie. 

Hoofstuk 4 Paradys tot Sondvloed 
(Genesis 4–11) 

1. Kain en Abel   

Hoe goed is die Here vir die sondige mens! Adam en Eva was ongehoorsaam, 

en tog laat die Here hulle nie aan hulleself oor nie. Hy skenk aan hulle ook nog 

die vreugde om kindertjies te mag hê. Adam swoeg en sweet, en Eva het smarte, 

maar hulle smaak ook die vreugde om ouers te wees. Hulle eersteling noem 

hulle Kain wat “verworwene” beteken. Hulle het seker verwag dat hy die kop 

van die slang, die duiwel, sou vermorsel. Hulle tweede kind noem hulle Abel, 

wat “vergeefs” beteken. Miskien het hulle klaar daaraan begin twyfel of hulle 

ooit weer die paradys sou ontvang. Kain word ’n landbouer en Abel ’n 

skaapherder. 

Eendag gaan Kain en Abel vir die Here offer. ’n Offer is ’n gawe of ’n geskenk 

aan die Here. Daar is hoofsaaklik twee soorte offers: dankoffers en skuld of 

soenoffers. Met ’n dankoffer wou hulle aan die Here wys hoe dankbaar hulle is 

vir al sy goedheid. Wanneer die offer dan verbrand word, beteken dit dat die 

mens se hart self van dankbaarheid brand. Met die skuld of soenoffers wou 

hulle te kenne gee dat hulle berou het oor hulle sondes; dat hulle eintlik self die 

dood verdien, maar dat hulle nou ’n dier in hulle plek slag, doodmaak. Hy 

betaal dan eintlik met sy bloed vir hulle sondes. Hierdie soenoffers het egter in 

werklikheid nie self vir die sondes betaal nie, maar geprofeteer van ander bloed, 

die bloed van die Here Jesus waarmee Hy vir ons sondes betaal het. 

Kain offer van die vrugte van sy land, en Abel offer van die eersgeborenes van 

sy kleinvee. Die Here openbaar aan hulle dat Hy Abel se offer aanneem, maar 
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Kain s’n verwerp. Dit maak Kain baie kwaad. Dit loop daarop uit dat hy vir 

Abel doodslaan toe hulle alleen in die veld was. So was die eerste kind wat op 

aarde gebore is, nie die verlosser soos sy ouers gehoop het nie, maar ’n 

moordenaar. 

2. Twee geslagte gaan uitmekaar 

Hierop het die Here Kain vervloek omdat hy sy broer vermoor het. Kain vlug 

toe weg na die land Nod. Daar is sy eersgeborene, Henog, gebore. Kain bou hier 

’n stad wat hy ook Henog noem. Sy geslag het in die omgewing gebly. Hulle 

het hulle nie aan die Here en sy diens gesteur nie, maar vir hulle 

musiekinstrumente gemaak om hulle te vermaak en wapens om hulle mag te 

laat geld. 

Vir Adam en Eva is nog ’n seun gebore wie se naam aan ons bekend is, naamlik 

Set. Behalwe Set het hulle ook nog ander seuns en dogters gehad. Die geslag 

van Set het die Here gevrees en aangeroep. So weet ons byvoorbeeld dat Henog, 

uit die geslag van Set, met God gewandel het en selfs nie gesterwe het nie, maar 

lewend in die hemel opgeneem is. 

3. Die twee geslagte vermeng 

Die mense het meer geword op die aarde. Die nageslag van Set het die nageslag 

van Kain opgesoek. Hulle het bevriend geraak, en hulle seuns en dogters het 

met mekaar getrou. Die gevolg was dat die hele menslike geslag die diens van 

die Here verlaat het. Dit is daarom dat die Bybel ons so ernstig vermaan om nie 

met ’n ongelowige te trou nie. Die kinders uit so ’n huwelik gaan gewoonlik die 

verkeerde pad op. Ja, as mense het hulle alle rede gehad om trots te wees, want 

die kinders was mooi en die seuns het opgegroei tot reuse; hulle was sterk en 

gespierd — regte kragmense. In die oë van die Here was hulle egter verwerplik. 

4. Die Sondvloed 

Daar was nog een man wat die Here gevrees het. Dit was Noag. Hy het met die 

ander oor hulle goddeloosheid gepraat, maar hulle het hulle nie daaraan gesteur 

nie en Noag bespot. Veral toe hy, op bevel die Here, die ark begin bou, was dit 

vir die mense ’n groot grap. Waar het jy al gesien dat ’n mens ’n skip op droë 

grond bou? Noag het egter geweet dat die Here se oordeel aan die kom was. 

Voor hulle oë het Noag die ark voltooi. Hy het sewe paar van al die rein diere in 

die ark geneem en een paar van al die onrein diere. Daarop gaan hy en sy gesin, 

dit is sy vrou en drie seuns: Sem, Gam en Jafet, en hulle vrouens, ook in die ark. 

Die Here het self die ark gesluit. Toe breek die groot watervloed oor die aarde 

los. Die reën het veertig dae en veertig nagte aangehou. Alle mense buite die ark 

het verdrink. Alleen Noag en sy gesin het oorgebly. 

5. Noag gaan uit die ark 

Meer as ’n jaar het Noag in die ark gebly. Eindelik het die water genoegsaam 

weggedroog dat hy met sy huisgesin die ark wat op die berg Ararat gerus het, 
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kon verlaat. Dadelik het hy vir die Here ’n altaar gebou en ’n offer gebring. Die 

Here het hier met Noag ’n verbond gesluit. Ons noem dit die natuurverbond. 

Die Here het naamlik aan Noag belowe dat die aarde nie weer deur water sou 

vergaan nie. As teken dat die Here sy belofte sal hou, dien die reënboog: “My 

boog gee Ek in die wolke; dit sal ’n teken wees van die verbond tussen My en 

die aarde” (Gen. 9:13). 

6. Nuwe sondes 

Noag het hierna ’n wingerd geplant en wyn gemaak. Van die wyn het hy dronk 

geword en naak in sy tent gelê. Sy seun, Gam, het hom daar so gesien en met 

hom gespot. Sy ander seuns, Sem en Jafet, het meer eerbied vir hulle vader 

gehad. Noag het wel gesondig, maar hy was nog hulle vader. Daarom het hulle 

hom met ’n kleed toegemaak. Toe Noag wakker word, vervloek hy Gam se 

seun, Kanaän en sy nageslag, maar vir Sem en Jafet seën hy. Sy woorde aan 

hulle was: “Geseënd is die HERE, die God van Sem. Maar Kanaän moet sy 

dienskneg wees. Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die 

tente van Sem! Maar Kanaän moet sy dienskneg wees” (Gen. 9:26, 27). Hieruit 

sien ons dat die Messias eendag uit die geslag van Sem gebore sou word, maar 

veral die geslag van Jafet sou die gelowiges wees wat die Messias aanneem. 

7. Die Toring van Babel 

Tussen die riviere Eufraat en Tigris het die geslag van Noag gewoon. Eindelik 

was daar al weer ’n groot menigte. Hulle wou graag bymekaar bly en bou toe 

vir hulle ’n hoë toring. Hulle wou nie aan die bevel van die Here aan Adam 

gehoorsaam wees om die hele aarde te bevolk nie. Die Here het toe hulle taal 

verwar, sodat hulle mekaar nie kon verstaan nie. Daarna het hulle versprei oor 

die aarde. 

8. Name van die aartsvaders van Adam af tot Abraham 

Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henog, Metusalag, Lameg, Noag, 

Sem, Arpagsad, Selag, Heber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Tera en Abram of 

Abraham. 
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Hoofstuk 5 Vrae oor hoofstuk 1-4 
Beantwoord skriftelik met tekste volledig. 

Die vrae wat hier volg, is nie alleen bedoel as ’n middel om hersiening te doen 

oor die voorafgaande hoofstukke nie, maar om ook te bepaal of die leerlinge die 

Godsopenbaring daarin raaksien. 

1. Deur watter twee middele ken ons God? (Nederlandse Geloofsbelydenis, 

art. 2) 

2. Wat is die Bybel? (Nederlandse Geloofsbelydenis, art. 3) 

3. Wie is die eintlike Skrywer van die Bybel? (2 Tim. 3:16). 

4. Waardeur het God alles geskape? (Ps. 33:6) 

5. Hoe tree die verskil tussen mens en dier by die skepping aan die lig? (Gen. 

2:7) 

6. Deur Wie is die huwelik ingestel? (Gen. 2:22–24) 

7. Waarom word die duiwel die “vader van die leuen” genoem? (Gen. 3:4, 5) 

8. Wat is sonde? (Gen. 3:11; Rom. 5:19) 

9. Waarom word ons almal in sonde ontvang en gebore? (Kategismus, vr. en 

Antwoord 7) 

10. Wat is die eerste belofte dat daar eenmaal ’n Verlosser vir die mens sal 

kom? (Gen. 3:15) 

11. Ly ook die diere en plante as gevolg van die sonde van die mens? (Gen. 

3:17; Rom. 8:20–22) 

12. Waarom het die Here Abel se offer genadig aangesien maar Kain s’n 

verwerp? (Hebr. 11:4) 

13. Wie is die “seuns van God en die dogters van die mense”? (Gen. 6:2; lees 

hierby Gen. 4:26) 

14. Waarom is dit gevaarlik om met ’n ongelowige te trou? (Gen. 6:2; lees 

hierby Gen. 4:26) 

15. Wat noem ons die verbond van God met Noag? (Gen. 9:9–12) 

16. Wat is die teken van die verbond met Noag? (Gen. 9:12–17) 

17. Wie uit die geslag van Noag is vervloek? (Gen. 9:25) 

18. Uit die geslag van watter seun van Noag is die Christus gebore? (Gen. 

9:26). 

19. Waarom het die mense die toring van Babel gebou? (Gen. 11:4) 

20. Waarom het die Here die mense se taal verwar? 
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Hoofstuk 6 Abram gaan na Kanaän 
(Genesis 12–15) 

1. Abram geroep 

Tera, die vader van Abram, het gewoon in die groot stad Ur van die Chaldeërs. 

Hy besluit toe om met sy familie na Kanaän te trek. Hulle het tot in Haran 

gekom en daar gaan woon. Daarop spreek die Here tot Abram: “Gaan nou uit 

jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal 

wys.” Die land was Kanaän. 

So is Abram geroep. Sy nageslag sou die volk van die Here word en die land 

Kanaän as erfenis ontvang. In sy nageslag sou die moederbelofte vervul word, 

want uit sy geslag sou die Messias gebore word. Daarom sê die Here aan Hom: 

“In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.” Dit beteken dat uit al die 

geslagte van die aarde mense in die Messias sal glo en so geseën word. 

2. Die land Kanaän 

As ons die kaart raadpleeg, sien ons dat die land Kanaän mooi in die middel 

tussen die groot lande van die ou tyd lê. Aan die een kant was Assirië en 

Babilonië en aan die ander kant Egipte. Dit was feitlik die middelpunt van die 

wêreld van daardie tyd. Aan die ander kant was Kanaän egter ook ’n 

afgesonderde land. Aan die noordekant is die groot Libanongebergte; oos en 

suid is die groot woestyne van Sirië en Arabië en aan die westekant die 

Middellandse See wat in die Bybel die Groot See genoem word. Hier kon die 

volk van die Here afgesonderd woon en nie maklik deur die heidene tot 

afgodediens verlei word nie. Dit was ook later maklik toe die Verlosser gekom 

het, om vanuit Kanaän met die evangelie na die groot volke van die wêreld te 

trek. Deur Kanaän, die latere Palestina, het groot paaie gegaan na die groot 

volke wat rondom hulle gewoon het. 

In Kanaän self is baie berge en heuwels met klein stroompies waarvan die 

meeste eintlik net in die reëntyd water het. Die enigste groot rivier is die 

Jordaan wat deur die vrugbare Jordaanvlakte loop. Ander vrugbare dele is veral 

die vlakte van Jisreël en die vlakte van Saron aan die kus van die Groot See 

waar die Filistyne later gewoon het. Verder is in Kanaän groot dele wat maar 

byna woestyn is, soos die Woestyn van Juda en die dele oos van die Jordaan. 

3. Abram in die Kanaän 

Toe Abram 75 jaar oud was, het hy met sy vrou, Sarai, sy slawe en slavinne, al 

sy vee en ander besittings uit Haran na Kanaän getrek. Saam met hom het ook 

sy broerskind, Lot, met sy gesin en besittings getrek. Naby Sigem, by die 

eikeboom van More, slaan hy sy tente op. Daar verskyn die Here weer aan hom 

en sê aan hom dat sy nageslag hierdie land sal beërwe. Die gelowige Abram het 

hier vir die Here ’n altaar gebou en offers gebring. So het hy later ook gemaak 

as hy êrens sy tente opslaan. Hulle was egter nie lank in Kanaän nie, toe daar ’n 
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groot hongersnood uitbreek. Abram trek toe na Egipte, waar die koring op die 

oewers van die groot Nylrivier gesaai is. Daar het Abram ’n leuen vertel. Hy het 

gesê dat sy vrou Sarai sy suster was, omdat hy bang was dat hulle hom ter wille 

van haar sou doodmaak, want sy was baie mooi. Hoewel hy ’n sondige leuen 

vertel het, het die Here sy vrou tog beskerm van gevare en skande, en Farao het 

hulle teruggestuur na Kanaän. Hoe ’n vernedering was dit egter vir Abram dat 

die heiden hom moes teregwys! 

4. Abram en Lot skei 

Dit gaan moeilik om altyd in ’n droë landstreek genoeg weiding te kry vir die 

groot troppe vee. Dit het gemaak dat Abram en Lot se veewagters rusie gekry 

het. Abram sê daarop vir Lot dat hulle liewer uitmekaar moes gaan en dat Lot 

maar kon kies waar hy graag wou gaan woon. Lot kies toe die mooi landstreek 

van die Jordaanvallei in die omgewing van Sodom en Gomorra en trek 

daarheen. Ongelukkig vir Lot en sy huisgesin was die mense van hierdie mooi 

omgewing bekend vir hulle lelike sondes. 

5. Melgisedek 

In dié dae het die konings van Sodom, Gomorra en ander stede in opstand 

gekom teen Kedor-Laómer van Mesopotamië wat oor hulle geheers het. Kedor-

Laómer en sy bondgenote het hulle egter verslaan en hulle met al hulle vee en 

besittings geneem en daarmee weggetrek. Ook Lot en sy goed het hulle met 

hulle saamgeneem. Abram het daarop al sy geoefende bediendes geneem en die 

leër van Kedor-Laómer in die nag aangeval, sodat dié op vlug geslaan het. So 

het hy Lot verlos en al die goed van die verslane konings teruggebring. Op sy 

terugtog het ’n buitengewone man hom tegemoet gekom. Hy was Melgisedek, 

die koning van Salem, die latere Jerusalem. Hy was ’n priester van God, die 

Allerhoogste. Hy het Abram geseën, en Abram het aan hom ’n tiende van al die 

goed gegee. 

Van hierdie Melgisedek hoor ons later weer in die Bybel. (Heb. 5; 6; 7) Die 

Bybel noem die Here Jesus ’n priester vir ewig volgens die orde van 

Melgisedek. Net soos Melgisedek koning en priester tegelyk was, is die Here 

Jesus dit ook. En net soos Melgisedek nie tot die stam van Levi, die 

priesterstam, behoort het nie of van Aäron, die eerste hoëpriester, afgestam het 

nie, so is dit ook met Jesus. Hy is uit die stam van Juda. 

6. Verbond met Abram 

Ná hierdie dinge het die Here aan Abram verskyn en met hom ’n verbond of 

ooreenkoms gesluit. Ons noem dit die genadeverbond, omdat Abram nou dinge 

ontvang wat hy nie verdien het nie. Die Here belowe weer aan hom hierdie land 

en dat sy nageslag hier sou woon. Abram moes daarop offerdiere slag en in 

twee verdeel, en teen die aand het ’n rokende oond en vurige fakkel tussen die 

stukke vleis deurgegaan. Met hierdie teken wou die Here te kenne gee dat Hy 

die verbond nie sou verbreek nie. 
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Later het die Here ook ’n verbondsteken aan Abram gegee en sy naam verander 

na Abraham en Sarai word Sara, omdat hulle die ouers van ’n menigte nasies 

sou word. Die teken van dié verbond was die besnydenis. Abraham self is besny 

toe hy 99 jaar oud was, maar van toe af is al die seuntjies besny wanneer hulle 

agt dae oud was. Hierdie besnydenis was ’n bloedige teken wat, net soos die 

offers, geprofeteer het van die bloed van die Here Jesus. Daarom besny ons nie 

meer die kindertjies nie, maar ons doop hulle, want die Here Jesus het klaar vir 

ons met sy bloed betaal. 

7. Abraham die vader van die gelowiges 

Abraham word die “vader van die gelowiges” genoem, omdat hy in God geglo 

het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. So is dit ook met almal wat glo: 

hulle word salig. Almal wat glo, behoort nog tot die genadeverbond wat die 

Here met Abraham gesluit het. Daarom is ons die geestelike kinders van 

Abraham. 

Hoofstuk 7 Beloftes vervul 
(Genesis 16–23) 

1. Die belofte 

Ons het reeds gehoor dat die Here herhaalde kere aan Abraham belowe het dat 

sy nageslag die land Kanaän as erfdeel sou ontvang, maar Abraham het geen 

kinders gehad nie. Die Here het egter vir hom gesê: “Kyk op na die hemel en tel 

die sterre as jy hulle kan tel. So sal jou nageslag wees.” Dit is juis hier waar ons 

lees: “En hy het in die Here geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken.” 

Abraham het wel geglo, maar dit het vir hom moeilik geword. Hy was al oud en 

sy vrou Sara ook, en ou mense kry nie meer kinders nie. 

2. Kleingeloof 

Sara het naderhand met Abraham gepraat en gesê dat hy vir hom haar slavin, 

Hagar, as byvrou moes neem, sodat hy kinders kon hê, want sy was al te oud. 

Abraham het dit gedoen en by Hagar ’n seuntjie gehad wat hy Ismael genoem 

het. Nou het Abraham sy hoop op Ismael gebou. Hy het darem nou ’n seun wat 

Kanaän as erfdeel kon ontvang. Abraham het selfs in sy hart gelag toe die Here 

aan hom belowe dat hy nog ’n seuntjie by Sara ook sou kry. Die Here het 

naamlik vir hom gesê: “Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ’n seun baar, en jy 

moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ’n ewige verbond 

vir sy nageslag na hom.” 

3. Abraham die voorbidder vir Sodom 

Die Here het eendag weer aan Abraham by die eikeboom van Mamre verskyn 

terwyl hy by die ingang van sy tent sit. Toe hy sy oë opslaan, staan daar drie 

manne voor hom. Hy het hulle gasvry ontvang. Terwyl Sara besig was om in die 

tent die ete klaar te maak, hoor sy hoe een van die manne wat in werklikheid die 
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Here self was, vir Abraham sê: “Oor ’n jaar sal Ek weer na jou toe kom — dan 

sal jou vrou Sara ’n seun hê.” Sara het dit gehoor en hieroor gelag, want sy was 

al ’n ou vrou. Die Here het haar egter bestraf en gesê: “Sou iets vir die Here te 

wonderlik wees?” 

Die drie manne vertrek toe in die rigting van Sodom, en die Here vertel aan hom 

dat hy Sodom en Gomorra gaan verwoes oor al hulle vreeslike sondes. Daarop 

begin Abraham by die Here pleit om die stede te spaar. Maar die Here weier, 

want daar was nie eens tien regverdiges in dié stede nie. 

4. Sodom en Gomorra verwoes 

Terwyl Abraham by die Here pleit om Sodom te spaar, is die twee engele wat 

saam met die Here was, vooruit na Sodom. Teen die aand het hulle in Sodom 

aangekom en Lot daar teëgekom. Hy het hulle na sy huis geneem om hulle teen 

die goddelose Sodomiete te beskerm. Die Sodomiete het probeer om hulle in die 

hande te kry, maar Lot wou dit nie toelaat nie. Die engele het toe aan Lot vertel 

dat die Here Sodom gaan verwoes en dat Lot en sy huisgesin moes vlug. Lot en 

sy gesin wou dit nie graag doen nie, maar die engele het hulle gedwing om te 

vertrek. Die Here het toe swawel en vuur op Sodom en Gomorra laat reën. Lot 

se vrou het in die vlug omgekyk en in ’n soutpilaar verander, maar Lot het met 

sy twee dogters na Soar gegaan en daar gebly. Hier het Lot later by sy eie 

dogters twee seuns gehad wat hulle Ammon en Moab genoem het. So het Lot en 

sy huis in groot ellende en diep sonde geval oor hulle verblyf in die sondige 

Sodom. 

5. Die kind van die belofte 

Soos die Here belowe het, het Sara ’n kindjie gekry wat hulle Isak genoem het. 

Hy word “die kind van die belofte” genoem, omdat hy gebore is op die belofte 

van die Here en omdat die verbondsbelofte op hom oorgegaan het en nie meer 

op Ismael, sy ouer broer nie. Toe Isak ouer word, het sy broer Ismael met hom 

gespot. Sara het dit gesien en by Abraham aangehou om Hagar met haar kind 

weg te stuur. Abraham wou dit nie doen nie, want Ismael was ook sy kind, maar 

die Here het gesê dat hy na Sara moes luister. In die woestyn het Hagar en haar 

kind byna van dors gesterwe, maar die Engel van die Here het aan haar verskyn 

en vir haar ’n put gewys. So is hulle gered. Ismael het later die stamvader van 

die Ismaeliete geword. 

6. Die offerande op Moria 

Abraham was baie lief vir sy seun Isak. ’n Mens kan dit goed verstaan, want hy 

het lank gewag op die vervulling van die belofte van die Here, en Isak was nou 

sy enigste kind. Die Here het Abraham toe beproef en vir hom gesê om Isak vir 

Hom te gaan offer op ’n berg wat die Here sou aanwys. Dit was vir sy vaderhart 

bitter swaar, maar hy het tog gedoen wat die Here gesê het. Hy het met Isak en 

twee van sy diensknegte vertrek wat die hout vir die offer en die vuur gedra het. 

Toe hulle naby die plek kom, het hy met Isak alleen verder gegaan. Terwyl 
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hulle so saam loop, vra Isak hom: “My vader, hier is die vuur en die hout, maar 

waar is die lam vir ’n brandoffer?” Hierop antwoord Abraham: “God sal vir 

Homself ’n lam vir ’n brandoffer voorsien, my seun.” Op die berg Moria het hy 

’n altaar gebou, die hout daarop gesit en sy seun Isak daarop vasgemaak. Toe 

neem hy die mes om Isak te slag. Maar die Engel van die Here het na hom van 

die hemel af geroep en gesê: “Moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen 

hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van 

My nie teruggehou het nie.” En toe Abraham omkyk, sien hy ’n ram wat met sy 

horings in ’n bos vasgeraak het, en hy neem hom en offer hom in Isak se plek. 

7. Dood en begrafnis van Sara 

Sara was 127 jaar oud toe sy dood is. Hulle was toe juis in Hebron. Abraham 

het die spelonk van Magpela gekoop van Efron, die Hetiet, en sy vrou daarin 

begrawe. So was die enigste stukkie grond wat hy in die beloofde land besit het, 

’n grafspelonk. 

Hoofstuk 8 Isak 
(Genesis 24–27) 

1. Isak kry ’n vrou 

Isak was al 40 jaar oud en nog ongetroud. Abraham, wat nou 140 jaar oud was, 

begin planne beraam om vir sy seun ’n vrou te kry. Hy roep sy oudste dienaar 

wat toesig gehad het oor al sy goed, en beveel hom om na Haran te gaan en vir 

Isak daar ’n vrou te kry. Miskien was die dienaar Eliëser, maar ons is nie seker 

daarvan nie, omdat sy naam nie hier genoem word nie. Die dienaar vra vir 

Abraham of hy vir Isak weer moet terugneem na sy familie in Haran as die vrou 

nie saam met hom na Kanaän wou kom nie. Nee, dit mag nie gebeur nie, sê 

Abraham. Isak moet in Kanaän, die beloofde land, bly. Die Here sal wel sorg 

dat Isak ’n vrou kry, maar hy moet in Kanaän bly en mag ook nie met een van 

die goddelose Kanaänitiese vroue trou nie. 

Die dienaar gaan op reis met tien kamele belaai met kosbare geskenke. Hy was 

’n gelowige dienaar, en daarom bid hy die Here om die vrou vir Isak vir hom 

aan te wys deur ’n teken. Toe hy die aand by Haran aankom en by ’n put buite 

die stad sy kamele laat rus, was dit juis die tyd dat die jong meisies na die put 

kom om water te haal. Hy sou nou vir een van die meisies ’n bietjie water vra 

om te drink, en as sy dan vir hom gee en daarby sê dat sy ook sy kamele sal laat 

drink, dan sou hy weet dat sy die regte persoon is, die een wat die Here vir Isak 

as vrou bedoel. Hy was nog nie klaar met sy gebed nie, toe Rebekka, die dogter 

van Betuel, ’n broerskind van Abraham, daar aankom. Op sy versoek om ’n 

bietjie water, gee sy dadelik vir hom en sê dat sy ook vir sy kamele sal gee. Nou 

weet die dienaar dat sy gebed verhoor is, veral toe hy hoor wie se dogter sy is. 

Nadat hy met haar vader gepraat het, gee hy toestemming dat sy met Isak mag 

trou, en sy self is ook gewillig om saam na Kanaän te gaan. 
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Toe die karavaan teen die aand die tente van Abraham nader, was Isak juis 

alleen buite. Rebekka sien hom, klim van haar kameel af en bedek haar gesig 

met ’n sluier, want ’n bruidegom mog die gesig van sy bruid nie voor sy 

huwelik sien nie. Nadat die kneg van sy reis vertel het, is Isak en Rebekka 

getroud. 

2. Die dood van Abraham 

Toe Abraham 175 jaar oud was, het hy gesterwe. Sy seuns, Isak en Ismael, het 

hom by Sara in die spelonk van Magpela begrawe. So is Abraham, die vader 

van die gelowiges, se lewe op aarde afgesluit. Hy was in alles gehoorsaam aan 

God, en hy is nooit teleurgestel in die Here nie: Hy het altyd voorsien. 

3. Isak se kinders 

Eers nadat Isak twintig jaar getroud was, is vir hom en Rebekka ’n tweeling 

gebore. Die oudste was Esau, ’n harige seuntjie, en die jongste Jakob. Die naam 

Jakob beteken “listige” of “bedrieër”. Alreeds voor hulle geboorte het die Here 

vir Rebekka gesê dat die oudste die jongste sal dien. Net soos Isak die 

verbondsbelofte ontvang het en nie Ismael nie, so is Jakob nou weer uitverkies 

om die hoof van die verbondsvolk te word en nie Esau nie. Die twee seuns het 

ook baie in geaardheid verskil. Esau was wild en lewenslustig, ’n jagter in die 

vrye veld, terwyl Jakob meer huislik was en hom met die vee besig gehou het. 

4. Esau verkoop sy eersgeboortereg 

Van die begin af het daar stryd tussen die twee broers bestaan oor die 

eersgeboortereg. Die eersgeborene sou ’n dubbele deel van die erfenis van sy 

vader ontvang, en na die dood van sy vader sou hy as die hoof van die geslag 

optree. Daarby kom nog dat, in dié geval, die Verlosser uit die eersgeborene 

gebore sou word. Esau en Jakob sou seker ook van hulle ouers gehoor het hoe 

die Here gesê het dat die oudste die jongste sou dien. Jakob was eendag besig 

om lensiesop te kook, toe Esau doodhonger en moeg van die veld af kom. Hy 

vra Jakob ’n bietjie van die sop. Jakob, die listige, sien dadelik dat hy ’n slag 

kan slaan. Hy antwoord: “Verkoop eers jou eersgeboortereg aan my.” Esau dink 

meer aan sy honger maag en antwoord: “Kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die 

eersgeboortereg my dan?” So het Esau sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop. 

Hierin het Esau gesondig, want hy het sy eersgeboortereg geminag. Jakob het 

egter ook gesondig, want hy het tog geweet dat hy die eersgeboortereg sou kry, 

want die Here het dit voor hulle geboorte gesê, en die Here sou op sy tyd 

daarvoor sorg. 

5. Jakob beroof Esau van sy eersgeboorteseën 

Isak het oud geword; sy oë was al verswak, sodat hy nie meer goed kon sien nie. 

Hy meen ook dat hy nie meer lank sou lewe nie. Daarom het hy Esau gevra om 

vir hom ’n wildsbokkie te gaan jag en dit vir hom gaar te maak, waarna hy hom 

dan sou seën. Esau is weg veld toe, maar sy moeder, Rebekka, het ook gehoor 
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wat sy vader vir hom gesê het. Sy vertel dit aan Jakob wat sy liewer het as vir 

Esau. Daarby onthou sy ook dat die Here vir haar gesê het dat Jakob deur Hom 

uitverkies is. Met haar hulp maak Jakob toe twee bokkies gaar, soos ’n mens 

wildsvleis gaarmaak. Sy draai van die bokkies se velle om Jakob se nek en 

hande, sodat hy ook harig moet voorkom soos Esau. Sy het ook vir Jakob van 

Esau se klere laat aantrek. Daarop neem hy die vleis na sy vader en maak asof 

hy Esau is. Isak is verwonderd dat Esau so gou terug is, en hy voel aan sy hande 

en sy nek. Hy sê toe: “Die stem is Jakob se stem, maar die hande is Esau se 

hande.” Hy vra toe nog om sekerder te wees: “Is jy waarlik my seun Esau?” 

Jakob antwoord: “Ja!” Daarop sê sy vader Isak vir hom: “Kom tog nader en 

soen my, my seun.” Toe hy hom gesoen het, ruik hy die geur van sy klere wat 

na veld ruik. Dit was vir Isak genoeg. Daarop het Isak sy seën oor Jakob 

uitgespreek, ’n seën wat hy vir Esau bedoel het, maar wat die Here vir Jakob 

bedoel het. Toe Esau later terugkom, was hy baie teleurgestel. Isak was ook baie 

spyt, maar kon aan hom net ’n mindere seën gee. 

Hier het Jakob die seën ontvang wat hom toekom. Hy en sy vader en moeder het 

egter al drie gesondig. Sy vader het geweet van die belofte van die Here aan 

Jakob, en hy moes nie vir Esau wou gee wat aan Jakob toegekom het nie. 

Rebekka en Jakob moes weer nie vir Isak bedrieg het nie. Die Here sou wel sorg 

dat Jakob sy seën ontvang. 

Hoofstuk 9 Jakob in Haran 
(Genesis 28–35) 

1. Jakob vlug vir Esau 

Esau was baie kwaad omdat Jakob hom bedrieg het met die eersgeboorteseën. 

Hy het gedink dat hy Jakob sou doodmaak sodra sy vader dood is. Rebekka gee 

toe aan Jakob die raad om na sy oom Laban, haar broer, te vlug, en daar in 

Haran te bly totdat Esau se toorn bedaar het. Vir Isak sê Rebekka egter dat 

Jakob vir hom daar in Haran ’n vrou uit sy familie moes gaan haal, omdat Esau 

se Kanaänitiese vroue vir sy ouers baie verdriet veroorsaak het. Isak het Jakob 

geseën en laat gaan. Min het Isak geweet dat Jakob op vlug was vir sy broer. 

2. Jakob se droom by Bet-el 

Op pad na Haran het Jakob een aand by Lus in die veld geslaap, met ’n klip as 

kussing. Die nag droom hy dat hy ’n leer sien wat van die aarde tot in die hemel 

reik, waarlangs die engele op en neer klim. Bo-op die leer sien hy die Here 

staan wat aan hom sê dat hy hierdie land waarop hy lê en slaap, as erfdeel sal 

ontvang en dat die Here hom op sy reis sal bewaar en veilig sal terugbring. Hy 

sou ook ’n groot nageslag hê wat in die land sou woon, en hulle sal ’n seën wees 

vir die hele wêreld. So ontvang Jakob nou weer die belofte wat die Here aan 

Abraham gedoen het, dat die beloofde Verlosser uit sy nageslag sou voortkom. 
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Toe Jakob wakker word, noem hy die plek Bet-el wat “Huis van God” beteken, 

en rig die klip waarop sy hoof gerus het, op as ’n gedenkteken. Hy lê ook ’n 

belofte af dat hy ’n tiende van sy besittings aan die Here sou gee en, as hy 

terugkeer, op hierdie plek vir die Here ’n offer sou bring. 

3. Jakob in diens by Laban 

Toe Jakob by ’n put buite Haran aankom, vertel die herders hom dat dit juis 

Laban se dogter, Ragel, is wat daar aankom met die skape van haar vader. Hy 

help vir Ragel om haar kudde te laat drink. Hy groet haar en sê wie hy is en sy 

gaan gou huis toe en vertel dit aan haar vader. Laban gaan hom by die put haal 

en neem hom in sy huis. Na ’n maand stel Jakob voor dat hy vir Laban werk. 

Hulle kom ooreen dat Jakob sewe jaar vir hom sou werk om met sy dogter 

Ragel te trou. 

4. Jakob se huwelik en kinders 

Na sewe jaar — wat vir Jakob gou verbygegaan het, omdat hy Ragel liefgehad 

het — vra hy vir Laban om met Ragel te trou. Op die huweliksfees ontvang 

Jakob sy bruid wie se gesig met ’n sluier bedek was. Nadat hy klaar getroud 

was, merk hy egter dat Laban hom bedrieg het. Hy is met Ragel se ouer suster, 

Lea, getroud. 

Jakob was ontevrede, maar Laban voer as verskoning aan dat die jonger suster 

nie voor ’n ouer suster mog trou nie. Hy kon Ragel ook kry as hy nog sewe jaar 

wou werk. Jakob stem daartoe in, omdat hy baie lief vir Ragel was, en hy kry 

haar ook as vrou. Behalwe die twee vroue het Jakob ook twee slavinne, Bilha en 

Silpa, as vroue gehad. By die vroue het hy altesaam dertien kinders gehad. 

Hulle was twaalf seuns: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Sebulon, Dan, 

Naftali, Gad, Aser, Josef en Benjamin en een dogter, Dina. Die nageslag van die 

twaalf seuns het later die twaalf stamme van Israel geword. 

5. Terug na Kanaän 

Na sy dienstyd vir Ragel het Jakob vir Laban gewerk en ’n deel van die vee as 

loon ontvang. Hy sou al die gespikkelde en gevlekte lammers uit die kudde 

gekry. Op allerlei listige maniere bedrieg hy vir Laban, sodat hy naderhand baie 

besittings gehad het. So sien ons dat Jakob nog maar nie op die Here vertrou 

nie, maar op sy eie slimheid. Laban se eie seuns het naderhand so jaloers op 

Jakob geword dat hy besluit het om maar te trek. Terwyl hy dit oorweeg, sê die 

Here ook aan hom dat hy moet teruggaan na Kanaän. Omdat hy bang was dat 

Laban en sy seuns hom sou verhinder om te trek, pleeg hy in die geheim oorleg 

met sy twee vroue. Terwyl Laban weg van die huis af is om te gaan skape skeer, 

vlug Jakob uit Haran met sy familie en al sy besittings. 

Toe Laban verneem dat Jakob weg is, het hy hom agternagejaag. Die Here 

waarsku Laban egter in ’n droom om Jakob geen kwaad aan te doen nie. Na 

hulle ontmoeting is hulle in vrede uitmekaar, nadat hulle ’n ooreenkoms gesluit 

en ’n gedenkteken opgerig het. 
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6. Jakob worstel met die Engel by Pniël 

Jakob kom eindelik in die deel van Kanaän oos van die Jordaan aan. Daar sien 

hy ’n gesig van engele wat met hom saamtrek, en hy noem die plek Mahanaim 

wat “dubbele leër” beteken. Hy stuur ook nou aan Esau ’n boodskap dat hy op 

sy terugtog is. Die boodskapper kom terug met die tyding dat Esau hom met 

400 man tegemoet trek. Dit het Jakob baie benoud gemaak. Hy bid tot die Here 

en stuur vir Esau ’n geskenk van allerlei soorte vee. Hy het nou by die 

Jabbokrivier aangekom. Hy laat sy laer die nag deur die Jabbok trek, maar self 

bly hy alleen agter. Hy was in sy hart onrustig, want sy gewete hinder hom oor 

sy sonde teen sy broer. Ineens val ’n man hom daar in die donker aan en worstel 

met hom. Jakob verset hom met alle mag. Eindelik besef Jakob dat hierdie man 

in werklikheid die Engel van God is. Die worsteling duur tot teen die môre. Die 

Here tref Jakob op sy heup, sodat hy van toe af mank geloop het. Eindelik sê die 

Engel dat hy Hom moet laat gaan. Jakob antwoord: “Ek sal U nie laat gaan nie 

tensy dat U my seën.” Daarop sê die Here aan hom dat hy nie meer Jakob 

genoem sal word nie, maar Israel, “want jy het geworstel met God en met die 

mense en het oorwin”. Israel beteken: “stryder van God”. Nadat die Here 

gegaan het, noem Jakob die plek Pniël wat “aangesig van God” beteken. Hier 

op Pniël is Jakob se eie krag gebreek. Voortaan is hy nie meer die bedrieër nie, 

maar ’n man wat kruppel loop en die krag en hulp van die Here nodig het en 

soek. Die Here het sy Naam binne-in die naam van Jakob geskrywe. 

7. Jakob in Kanaän 

Na Pniël het Jakob die volgende môre vir Esau ontmoet wat hom nie 

doodgemaak het nie, maar omhels het. Daarna het hy ’n tyd lank by Sigem sy 

tente opgeslaan. Hier het Sigem se seun, Hemor, Jakob se dogter, Dina, onteer. 

Simeon en Levi bring toe op ’n listige manier al die manne van Sigem om die 

lewe. Jakob was baie kwaad hieroor en trek weg na Bet-el. Hier hy het vir die 

Here geoffer, soos hy belowe het toe die Here in die droom aan hom verskyn 

het. Hy noem die plek nou El-Bet-el, dit is “Die God van Bet-el”. Die Here 

verskyn weer aan hom en herhaal die belofte dat Kanaän aan hom en sy geslag 

sou behoort. 

Hiervandaan trek Jakob verder suidwaarts na Efrata, die latere Betlehem. 

Voordat hulle in Efrata aankom, is Benjamin gebore. By die geboorte is Ragel, 

sy moeder, dood. Sy het nog geleentheid gehad om te sê dat sy naam Ben-Oni 

moes wees, dit is: “seun van my onheil”. Jakob noem hom egter Benjamin, dit 

is: “gelukskind”. Eindelik het hy by Hebron aangekom waar hy sy ou vader Isak 

nog lewend aangetref het. Na ’n paar jaar is Isak dood, en sy seuns het hom 

begrawe in die spelonk van Magpela waar Abraham en Sara ook begrawe was. 

Hoofstuk 10 Josef 
(Genesis 37–41) 
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1. Israel moet na Egipte 

Van nou af hoor ons baie van Josef in die geskiedenis. Die Here wil Josef 

gebruik om Israel se weg na Egipte voor te berei. Hoewel hy deur sy broers as 

slaaf verkoop sou word, is hy tog in werklikheid deur die Here daarheen 

gebring, omdat die volk nou ’n tyd lank nie in Kanaän moes bly nie. Hulle was 

nog maar een huisgesin tussen al die heidene en sou met hulle oor en weer trou, 

sodat Jakob se geslag in Kanaän onder die heidene opgeneem sou word. In 

Egipte het daar ’n ander ras gewoon, en mense van verskillende rasse trou nie 

graag met mekaar nie. Daar in Egipte sou hulle dan tot ’n volk uitgroei. 

2. Josef deur sy broers verkoop 

Jakob het hierdie seun, Josef, voorgetrek, omdat hy Ragel se seun was. Josef 

was ’n kind wat nie soveel kwaad as sy broers gedoen het nie. Hy het sy vader 

ook vertel as sy broers kwaaddoen. Dit het gemaak dat sy broers hom gehaat 

het. Hulle afguns het nog groter geword toe Josef hulle van sy drome vertel. Hy 

het gedroom dat sy broers se gerwe voor sy gerf op die land buig; ja, selfs dat 

die son, maan en elf sterre voor hom neerbuig. Dit is tog duidelik dat hiermee 

bedoel word dat sy hele familie nog voor hom sal buig. Hulle gee hom toe die 

bynaam: die dromer. 

Josef was omtrent sewentien jaar oud toe sy vader hom beveel het om sy broers 

wat toe met die vee by Sigem was, te gaan opsoek. By Sigem verneem hy dat 

hulle met die vee na Dotan vertrek het. Toe hulle hom sien aankom, smee hulle 

planne om die dromer dood te maak. Ruben, die oudste, wou hulle keer en haal 

hulle oor om hom lewendig in ’n put te gooi. Hy het die plan gehad om hom 

later weer uit te haal. Toe Ruben nie by hulle is nie, kom daar ’n karavaan van 

koopmanne aan wat op weg is na Egipte. Juda gee die broers toe die raad om 

hom aan die handelaars te verkoop, en hy word saam met hulle na Egipte 

geneem. Hierna het die broers Josef se kleed verskeur en met bloed besmeer en 

aan sy vader vertel dat hulle dit in die veld gekry het. Hy het toe gedink dat 

Josef deur ’n wilde dier verskeur is. Jakob het baie oor Josef getreur. 

3. Josef in Egipte by Potifar 

In Egipte het die handelaars vir Josef aan Potifar, die opperste van die lyfwag 

van Farao, verkoop. Josef was betroubaar en hardwerkend en spoedig het 

Potifar sy hele huishouding in sy sorg gelaat. Potifar se vrou wou Josef egter 

verlei, maar hy het van haar af weggevlug. Sy gryp toe sy bokleed en beskuldig 

hom later by Potifar dat hy háár wou verlei. Daarop het Potifar vir Josef in die 

tronk laat gooi. 

Ook in die tronk het Josef hom goed gedra. Hier het die tronkbewaarder hom 

aangestel om toesig te hou en te sorg vir die ander gevangenes. Eendag kom 

daar twee vername gevangenes in die tronk. Hulle was die hoofskinker en 

hoofbakker van koning Farao. Josef kry opdrag om hulle te versorg. ’n Sekere 

nag droom hulle al twee ’n vreemde droom wat hulle onrustig maak. Hulle 
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vertel die drome aan Josef. Die skinker het gedroom dat hy staan by ’n 

druiwestok met drie lote waarvan hy druiwe neem en uitdruk in Farao se beker 

en dit vir hom gee. Die bakker het gedroom dat hy drie mandjies met allerlei 

gebak op sy kop gedra het wat vir die koning bedoel was. Die voëls het dit egter 

alles opgeëet. Josef het al twee die drome verklaar. Vir die skinker het hy gesê 

dat hy na drie dae in sy werk herstel sal word en weer Farao se skinker sou 

word. Hy het die skinker ook vertel dat hy onskuldig in die gevangenis gewerp 

is en gevra dat hy tog vir hom voorspraak moet doen by Farao. Die bakker se 

droom het egter beteken dat hy oor drie dae opgehang sou word. Dit het met die 

bakker en die skinker net so verloop soos Josef gesê het, maar die skinker het 

vergeet van die slaaf Josef in die tronk. 

5. Farao se drome 

Die skinker het van Josef vergeet, maar die Here het nie van hom vergeet nie. 

Die Here het groot werk vir hom. Hy moes nog die wegbereider van sy familie 

word, sodat hulle na Egipte sou kom. Nog twee jaar was hy in die tronk, toe 

koning Farao hom self daar laat uithaal. Farao het naamlik ook vreemde drome 

gehad wat hom ontstel het. Die skinker het toe van Josef onthou en Farao het 

hom laat haal. Farao het naamlik twee keer na mekaar gedroom. Die eerste keer 

het hy sewe vet koeie uit die Nyl sien opkom wat daarna op die oewer wei. Toe 

kom sewe maer koeie uit die Nyl en eet die sewe vettes op, maar hulle bly 

daarna net so maer as wat hulle gewees het. Na ’n rukkie raak hy weer aan die 

slaap en droom dat hy sewe vet koringare sien staan. Daarna sien hy sewe maer 

are wat die vettes opeet en net so maer bly. Nadat Farao die drome aan Josef 

vertel het, sê hy dat nie hy nie, maar die Here die drome vir hom bekend kan 

maak. Die drome het dieselfde betekenis, sê Josef. Daar kom sewe 

voorspoedige jare vir Egipte en daarna sewe jare van hongersnood. Hy voeg toe 

die raad daarby dat Farao in die voorspoedige jare koring moet insamel vir die 

maer jare wat kom. 

6. Josef onderkoning in Egipte 

Farao sê hierna aan sy raadgewers dat daar niemand is met die wysheid en insig 

van Josef nie. Waarom sou Farao hom dan nie aanstel om die nodige voorsorg 

te tref vir die hongersnood wat kom nie? So word Josef aangestel as 

onderkoning. Hy het toe skure laat bou en koring laat insamel in die land, sodat 

die land in die tyd van hongersnood genoeg gehad het om te eet; daar was selfs 

soveel koring dat ook mense van die omliggende lande in Egipte koring kom 

koop het. 
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7. Josef se huwelik en gesin 

Farao het Josef Safenat-Paneag genoem en aan hom Asenat, die dogter van 

Potifera, die priester van On, as vrou gegee. Vir hom is twee seuns gebore wie 

se name ons ken: Manasse en Efraim. 

Hoofstuk 11 Israel na Egipte 
(Genesis 42–50) 

1. Jakob se seuns gaan koring in Egipte koop 

Ook in Kanaän het die hongersnood swaar geword. Jakob stuur toe sy seuns na 

Egipte. Hulle moes voor Josef verskyn om koring te kon kry. Hulle het hom 

egter nie herken nie. Josef herken hulle dadelik. Almal was daar, behalwe 

Benjamin, sy jongste broer. Hy maak hom nie aan hulle bekend nie, maar 

beskuldig hulle van spioenasie. Hulle verdedig hulle deur te vertel van hulle 

vader en hulle jongste broer. Ook vertel hulle dat hulle een broer, Josef, dood is. 

Hy sê dat hy sal vasstel of hulle die waarheid gepraat het. Hy sal hulle opsluit in 

die gevangenis en een van hulle stuur om hulle jongste broer te gaan haal. Nadat 

hulle drie dae in die gevangenis was, laat hy hulle weer haal en stuur nege van 

hulle terug met koring vir hulle gesinne, maar sluit Simeon in die gevangenis 

op. Toe hulle tuis kom, vind hulle hulle geld wat hulle vir die koring betaal het, 

ook in die reissakke terug. Nou is die broers eers bevrees vir hierdie vreemde 

man. 

2. Josef maak hom aan sy broers bekend 

Jakob, hulle ou vader, was baie bedroef oor wat nou weer gebeur het. Josef is 

dood en Simeon sit in die gevangenis. Nou wil hulle nog vir Benjamin ook 

saamneem (want Josef het beveel dat hulle hom moes saambring). Jakob wou 

hulle nie weer laat gaan nie, maar later is die nood so hoog dat hy hulle weer 

stuur, nadat Ruben belowe het dat hy sou instaan vir die veiligheid van 

Benjamin. In Egipte aangekom, is hulle deur Josef vriendelik ontvang, en hy het 

vir hulle ’n maaltyd gegee. Josef laat die broers toe volgens hulle ouderdom aan 

die tafel sit, en aan Benjamin word vyf maal soveel van Josef se tafel bedien as 

vir die ander broers. Nadat hulle hulle graan ontvang het, vertrek hulle terug na 

Kanaän, met Simeon hierdie keer by hulle. Nie ver van die stad af nie kom ’n 

bode van Josef egter van agter af en beskuldig hulle dat hulle sy meester se 

beker gesteel het. Hy soek hulle sakke deur en kry die beker in Benjamin se sak. 

Toe hy Benjamin wou terugneem, het al die ander ook teruggegaan. So kon 

Josef sien dat hulle nie meer so liefdeloos is soos vroeër toe hulle hom verkoop 

het nie. Hy het hom baie toornig gehou oor die daad van Benjamin. Juda pleit 

vir Benjamin en erken dat die Here hulle nou straf vir hulle sonde toe hulle 

Josef as slaaf verkoop het. Hy pleit egter vir sy ou vader wat hierdie ellende nie 

sou oorleef nie. Josef was ontroer toe hy sien hoe sy eertydse hatige broers vir 

Benjamin pleit. Hy stuur die Egiptenaars toe uit die vertrek en bars in snikke uit. 
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Hy roep toe in hulle eie taal uit: “Ek is Josef! Leef my vader nog?” Die broers 

was nou eers verskrik, maar Josef het hulle gou gerus gestel. Toe Farao hoor dat 

die manne Josef se broers is, het hy Josef beveel om sy familie na Egipte te laat 

haal. 

3. Israel trek na Egipte 

By hulle terugkeer in Kanaän het die broers alles vir Jakob vertel. En hy het 

gesê: “Dit is genoeg! My seun Josef lewe nog! Ek sal gaan en hom sien voordat 

ek sterwe.” 

Jakob en sy seuns het toe met hulle gesinne na Egipte getrek. Daar het Farao vir 

hulle die land Gosen gegee om in te woon. In Gosen het hulle afgesonderd van 

die Egiptenaars gewoon, want die Egiptenaars het ’n afkeer van mense wat met 

vee boer, omdat vee vir hulle heilig was. Hier in Gosen kon hulle nou bly en ’n 

groot volk word, sonder die gevaar dat hulle met heidene sou trou en in ’n ander 

volk opgeneem word. 

4. Jakob seën die seuns van Josef 

Jakob het nog 17 jaar in Egipte gewoon. Hy het Josef laat belowe om hom in 

Kanaän in die spelonk van Magpela te begrawe. ’n Tyd later hoor Josef dat sy 

vader siek is. Hy neem toe sy twee seuns, Manasse en Efraim, met hom saam en 

gaan besoek sy ou vader. Toe Jakob die twee seuns sien, het hy hulle geseën. 

Die seuns het voor hom gekniel, sodat hy sy regterhand op die hoof van die 

oudste kon lê, maar hy het sy hande oorkruis gehou, sodat sy linkerhand op die 

hoof van die oudste en sy regterhand op die jongste seun was. Josef wou sy 

hande reg lê, maar hy het gesê dat dit so moes bly, want die jongste sou sterker 

en groter wees as die oudste. Hy het ook vir Josef gesê dat die twee seuns saam 

met sy ander seuns as sy eie gereken sou word. Daarom het ons onder die 

stamme van Israel nie ’n stam met die naam van Josef nie, maar die twee 

stamme Efraim en Manasse. 

5. Jakob seën sy seuns 

Toe Jakob voel dat sy einde naderkom, het hy al sy seuns laat roep om hulle te 

seën en voordat hy sterwe deur die Gees van die Here aan hulle te profeteer wat 

met hulle sou gebeur. Wonderlik is hierdie dinge wat Jakob op sy sterfbed sien 

en sê. Vir ons is veral van belang wat hy vir Juda gesê het toe hy hom geseën 

het. Hy het vir hom gesê: “Juda, jy is dit! Jou sal jou broers loof. Jou hand sal 

op die nek van jou vyande wees; voor jou sal die seuns van jou vader hulle 

neerbuig. Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy 

voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.” Silo is 

die Verlosser, die beloofde Messias wat uit die geslag van Juda sou kom. 

6. Jakob se dood en begrafnis 

Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die 

bed en blaas sy asem uit. Sy seuns het sy liggaam na Kanaän geneem en daar in 
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die spelonk van Magpela begrawe. Die broers was nou bang dat Josef hulle sou 

straf vir wat hulle aan hom gedoen het, noudat hulle vader dood is. Josef het 

egter vir hulle gesê: “Moenie bevrees wees nie; want is ek in die plek van God? 

Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede beskik 

om te doen soos dit vandag is, om ’n groot volk in die lewe te hou.” Voor sy 

dood het Josef sy broers laat belowe dat hulle eendag, wanneer die volk 

terugkeer na Kanaän, ook sy beendere sal saamneem en in Kanaän begrawe. 
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Hoofstuk 12 Vrae oor hoofstuk 5–11 
(Beantwoord skriftelik) 

1. Het Abram en sy familie in die Here geglo voordat hy deur die Here 

geroep is? (Jos. 24:2 en 3) 

2. Het Abraham die belofte ontvang dat die Verlosser uit sy geslag gebore 

sou word? (Gen. 12:3) 

3. Wat was Abraham se oortreding in Egipte? (Gen. 12:10–20) 

4. Noem twee redes waarom Lot verkeerd gekies het toe hy verkies het om in 

die Jordaanstreek te gaan woon. (Gen. 13:10 en 13) 

5. Van wie was Melgisedek ’n voorbeeld? (Hebr. 6:20) 

6. Waarom word Abraham die “vader van die gelowiges” genoem? (Gen. 

15:6; Rom 1:17) 

7. Wat is ’n verbond? (Gen. 15) 

8. Wat noem ons die verbond van God met Abraham? 

9. Wat is die verbondsteken vir Abraham en sy nageslag? (Gen. 17:10–12) 

10. Waarom het ons nie meer dié verbondsteken nie? (Hebr. 10:18) 

11. Behoort ons tot dieselfde verbond as Abraham? (Rom. 4:16–18) 

12. Wat is ons verbondsteken? (Nederlandse Geloofsbelydenis, art. 34) 

13. Noem twee redes waarom Isak die “kind van die belofte” genoem word 

(Gen. 18:10, 11; Rom. 9:79) 

14. Waarom het die Here Abraham opgedra om vir Isak te offer? (Gen. 22:1) 

15. Waarom het Abraham vir Isak ’n vrou in Haran laat haal? (Gen. 23:14) 

16. Waarom was Jakob die erfgenaam van die verbondsbelofte en nie sy ouer 

broer Esau nie? (Rom. 9:10–13) 

17. Wat beteken die naam Jakob? (Gen. 25:26; Hos. 12:4) 

18. Het Jakob deur sy goeie werke verdien om die verbondshoof te word? 

(Gen. 25:29–34; Gen. 27) 

19. Watter gebeure het gelei tot die naamgewing van Bet-el? (Gen. 28:17–19) 

20. Waarom is Jakob se naam verander na Israel? (Gen. 32:27–28) 

21. Waarom het die Here dit so beskik dat Josef na Egipte verkoop is? 

22. Aan wie uit die geslag van Jakob is belowe dat die Verlosser uit hom 

gebore sou word? (Gen. 49:8–12) 
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Hoofstuk 13 Job 
(Job 1–42) 

1. Job verloor alles 

Job het in die tyd van die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob in die land Us 

gelewe. Waar die land presies was, weet ons nie. Job was ’n vroom en opregte 

mens wat baie bang was vir sonde. Hy het altyd, nadat sy kinders feesmaaltye 

gehou het, vir hulle offers aan die Here gebring, omdat hy bang was dat hulle 

sonde gedoen het. Hy was ’n ryk man wat baie vee besit het. 

Op ’n dag toe die engele in die hemel by die Here vergader, het die Satan ook 

daar verskyn. Hy vertel dat hy terugkom van ’n swerftog oor die aarde. Die 

Here vra hom of hy gelet het op sy kneg Job, dat dié Hom so getrou dien. Die 

Satan se antwoord was dat hy net so goed en vroom is, omdat die Here hom met 

aardse rykdomme seën. Die Here gee daarop aan Satan toestemming om hom 

met rampe te tref, sodat hy al sy goed verloor; net homself mag hy nie aanraak 

nie. Op een dag kom daar toe by Job boodskappe aan dat al sy beeste, kamele en 

esels geroof is; ook al sy kleinvee is doodgebrand deur ’n vuur uit die hemel. Sy 

sewe seuns en drie dogters wat juis besig was met ’n feesmaal, is gedood toe ’n 

rukwind die huis omgewaai het. 

2. Job bly getrou 

Na al die rampe het Job nog gesê : “Die Here het gegee, en die Here het 

geneem, die Naam van die Here sy geloofd!” So het hy nog volhard in sy 

vroomheid. Die duiwel het nou aan die Here gesê dat Hy Job self moet aantas, 

dan sal hy die Here in sy aangesig verwens. Toe sê die Here: “Kyk, hy is in jou 

hand; spaar net sy lewe.” Daarna het die Satan Job met bose swere getref. Arme 

Job sit nou in die as, terwyl hy hom met ’n potskerf krap. Selfs sy vrou probeer 

nou om hom te verlei: “Volhard jy nog in jou vroomheid? Verwens God en 

sterf!” sê sy. Maar Job antwoord nog: “Jy praat soos ’n dwaas! Sou ons die 

goeie van God aanneem en nie ook die slegte nie?” By dit alles het Job met sy 

lippe nie gesondig nie. 

3. Job se vriende 

Drie vriende van Job het gehoor hoe swaar hy kry en kom toe om hom te troos. 

Hulle name was Elifas, Bildad en Sofar. Toe hulle sy toestand sien, skrik hulle 

so daarvoor dat hulle sewe dae by hom sit sonder om te praat. Op hulle gesigte 

was afsku, en Job kon sien dat hulle dink die Here straf hom oor sy 

onopregtheid en sonde. Hulle het in elk geval geen woord van troos vir hom nie. 

Eindelik kon Job dit nie meer uithou nie, en hy begin praat. Hy vervloek dan sy 

eie geboortedag en wens dat hy liewer dood was. Maar nog kom hy nie so ver 

om die Here te vloek nie; hy bly nog aan die Here getrou. 
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4. Gesprekke tussen Job en sy vriende 

Toe Job eers gepraat het, begin sy vriende ook praat. Hulle troos hom nie, maar 

beskuldig hom van onopregtheid en dat die Here hom nou straf vir sy sondes. 

Elke keer as een van hulle klaar gepraat het, antwoord Job. Hy probeer sy 

vriende oortuig dat hy onskuldig is. Naderhand beroep hy hom op die Here self 

om as sy Verlosser op te tree. Hy roep uit: “Maar ek, ek weet: My Verlosser 

leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.” Hier sien Job in die geloof die 

Verlosser wat sou kom en uit die dode sou opstaan. In een opsig het Job tog 

gesondig. Hy kon nie verstaan hoe die Here die reg het om hom te kasty nie, 

terwyl hy tog vroom en opreg die Here gedien het. 

5. ’n Vierde vriend daag op 

’n Jong man, Elihu, begin uiteindelik met Job en sy drie vriende praat. Hy 

bestraf Job se vriende wat hom van allerlei sondes beskuldig, maar hy stem ook 

nie met Job saam nie. Job mag nie die Here van onreg beskuldig nie. Sy lyding 

is ’n kastyding van die Here. Die Here tugtig hulle wat Hy liefhet. Mooi wys 

Elihu vir Job daarop dat hy ’n Middelaar nodig het om vir hom die losprys te 

betaal. “Is daar dan vir hom ’n gesant, ’n tolk, een uit duisend, om die mens sy 

pligte te kenne te gee; en is Hy hom genadig en sê: Verlos hom, dat hy in die 

kuil nie afdaal nie: Ek het ’n losprys gevind — dan word sy vlees fris van 

jeugdige krag…” (Job 33:23–25). Hier het ons ’n heenwysing na die Christus 

wat sou kom. Job antwoord nie op Elihu se woorde nie. 

6. Die Here verskyn in ’n storm 

Eindelik spreek die Here self met Job uit ’n storm. Hy bestraf Job, omdat hy 

dinge gesê het waarvan hy niks verstaan nie. Die Here wys hom op al die groot 

wonders in die skepping en vra hom of hy dit alles verstaan en of hy die Here se 

raadsman gewees het toe Hy dit gemaak het. Eindelik sê Job vir die Here: “Kyk, 

ek is te gering. Wat kan ek U antwoord? Ek lê my hand op my mond. Ek sal nie 

verder teen U spreek nie.” 

Eindelik bely Job sy skuld voor die Here. Hy sê dat hy berou het in stof en as. 

7. Die herstel van Job 

Die Here berispe ook Job se vriende en sê aan hulle dat Job vir hulle moet offer. 

Job het toe vir hulle geoffer en gebid. Daarna het Job weer besittings van die 

Here ontvang, meer as wat hy vroeër gehad het. Hy het ook weer tien kinders 

gekry: sewe seuns en drie dogters. Hierna het hy nog 140 jaar gelewe en op hoë 

leeftyd gesterf. 

8. Betekenis van die boek Job 

In die boek Job wil die Here ons leer waarom ’n gelowige mens ly en swaarkry. 

Die duiwel word beskaam, want die Here toon aan hom hoe mense deur 

swaarkry en stryd heen nog aan hulle God vashou. Job het wel met woorde 

gesondig, maar hy het die Here nie losgelaat nie. Die Here gee ook die krag om 
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in die versoeking staande te bly en die Satan te oorwin. Wanneer ’n mens ly, 

gaan dit om die eer van die Here, maar ’n gelowige self word ook daardeur 

vaster aan die Here gebind. Hy leer om te sien hoe goed die Here is om in sulke 

swaar tye die krag aan hom te gee om die duiwel te weerstaan. So gaan dit in 

die bitterste lyding van die mens om die almag en majesteit van God teenoor die 

aanslae van die duiwel. 

Hoofstuk 14 Moses 
(Eksodus 1–4) 

1. Israel word in Egipte verdruk 

Jakob se nageslag het ongeveer 400 jaar lank rustig in Egipte gewoon. Hulle het 

aangegroei tot ’n groot volk. Die tyd het nou aangebreek dat hulle terug kon 

gaan na Kanaän, die beloofde land. Hulle het egter in Egipte tuis geraak, en nou 

gebruik die Here weer beproewinge om hulle ryp te maak vir die uittog. Hy 

gebruik Farao om hulle swaar te verdruk, sodat hulle kon verlang na verlossing 

van die slawebande. Daar het naamlik ’n nuwe koningsgeslag in Egipte gekom 

wat niks met hierdie vreemde volk in hulle land te doen wou hê nie, omdat 

hierdie konings Josef nie geken het nie. Die nuwe Farao was bang dat Israel by 

sy vyande sou aansluit as daar oorlog in die land kom. Hy probeer om Israel se 

krag te breek deur harde slawediens. Hulle moes vir hom groot bouwerke doen 

en bou twee stede: Pitom en Ramses. Maar Farao merk dat die volk onder die 

verdrukking nog altyd vinnig meer word. Daar word baie kindertjies vir hulle 

gebore, want die Here seën hulle. Toe maak hy ’n ander plan: hy probeer om al 

die seuntjies by hulle geboorte te laat vermoor. Die vroedvroue, Sifra en Pua, 

maak egter nie die seuntjies dood soos hy beveel het nie. Daarop gee hy bevel 

om al die seuntjies in die Nyl te gooi en so om die lewe te bring. Dit was ’n 

harde tyd vir die Israeliete. 

2. Moses word gebore 

Die Here sien sy volk se ellende. Hy stuur ’n verlosser. Dit is Moses. Moses 

word gebore uit die geslag van Levi. Sy ouers was Amram en Jogebed. 

Wonderlik bewaar die Here hierdie seuntjie. Ook hy moes in die Nyl gegooi 

word, maar sy moeder het hom drie maande lank weggesteek. Jogebed het 

gesien hy is ’n besondere kind. Sy het iets groots van hom verwag. Na drie 

maande was dit nie meer moontlik om hom weg te steek nie. Sy vleg toe ’n 

mandjie van biesies en bestryk dit met pik. Daarin lê sy die kindjie en sit dit 

tussen die riete aan die kant van die Nyl. Mirjam, Moses se suster, moes toe 

daar naby bly om te sien wat met hom gebeur. In dieselfde Nyl waarin Satan vir 

Farao aandryf om die geslag van Abraham uit te moor, word Moses deur sy 

ouers neergelê. Hulle glo dat die Here magtig is om hom te red. Ja, hulle lê hom 

op die water op die plek waarvan hulle geweet het dat Farao se dogter 

gewoonlik kom om te bad, want die Egiptiese prinsesse het gewoonlik ’n 

bepaalde badplek gehad. 
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3. Moses deur Farao se dogter aangeneem. 

Mirjam sien hoe Farao se dogter na die Nyl kom om te bad. Daar kry sy die 

mandjie tussen die riete en sien die seuntjie. Sy besluit om hom vir haar aan te 

neem. Mirjam sê toe vir haar dat sy vir haar ’n pleegmoeder sal kry om die 

seuntjie te laat drink. So kom die kleine Moses weer by sy moeder uit. Toe hy 

groot genoeg is, neem sy hom na Farao se dogter waar hy verder opgroei en 

opgevoed word in die wysheid van die Egiptenaars. 

4. Moses kies vir sy eie volk 

Moses is opgevoed as ’n Egiptiese prins, maar hy het nie van sy eie volk 

vervreemd geraak nie. Toe hy 40 jaar oud was, het hy gaan kyk hoe sy volk 

verdruk word. Hy sien toe hoe ’n Egiptenaar ’n Israeliet genadeloos slaan. Hy 

slaan die Egiptenaar dood en begrawe hom in die sand. Die volgende dag was 

hy weer daar. Hy sien toe hoe twee Israelitiese manne met mekaar twis. Hy 

bestraf die een wat ongelyk gehad het, maar die man antwoord hom: “Wie het 

jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy 

die Egiptenaar omgebring het?” Moses merk toe dat die saak bekend geraak het. 

Ook Farao het daarvan gehoor en probeer om hom dood te maak. 

5. Moses vlug na Midian 

Moses wat sy volk in hulle verdrukking wou help, moes nou na Midian vlug. 

Terwyl hy daar by ’n put was, kom die sewe dogters van die priester van Midian 

wat Rehuel of Jetro genoem word, daar aan om vir hulle vader se vee water te 

put. Hulle gooi die drinkbakke vol, maar toe kom daar ander herders wat die vee 

van die dogters wegjaag en hulle eie laat drink. Moses sien dit en kan die onreg 

nie verdra nie. Hy verjaag die herders en help die dogters om hulle vee te laat 

drink. Toe hulle vir hulle vader van Moses vertel, laat Jetro hom roep. Moses 

het hierna veertig jaar by Jetro gebly en sy skape opgepas. Hy trou met een van 

Jetro se dogters, Sippora, en kry by haar twee seuns: Gersom en Eliëser. 

6. Die roeping van Moses 

Toe Moses reeds 80 jaar oud was, het hy nog steeds sy skoonvader se skape 

opgepas. Eendag was hy juis in die omtrek van die berg Horeb of Sinai toe hy 

’n vreemde verskynsel opmerk. Hy sien ’n doringbos wat brand, maar die bos 

brand nie uit nie. Toe hy nuuskierig nader gaan om te kyk wat aan die gang is, 

hoor hy ’n stem wat sê: “Moses, Moses! Moenie nader kom nie! Trek jou 

skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond.” 

Daarop praat die Here verder met hom — want dit is die Here wat hier aan hom 

verskyn het — en stuur hom om Israel uit Egipte te gaan verlos. Moses het 

besware om te gaan. Hy sê: “Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en die 

Israeliete sou uitlei?” Die Here antwoord egter: “Ek sal met jou wees, en dit sal 

vir jou ’n teken wees dat Ek jou gestuur het: As jy die volk uit Egipte gelei het, 

sal julle op hierdie berg God dien.” Nog was Moses nie tevrede nie. Hy vra wat 

hy vir Israel moes sê as hulle hom sou vra wat die Here se Naam is. Hierop 
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antwoord die Here: “Ek is wat Ek is.” Later sê die Here verder vir hom: “Dit 

moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle 

vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my 

na julle gestuur.” Die Naam HERE is in die oorspronklike taal net met vier 

letters, Jhwh, geskrywe en dit beteken: “Ek is wat Ek is.” 

7. Moses ontvang tekens van die Here 

Moses het nog meer besware. Hy sê dat Israel miskien nie na hom sal luister 

nie. Die Here gee toe aan hom drie tekens om te bewys dat hy deur God gestuur 

is. Hy moes sy staf op die grond gooi. Dit word toe ’n slang, maar toe hy die 

slang aan die stert gryp, verander dit weer in sy staf. Daarop beveel die Here 

hom om sy hand in sy boesem te steek. Toe hy dit uittrek, was sy hand melaats. 

Toe hy dit egter weer in sy boesem steek en uittrek, was dit gesond. As Israel 

hom na hierdie twee tekens nog nie glo nie, moes hy van die water van die Nyl 

neem en dit op die grond gooi, dan sou dit in bloed verander. 

Nog wil Moses nie gaan nie. Hy sê dat hy nie goed kan praat nie. Die Here 

antwoord hierop dat Hy, wat vir ’n mens ’n mond maak, met Moses sal wees en 

vir hom ’n mond sal wees; maar Moses is nog onwillig om te gaan. Toe ontvlam 

die toorn van die Here, en Hy sê vir Moses dat sy broer Aäron goed kan praat en 

vir hom as ’n mond sal dien. 

8. Moses keer na Egipte terug 

Moses neem toe sy vrou en sy twee seuns en laat hulle op ’n esel ry, terug na 

Egipteland. Op pad sê die Here weer aan hom dat hy Israel sal uitlei nadat die 

Here groot tekens in Egipte gedoen het, want Farao sal weier om hulle te laat 

trek. 

Moses het nog nagelaat om sy seuns te laat besny. Op pad kom die Here hom 

teë, en dit lyk of Moses gaan sterwe. Sippora het toe sy twee seuns besny, en 

hulle kon verder reis. 

Hoofstuk 15 Israel uit die slawehuis verlos 
(Exodus 5–12) 

1. Moses en Aäron by Farao 

Aäron het Moses op pad na Egipte ontmoet, omdat die Here aan hom bevel 

gegee het om Moses tegemoet te gaan. Hulle twee het hierna met die oudstes 

van Israel gepraat en hulle vertel van die verskyning van die Here aan Moses. 

Nadat Moses ook die tekens voor hulle gedoen het, het hulle hom geglo en die 

Here geloof. Daarna is Moses en Aäron na Farao en versoek hom om Israel drie 

dagreise ver die woestyn te laat intrek om vir die Here te offer. Maar Farao het 

net gesê: “Wie is die Here na Wie se stem ek moet luister?” Farao het toe van 

die dag af bevel gegee dat die volk nog swaarder moes werk. Hulle moes nou 

self strooi versamel vir die stene wat hulle maak, en nog dieselfde hoeveelheid 
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werk as vroeër lewer. Dit het die volk ontevrede gemaak met Moses en Aäron, 

maar die Here het weer belowe dat Hy die volk met ’n sterk hand sou verlos. 

2. Moses en die Egiptiese towenaars 

Op bevel van die Here gaan Moses en Aäron weer na Farao. Weer vra hulle dat 

hy die volk moet laat trek. Dan vra hy van hulle ’n teken dat hulle werklik deur 

God gestuur is. Op bevel van Moses gooi Aäron sy staf op die grond, en dit 

verander in ’n slang. Farao se towenaars doen egter dieselfde. Maar Aäron se 

staf het hulle stawe verslind. Tog wou Farao nog nie luister nie. 

3. Die tien plae 

Die volgende dag ontmoet Moses en Aäron vir Farao by die Nyl op bevel van 

die Here. Weer versoek hulle hom om die volk te laat trek om die Here in die 

woestyn te dien. Toe hy weier, slaan Moses met sy staf op die water van die 

Nyl, en dit verander in bloed. Sewe dae lank het die water bloed gebly, maar 

Farao was nog verhard en wou die volk nie laat trek nie, want sy towenaars kon 

ook water in bloed verander. 

Nou volg die een plaag na die ander. Aäron steek sy staf op oor al die waters 

van Egipte, en die hele land is oortrek met paddas. Ook nou het die towenaars 

weer die plaag nagedoen en paddas oor die land laat opkom. Hulle kon egter die 

plaag nie laat ophou nie. Daarop laat Farao Moses en Aäron roep en vra hulle 

om die Here te bid om die plaag weg te neem, dan sou hy volk laat trek. Nadat 

die paddas weggeneem is, is hy maar weer net so verhard. 

Daarna het die stof in muskiete verander toe Aäron dit met sy staf slaan. Die 

towenaars van Farao kon dit nie doen nie, en hoewel hulle vir Farao gesê het dat 

dit die vinger van God is, het hy nog verhard gebly. 

Die Here stuur toe swerms steekvlieë wat die hele land martel, sodat Farao weer 

gevra het hulle moet bid dat die plaag moet ophou, dan sal hy die volk laat trek. 

Toe die plaag verby was, was Farao maar weer net so hard soos voorheen. 

Die volgende plaag was ’n swaar pessiekte onder die vee van die Egiptenaars. 

Net Israel se vee het niks oorgekom nie. Maar Farao het nog geweier om die 

volk te laat trek. 

Dan volg die sesde plaag. Aäron neem roet uit ’n oond en strooi dit uit voor die 

oë van Farao. Toe breek swere uit aan mens en dier. Farao se hart bly egter nog 

verhard. 

Hierop besoek die Here Egipte met ’n groot haelbui wat mense en diere 

doodslaan en al die landerye verwoes. Farao laat Moses en Aäron weer roep om 

tot die Here te bid om die onweer te laat ophou, dan sal hy die volk laat trek. 

Maar Farao het maar weer soos voorheen geweier om die volk te laat trek. 

Die agtste plaag wat die Here oor Egipte beskik, is groot swerms sprinkane wat 

alles voor hulle wegvreet. Toe Farao sien hoe die sprinkane alles verwoes, het 
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hy weer gevra dat Moses en Aäron vir hom moet bid, maar toe die plaag 

opgehou het, weier hy maar weer om die volk te laat trek. 

Nou beskik die Here drie dae lank ’n groot duisternis oor Egipteland, maar nog 

wou Farao nie toegee nie. 

Die Here sê nou aan Moses dat Hy nog een plaag oor Egipte sal bring, en dan 

sou Farao hulle laat trek; ja, hy sou hulle uit sy land verdrywe. Dit is die dood 

van al die eersgeborenes van die Egiptenaars. 

4. Die instelling van die Paasfees 

Voordat die tiende plaag kom, gee die Here opdrag aan sy volk om hulle gereed 

te maak vir die uittog. Hierdie maand sal voortaan vir Israel die eerste maand 

van die jaar wees. Op die tiende van die maand moet elke huisgesin ’n lam 

neem wat sonder gebrek is, en hom bewaar tot die veertiende dag van die 

maand. Teen die aand moet hulle die lam slag en van sy bloed aan die 

deurkosyne van hulle huise smeer. Daarna moet hulle die lam met ongesuurde 

koeke en bitter sous eet, terwyl hulle klaar staan om uit Egipteland te trek. 

Hierdie dag moet die volk later hou as ’n voortdurende fees om elke jaar die 

uittog uit Egipte te gedenk. Die fees is die Paasfees genoem. Hierdie lam was 

ook ’n profesie van die Here Jesus wat vir ons sondes geslag is en ons verlos het 

uit die slawehuis van die sonde. 

5. Die tiende plaag 

Israel het die Paaslam geslag en sy bloed aan hulle deurkosyne gesmeer. Daarna 

het hulle die Pasga geëet en gereed gemaak vir die uittog. In daardie nag het die 

doodsengel deur Egipte getrek en in al die huise waar geen bloed aan die kosyne 

was nie, het die eersgeborenes gesterf. Ook Farao se eersgeborene is dood. Dit 

was vir Farao en sy volk te veel. Hy beveel Moses om met sy volk te trek. Die 

Israeliete eis nog klere en silwer en goue voorwerpe van die Egiptenaars wat dit 

aan hulle gee. Daarop het die hele volk uit Egipte getrek op pad na die Skelfsee 

of die Rooisee. Presies 430 jaar het verloop van die tyd af dat Jakob en sy 

huisgesin in Egipte gekom het totdat Israel weer daar uitgetrek het. 

Hoofstuk 16 Op reis na Sinai 
(Exodus 13–20) 

1. Die deurtog deur die Skelfsee 

Toe Israel uittrek, bemerk hulle ’n wolkkolom wat voor hulle uitgaan en hulle 

beskerm teen die hitte van die son. In die nag het hierdie wolkkolom ’n 

vuurkolom geword wat hulle pad verlig. So openbaar die Here sy 

teenwoordigheid en lei Hy self die volk. Hulle merk egter gou dat die 

wolkkolom nie die kortste pad na Kanaän kies nie, maar hulle lei in die rigting 

van die Skelfsee of die Rooisee. Toe Farao hoor dat die volk in dié rigting trek, 

wend hy nog ’n keer ’n poging aan om hulle terug te bring na Egipte. Met ’n 
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leërmag van perde en strydwaens agtervolg hy die volk. Israel was baie benoud: 

voor hulle is die see, en agter hulle sien hulle hoe Farao se leërmag aankom. 

Hulle begin dadelik murmureer en vra of Moses hulle uitgelei het om in die 

woestyn te sterwe. Moses se geloof is egter onwankelbaar en hy bemoedig die 

volk. Hulle sal vandag sien hoe die Here hulle verlos. 

Eindelik gee Moses bevel dat hulle moet voorttrek — reguit na die see toe. Die 

wolkkolom staan nou agter die volk, sodat dit skeiding maak tussen hulle en die 

Egiptenaars. Toe dit donker word, skyn die lig uit die wolkkolom op Israel, 

terwyl die Egiptenaars in die stikdonker voortsukkel. Dan steek Moses sy staf 

oor die see uit en ’n sterk oostewind steek op wat vir Israel ’n pad dwarsdeur die 

see baan. Teen die môre storm ook Farao die weg tussen die golwe in, maar die 

Here bring verwarring onder hulle perde, en hulle kon nie vorder nie. Toe Israel 

veilig deur is, steek Moses weer sy staf uit oor die see, en die mure van water 

stort in oor Farao en sy manskappe. Nou is die volk eindelik werklik vry, en 

onder leiding van Mirjam, Moses se suster, voer die vroue koordanse uit, terwyl 

die volk hulle oorwinningslied sing. 

2. Mara en Elim 

Juigend en singend het die volk weggetrek van die Rooisee af, maar spoedig 

begin hulle murmureer oor die moeilikhede van die reis. Na drie dae kom hulle 

by ’n fontein waarvan die water bitter was en daarom Mara genoem is. Bitter 

kla die volk toe teen Moses, maar op bevel van die Here gooi hy ’n stuk hout in 

die water. Toe kon hulle dit drink. 

Van Mara af trek hulle na Elim waar twaalf waterfonteine en sewentig 

palmbome was. Hier kon hulle toe heerlik uitrus. 

3. Kwartels en manna 

Van Elim af trek die volk verder deur die woestyn Sin op pad na Sinai. Hulle is 

nou ’n maand op pad, en hulle padkos raak reeds gedaan. Die volk begin weer 

murmureer en verlang terug na die vleispotte van Egipte. Die Here laat die volk 

bymekaar kom voor die wolkkolom en spreek self tot Moses voor hulle ore dat 

hulle dieselfde aand vleis sal kry en die volgende môre brood. Die aand sak daar 

’n menigte kwartels (’n soort patrys) op die laer neer, en die volk kon hulle 

maklik vang en gaarmaak. Die volgende môre is die hele laerplek bedek met wit 

korrels wat die volk manna noem. Dit maak hulle bymekaar en eet dit as brood. 

Die Here bepaal ook dat elke gesin elke dag net vir een dag manna mag 

insamel. Dié wat meer insamel, vind die volgende dag dat dit sleg geword het. 

Op die dag voor die Sabbat moes hulle egter vir twee dae insamel, want op die 

Sabbat val daar geen manna nie. Verder moes Aäron ’n kruik met manna 

volmaak en bewaar, sodat dit later in die verbondsark gebêre kon word. 
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4. Water uit die rots 

Die volk was nou in ’n landstreek waar geen water was nie, en hulle begin tot 

Moses roep om vir hulle water te gee. Hulle wou selfs vir Moses stenig. Op 

bevel van die Here neem Moses toe die oudstes saam na ’n rots waarop hy met 

sy staf slaan, en toe kom daar water uit, sodat die volk kon drink. Die plek noem 

Moses Massa en Meriba wat “versoeking” en “twis” beteken. 

5. Stryd met die Amalekiete 

By Rafidim word Israel op verraderlike wyse deur die Amalekiete aangeval. Op 

bevel van die Here moet Israel die stryd teen die aanvallers aanknoop. Josua 

word aangewys as bevelvoerder en trek uit met die strydbare manne. Moses self 

klim op ’n heuwel saam met Aäron en Hur. Op die vlakte veg Josua en sy 

manskappe, maar op die heuwel bid Moses met sy hande na die hemel opgehef. 

Wanneer hy moeg word en sy hande laat sak, dan moet Israel vlug voor die 

Amalekiete, maar solank hy bid, is Israel die sterkste. Eindelik help Aäron en 

Hur hom om sy hande biddend omhoog te hou, en toe verslaan Josua die 

Amalekiete heeltemal. Na die slag kry Moses opdrag van die Here dat Israel 

later hierdie Amalekiete heeltemal moes uitroei. Moses bou toe ’n altaar vir die 

Here en hy noem dit: Die Here is my banier. 

6. Jetro besoek Moses 

Die volk het nou by Horeb, die berg van God, aangekom. Hier het Moses se 

skoonvader, Jetro, hulle besoek. Hy gee aan Moses die raad om 70 manne uit 

die oudstes van Israel aan te stel om hom by te staan in die regsake van die volk. 

7. Aankoms by Sinai 

Drie maande nadat Israel uit Egipte vertrek het, het hulle by Sinai of Horeb 

aangekom. Nou moes hulle hulle voorberei op die ontmoeting met die Here, 

want Hy wou nou opnuut sy verbond wat God met hulle vaders gesluit het, ook 

met hulle sluit. Die volk moes hulle heilig teen die derde dag wanneer die Here 

self tot hulle sou spreek. Niemand mag op die berg kom nie. Op die derde dag 

het die Here in ’n dik wolk uit die hemel neergedaal, met donder en bliksem en 

die geluid van ’n sterk basuin. Daarop roep die Here Moses na Hom toe op die 

top van die berg en waarsku nog eens die volk dat niemand die berg mag 

aanraak nie. Nadat Moses hierdie bevele van die Here oorgebring het, spreek 

die Here self tot die volk en maak aan hulle die wet van die tien gebooie 

bekend. By die aanhoor van die stem van die Here was die volk baie bevrees en 

smeek Moses om as hulle middelaar op te tree. Die Here moet met hom praat, 

en dan kan hy weer die bevele van die Here aan hulle oordra. Moses het toe op 

die berg geklim waar die Here verder tot hom gespreek het. 
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Hoofstuk 17 Die verbond by Sinai 
(Exodus 20–31 en 35–40; sien verder Levitikus) 

1. Die verbond word gesluit 

Moses het ’n tyd lank op die berg vertoef waar die Here aan hom sy verbond 

met Israel bekend gemaak het. Hy het alles in ’n boek opgeskrywe wat die 

Bondsboek genoem is. Daarna het hy aan die voet van die berg ’n altaar opgerig 

waaromheen hy twaalf groot klippe geplaas het wat die twaalf stamme van 

Israel voorstel. Moses slag toe, met behulp van ’n aantal jong manne, ’n paar 

jong bulle. Die helfte van die bloed sprinkel hy op die altaar en lees daarna die 

Bondsboek aan die volk voor. Hierop antwoord die volk: “Alles wat die Here 

gespreek het, sal ons doen en daarna luister.” Moses neem toe die ander helfte 

van die bloed en sprinkel dit op die volk met die woorde: “Dit is die bloed van 

die verbond wat die Here met julle gesluit het.” 

Na die sluiting van die verbond kon Aäron en sy twee seuns, Nadab en Abihu, 

saam met sewentig van die oudstes op die berg klim en die heerlikheid van die 

Here van ver af aanskou. 

2. Betekenis van die verbond 

Die Here het nou opnuut sy verbond met Abraham aan sy nageslag bevestig. 

Hulle is nou die volk van die Here, wat vir Hom geheilig is, want hulle word 

deur die Here as sy eiendom afgesonder. Hierdie volk is die oogappel van die 

Here, wat Hy met jaloerse liefde beskerm teen die duiwel en al hulle vyande. 

Uit hulle sou eenmaal gebore word die Verlosser wat die kop van die slang sal 

vermorsel. Aan die ander kant moes die volk aan die Here getrou bly en Hom 

dien. Daartoe gee die Here vir hulle allerlei wette en voorskrifte waarvolgens 

hulle moet lewe. In die wette is bepalinge oor heilige plekke, heilige persone, 

die offers, reiniginge; die besnydenis en geloftes; gebed en vas. Daarin is ook 

voorskrifte oor die Sabbat en ander feestye, soos die Paasfees en die Groot 

Versoendag. Van al hierdie sake wil ons graag ’n paar van nader beskou. 

3. Heilige plekke 

’n Heilige plek was vir Israel die plek waar die volk saamkom om die Here te 

dien. Eintlik het Israel maar altyd net een heilige plek gehad, en dit was eers die 

tabernakel en later die tempel. Die tabernakel, of tent van samekoms, is hier in 

die woestyn by Sinai gemaak volgens die voorbeeld wat die Here Moses op die 

berg laat sien het. Daarna het die volk dit oral met hulle saamgeneem op die 

woestynreis en opgeslaan waar hulle laer opslaan. Die tabernakel het bestaan uit 

drie dele: die Allerheiligste, die Heilige en die Voorhof. In die Allerheiligste 

was die verbondsark waarin die twee kliptafels van die Wet bewaar is, asook ’n 

kruik met manna en die staf van Aäron wat gebot en geblom het. Op die ark was 

die versoendeksel van suiwer goud waarop twee gerubs of engele gestaan het. 

Die ark het die troon van die Here afgebeeld, en bokant die ark het die Here sy 

heerlikheid geopenbaar. In die Heilige was die reukofferaltaar waarop elke aand 
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reukwerk vir die Here geoffer is — ’n voorstelling van die gebede van die volk. 

Verder was daar die goue kandelaar met sewe lampe wat altyd moes brand en 

wat die volk self afbeeld: hulle moes hulle lig in die wêreld laat skyn. Verder 

was hier ook die tafel van die toonbrode wat beteken dat die volk hulle aan die 

Here wy. Alleen die hoëpriester kon een keer per jaar, op die Groot Versoendag, 

in die Allerheiligste ingaan om vir die volk te bid en die bloed van die offer op 

die deksel te sprinkel. In die Heilige kon alleen die priesters kom om daar diens 

te doen. 

In die Voorhof waar die volk vergader het, het die groot brandofferaltaar 

gestaan waar die brandoffers vir die Here gebring is. Dit beeld af dat die volk 

die Here met hulle hele hart dien en dat die Here Jesus met sy bloed vir ons 

sondes betaal het. Verder was hier in die Voorhof ook nog die wasvat, waarin 

die priesters hulle hande en voete moes was voordat hulle in die heiligdom 

begin werk. 

Die hele tabernakel het voorgestel hoe die Here onder sy volk woon. Later is die 

tabernakel deur die tempel vervang. 

4. Heilige persone 

a. Die Leviete 

Nadat die Here sy verbond by Sinai met die volk gesluit het, het Moses op die 

berg geklim om die twee tafels van die Wet van die Here te ontvang. Hy het 

veertig dae weggebly, en die volk het ongeduldig geword. Hulle het vir Aäron 

gevra om vir hulle gode te maak wat voor hulle uit kan trek, en hy het vir hulle 

’n goue kalf gemaak. Terwyl die volk nog besig was om rondom die goue kalf 

te sing en te dans, het die Here vir Moses teruggestuur met die tafels van die 

Wet. Toe Moses sien wat hulle doen, het hy die tafels van die Wet stukkend 

gegooi. Hy het die goue kalf fyn gemaal en in hulle drinkwater gegooi. Daarna 

het hy gevra dat dié wat vir die Here is, na hom toe moet kom. Die stam van 

Levi het na vore gekom en met die swaard ’n groot slagting onder die volk 

aangerig. Omdat Levi hier vir die Here gekies het, het die Here hulle uitverkies 

om in sy heiligdom te werk. Hulle het later in Kanaän nie ’n eie grondgebied 

gekry soos die ander stamme nie, maar 48 stede versprei oor die hele land. 

Hulle werk was om die tabernakel en die tempel te bewaak, die priesters te help 

in hulle arbeid, om reg te spreek vir die volk en om aan hulle die wette van die 

Here te leer. 

b. Die priesters 

Die priesters was almal uit die nageslag van Aäron wat natuurlik ook uit die 

stam van Levi was. Vroeër het die vader van die huisgesin die offers vir die 

Here gebring, maar van die tyd van die verbond by Sinai was dit die werk van 

Aäron en sy seuns. Die priesters moes besondere klere dra om hulle heiligheid 

aan die Here af te beeld. Hulle werk was om die offers vir die Here te bring en 

as voorbidders vir die volk op te tree. Verder het hulle in die heiligdom gewerk. 
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c. Die hoëpriester 

Aan die hoof van die priesters het die hoëpriester gestaan. Die eerste hoëpriester 

was Aäron. Hy het ’n besondere kleed gedra, met ’n borstas op die bors waarin 

twaalf edelstene was met die name van die twaalf stamme daarop gegraveer. Hy 

was die afbeelding van die Here Jesus, ons enigste Hoëpriester, wat sy volk op 

sy hart dra en vir hulle die enige soenoffer van sy eie liggaam gebring het. Soos 

die Here Jesus ons Middelaar is, was die hoëpriester die middelaar van die volk 

wat vir hulle moes bid en offer en so intree by die Here. 

5. Heilige handelinge 

a. Die offers 

Die woord offer beteken ’n gawe of geskenk. In die offer bied die mens die 

Here iets aan waarin hy die Here gunstig wil stem. Daar was twee soorte offers: 

soenoffers en dankoffers. 

Soenoffers was nodig, omdat die volk sondaars gebly het, al was hulle die volk 

van die Here. Hulle moes die offers gereeld bring, want hulle het altyd maar 

weer sonde gedoen. Diere is geslag en vir die Here geoffer. Daarmee het die 

volk erken dat hulle self verdien het om doodgemaak te word as gevolg van 

hulle sondes. Maar hierdie bloed van die offerdiere het ook vertel van die bloed 

van die Lam van God, ons Here Jesus, wat vir ons sondeskuld geslag is. 

Die dankoffers is gebring uit dankbaarheid vir die goedheid van die Here dat Hy 

die volk se sondes vergewe en vir hulle sorg na siel en liggaam. Ook die tiendes 

wat die volk moes gee om die priesters en Leviete te versorg, was dankoffers 

aan die Here. 

b. Ander heilige handelinge 

Die volk en die priesters moes verder allerlei wette van reinheid onderhou om te 

toon dat hulle heilig is vir die Here. Die besnydenis, die verbondsteken wat die 

Here aan Abraham gegee het, moes die volk ook getrou uitvoer aan die seuntjies 

wanneer hulle agt dae oud was. Verder was daar ook wette oor gebed en vas wat 

die volk moes nakom. 

6. Heilige tye 

Die volk moes die Sabbat of rusdag onderhou. Verder was daar die fees van die 

nuwemaan elke maand; die Sabbatsjaar wanneer die landerye nie beplant moes 

word nie, sodat die grond kon rus; die jubeljaar, elke vyftigste jaar, wanneer 

mense hulle erfgrond terugkry wat hulle verloor het, en alle Israelitiese slawe 

vrygelaat word. 

Ander heilige tye was die groot feesdae soos die Paasfees of Pasga waarby die 

uittog uit Egipte gedenk is. Die Pinksterfees is vyftig dae na Paasfees gevier, 

wanneer twee brode gebak is van die graan van die nuwe oes en aan die Here 

geoffer is. Op die Loofhuttefees het die volk hulle omswerwinge in die woestyn 

herdenk. 



39 

 

’n Belangrike feesdag was ook die Groot Versoendag. Op dié dag moes die 

hoëpriester die bloed van ’n offerdier op die versoendeksel van die ark in die 

Allerheiligste gaan sprinkel, om so versoening te doen vir die sonde van sy 

volk. 

So het die Here Jesus ook in die hemelse heiligdom ingegaan en as offer vir ons 

sondes sy eie bloed vir die Vader gebring. 

Hoofstuk 18 Omswerwinge in die woestyn 
(Exodus 32–34; Num. 9–14; 16, 17, 20, 21) 

1. Die goue kalf 

Moses het op die berg geklim om die tafels van die Wet van die Here te 

ontvang. Hy het veertig dae weggebly. Die volk begin toe redeneer dat hy 

miskien dood is en nie meer sou terugkom nie. Hulle vra vir Aäron om vir hulle 

gode te maak wat voor hulle uit kan trek. Aäron is swak en doen wat hulle vra. 

Hy laat hulle goue voorwerpe en juwele bring, en hy maak daarvan vir hulle ’n 

goue kalf. So verbreek Israel reeds hier by Sinai die verbond van die Here. 

Die Here vertel aan Moses van hierdie sonde van sy volk en sê vir hom dat Hy 

hierdie volk sou uitdelg en uit Moses vir Hom ’n nuwe volk bou. Daarop bid 

Moses vir sy volk en pleit by die Here dat Hy die volk moet spaar, anders sou 

die heidene met Hom spot en sê dat Hy die volk net uitgelei het om hulle in die 

woestyn om te bring. Eindelik klim Moses van die berg af, en toe hy sien wat 

die volk gedoen het, gooi hy die twee tafels van die Wet stukkend. Hy bestraf 

vir Aäron, en hy verbrand die goue kalf wat hy fyn maal en in hulle drinkwater 

gooi. Daarop roep hy dié wat vir Here is, na hom toe, en die Leviete kom na 

vore. Met die swaard val hulle die volk aan en dood 3000 van die 

afgodedienaars. Daarom was Levi van toe af die priesterstam. 

Hartseer het Moses weer op die berg geklim en lank by die Here gepleit om die 

volk te spaar en saam met hulle op te trek na Kanaän. Eindelik het die Here 

Moses se gebed verhoor, en na veertig dae het hy weer afgeklim met twee nuwe 

tafels van die Wet. 

2. Vertrek van Sinai af 

Nadat Moses van die berg afgeklim het, het die volk eers die tabernakel 

klaargemaak. Toe dit voltooi was, het die wolk van Horeb op Sinai afgedaal en 

op die tabernakel gaan rus. Nou woon die Here onder sy volk. Hulle het ook 

nog Paasfees gevier by Sinai, ’n jaar na die uittog, en daarna het hulle 

weggetrek van die berg af. Die wolkkolom het opgestyg van die tabernakel af 

en voor die volk uit beweeg; waar die wolk weer gaan stilstaan, moes hulle dan 

laer opslaan. 
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3. By die grens van Kanaän 

Hulle is nou op pad na Kanaän. Toe die volk weer begin murmureer, het die 

Here hulle gestraf deur ’n vuur wat onder hulle begin brand het. Nadat Moses 

vir hulle gebid het, het die Here die vuur laat ophou. Hierdie plek noem Moses 

Tabera. 

Later het die volk weer begin kla oor die eentonige kos wat hulle moes eet. 

Hulle verlang terug na die groente en vleis van Egipte. Selfs Moses begin al 

moedeloos raak, en die Here wys sewentig manne aan om hom te help om die 

volk te regeer en te lei. Ook op hulle kom die Gees van die Here toe hulle, op 

bevel van die Here, voor die tabernakel verskyn, en hulle begin profeteer. 

Daarna gee die Here weer aan hulle vleis deur ’n swerm kwartels op die laer te 

laat neerdaal. Maar die Here straf hulle ook oor hulle sonde, want toe die vleis 

nog tussen hulle tande was, het daar ’n plaag uitgebreek, waaraan baie dood is. 

Die plek word Kibrot-Hattaäwa genoem. Dit beteken “Lusgraftes”. 

Nog was die moeilikheid op pad na Kanaän nie verby nie. By Haserot het 

Mirjam met Moses getwis omdat hy met ’n Kussitiese vrou getrou het. In 

werklikheid was Mirjam en Aäron jaloers op Moses, aangesien hy ’n hoër plek 

as hulle beklee het in die leiding van die volk. Moses, Aäron en Mirjam moes 

toe voor die Here in die tabernakel verskyn. Hier sê die Here aan hulle dat 

Moses die enigste profeet is met wie Hy van aangesig tot aangesig spreek. Vir 

haar sonde word Mirjam met melaatsheid getref. Aäron het berou oor sy sonde 

en versoek Moses om tot die Here te bid, waarop Mirjam weer gesond word, 

maar sy moes tog sewe dae buite die laer bly vir haar reiniging. 

Eindelik kom Israel by Kades op die suidelike grens van Kanaän aan. 

4. Terug na die woestyn 

Moses stuur nou, op bevel van die Here, twaalf verspieders of verkenners na 

Kanaän om die land te verken. Na veertig dae keer hulle terug en vertel hoe ’n 

mooi en vrugbare land dit is. Hulle bring ook van die vrugte van die land saam 

om vir die volk te wys. Hulle vertel ook van die groot en versterkte stede en die 

sterk krygsmanne wat hulle gesien het. Tien van hulle verklaar dat hulle nooit 

die land sal kan verower nie. Net twee sê dat hulle dit sal kan doen met die hulp 

van die Here. Die twee was Josua en Kaleb. Die volk kom toe in opstand teen 

Moses en Aäron. Hulle wou selfs vir Josua en Kaleb stenig. Weer wou die Here 

die volk verdelg en uit Moses ’n volk vir Hom bou. Moses bid egter vir hulle, 

en die Here kondig dan aan dat hulle veertig jaar in die woestyn sou swerwe. Al 

die manne wat twintig jaar en ouer was toe hulle uit Egipte vertrek het, sou in 

die woestyn sterwe, behalwe Josua en Kaleb. Nou het die volk berou en wil 

liewer in Kanaän intrek. Hulle doen dit ook teen die bevel van die Moses, en die 

Kanaäniete verslaan hulle. Daarop moes hulle terugtrek die woestyn in. 
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5. Omswerwinge in die woestyn 

Nog agt en dertig jaar het die volk in die woestyn gebly. Uit dié tyd word net ’n 

paar gebeurtenisse aan ons vertel. 

6. Oproer van Korag, Datan en Abiram 

Korag, Datan en Abiram, saam met 250 ander manne, kom in opstand daarteen 

dat alleen Aäron as priester die Here mog dien. Op bevel van die Here moes 

hulle die volgende dag by die tabernakel verskyn, elkeen met ’n wierookpan, 

dan sal die Here self aanwys wie Hy as priester wil hê. Datan en Abiram wou 

nie na die tabernakel gaan nie. Moses gaan toe, op bevel van die Here, na die 

tente van Korag, Datan en Abiram. Hy beveel die volk om weg te gaan van die 

plek af, en toe skeur die aarde oop en die drie manne, met hulle gesinne, word 

lewendig begrawe. Die 250 ander manne met die wierookpanne word deur ’n 

vuur uit die wolkkolom verbrand. Die hele volk kom nou in opstand teen Moses 

en Aäron wat na die tabernakel moes vlug. Daar verskyn die heerlikheid van die 

Here en beveel Moses en Aäron om hulle van die volk te verwyder, sodat Hy 

hulle kon uitdelg. Onder die volk begin een na die ander dood neerval. Aäron 

moes gou sy wierookpan gaan haal. Hy loop tussen die volk in met die 

brandende wierook, terwyl hy vir die volk bid. Toe het die plaag opgehou. Nou 

beveel die Here hulle om twaalf stawe te bring, een vir elke stam, terwyl op die 

staf van Levi die naam van Aäron geskrywe moes word. Die stawe het hulle in 

die tabernakel neergelê. Die volgende môre was daar bloeisels aan die staf van 

Aäron. So het die Here duidelik gewys dat Hy Aäron uitverkies het om priester 

te wees. Hierdie staf van Aäron is in die verbondsark bewaar. 

7. Die sonde van Moses 

Veertig jaar na die uittog uit Egipte is die volk weer by Kades, aan die suidelike 

grens van Kanaän. Mirjam het hier gesterf en is begrawe. Daar is geen water 

nie, en die volk begin weer murmureer. Moses is moedeloos. Hy word kwaad 

vir die volk. Die Here beveel hom om sy staf te neem en na ’n bepaalde rots te 

gaan waar hy voor die volk met die rots moes praat. In sy toorn slaan Moses 

twee maal met die staf op die rots. Hieroor kondig die Here as straf aan dat ook 

Moses die beloofde land nie sal binnegaan nie. 

8. Die koperslang 

Vanaf Kades trek die volk weer suidwaarts die woestyn in, rondom die gebied 

van Edom wat weier dat Israel deur hulle land trek. By die berg Hor sterwe 

Aäron. Moses het saam met hom en sy seun Eleaser2 op die berg geklim. Daar 

op die berg het Eleaser sy vader se hoëpriesterlike klere aangetrek, en Aäron het 

gesterwe. 

Toe die volk verder die woestyn in trek, het hulle ongeduldig geword en weer 

begin murmureer. Die Here stuur daarom baie giftige slange wat hulle begin 

 
2 Eleásar in die 1933/1953 vertaling, Eleasar in die 1983 vertaling. 
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byt, en baie van hulle sterwe. Die volk bely toe hulle sonde voor die Here, en 

die Here beveel Moses om ’n koperslang te maak en op ’n paal te sit. Elkeen 

wat na die slang kyk, sal gered word. So is die plaag afgeweer. Hierdie 

koperslang is ’n voorbeeld van die Here Jesus aan die kruis, na wie elke sondaar 

in die geloof moet kyk om gered te word. 

Hoofstuk 19 Erfenis in besit geneem 
(Num. 22–27; Deut. 27; Josua 1–24) 

1. Verowering van die Oos-Jordaanse gebied 

Die HERE lei die volk nou doelbewus in die rigting van die beloofde land. 

Hulle moes rondom die land van Edom en Moab trek, omdat die volkere aan 

Israel verwant was. Eindelik lê die gebied van die Amoriete voor hulle. Hulle 

koning Sihon wou die volk keer om deur sy land te trek, maar Israel verslaan 

hom en verower sy land. Ook Og, die koning van Basan, word verslaan en sy 

grond word ook die besitting van Israel. Hierna slaan hulle laer op in die velde 

van Moab, oos van die Jordaan. 

2. Bileam 

Balak, die koning van Moab, word nou bang dat Israel hom ook sou aanval. Hy 

stuur toe boodskappers na Bileam, die seun van Beor, wat in Mesopotamië 

woon, en laat vra hom om te kom en Israel te vervloek. Bileam wou graag kom 

ter wille van die baie geld wat Balak hom aanbied, maar hy raadpleeg eers die 

Here. Die Here verbied hom om te gaan. Balak stuur weer gesante met ’n groter 

beloning, en die Here laat hom toe om te gaan, maar dan moet hy net spreek wat 

die Here vir hom sê. Bileam gaan op reis met die gedagte dat hy wel sal sê wat 

hy wil as hy eers daar is, maar langs die pad kom die Engel van die Here hom 

teë. Bileam sien nie die Engel nie, maar die esel praat toe en sê: “Wat het ek vir 

jou gedoen dat jy my nou al drie maal slaan?” Eindelik open die Here Bileam se 

oë, sodat hy die Engel sien. Die Engel waarsku hom weer om net te spreek wat 

die Here vir hom sê. Bileam het toe van verskillende heuweltoppe af die volk 

geseën en nie gevloek soos Balak dit wou hê nie. Hy het selfs geprofeteer van 

die Messias wat uit die volk sou voortkom. So het hy net gespreek wat die Here 

vir hom gesê het, maar hy het later aan die Midianiete raad gegee om deur die 

jong meisies van hulle volk die Israeliete te verlei tot afgodery. Toe Israel 

hierop die Midianiete aanval en verslaan, is Bileam ook gedood. As gevolg van 

die afgodery het daar ’n plaag in Israel uitgebreek waardeur 24000 mense dood 

is. 

3. Dood van Moses 

Moses het gekom tot vlak by die Jordaan, maar hy kon die Jordaan nie deurgaan 

nie, omdat hy gesondig het. Moses se laaste taak was om die wet van die Here 

vir die volk te herhaal. Nadat Josua aangewys is as die nuwe leier van die volk, 

het hy toe op die berg Nebo geklim. Daar bo van die berg af kon hy die 
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beloofde land sien voordat hy in die eensaamheid gesterwe het, in die ouderdom 

van 120 jaar. 

Moses was ’n voorbeeld van die Messias. Hy het van aangesig tot aangesig met 

die Here gespreek, en hy was die middelaar van die volk by die Here; hy het 

altyd vir hulle ingetree en vir hulle gebid. 

4. Twee verkenners 

Na Moses se dood het die Here aan Josua belowe dat Hy met hom sal wees soos 

Hy met Moses gewees het. Hy moet gereed maak om die Jordaan deur te trek, 

en dan sal die Here die land aan hom en sy volk gee. Geen vyand sou voor hom 

staande kon bly nie. 

Die eerste stad wat die volk oorkant die Jordaan moes inneem, was Jerigo. 

Josua stuur nou eers twee verkenners na Jerigo om die stad te verken. Die 

koning van Jerigo verneem dat die twee manne in die stad is en sluit die poorte 

om hulle te vang. Ragab, ’n slegte vrou, steek hulle weg, sodat die koning se 

soldate hulle nie kon kry nie. Hulle belowe haar dat sy en haar familie gespaar 

sou word wanneer die stad ingeneem word. Sy laat hulle in die nag met ’n tou 

oor die stadsmuur afsak, want haar huis het bo-op die muur gestaan. Sy sou later 

’n rooi tou by haar venster laat uithang, sodat die volk kon sien watter huis aan 

haar behoort wanneer die stad ingeneem word. Hierdie Ragab is later met ’n 

Israeliet getroud, en uit haar nageslag is die Here Jesus gebore. 

5. Die deurtog deur die Jordaan 

Eindelik kom die opdrag van die Here dat die volk die Jordaan moet deurtrek. 

Voorop trek die priesters met die ark van die Here. Toe hulle voete die water 

van die Jordaan raak, het die water aan die bokant gaan staan, en die hele volk 

trek op droë grond deur. Twaalf manne, uit elke stam een, moes elkeen ’n klip 

optel op die bodem van die Jordaan, en daarmee rig hulle ’n gedenkteken aan 

die oorkant van die rivier op om die wonderbare deurtog in gedagtenis te hou. 

Hier aan die oewer van die Jordaan het die volk toe eers al die manne en seuns 

wat in die woestyn gebore is, besny en die Paasfees gevier. Hierdie plek se 

naam was Gilgal. 

6. Die val van Jerigo 

Jerigo word op ’n besondere manier ingeneem. Die Here gee opdrag dat die 

volk ses dae lank elke dag een keer om die stad moet trek. Op die sewende dag 

moet hulle sewe maal omtrek, en ná die sewende omgang moet die priesters op 

hulle basuine blaas en die volk ’n groot gejuig aanhef. Toe hulle hierdie opdrag 

van die Here uitvoer, stort die mure van Jerigo ineen, en die strydbare manne 

kon maklik die inwoners ombring; alleen Ragab en haar huisgesin is gespaar. 

Verder moes die volk al die inwoners en diere doodmaak en die besittings van 

die mense vernietig. Alles word geheilig aan die Here. Met die inname van 

Jerigo is die skrik vir die volk Israel op die volke van Kanaän gelê; hulle was 
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nou bang vir hierdie volk wie se God so ’n wonderlike oorwinning aan hulle 

kon gee. 

7. Agan se sonde 

Josua ruk nou verder op na die weste om die dorp Ai te verower, maar voor Ai 

word Israel verslaan, hoewel dit maar ’n klein plekke was. Josua vlug met sy 

nood na die Here: Wat het gebeur? Die Here se antwoord is dat Israel hom 

besondig het in Jerigo; iemand het van die bangoed geneem. Deur die lot word 

Agan aangewys, en in sy tent grawe hulle sy gesteelde skat uit: goud, silwer en 

’n kosbare kleed. Agan en sy huisgesin word gestenig, want hy het van die Here 

gesteel. Hierna ruk Josua weer op na Ai, lei hulle in ’n lokval en verower die 

plek. 

8. Bedrog van die Gibeoniete 

Die konings van Kanaän sluit nou bondgenootskappe om Israel te beveg. Die 

inwoners van Gibeon wou egter nie saamwerk nie en stuur gesante na Josua, 

maar hulle weet dat Israel nie met ’n volk wat in Kanaän woon, ’n verbond sal 

sluit nie. Hulle maak toe ’n slim plan en vertel aan Josua dat hulle van ’n ver 

land af kom. Kyk net hoe vol stof is hulle verslete klere; selfs die brood wat as 

padkos vir hulle moes dien, is al oud en vol muf. Sonder om die Here te 

raadpleeg, sluit Josua ’n verbond met hulle. Toe Josua later met sy manskappe 

by Gibeon kom, merk hy hoe hy bedrieg is, maar hy kon sy ooreenkoms nie 

verbreek nie. Die Gibeoniete word toe houtkappers en waterputters van Israel. 

9. Die slag by Gibeon 

Vyf konings trek nou op teen Gibeon, omdat hulle ’n bondgenoot van Israel is. 

Gibeon stuur na Josua om hulp. Josua trek dwarsdeur die nag en oorval die 

vyand. Hulle slaan op die vlug in die rigting van Bet-Horon. Die Here laat groot 

haelstene op die vyand val waardeur baie sterwe. Om die vyand heeltemal te 

verslaan, bid Josua dat die son en maan moet stilstaan, en dit gebeur. So 

verower Josua die hele suide van Kanaän. 

10. Die slag by Merom 

Die konings van die noordelike dele van Kanaän sluit ook ’n verbond teen 

Israel. 

By die waters van Merom oorval Josua die vyand en verslaan hulle. Hierna 

verower hy die stede in Noord-Kanaän. Hy het altesaam 31 konings verslaan. 

11. Verdeling van die land 

Hoewel daar in die land nog streke oorgebly het waar die heidene nie heeltemal 

verslaan was nie, het Josua die land nou verdeel. Die stamme moes nou self, 

met behulp van ander stamme, hulle eie grondgebied verder verower en die 

Kanaäniete uitroei. Dit het hulle ongelukkig nie heeltemal gedoen nie, en daar 
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het nog baie Kanaäniete oorgebly wat Israel later tot afgodery verlei het. Elke 

stam het nou sy erfdeel gekry en in die land begin woon en dit bewerk. 

12. Josua hernu die verbond met die Here 

Josua se taak is afgehandel. Nou het die volk nie meer ’n leier nodig nie. Die 

Here is hulle Koning wat die priesters en Leviete en oudstes gebruik om hulle te 

regeer. Voor sy dood het Josua hulle nog ernstig vermaan om getrou te bly aan 

die Here en die verbond van die Here opnuut laat bevestig. As ware volksleier 

laat hy die volk kies of hulle die Here wil dien of nie, maar hy self stel die 

voorbeeld, want hy sê: “Vrees dan nou die Here en dien Hom in opregtheid en 

waarheid. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir 

julle vandag wie julle wil dien; óf die gode wat julle vaders daar oorkant die 

Eufraat gedien het, óf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; 

maar ek en my huis, ons sal die Here dien” (Jos. 24:14–15). Hierop antwoord 

die volk: “Dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te 

dien.” 

Hierna het Josua gesterwe toe hy 110 jaar oud was. 
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Hoofstuk 20 Vrae oor hoofstuk 13–19 
1. Waarom het Farao Israel in Egipte verdruk? (Eks. 1) 

2. Uit watter stam was Moses, en wie was sy ouers? (Eks. 6:13–17) 

3. Waarom het Moses aan sy eie volk getrou gebly, hoewel hy aan die hof 

van Farao opgevoed is? (Hebr. 11:24) 

4. Waarom het Moses sy aangesig bedek by die brandende doringbos? (Eks. 

3:6) 

5. Wat beteken die Naam “HERE”? (Eks. 3:14, 15) 

6. Waarom het die Here Moses opgedra om Farao te versoek om die volk drie 

dagreise ver die woestyn te laat intrek, terwyl die bedoeling tog was dat 

hulle heeltemal sou wegtrek? (Eks. 3:18, 19) 

7. Waarom het die Here Farao se hart verhard? (Rom. 9:17) 

8. Waarom het die tiende plaag nie die eersgeborenes van Israel ook getref 

nie? (Eks. 12:7) 

9. Van wie se bloed profeteer die bloed van die paaslam? (1 Kor. 5:7) 

10. Wat het by ons in die plek van die Paasfees gekom? (Mat. 26:26–28) 

11. Watter verband is daar tussen die deurtog deur die Skelfsee en die doop? (1 

Kor. 10:1, 2; die gebed in die Doopsformulier) 

12. Van wie profeteer die manna en die water uit die rots in die woestyn? (Joh. 

6:32; Joh. 7:37, 38) 

13. Was die verbond van God met sy volk by Sinai ’n genadeverbond of ’n 

werkverbond? 

14. Wat is die betekenis van die Wet van die Here as ’n mens dit tog nie kan 

onderhou nie? (Kategismus, vr. 115) 

15. Waarom het die Here nie alleen sy Wet aan sy volk gegee nie, maar ook 

die offerdiens ingestel? 

16. Waarvan is die tabernakel, die “woning van God onder sy volk”, ’n 

voorbeeld? (1 Kor. 3:16) 

17. Van wie het die koperslang in die woestyn geprofeteer? (Joh. 3:14) 

18. Waarom het die grootste deel van die volk in die woestyn gesterwe? (1 

Kor. 10:5–13) 

19. Waarom het Moses en Aäron ook in die woestyn gesterwe? (Num. 2:12) 

20. Waarom moes Israel al die heidene in Kanaän uitroei? (Rigt. 2:13) 
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Hoofstuk 21 Die tyd van die Rigters (1) 
(Rigters 19) 

1. Die rigtertyd in die algemeen 

Israel woon nou in die beloofde land. Die Here is hulle Koning. Maar hulle het 

gou vergeet dat die Here hulle Koning is. Hulle het elkeen gemaak soos wat reg 

was in sy eie oë en het die Here en sy wette vergeet. Daarby het hulle ook nog 

’n ander groot fout gemaak: Die Here het gesê dat hulle al die Kanaäniete moes 

uitroei wat in Kanaän gewoon het, maar hulle het dit nie gedoen nie. Hierdie 

Kanaäniete was heidene en het afgode gedien. Baie van die Israeliete het met 

Kanaänitiese vroue getrou en naderhand het die volk nie meer die Here alleen 

gedien nie. Hulle het naas die Here ook die afgode van die Kanaäniete gedien. 

Hulle het die eerste gebod vergeet: “Jy mag geen ander gode voor my aangesig 

hê nie.” Hoe gou het Israel weer lelike sondes begin doen! 

Maar aan die ander kant sien ons ook hoe die Here nog sy volk liefhet, al is 

hulle aan Hom ongehoorsaam. Die Here stuur ander volke om hulle te straf oor 

hulle afgodery. As hulle swaarkry en weer tot die Here bid, dan stuur Hy ’n 

rigter om hulle te verlos. ’n Rigter was eintlik maar ’n regter wat oor die volk 

regspreek en hulle regeer. 

2. Otniël 

Na Josua se dood het van die stamme nog oorlog teen die Kanaäniete gevoer, 

maar hulle kon hulle nie oral oorwin nie. Baie Kanaäniete het in die land gebly. 

Voordat die Here sy volk oor hulle sonde straf, verskyn die Engel van die Here 

nog aan hulle by Bogim en wys hulle daarop hoe die Here hulle beskerm en 

bewaar het en dat hulle ongehoorsaam was. Die volk ween oor hulle sondes, 

maar doen verder niks daaraan nie. Hulle bekeer hulle nie van die sondes nie. 

Die heidene bly maar tussen hulle woon, en hulle trou met heidene. As ’n mens 

nie wil hoor nie, moet jy voel. Daarom gebruik die Here ’n lat om hulle te slaan. 

Die lat was Kusan Risataïm, die koning van Mesopotamië wat hulle agt jaar 

lank verdruk het. Eindelik roep die volk tot die Here om hulp, en Hy stuur die 

eerste rigter, Otniël, wat hulle verlos en veertig jaar lank kon hulle in vrede 

lewe. 

3. Ehud 

Toe die volk weer die afgode begin dien, gee die Here hulle oor aan Eglon, die 

koning van die Moabiete, wat in Jerigo vir hom ’n paleis bou. Daar moes die 

volk aan hom koring en ander belastings gee. Eindelik roep die Here weer vir 

Ehud as rigter om die volk te verlos. Ehud maak self die koning in sy paleis 

dood en slaag daarin om te ontvlug. Daarna versamel hy ’n leër en verjaag die 

Moabiete uit die land. Tagtig jaar kon Israel nou weer in vrede lewe.  
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4. Samgar 

Van die rigter Samgar weet ons net dat hy die volk verlos het van die Filistyne. 

5. Debora 

Na Ehud se dood het die volk maar weer afgode gedien. Tot straf word hulle 

onderdruk deur Jabin, die koning van Hasor, wat 900 strydwaens gehad het 

onder aanvoering van sy leërowerste Sisera. Toe Israel hulle bekeer en tot die 

Here roep, word hulle verlos deur ’n vrou, Debora, wat ’n profetes was. Op 

bevel van die Here roep sy vir Barak en beveel hom om ’n leër van 10,000 man 

op die berg Karmel te versamel, en die Here sal dan die leër van Sisera in sy 

hand gee. Barak is bang en sê dat hy alleen sal optrek as Debora saamgaan. Toe 

Barak en sy manne in die vlakte aftrek, gee die Here ’n groot reën en hael wat 

die vlakte oorstroom en die Kisonrivier laat afkom. Sisera se strydwaens kan 

nou niks doen nie, en Barak verslaan hulle. Sisera self vlug te voet en soek 

skuiling in die tent van ’n vrou met naam Jael. Terwyl hy slaap, slaan sy ’n 

tentpen in sy kop, sodat hy sterf. So word die vyand deur ’n vrou gedood, omdat 

Barak bang was om alleen op te trek. Na die oorwinning sing Debora haar 

oorwinningslied. Veertig jaar was daar nou weer rus in die land. 

6. Gideon se roeping 

Toe Israel weer afgode dien, gee die Here hulle oor in die hand van die 

Midianiete wat hulle sewe jaar lank verdruk. Elke jaar met oestyd kom hulle 

met hulle soldate en beroof Israel van al hulle koring. Toe die volk tot die Here 

roep, stuur Hy eers ’n profeet om hulle op hulle sonde te wys. Daarna roep die 

Here Gideon om die volk te verlos. Gideon was die seun van Joas, ’n man uit 

die stadjie Ofra in die gebied van Manasse. Gideon was op ’n dag besig om 

koring in ’n parskuip te dors. Hy het dit nie op ’n dorsvloer gedoen nie, omdat 

hy bang was dat die Midianiete hom daar sou sien en beroof. Terwyl hy besig 

was, verskyn die Engel van die Here aan hom en begroet hom met die woorde: 

“Die Here is met jou, dapper held!” Gideon is verwonderd en vra hoe die Here 

met hulle kan wees as hulle so verdruk word. Daarop antwoord die Engel dat 

hy, Gideon, deur die Here geroep word om sy volk te verlos. Gideon vra ’n 

teken om sy geloof te sterk. Hy berei gou ’n bokkie en ’n paar koeke vir die 

Engel as maaltyd, wat hy, op versoek van die Engel, op ’n plat klip neersit. Toe 

raak die engel die voedsel met die punt van sy staf aan en dit raak aan brand, 

sodat alles verbrand terwyl die Engel self verdwyn. Gideon bou toe op die plek 

’n altaar en noem dit: “Die Here is vrede.” 

7. Gideon die hervormer 

Gideon weet dat sy volk afgedwaal het, en nou begin hy eers om hulle terug te 

bring tot die diens van die Here. In Ofra was ook ’n altaar vir Baäl, die afgod 

van die Kanaäniete, en ’n heilige boomstam vir Astarte, die godin van 

vrugbaarheid. Op bevel van die Here gooi hy een nag die altaar van Baäl om en 

kap die heilige boomstam stukkend. Hy slag toe ’n bul en offer dit vir die Here. 
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Toe die bevolking van Ofra dit die volgende môre sien, wou hulle Gideon 

doodmaak. Sy vader Joas wou hom egter nie uitlewer nie. “As Baäl ’n god is, 

laat hy vir homself veg,” sê hy. 

8. Gideon versamel ’n leër 

Nou versamel Gideon op bevel van die Here ’n leër. Eindelik het hy 32,000 man 

by hom, terwyl die Midianiete 135,000 sterk was. Om sy geloof te versterk vra 

hy weer van die Here ’n teken. Hy gooi ’n wolvlies op die dorsvloer met die 

gebed tot die Here dat alleen die vlies deur die dou natgemaak moes word en 

nie die grond daaromheen nie. Dié nag gebeur dit net so. Hy vra weer ’n teken, 

naamlik dat die vlies nou droog moet bly en die grond nat van die dou, en weer 

gebeur dit. Nou weet hy seker dat Here Israel deur sy hand sou verlos. Maar die 

Here beproef nog eens Gideon se geloof. Hy moes al die vreesagtige manne uit 

sy leër huis toe laat gaan. Alleen 10,000 man bly oor. Hy moes die manne toe 

water laat drink. Driehonderd manne skep die water op met hulle hand, terwyl 

die ander op hulle knieë vooroor buig en drink soos ’n hond. Net die 300 man 

moes Gideon by hom hou en al die ander huis toe stuur. Die Here wil toon dat 

hierdie verlossing geen mensewerk is nie. 

9. Gideon se oorwinning 

Met 300 man moes Gideon nou ’n leër van 135,000 man aanval. Die aand voor 

die aanval sluip Gideon en sy wapendraer na die laer van die Midianiete. Daar 

hoor hy hoe een soldaat vir ’n ander een vertel dat hy gedroom het van ’n groot 

garsbrood wat teen ’n tent aanrol en dit omgooi. Die ander soldaat sê toe dat dit 

die swaard van Gideon is. So versterk die Here Gideon se geloof. Hy gaan terug 

na sy manne, verdeel hulle in drie groepe rondom die laer van die vyand, met 

brandende fakkels wat in kruike verberg is. Op ’n bepaalde teken begin al 300 

gelyk op hulle basuine blaas en breek hulle kruike, sodat die vyand die 300 

aanstormende fakkels kan sien, terwyl almal hardop uitroep: “Vir die Here en 

vir Gideon!” Die Midianiete meen dat ’n groot leër op hulle afstorm en hulle 

raak in die donker in verwarring en begin mekaar aanval en doodmaak. Daarna 

vlug die oorblywendes na die Jordaan. Nou kom ook die ander Israeliete weer 

by om die vyand te help agtervolg, en hulle verslaan die Midianiete geheel en 

al. Toe die volk daarna vir Gideon vra om hulle koning te word, weier hy, want 

die Here is hulle Koning. Hy doen egter sonde deur vir homself ’n skouerkleed, 

soos ’n priester, te laat maak. Veertig jaar lank was Gideon rigter. Daarna het 

die volk maar weer begin om die Baäls te dien. 

10. Gideon se seun Abimeleg 

Abimeleg laat hom na die dood van sy vader Gideon deur die inwoners van 

Sigem tot hulle koning maak. Hy laat al sewentig van sy broers vermoor. Net 

die jongste seun van Gideon, Jotam, bly gespaar. Jotam gaan waarsku die 

Sigemiete dat Abimeleg soos ’n steekdoring is, soos later ook uit sy misdade 



51 

 

blyk. Eindelik word hy gedood toe ’n vrou uit die stad Tebes ’n meulsteen bo 

van die muur af op sy kop gooi. 

Hoofstuk 22 Die tyd van die rigters (2) 
(Rigters 10–16) 

1. Tola en Jaïr 

Tola en Jaïr het nie besondere dade van verlossing verrig nie. Ons weet alleen 

dat Tola die volk 23 jaar lank gerig het en Jaïr 22 jaar lank. 

2. Jefta 

Die volk begin maar weer afgode dien, en die Here straf hulle deur die 

Ammoniete toe te laat om hulle te verdruk. Toe die verdrukking swaar word, 

roep hulle tot die Here. Nadat die Here hulle bestraf het, kom hulle tot ernstige 

bekering. Toe die Ammoniete weer die land by Gilead binneval, besluit die 

oudstes om Jefta te vra om hulle aanvoerder te word. Jefta probeer eers om met 

die koning van Moab te onderhandel, maar dit slaag nie. Voordat hy tot die 

stryd uittrek, lê hy ’n belofte aan die Here af: indien die Here aan hom die 

oorwinning gee, sou hy die eerste persoon wat hom uit sy huis tegemoet kom, 

aan die Here wy, belowe hy. Daarna verslaan hy die vyand heeltemal. By sy 

terugkoms kom sy enigste dogter hom tegemoet met ’n aantal singende jong 

meisies. Sy moes haar toe uit die samelewing terugtrek en nooit trou nie, omdat 

Jefta belowe het dat hy haar aan die Here sou wy. Ongelukkig kom daar nou in 

Israel self oorlog, omdat die stam van Efraim jaloers op Jefta was en hom 

verwyt het dat hy sonder hulle hulp teen die vyand opgetrek het. Jefta verslaan 

hulle egter en rig die volk agt jaar lank. 

3. Ebsan, Elon en Abdon 

Van hierdie drie rigters weet ons baie min. Elkeen van hulle het Israel ’n tyd 

lank gerig. 

4. Simson se geboorte 

Simson was ’n wonderbaarlike stryder vir die Here en sy volk. Hy het geen 

groot leërs gehad nie, maar altyd alleen geveg. Sy geboorte is vooraf deur die 

Here aangekondig. Eendag het die Engel van die Here aan die vrou van Manoag 

verskyn en aan haar gesê dat sy ’n seun sou hê. Hy sou van sy geboorte af ’n 

nasireër van God wees. Daarom moes sy hare nooit afgeskeer word nie en hy 

mag geen sterk drank drink nie. ’n Nasireër is iemand wat hom heeltemal aan 

die Here toewy. Manoag wou hom nog eers heeltemal vergewis dat hulle die 

seuntjie reg sou grootmaak en bid die Here dat Hy sy Engel weer na hulle moes 

stuur. Die Engel verskyn toe weer aan hulle. Op die tyd wat die Here gesê het, 

is Simson gebore. 
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5. Simson veg teen die Filistyne 

Toe Simson opgegroei het, sien hy op sy swerftogte in Timna ’n Filistynse 

meisie met wie hy wou trou. Sy ouers het daar ernstige beswaar teen, maar hy 

wou nie luister nie. Toe hy saam met sy ouers na Timna gaan, kom hy, terwyl 

hy alleen was, ’n leeu teë. Hy gryp die leeu en maak hom met sy kaal hande 

dood. Op sy reis na die bruilof sien hy dat ’n swerm bye in die geraamte van die 

leeu ingetrek het. Op die bruilofsfees wat sewe dae lank aanhou, gee hy toe ’n 

raaisel op aan sy dertig strooijonkers met die versoek dat hulle hom elkeen ’n 

stel klere moet gee as hulle dit nie kon uitlê nie. As hulle dit wel kon uitlê, sou 

hy vir hulle elkeen ’n stel klere gee. Sy raaisel was: “Spyse het uit die eter 

uitgegaan en soetigheid uit die sterke.” Die strooijonkers kon die raaisel nie 

uitlê nie en dreig uiteindelik die bruid dat hulle haar vader se huis sou afbrand 

as sy nie die antwoord by Simson uitvind nie. Sy hou toe by Simson aan, en 

uiteindelik sê hy die antwoord vir haar. Dit beteken dat hy heuning uit die sterk 

leeu gehaal het. Hy slaan dertig Filistyne dood en gee hulle klere aan die 

Filistyne. Daarna gaan hy weg, en sy skoonvader gee sy vrou aan een van die 

strooijonkers. Na ’n tyd gaan hy om sy vrou te besoek en toe hy hoor dat sy aan 

’n ander man gegee is, vang hy driehonderd jakkalse, bind hulle sterte aan 

mekaar en los hulle met brandende fakkels in die koringlande van die Filistyne. 

Die Filistyne verbrand daarop sy skoonvader se huis en al die bewoners 

daarvan, waarna Simson ’n groot aantal Filistyne doodmaak. 

6. Simson verslaan duisend Filistyne met ’n eselskakebeen 

Na die slagting van die Filistyne trek Simson hom terug in die rotskloof van 

Etam. ’n Filistynse leër val Juda binne, en die inwoners van Juda stuur 3,000 

man om Simson te vang en uit te lewer. Simson gee homself vrywillig oor en 

laat hom met twee nuwe toue vasbind. Skaars was hy in die hande van die 

Filistyne of die Gees van die Here kom oor hom en hy breek die toue, gryp ’n 

vars eselskakebeen wat daar lê en slaan 1,000 Filistyne dood. Na die stryd was 

hy so moeg dat hy van dors wou sterwe, maar toe hy die Here bid, kloof die 

Here die holte wat by Legi is, en daar kom water uit. Nadat hy gedrink het, 

noem hy die fontein: Roepersfontein. 

7. Delila verraai vir Simson 

Weer het Simson ’n Filistynse vrou liefgekry. Sy het in Gasa gewoon, en haar 

naam was Delila. Die Filistyne sluit die stadspoort om hom te vang, maar hy 

breek die stadspoorte los en dra dit tot op ’n berg daar naby. Die Filistyne koop 

nou vir Delila om by Simson uit te vind waarom hy so sterk is. Hy het haar ’n 

paar keer bedrieg, maar eindelik sê hy vir haar dat hy ’n nasireër van God is en 

dat sy krag van hom sou wyk as sy hare afgeskeer word. Terwyl hy slaap, sny 

sy sy hare af, en hy word deur die Filistyne gebind en in ’n gevangenis gesit. 

Daar steek hulle sy oë uit, en hy moes vir hulle ’n swaar meulsteen draai. Sy 

krag was nie in sy hare nie, maar omdat hy as nasireër ontrou was aan die Here, 

het die Gees van die Here hom verlaat. 
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8. Simson se dood 

Na ’n tyd laat die Filistyne Simson na die tempel van hulle god Dagon bring 

waar duisende Filistyne bymekaar was om fees te vier. Hulle wou hulle gehate 

vyand sien en met hom spot. In die tempel bid Simson dat die Here nog hierdie 

keer sy krag moet teruggee. Voordat iemand kon keer, gryp hy die groot pilare 

waarop die tempel rus, en ruk dit om, sodat die tempel inmekaar stort en 

duisende Filistyne gedood word. 

Simson was baie sterk en tog ook baie swak. Hy het vir die Here en sy volk 

gestry met sy groot liggaamlike krag, maar hy het tog ook elke keer weer in 

sonde geval voor die verleiding van die heidense vroue. 

Hoofstuk 23 Die tyd van die rigters (3) 
A. RUT (Rut 1-4) 

1. Elimeleg gaan na Moab 

Elimeleg het in die tyd van die rigters by Betlehem gewoon. Omdat daar 

hongersnood in die land was, het hy met sy vrou, Naomi, en sy twee seuns, 

Maglon en Giljon, na Moab getrek. Hier het Elimeleg gesterf. Daarna is sy twee 

seuns met Moabitiese meisies getroud: Maglon met Rut en Giljon met Orpa. Na 

verloop van tyd het ook Maglon en Giljon gesterf, en Naomi het alleen oorgebly 

met haar twee skoondogters. 

2. Naomi keer na Betlehem terug 

Toe Naomi hoor dat die hongersnood in Kanaän verby was, het sy teruggegaan 

na haar land. Haar skoondogters wou met haar saamgaan, maar Naomi het by 

hulle aangedring om in hulle eie land te bly. Rut en Orpa wou egter nie omdraai 

nie. Toe sy aanhou dat hulle moet teruggaan, het Orpa eindelik omgedraai, maar 

Rut het gesê: “Moenie by my aandring om om te draai nie; want waar u gaan, 

sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my 

God.” Toe Naomi sien dat sy Rut nie kon beweeg om terug te draai nie, het sy 

haar laat staan, en hulle twee het eindelik in Betlehem aangekom. Toe die 

mense Naomi sien wat arm, oud en alleen van Moab af terugkom, het hulle haar 

jammer gekry. 

3. Ontmoeting van Rut en Boas 

Naomi en Rut was arm en het niks gehad om van te lewe nie. Rut besluit toe om 

are te gaan optel agter die oesters op die garslande. Volgens die wet van die 

Here het die armes die reg gehad om die are wat agter die oesters op die grond 

val, op te tel. Rut kom die dag op die land van Boas, ’n ryk familielid van 

Naomi. Toe Boas hoor wie sy is, behandel hy haar goed, sodat sy die aand met 

baie graan tuis kom. Toe sy vir Naomi vertel dat Boas haar so goed behandel 

het, was Naomi baie bly. 
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4. Rut vra vir Boas om haar losser te wees 

Die wet van die Here het bepaal dat as iemand sy grond verloor het en dit nie 

self kan terugkoop nie, sy naaste familielid dit moes los, sodat dit in die geslag 

kon bly. Verder het die wet ook bepaal dat as iemand met ’n vrou trou en hy 

sterwe voordat hy kinders het, moet sy broer of naaste familielid met haar trou. 

Naomi raai Rut nou aan om Boas te vra om haar te los; hy moes dan met haar 

trou en Naomi se grond terugkoop. Sy moes haar aantrek soos ’n bruid en die 

nag na Boas se dorsvloer gaan waar hy sou slaap. Sy gaan daarheen en gaan lê 

by Boas se voete. Toe hy wakker word, vra sy hom om haar losser te word. 

Boas het dit toe so gereël dat hy met Rut getroud is. Hulle het later ’n seuntjie 

gehad met die naam Obed, en sy seun Isai was die vader van Dawid, die latere 

koning van Israel. So sien ons dat die Here Jesus gebore is ook uit die geslag 

van Rut, want Hy was ’n nakomeling van Dawid. 

B. SAMUEL (1 Samuel 1-8) 

1. Die Filistyne heers oor Israel 

Die Filistyne het op die kusvlakte van Palestina gewoon. Hulle het vyf groot 

stede gehad, naamlik: Gasa, Askelon, Asdod, Gat en Ekron. Hulle was goeie 

soldate en het in die dae van Simson, Eli en Samuel oor die hele land Kanaän 

geheers en die volk swaar verdruk. In hierdie tyd begin Samuel optree. Hy het 

nie alleen die volk in die stryd teen die Filistyne gehelp nie, maar hulle weer 

teruggelei na die diens van die Here. 

2. Eli, hoëpriester en rigter 

Eli, die hoëpriester, het in Silo gewoon waar die tabernakel in dié tyd gestaan 

het. Hy was ook die rigter van die volk. Eli het nie streng opgetree teen die 

sondes van sy seuns, Hofni en Pinehas, nie. Hulle het die tabernakel ontheilig. 

3. Geboorte van Samuel 

Elkana, die vader van Samuel wat in Rama gewoon het, het twee vroue gehad: 

Hanna en Peninna. Hanna, sy mees geliefde vrou, het nie kinders gehad nie, en 

Peninna het haar daaroor geterg. Toe hulle eenkeer in Silo by die tabernakel 

was, het sy daar ernstig tot die Here gebid om haar ’n kindjie te gee en die Here 

belowe dat sy die kindjie aan die Here sal gee om Hom te dien. Eli het haar sien 

bid en gedink dat sy dronk is. Hy bestraf haar, maar sy vertel hom wat sy gebid 

het, en hy sê aan haar dat die Here haar gebed sou verhoor. Toe die seuntjie 

gebore word, noem sy hom Samuel, wat “deur God verhoor” beteken. 

4. Samuel se roeping 

Samuel se moeder het hom, toe hy nog maar ’n seuntjie was, na die tabernakel 

gebring, soos sy belowe het. In die dae was daar min profete van die Here. 

Terwyl die seun Samuel een nag in die tabernakel slaap, hoor hy ’n stem wat sê: 

“Samuel, Samuel!” Hy staan op en gaan na Eli, omdat hy gedink het dat Eli 

hom geroep het. Eli sê dat hy hom nie geroep het nie. Skaars het hy gelê, toe hy 
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weer die stem hoor. Weer gaan hy na Eli, maar Eli stuur hom weer terug. Toe 

hy die derde keer by Eli kom, nadat hy die stem gehoor het, sê Eli aan hom dat 

hy moet antwoord: “Spreek, Here, want u kneg hoor.” Hy doen dit, en die Here 

verskyn aan hom en vertel hom hoe ’n vreeslike oordeel oor Eli en sy huis sou 

kom oor hulle sondes. Die volgende môre wou hy eers nie vir Eli sê wat die 

Here gesê het nie; maar toe Eli aanhou, het hy hom vertel. Die Here het aan 

hom gesê sy woord sou uitkom soos Hy deur ’n vorige profeet vir Eli gesê het: 

hy en sy twee seuns sou op een dag sterwe. 

5. Dood van Eli en sy seuns 

Die manne van Israel probeer in hierdie dae om die Filistyne uit die land te 

verdrywe, maar die Filistyne oorwin hulle by Afek. Die owerstes van Israel 

stuur toe vir Hofni en Pinehas om die ark van die Here in Silo te gaan haal en na 

die laer te bring. Hulle meen dat die ark hulle in die stryd sou laat wen, maar 

vergeet dat die ark nie die Here self is nie. Solank hulle aan hulle afgode bly 

vashou, sal die Here hulle nie help nie, al het hulle ook die ark by hulle. Hulle 

verloor dan ook, en die Filistyne voer die ark weg na hulle land, nadat 30,000 

Israeliete dood is, onder wie ook Hofni en Pinehas. Eli het by die ingang van die 

tabernakel op ’n stoel gesit toe die boodskapper hom die tyding bring. Toe hy 

hoor wat gebeur het, val hy agteroor uit sy stoel en sterf. 

6. Die ark by die Filistyne 

In Asdod sit die Filistyne die ark in die tempel van hulle afgod Dagon wat gelyk 

het soos ’n vis met ’n menskop en mensehande. Die volgende môre lê Dagon 

onderstebo voor die ark. Hulle tel hom weer op, maar die volgende môre lê 

Dagon weer op die grond met sy hande en kop afgebreek op die drumpel. Nou 

skrik die Filistyne. Hulle sien dat die Here sterker as Dagon is. Hulle word nog 

banger toe hulle self bose swere kry en ’n plaag van muise hulle landerye 

aanval. Hulle stuur die ark weg uit Asdod na Gat, en ook daar kom die plae. 

Weer word die ark weggestuur na Ekron, en ook daar breek die plae uit. Toe 

besluit hulle om die ark terug te stuur na die Israeliete. 

7. Die ark kom terug 

Die Filistyne se priesters en waarsêers se raad was om die ark op ’n wa te sit en 

twee koeie met klein kalwertjies daarvoor te span. Hulle doen dit en los die 

koeie om self hulle pad te kies. Die koeie draai nie om na hulle kalwertjies toe 

nie, maar loop reguit na Juda, na die plek Bet-Semes. Die inwoners van Bet-

Semes slag die koeie en offer hulle vir die Here. Hulle is nuuskierig en kyk in 

die ark, waarop sewentig manne sterwe. Uit vrees stuur hulle die ark toe na 

Kirjat-Jearim waar dit in die huis van Abinadab bewaar is totdat dit later in die 

tyd van koning Dawid daarvandaan na Jerusalem gebring is. 
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8. Ebenhaeser 

Na hierdie dinge het die Filistyne nog maar aangehou om Israel te verdruk. 

Samuel het as rigter opgetree en die volk teruggelei van die afgodediens na die 

diens van die Here. Na twintig jaar bekeer die volk hulle tot die Here, en 

Samuel roep hulle saam by Mispa waar hy tot die Here bid om hulle te verlos. 

Die Filistyne hoor van die vergadering en meen dat Israel teen hulle, die 

oorheersers, in opstand kom en stuur ’n groot leër om hulle te verslaan. In die 

slag wat daar plaasvind, stry die Here vir sy volk deur ’n groot donderstorm oor 

die Filistyne te bring, en Israel verslaan hulle. By die plek rig Samuel ’n 

gedenksteen op wat hy Ebenhaeser noem; dit is: steen van hulp, want tot hiertoe 

het die Here gehelp. 

9. Die volk vra ’n koning 

Samuel het as rigter en profeet oral deur die land getrek en die volk geregeer. 

Toe hy egter oud word, het hy sy twee seuns, Joël en Abia, as sy helpers 

aangestel. Die seuns het hulle egter laat omkoop en nie reggespreek soos dit 

hoort nie. Die volk word nou ontevrede en van die oudstes gaan na Samuel in 

Rama en vra hom om vir hulle ’n koning te gee soos die ander nasies het. 

Samuel was baie ontevrede oor hierdie versoek, want die Here is hulle Koning, 

en die volk verwerp nou nie vir Samuel nie, maar vir die Here. Die Here beveel 

Samuel om aan die volk te vertel hoe dit met hulle sal gaan onder ’n koning; 

hoe hulle swaar belastings sou betaal en verdruk sou word. Die volk wou egter 

nie luister nie, en die Here beveel Samuel om vir hulle ’n koning te salf. 
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Hoofstuk 24 Vrae oor hoofstuk 21–23 
1. Wat was die sonde van die volk in die tyd van die Rigters? (Rigt. 2:13) 

2. Wat was die straf van die Here oor hulle sonde? (Rigt. 2:14, 15) 

3. Hoe het die Here weer sy genade aan hulle betoon? (Rigt. 2:15–18) 

4. Was hulle na die straf en genade dan aan die Here getrou? (Rigt. 2:19) 

5. Wat is die name van die Rigters? 

6. Hoe het Gideon dit reggekry om met 300 man die Midianiete te verslaan? 

(Rigt. 6:16) 

7. Watter tekens het die Here aan Gideon gegee om sy geloof te versterk? 

(Rigt. 6:36–40) 

8. Waarom moes Gideon die meeste van sy manskappe terugstuur? (Rigt. 

7:2) 

9. Wat het van Jefta se dogter geword wat hom tegemoet gekom het ná sy 

oorwinning oor die Ammoniete? (Rigt. 11:34–40) 

10. Simson word ’n “nasireër van God” genoem; wat beteken dit? (Num. 6:1–

8) 

11. Sou jy Simson se optrede goedkeur toe hy ’n Filistynse vrou vir hom 

geneem het? (Rigt. 14:3) 

12. Hoe het die Here hierdie verbintenis van Simson met die Filistynse vrou 

gebruik tot die beswil van Israel? (Rigt. 15) 

13. Wat was die geheim van Simson se krag? (Rigt. 16:17, 28) 

14. Waarom beklee Rut so ’n belangrike plek in die Openbaringsgeskiedenis? 

(Mat. 1:5) 

15. Wat beteken die naam Samuel? (1 Sam. 1:20) 

16. Wat was die sonde van Eli se seuns? (1 Sam. 1:12–17) 

17. Waarom het die Here Eli saam met sy seuns gestraf? (1 Sam. 3:13) 

18. Wat was die sonde van die volk deur die ark van die Here saam te neem na 

die slagveld? (1 Sam. 4:3) 

19. Waarom was die begeerte van die volk om ’n koning te wil hê verkeerd? (1 

Sam. 8:7) 
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Hoofstuk 25 Koning Saul 
(1 Samuel 9–17) 

1. Samuel salf Saul 

Kis was ’n man uit die stam van Benjamin. Hy het sy seun Saul gestuur om van 

sy esels te gaan soek wat weggeraak het. Toe Saul die esels nie kon kry nie, stel 

sy dienskneg voor dat hulle vir Samuel, die siener of profeet, in Rama gaan vra 

om hulle te help. Saul en sy kneg kom Samuel in die stadspoort teë, want hy 

was juis op pad om ’n offermaaltyd buite die stad op ’n heuwel te gaan hou. 

Samuel nooi Saul uit om saam met hom na die offermaal te gaan. Verder vertel 

Samuel aan Saul dat sy vader reeds die esels gekry het. By die offermaal gee 

Samuel aan Saul die vernaamste plek aan tafel, en dié nag slaap Saul by die 

profeet. Die volgende môre loop hy saam met Saul en salf hom op ’n eensame 

plek tot koning oor Israel. Hy gee aan Saul sekere tekens om te toon dat hy 

werklik deur die Here as koning geroep is; Saul sou selfs saam met die profete 

van Gibea profeteer. Toe hy by Gibea onder die profete besig was om te 

profeteer, vra die mense: “Is Saul ook onder die profete?” Hierna het Saul by sy 

vaderhuis gebly totdat hy as koning voorgestel sou word. 

2. Saul as koning aan die volk voorgestel 

In Mispa roep Samuel die volk bymekaar om hulle koning aan hulle voor te stel. 

Hulle werp die lot, en Saul word aangewys. Hy is egter nêrens te vinde nie. 

Eindelik kry hulle hom waar hy tussen die pakgoed wegkruip. Hy word daar 

uitgehaal, en toe die volk hom sien, ’n man wat groter as al sy volksgenote was, 

roep hulle uit: “Mag die koning lewe!” Samuel maak daarna die wet van die 

koning aan die volk bekend, en hulle gaan huis toe. Ook Saul gaan terug na 

Gibea terwyl hy die verloop van sake afwag, want ’n deel van die volk wou 

hom nie as koning erken nie. 

3. Stryd met die Ammoniete 

Na ’n tyd val die Ammoniete die land binne en beleër die stad Jabes. 

Boodskappers kom in Gibea, en Saul hoor van die oorlog. Deur die Gees van 

die Here besiel, kap hy ’n paar van sy trekosse in stukke, stuur die stukke vleis 

met boodskappers na al die Israeliete om aan hulle te sê dat die beeste van 

elkeen wat nie opdaag om in die oorlog te help nie, net so stukkend gekap sou 

word. So versamel hy ’n leër van 330,000 man te Besek. Met dié leër verlos hy 

Jabes en verslaan die Ammoniete. Hierna word Saul deur die hele volk as 

koning erken. 

4. Afskeid van Samuel 

Samuel voel dat hy nou moet aftree as rigter en roep die volk by Gilgal saam. 

Nadat hy hulle vermaan het om aan die Here getrou te bly, lê hy sy amp neer. 

Nou is die rigtertyd verby. Die rigters was: Otniël, Ehud, Samgar, Debora en 

Barak, Gideon, Tola, Jaïr, Jefta, Ebsan, Elon, Abdon, Simson, Eli en Samuel. 
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5. Saul voer oorlog teen die Filistyne 

Saul begin dadelik maatreëls tref om die land van die Filistynse gevaar te bevry. 

By Gibea waag sy seun Jonatan ’n aanval teen die Filistyne en behaal ’n 

oorwinning. Saul laat die hele Israel van hierdie oorwinning weet, en hulle kom 

om teen die Filistyne te veg. By die Filistynse leër was 3,000 strydwaens en 

6,000 ruiters, en Israel moes voor hulle vlug. Saul trek terug na Gilgal en wag 

daar vir Samuel om vir die Here te kom offer voordat hy tot die aanval oorgaan. 

Hy is naderhand raadop, want Samuel daag nie op nie en van sy manskappe 

loop weg. Daarom offer hy self, iets wat hy nie mog doen nie, want hy was nie 

’n priester nie. Hy was net klaar met die offer toe Samuel daar aankom en aan 

hom sê dat sy koninkryk van hom weggeneem sou word, omdat hy gedoen het 

wat hy nie mag doen nie. 

Nou lyk dit of alles verkeerd loop. Die groot Filistynse leër trek die hele land 

deur om te roof. Nog net 600 man is by Saul, en geen Israeliet het wapens nie, 

want die Filistyne het gesorg dat daar geen enkele smid in Kanaän was om 

wapens te maak nie. Die Here help sy volk egter. Weer waag Jonatan ’n aanval 

en verslaan 20 Filistyne. Die ander skrik en slaan op die vlug, terwyl die Here 

hulle nog verder op loop jaag deur ’n aardbewing. Saul en sy manskappe skep 

moed en agtervolg die Filistyne en verslaan hulle. 

Na hierdie oorwinning het Saul se mag aangegroei. Hy het ook verdere oorloë 

gevoer en sy volk van hulle vyande verlos. 

6. Die straf van die Amalekiete 

Samuel deel aan Saul mee dat die Here hom opdra om die Amalekiete te gaan 

uitroei, omdat hulle Israel in die woestyn aangeval het. Hy moet geen mens of 

dier spaar nie; almal moet doodgemaak word. Saul voer die bevel uit, maar 

spaar Agag, die koning van die Amalekiete, en bring die beste vee ook met hom 

saam. By sy terugkeer ontmoet Samuel Saul by Gilgal. Saul begroet hom met 

die woorde dat hy die bevel van die Here uitgevoer het. Daarop vra Samuel: 

“Maar wat vir ’n geblêr van kleinvee is dit in my ore en ’n gebulk van beeste 

wat ek hoor?” Saul antwoord dat hy dit gebring het om dit aan die Here te offer. 

Samuel antwoord: “Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te 

luister beter as die vet van ramme. Daarom het die Here jou verwerp, omdat jy 

ongehoorsaam was, en Hy sal die koningskap aan iemand anders gee.” Daarop 

het Samuel self vir Agag met ’n swaard doodgemaak en van Saul af weggegaan. 

Nooit weer het Samuel en Saul mekaar gesien nie. 

7. Dawid as koning gesalf 

Saul bly nog koning, maar die Gees van die Here het van hom gewyk. Die Here 

gee aan Samuel opdrag om na Betlehem te gaan na die huis van Isai en een van 

sy seuns as koning te salf. By ’n offermaaltyd laat hy Isai se sewe seuns een vir 

een voor hom verbykom, maar nie een van hulle is die koning wat die Here 

verkies nie. Hy vra toe aan Isai of hy nog meer seuns het, waarop Isai sê dat sy 
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jongste seun in die veld by die skape is. Samuel laat hom roep en salf hom tot 

koning oor Israel. Sy naam was Dawid, die bekendste en geliefste koning wat 

Israel ooit gehad het. Dit sou egter nog lank duur voordat hy koning sou word, 

want Saul was nog op die troon. Daarom het Dawid maar weer gaan skape 

oppas soos vroeër. 

8. Dawid in die paleis van Saul 

Omdat die Gees van die Here Saul verlaat het, word hy nou gepla deur ’n bose 

gees wat hom soms tot raserny bring. Sy dienaars raai hom aan om ’n 

harpspeler te soek om vir hom musiek te maak, sodat dit hom in sulke tye kan 

kalmeer. Omdat Dawid goed harp kon speel, laat Saul hom na die paleis bring, 

waar Dawid voortaan vir hom op die harp speel. Saul raak baie lief vir Dawid 

en stel hom selfs as sy wapendraer aan. So leer Dawid om ’n insig te kry in 

staatsake en oorlogvoering. So berei die Here Dawid vir sy koningskap voor. 

9. Dawid en Goliat 

Die Filistyne het weer opgeruk in die stryd teen Israel. Saul se leër lê in die 

Eikedal teenoor die Filistyne. Onder hulle is ’n reus het met die naam Goliat. 

Niemand uit Israel het die moed om die reus aan te val nie. Elke môre en elke 

aand stap hy teenoor Israel se laer rond en daag iemand uit om teen hom te veg. 

Hy spot met die Israeliete en hulle God. Dawid se broers was ook in die leër van 

Saul, en Isai het Dawid wat nog jonk was, daarheen gestuur om vir sy broers 

kos weg te bring. Toe hy die Filistyn sien en hoor hoe hy die Here laster, sê hy 

dat hy hom in die krag van die Here sou aanval. Sy broers wil hom nog keer, 

maar eindelik staan Dawid voor Saul met die versoek om hom te laat gaan om 

die onbesnedene aan te val. Eers probeer hulle om vir hom ’n harnas aan te trek, 

maar dit is vir hom te swaar. Hy tree Goliat tegemoet, gewapen met net sy 

herderstaf en sy slingervel. In die spruitjie wat deur die vlakte loop, tel hy ’n 

paar gladde klippe op vir sy slingervel. Goliat spot nog met Dawid toe hy hom 

met ’n klip uit sy slingervel in sy voorkop tref, sodat hy op die grond neerslaan. 

Dawid maak hom met sy eie swaard dood. Toe hulle sien dat hulle held dood is, 

slaan die Filistyne op die vlug, en die Israeliete kon hulle maklik verslaan. 

Deur hierdie heldedaad het Dawid die hart van sy volk verower, want by sy 

terugkeer van die leër sing die vroue: “Saul het sy duisende verslaan, maar 

Dawid sy tienduisende.” Dit het Saul jaloers gemaak, en hy het sy belofte nie 

dadelik uitgevoer om sy dogter aan die oorwinnaar van Goliat te gee nie. Van 

toe af probeer Saul om Dawid dood te maak. 
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Hoofstuk 26 Dawid vlug vir Saul 
(1 Samuel 18–31 en 1 Kronieke 10) 

1. Saul word Dawid se vyand 

Vandat die vroue gesing het van Dawid wat sy tienduisende verslaan het, was 

Saul bang dat hy in sy plek koning sou word. Die volgende môre, terwyl Dawid 

vir hom op sy harp speel, probeer hy Dawid onverwags met sy spies doodsteek, 

maar Dawid koes betyds. Saul maak hom toe owerste oor duisend met die hoop 

dat die dapper jong man in die oorlog gedood sou word. Toe dit nie gebeur nie, 

maak hy aan Dawid die voorstel dat hy hom 100 dooie Filistyne as bruidskat vir 

Migal, sy dogter, kon gee, met die hoop dat Dawid deur die Filistyne omgebring 

sou word. Dawid maak egter die 100 Filistyne dood en trou met Migal. As Saul 

met sy seun Jonatan praat oor sy plan om Dawid dood te maak, verdedig 

Jonatan sy vriend, en Saul sweer dat hy Dawid nie meer sal ombring nie. ’n 

Rukkie daarna probeer hy Dawid al weer doodmaak terwyl Dawid vir hom op 

die harp speel. Dawid vlug na sy huis waar Migal ’n beeld in sy bed sit en aan 

Saul se boodskappers sê dat dit Dawid is wat siek is. Toe Saul haar bedrog 

agterkom, het Dawid lankal na Samuel in Rama gevlug. Hy en Samuel vertrek 

na Najot waar die Here hom beskerm deur Saul se knegte wat hom moes kom 

haal, elke keer saam met die profete te laat profeteer. Toe Saul self gaan om 

hom te kry, begin ook hy profeteer. 

2. Dawid en Jonatan 

Dawid kla eindelik sy nood by sy boesemvriend, Jonatan. Jonatan belowe om 

hom te waarsku indien sy vader hom wil doodmaak. Dawid sou buite in die veld 

wegkruip wanneer al die offisiere, ook Dawid, met ’n fees by Saul moes wees. 

As Saul vra waar Dawid is, moes Jonatan aan hom sê dat Dawid na ’n offerfees 

van sy familie in Betlehem is. As Saul dan kwaad word, sou hulle weet dat hy 

nog vir Dawid wou doodmaak, en dan moes Jonatan hom in die veld kom 

waarsku. Dawid en Jonatan sweer toe dat hulle aan mekaar getrou sou bly. Hy 

sou Dawid kom waarsku deur ’n pyl af te skiet in die omgewing waar Dawid 

wegkruip. As hy vir sy dienaar sê dat hy die pyl nader moet soek, dan sou 

Dawid weet dat dit veilig is. As hy egter sê dat die pyl verder lê, moet Dawid 

vlug vir sy lewe. Dit verloop toe so dat Saul baie kwaad word toe Dawid nie by 

die fees opdaag nie, en hy sê reguit vir Jonatan dat hy Dawid sal doodmaak. 

Jonatan het toe vir Dawid op die afgesproke manier gewaarsku. 

3. Dawid by die priesters van Nob 

Dawid vlug na Nob waar die tabernakel destyds opgeslaan was, en skuil by die 

hoëpriester Ahimeleg. Hy vra Ahimeleg om brood vir hom en sy manskappe, en 

Ahimeleg gee hom van die toonbrode om te eet. Hy vra ook om wapens, en die 

hoëpriester gee aan hom die swaard van Goliat wat in die tabernakel bewaar is. 

Later het Doëg, die Edomiet, aan Saul vertel dat hy Dawid hier by Nob gesien 

het en wat alles hier gebeur het. Saul het toe die hoëpriester en al die priesters 
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van Nob laat doodmaak. Alleen Abjatar, die seun van Ahimeleg, het met die 

Urim en Tummim ontvlug na Dawid en by hom gebly. Die Urim en Tummim 

was iets waarmee die priester die wil van die Here verneem het. 

4. Dawid vlug van plek tot plek 

Dawid vlug eers na Gat van die Filistyne, maar toe die koning hom wou 

doodmaak, maak hy of hy kranksinnig is en ontkom. Hy gaan terug na Juda en 

skuil in die spelonk van Adullam. Hier sluit baie ander vlugtelinge by hom aan, 

sodat hy later 600 dapper manne by hom het. Hierna trek hy na Moab waar hy 

sy ouers agterlaat onder beskerming van die koning, maar hy self moes weer op 

bevel van die Here na Juda vlug, anders sou hy van sy eie volk vervreem. 

Terwyl hy so rondvlug, help hy sy volk nog teen die Filistyne deur hulle by 

Kehila te verslaan. Toe Saul verneem dat hy in Kehila is, trek hy soontoe met ’n 

leër, maar Dawid vlug na die woestyn Sif. Een keer was Dawid byna vasgekeer 

deur Saul se soldate, toe daar ’n tyding kom dat die Filistyne die land 

binnegeval het, en Saul moes gaan om hulle te keer. So het Dawid weer 

vrygekom. 

5. Dawid spaar Saul se lewe 

Twee keer was Saul in Dawid se mag, maar hy het sy lewe gespaar, omdat hy 

nie die gesalfde van die Here kwaad wou aandoen nie. Hy het geweet dat die 

Here op sy tyd die koningskap aan hom sou gee. 

Die eerste keer was in ’n grot by Engedi. Dawid en sy manskappe was agter in 

die grot toe Saul alleen daar inkom. Dawid sny toe ’n deel van die koning se 

mantel af wat hy eenkant op die grond neergelê het. Later loop hy agter Saul 

aan en roep na hom dat hy hom kon doodmaak, maar hy het dit nie gedoen nie, 

omdat hy niks verkeerds teen hom wil doen nie. Dit bewys dat hy geen kwaad 

teen Saul koester nie. Saul het skaam gekry, maar in sy hart het die haat teen 

Dawid gebly. 

Later agtervolg Saul weer vir Dawid in die woestyn Sif. Een nag sluip Dawid in 

die laer van Saul saam met Abisai. Abisai bied aan om Saul dood te steek, maar 

Dawid keer hom, want sy saak is in die hand van die Here. Hy neem alleen Saul 

se spies en waterkruik met hom saam. Van ’n heuwel daar naby af roep hy tot 

Abner, die leërowerste van Saul, en verwyt hom dat hy die koning so sleg 

bewaak. Saul herken Dawid se stem en kry baie skaam. Hy vra Dawid om terug 

te kom, maar Dawid wou dit nie doen nie, omdat hy bang was dat Saul weer van 

gedagte sou verander. Hierna het Saul en Dawid mekaar nooit weer gesien nie. 

6. Dawid in Siklag 

Eindelik word Dawid moedeloos om so rond te vlug in Kanaän en gaan weer na 

die Filistyne in Gat, en hulle koning Agis gee die stad Siklag vir hom om daar 

met sy manne te woon. Toe die Filistyne die land Kanaän binneval, wou Agis 

vir Dawid saamneem in die stryd teen Israel, maar die ander Filistynse konings 
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het hom nie vertrou nie, en hy is teruggestuur na Siklag. By hulle terugkeer in 

Siklag vind Dawid en sy manne dat die Amalekiete die stad ingeneem en al die 

vroue en kinders weggevoer het. Sy manne was nou kwaad vir hom en wou 

hom selfs stenig, maar die Here help hom. Op aanwysing van die Here jaag hy 

die Amalekiete agterna en oorval hulle terwyl hulle besig is om fees te vier. Hy 

verslaan hulle en maak al hulle besittings buit. 

7. Saul en die heks van Endor 

Saul het die Filistyne met sy leër ingewag op die gebergte van Gilboa. Hy wat 

vroeër so dapper was, was nou bang vir die Filistyne. Hy vra na die wil van die 

Here, maar die Here antwoord hom nie, en daarop gaan hy na ’n waarsegster in 

Endor om by haar uit te vind wat met hom sou gebeur. Die vrou was eers bang 

om hom te help, want Saul het vroeër self al die waarsegsters in Israel uitgeroei. 

Sy het natuurlik nie geweet dat dit Saul self was nie, want hy was vermom; en 

eindelik stem sy toe om hom te help. Hy vra haar om die gees van Samuel op te 

roep, en sy vertel hom toe dat hy en sy seuns die volgende dag sou sterwe en dat 

Dawid in sy plek koning sou word. Saul was so verskrik dat hy magteloos op 

die aarde neergeval het, en hulle hom moes help om op te staan. 

8. Die dood van Saul 

Die volgende môre gaan dit sleg met Israel in die veldslag. Saul moes sien hoe 

sy drie seuns, Jonatan, Abinadab en Malkisua, in die stryd doodgemaak word. 

Hy beveel daarop sy wapendraer om hom dood te maak, maar hy weier om dit 

te doen. Eindelik val Saul in sy eie swaard en sterwe. Die volgende dag het die 

Filistyne die lyke van Saul en sy seuns opgehang teen die mure van Bet-San. 

Die inwoners van Jabes wat Saul vroeër van die Moabiete verlos het, het egter 

een nag die lyke daar kom afhaal en verbrand, waarna hulle die bene begrawe 

het. 

So het Saul aan sy einde gekom. Hy het sy regering as koning mooi begin, maar 

deur sy ongehoorsaamheid is hy deur die Here verwerp. 

9. Dawid ontvang die tyding van Saul se dood 

In Siklag kom ’n Amalekiet by Dawid aan met die tyding dat Saul dood is. Hy 

vertel egter aan Dawid dat hy self vir Saul doodgemaak het, want hy het gehoop 

dat Dawid hom dan ’n groot beloning sou gee. Dawid trek ’n roukleed aan en 

treur oor Saul en Jonatan, maar die boodskapper het hy laat doodmaak, omdat 

hy gesê het dat hy self vir Saul doodgemaak het. Dawid doen dit, omdat die 

Amalekiet die hand aan die gesalfde van die Here geslaan het. 
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Hoofstuk 27 Koning Dawid (1) 
(2 Samuel 2–12 en 2 Kronieke 11–19) 

1. Dawid koning in Hebron 

Nadat Dawid van Saul se dood gehoor het, vra hy die Here deur middel van die 

Urim en Tummim of hy na een van die stede van Juda moes gaan. Die Here 

beveel hom om na Hebron te gaan waar die oudstes van Juda hom koning maak 

van Juda. Saul se leërowerste, Abner, het vir Isboset, die enigste seun van Saul 

wat nog gelewe het, koning gemaak oor die res van Israel, en hy het in 

Mahanaim gewoon. Daar kom selfs oorlog tussen die leërs van Dawid en 

Isboset. Eindelik kom daar rusie tussen Abner en Isboset, en Abner sluit ’n 

verbond met Dawid, maar Joab, Dawid se leërowerste, vermoor Abner omdat 

hy vroeër sy broer doodgemaak het. Daarna word koning Isboset vermoor deur 

twee van sy offisiere, en die ander stamme van Israel kom toe ook na Dawid en 

salf hom as koning oor die hele Israel. Dawid was 7½ jaar lank in Hebron 

koning net van Juda voordat hy oor die hele volk koning geword het. 

2. Die nuwe hoofstad, Jerusalem 

Dawid wou nou ’n nuwe hoofstad stig om vir die volk te wys dat hy nie net van 

Juda koning wou wees nie. Hiervoor kies hy Jerusalem, maar binne-in 

Jerusalem is daar ’n vesting, die vesting Jebus, wat nog aan die heidense 

Jebusiete behoort. Dawid belowe om die man wat eerste die vesting Jebus kan 

binnedring, tot sy leërowerste aan te stel. Joab was die eerste in die vesting, en 

Dawid en sy manne verdryf die Jebusiete. Dawid het nou in hierdie vesting van 

Jebus gaan woon waar hy vir hom ’n paleis gebou het. 

3. Dawid breek die mag van die Filistyne 

Die Filistyne trek teen Dawid op toe hulle merk dat hy Jerusalem ingeneem het. 

Met die duidelike hulp van die Here verslaan Dawid die Filistyne in twee groot 

veldslae en breek so die mag van hierdie ou vyande van Israel. 

4. Dawid bring die ark na Jerusalem 

Hierna laat Dawid die ark van die Here uit Kirjat-Jearim haal waar dit nog 

steeds in die huis van Abinadab was. Hulle vervoer die ark op ’n wa getrek deur 

osse. Dawid en die volk dans en sing rondom die ark, terwyl Abinadab se twee 

seuns, Ussa en Agjo, die wa dryf. Toe een van die osse struikel, steek Ussa sy 

hand uit en gryp die ark dat dit nie moes val nie, maar Ussa val dood op die 

grond neer. Hierdie geskiedenis leer ons dat ons eerbied moet hê vir die heilige 

dinge van die Here. Dawid skrik so groot dat hy die ark net daar laat bly in die 

huis van ’n Leviet, Obed-Edom. Die Here seën Obed-Edom en sy huis, en 

Dawid laat daarop die ark na Jerusalem bring waar dit in ’n tent geplaas word. 

Toe die ark Jerusalem binnekom, het koning Dawid self kaalvoet saam met die 

volk rondom die ark gehuppel; maar sy vrou Migal, die dogter van Saul, het 
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hom daarvoor beskimp. As straf oor haar woorde teen Dawid het Migal nooit 

kinders gehad het. 

5. Dawid, die vader van die Messias 

Nou dat Dawid self vir hom ’n paleis gebou het, wou hy vir die Here ook ’n 

tempel in Jerusalem bou, want die ark was nog steeds in ’n tent. Die Here stuur 

egter die profeet Natan na Dawid om hom mee te deel dat hy nie ’n tempel vir 

die Here mag bou nie, want hy het te veel oorloë gevoer. Die Here belowe dan 

aan hom dat daar vir altyd iemand uit sy nageslag op sy troon sou sit. Hier 

ontvang Dawid ook die belofte dat die Messias, die Verlosser, uit sy nageslag 

sou voortkom. Verder sê die Here dat Dawid se seun wat ná hom sou regeer, vir 

die Here ’n tempel sou bou. 

6. Dawid se verdere oorloë 

Nadat hy die Filistyne heeltemal verslaan het, het Dawid ook die Moabiete en 

die Siriërs verslaan. Ook die land Edom word deur Dawid verower. Toe sy 

gesante beledig word deur Hanun, die koning van die Ammoniete, trek sy leër 

op na Rabba om hulle aan te val. Sirië kom die Ammoniete teen Dawid help, 

maar Dawid se soldate verslaan al twee die leërs, en ook die land van die 

Ammoniete word aan Israel onderwerp. So moes uiteindelik al die volke wat 

rondom Israel woon, aan Dawid belasting betaal. Tydens die regering van 

Dawid en Salomo het Israel sy hoogtepunt van mag bereik. 

7. Dawid en Mefiboset 

Dawid het aan Jonatan belowe dat hy goed sou doen aan sy nakomelinge. Hy 

verneem nou dat daar nog ’n seun van Jonatan leef en dat hy verlam was aan sy 

voete. Dawid laat hom haal en gee aan hom al die vroeëre landerye van Saul en 

ook die voorreg om van die koning se tafel te lewe. 

8. Dawid regeer sy volk goed 

Dawid was ’n goeie en geliefde koning wat ook in sy volkslewe alles goed 

gereël het. Hy het mense aangestel om hom te help in die regering van die land. 

Sy leërowerste was Joab, en die hoof van sy lyfwag was Benaja, die seun van 

Jojada. Die persoon wat ons sy eerste minister sou kon noem, was Josafat, en 

Dawid se eie seuns het as sy raadgewers opgetree. Die hoëpriesters in sy tyd 

was Sadok en Abjatar. 

9. Dawid se sonde 

Toe Joab met sy leër besig was om teen die Ammoniete by Rabba te veg, het 

Dawid tuis gebly. Een aand, terwyl hy op die plat dak van sy paleis wandel, sien 

hy ’n vrou wat besig was om in haar huis se binneplaas te bad. Dawid begeer 

om hierdie vrou te besit en laat haar na hom toe bring. Sy was Batseba, die vrou 

van Uria die Hetiet, een van sy dapper offisiere. Dawid besondig hom met die 

vrou en probeer later om sy sonde bedek te hou deur aan Uria verlof te gee om 

huis toe te kom en by sy vrou te gaan bly. Uria was egter ’n getroue soldaat en 
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weier om na sy huis en sy vrou toe te gaan terwyl sy makkers swaar kry op die 

oorlogsveld. Dawid stuur toe vir Uria met ’n brief terug na Joab by Rabba en 

gee vir Joab opdrag om Uria op ’n gevaarlike plek in die gevegslinie te plaas, 

sodat hy deur die Ammoniete doodgemaak kon word. Joab doen dit en stuur vir 

Dawid die tyding dat Uria dood is. Hierna neem Dawid vir Batseba in sy huis as 

sy vrou. 

10. “U is die man” 

’n Paar maande na hierdie sonde van Dawid kom Natan, die profeet, by Dawid. 

Vir Dawid en Batseba is toe al ’n seuntjie gebore. Natan vertel aan hom die 

geskiedenis van ’n arm man wat net een ooilam gehad het, terwyl sy buurman 

baie skape besit het. Toe die ryk man besoekers kry, laat haal hy die ooilam van 

die arm man en slag dit vir sy gaste. Toe Dawid dit hoor, was hy baie kwaad en 

sê dat die ryk man wat so ’n onreg gedoen het, moes sterwe. Daarop sê Natan 

aan hom: “U is die man!” Hy wys Dawid toe op sy sonde. Hy het Uria se vrou 

geneem en Uria self vermoor, daarom sou die swaard ook nie van sy eie huis 

wyk nie. Sy eie kinders sou ook owerspel pleeg en mekaar vermoor. 

11. Dawid se berou 

As Dawid ’n ongelowige was, sou hy seker vir Natan doodgemaak het, omdat 

hy dit durf waag het om die koning te bestraf. Dawid vrees egter die Here en 

bely sy skuld: “Ek het gesondig teen die Here.” In hierdie tyd dig hy die mooi 

Psalm 51 waarin hy sy sonde bely en die Here smeek om dit te vergewe. Natan 

sê aan hom dat die Here sy sonde sou vergewe, maar dat die kindjie wat vir hom 

en Batseba gebore is, sou sterwe. Toe die kind ernstig siek word, het hy gevas 

en gebid, maar die kindjie is tog dood. Hierna het die Here weer aan hom en 

Batseba genade bewys en hulle het weer ’n seuntjie gehad wat hy Salomo, dit is 

“Vredevors”, genoem het. Salomo het later koning in Dawid se plek geword. 

Hoofstuk 28 Koning Dawid (2) 
(2 Samuel 13–24; 1 Konings 12; 1 Kronieke 20–29) 

1. Sonde en dood van Amnon 

“Die swaard sal van jou huis nie wyk nie,” het die profeet Natan gesê, en nou 

sien Dawid dit self. Sy seun Amnon raak verlief op sy halfsuster, Tamar, en 

oorweldig haar en besondig hom met haar. Daarna stuur hy haar weg. Haar eie 

broer, Absalom, hoor hiervan en neem Tamar na sy huis waar sy voortaan bly. 

Na twee jaar hou Absalom ’n groot fees tydens die skeertyd van sy skape. By 

die fees maak hy vir Amnon dood. Absalom vlug toe na sy grootvader Talmai, 

die koning van Gesur waar hy drie jaar bly. 

2. Absalom kom terug 

Dawid was, soos Eli, ’n swak vader wat nie streng optree teen sy kinders nie. Sy 

eie sonde het hom swak gemaak. Hoe kon hy vir Amnon straf oor sy sonde met 



67 

 

Tamar, terwyl hy self dié sonde met Batseba gepleeg het? Omdat hy self vir 

Uria vermoor het, kan hy Absalom, die moordenaar van sy broer, nou ook nie 

straf nie, maar hy het na hom verlang. Joab merk Dawid se verlange na 

Absalom, en deur ’n slim plan bewerk hy dit so dat Dawid vir Absalom laat 

terugkom na Jerusalem. 

3. Absalom kom in opstand teen Dawid 

Absalom was ’n mooi en beminlike man. Hy probeer nou om die hart van die 

volk te wen deur by die poort met hulle te praat wanneer hulle met regsake na 

koning Dawid kom. Hy sê dan aan die volk dat hulle saak wel reg is, maar dat 

Dawid nie aan hulle reg sou doen nie; as hý koning was, sou dit anders gegaan 

het. Na vier jaar vra Absalom vir Dawid om hom toestemming te gee om by 

Hebron ’n gelofte aan die Here te gaan betaal. Daar in Hebron laat hy hom tot 

koning oor Israel uitroep. Ook een van Dawid se goeie raadgewers, Agitofel, 

het by Absalom aangesluit. Dawid voel hom nie veilig in Jerusalem nie en trek 

oor die Jordaan na Mahanaim. Toe Sadok en Abjatar, die priesters, met die ark 

wou saamtrek, beveel hy hulle om in Jerusalem te bly en deur middel van hulle 

seuns, Jonatan en Ahimaäs, aan hom berigte te stuur oor wat in Jerusalem 

gebeur. Hy versoek ook sy vriend en raadgewer, Husai, om by Absalom aan te 

sluit en te kyk of hy die raad van Agitofel kon verydel. 

4. Agitofel se raad verydel 

Absalom kom nou na Jerusalem en trek in die paleis van sy vader in. Agitofel 

gee aan hom die raad om sy vader se byvroue vir homself te neem, en hy doen 

dit. Verder is Agitofel se raad dat hy dadelik sy vader moet agtervolg en aanval, 

maar Husai raai hom dit af. Hy luister na Husai, en so kry Dawid kans om hom 

behoorlik reg te maak vir die stryd. Husai laat vir Dawid deur middel van 

Jonatan en Ahimaäs weet van die besluit van Absalom. Toe Agitofel merk dat 

sy raad verwerp is, het hy homself opgehang. 

5. Die dood van Absalom 

Absalom versamel ’n leër onder leiding van Amasa en trek uit om Dawid te 

verslaan. Dawid self bly in die stad Mahanaim, terwyl sy leër uittrek, maar hy 

gee nog vir laas opdrag aan Joab om sag te werk met sy seun Absalom. In die 

bosse van Efraim ontbrand die stryd. Absalom en sy manne moes spoedig voor 

Dawid se leër vlug. Absalom het op ’n muil gery, en in die vlug het sy kop in 

die takke van ’n boom vasgehaak, sodat hy daarin bly hang het. Toe Joab tyding 

kry dat Absalom daar hang, het hy na hom gegaan en hom doodgemaak. Hierna 

vertrek ’n Kusiet met die boodskap van die oorwinning na Dawid wat in die 

poort van Mahanaim wag. Ahimaäs wil ook graag hardloop en Joab laat hom 

gaan. Hy hardloop die vinnigste en kom die eerste by Dawid aan. Hy vertel die 

koning van die oorwinning, maar sê nie dat Absalom dood is nie. Toe die Kusiet 

aankom, vertel hy alles. Dawid begin toe ween en roep uit: “My seun Absalom, 

my seun, my seun Absalom! Ag, as ek maar in jou plek gesterf het!” Dawid het 
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Absalom baie liefgehad, maar hy het hom seker ook verwyt dat hy as vader nie 

eerder streng opgetree het teen die stout kind van hom nie. Hierna het Dawid 

teruggegaan na Jerusalem. Hy het verstandig opgetree deur nie die aanhangers 

van Absalom te straf nie. Later het ’n sekere Seba, uit die stam van Benjamin, 

weer probeer om teen Dawid in opstand te kom, maar ook hy is verslaan. 

6. Dawid tref voorbereidings om die tempel te bou 

Hoewel Dawid self nie ’n tempel vir die Here mog bou nie, het hy in sy lewe 

groot skatte versamel om vir die tempelbou te gebruik. Hy het selfs reëlings 

getref vir die diens van die Here in die tempel. So het hy die priesters in 24 

afdelings verdeel wat om die beurt in die tempel moes werk. Die Leviete het hy 

ook in vier klasse verdeel om in die tempel diens te doen. Verder het hy 

musikante en sangers aangestel vir die tempel. 

7. Die volkstelling 

Dawid en sy volk het nou hoogmoedig begin word oor al die voorspoed in die 

land, sodat die Here Hom oor hulle vertoorn het. Die Here laat die duiwel toe 

om Dawid te verlei om die volk te tel, omdat die Here hulle wou straf oor hulle 

sonde. Dawid stuur vir Joab om die volk te tel, want hy wou graag weet hoe 

sterk en magtig hy is. Daarom was dit ’n sonde om die volk te tel. Joab waarsku 

hom, maar hy wou nie luister nie, en Joab tel die volk. 

8. Pes onder Israel 

Na die telling van die volk kom Dawid tot die besef dat hy sonde gedoen het en 

bid die Here om hom te vergewe. Die Here stuur die profeet Gad na hom wat 

aan hom sê dat hy kon kies watter straf hy vir sy sonde wou ontvang. Hy kon 

kies tussen drie jaar hongersnood, drie maande vlug voor sy vyande of drie dae 

pes in Israel. Dawid kies nie, maar laat dit in die hand van die Here, want die 

Here is genadig in sy oordeel. Die Here stuur toe ’n vreeslike pes onder Israel 

waardeur in drie dae 70,000 man sterwe. Toe Dawid in ’n gesig die 

verderfengel sien aankom na Jerusalem, bid en smeek hy die Here om sy volk te 

spaar. Daarop kom die profeet Gad na hom toe en beveel hom om vir die Here 

’n altaar te bou op die dorsvloer van Arauna. Dawid doen dit, en die Here steek 

self die offer aan met vuur uit die hemel. Die pes het toe opgehou. Op hierdie 

dorsvloer van Arauna het Salomo later die tempel van die Here gebou. 

9. Dawid benoem Salomo as koning in sy plek 

Kort voor Dawid se dood kom weer een van sy seuns teen hom in opstand. 

Dawid was siek en in die bed toe sy seun, Adonia, met ’n aantal leiers van die 

volk ooreenkom om hom tot koning uit te roep. Dawid het egter al lankal aan 

Batseba belowe dat haar seun, Salomo, koning sou word. Nou raai Natan, die 

profeet, haar aan om met Dawid oor die planne van Adonia te gaan praat en 

hom aan sy belofte te herinner. Dawid laat Salomo toe salf en tot koning in sy 

plek uitroep. Adonia vlug na die tent waarin die ark van die Here is, en gryp die 
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horings van die altaar. Salomo spaar toe sy lewe. Voor sy dood het Dawid 

Salomo geseën, en nadat hy aan hom verdere opdragte gegee het, het hy 

gesterwe. 

10. Die betekenis van Dawid 

Dawid word in die Bybel die man na God se hart genoem. Hy was ’n groot 

veldheer wat sy volk van al hulle vyande verlos het en die landsgrense ver 

uitgebrei het. Hy was ook ’n groot staatsman wat sy volk goed geregeer en tot 

een groot volk gelei het. Hy was self baie dapper en wys, maar hy het ook in 

groot sondes geval. Dawid was altyd die voorbeeld waaraan die ander konings 

gemeet is. Dawid was ook die koning wat ’n voorbeeld was van die groot 

Koning wat uit sy nageslag sou kom: die Messias wat later uit die geslag van 

Dawid in Betlehem gebore is en ons ewige Koning is. 

Die grootste betekenis van Dawid lê vir ons as gelowiges opgesluit in sy 

Psalms. ’n Psalm is ’n lied of gedig. In hierdie liedere besing Dawid die lof van 

die Here; hy kla oor sy eie sonde en ellende; hy profeteer ook van die Messias 

wat sou kom. Hierdie liedere het Dawid gemaak onder leiding van die Heilige 

Gees. Dit is vir ons liedere wat die Here self aan ons gegee het om tot ons troos 

en bemoediging te sing. 

Hoofstuk 29 Koning Salomo 
(1 Konings 2–11; 2 Kronieke 19) 

1. Salomo en Adonia 

Salomo was omtrent maar 18 of 20 jaar oud toe hy koning geword het. Adonia 

probeer nou weer om die troon van Salomo af te neem. Hy vra vir Batseba om 

Salomo te versoek om Abisag aan hom as vrou te gee. Hierdie Abisag het as 

jong meisie vir Dawid voor sy dood verpleeg, en die mense het maar gedink dat 

sy Dawid se vrou was. As Adonia nou met haar sou trou, sou hy daardeur die 

erfgenaam van sy oorlede vader word en ook aanspraak kon maak op die 

koningskap. Toe sy moeder hierdie versoek van Adonia aan Salomo oordra, was 

hy baie kwaad en het Adonia laat doodmaak. Hy laat ook vir Joab wat vir 

Adonia kant gekies het, doodmaak. Hy sit Abjatar, die hoëpriester, af, want ook 

hy was ten gunste van Adonia. 

2. Salomo bid om wysheid 

Nadat sy koningskap beveilig is, gaan Salomo na Gibeon om vir die Here te 

offer. Hier verskyn die Here aan hom in ’n droom en vra wat hy van die Here 

begeer. Hy vra die Here om aan hom wysheid te gee om die groot volk te 

regeer. Die Here belowe toe aan hom dat Hy aan hom ’n wyse hart sou gee en 

daar sou byvoeg wat hy nie gevra het nie, naamlik rykdom en eer. 
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3. Salomo se mag en wysheid 

Salomo het nie net oor Israel geregeer nie, maar ook oor al die volke wat tussen 

die Eufraatrivier en Egipte gewoon het. Hulle het almal aan hom belasting 

betaal, en daar was in sy hele ryk rus en vrede. Die volk het gegroei en 

voorspoed geniet. Salomo self het ’n sterk leër met baie strydwaens en ruiters 

gehad. Hy het vir sy wysheid bekend geraak by al die naburige volke. Sy 

vernaamste spreuke is opgeneem in die boeke Spreuke en Hooglied wat ons nog 

in die Bybel het. 

4. Salomo bou die tempel vir die Here 

Nadat hy koning geword het, het Salomo dadelik begin met die werk aan die 

bou van die tempel. Hy sluit ’n ooreenkoms met Hiram, die koning van Tirus 

wat vir hom uit die Libanonberge die seder en sipreshout vir die tempelbou 

lewer. Die klippe vir die tempel laat hy uit die berge naby Jerusalem kap. Na 

sewe jaar was die tempel klaar op die dorsvloer van Arauna. Dit is die plek op 

die berg Sion wat Dawid daarvoor aangewys het. In sy samestelling was die 

tempel in hoofsaak net soos die tabernakel. Dit het ook bestaan uit drie dele: die 

Allerheiligste, die Heilige en die Voorhof. (Die tempel van Salomo het egter 

twee voorhowe gehad.) Die Allerheiligste was 20 el lank, 20 el breed en 20 el 

hoog. Daarin was die ark met die versoendeksel en oordek met die vlerke van 

twee gerubs. Dit is afgesluit met ’n gordyn wat die voorhangsel genoem is. Die 

Heilige was 40 el lank, 20 el breed en 30 el hoog. Daarin was die 

reukofferaltaar, tien tafels vir die toonbrode en tien goue kandelaars met sewe 

arms elk. Voor die Heilige was ’n voorportaal waarin twee koperpilare gestaan 

het wat Jagin en Boas genoem is. Die hele gebou was versier met goud en 

houtsneewerk. Die tempel het twee Voorhowe gehad: een vir die priesters en 

een vir die volk. In die Voorhof van die priesters was die groot brandofferaltaar 

en die koperwaskom. 

5. Die inwyding van die tempel 

Toe die tempel klaar was, het Salomo ’n groot fees gehou om dit in te wy. Eers 

het hulle die ark na die tempel gebring en ook die tabernakel met al die 

gereedskap daarin. Nadat die ark op sy plek in die Allerheiligste neergesit is, het 

die heerlikheid van die Here in die vorm van ’n wolk die tempel vervul as 

bewys dat die Here sy heerlikheid daar wou openbaar. Toe Salomo die 

inwydingswoorde klaar gespreek het, seën hy die volk en spreek hulle toe. Dan 

kniel hy neer en bid tot die Here om die huis en sy volk te seën. Ook hier steek 

die Here die eerste offer op die altaar self aan met vuur uit die hemel soos 

vroeër by die tabernakel. 

Met groot blydskap en dankbaarheid gaan die volk huis toe. Nou het die volk 

een heiligdom waar hulle die Here kan dien. 
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6. Die koningin van Skeba 

Salomo lewe in groot rykdom en weelde. Na die inwyding van die tempel 

waarsku die Here hom teen die afgode; miskien omdat die Here gesien het dat 

hy begin afwyk. Hy bou allerlei paleise in Jerusalem en hou hom besig met 

ander groot bouwerke. Hy bou skepe wat vir hom goud in Ofir en silwer in 

Tarsis, in Spanje, gaan haal. Hy maak selfs vir sy lyfwag goue skilde. Die 

koningin van Skeba wat ook baie ryk was, het van die weelde en wysheid van 

Salomo gehoor. Sy kom Salomo besoek en bring vir hom allerlei kosbare 

geskenke. Sy was so verbaas toe sy sy wysheid hoor en sy rykdom sien, dat sy 

uitgeroep het: “Die helfte van u buitengewone wysheid is my nie meegedeel 

nie.” 

7. Salomo se sonde 

Dit kos sterk bene om rykdom te kan dra, en selfs die bene van Salomo met al 

sy wysheid was nie sterk genoeg nie. Sy baie vroue het hom verlei. Hy het 700 

vroue en 300 byvroue gehad. Die meeste van hulle was vreemde vroue, vroue 

uit die volke waarvan die Here gesê het dat sy volk nie met hulle moes trou nie. 

Die vroue het afgode gedien en die afgode saamgebring na Jerusalem. Toe 

Salomo ouer begin word, bou hy altare vir die verskillende gode, en hy gaan 

selfs sover om saam met sy vroue vir die afgode te offer. Hoe diep het Salomo 

nie geval nie! Die Here laat Salomo meedeel dat ’n deel van sy ryk na sy dood 

van sy opvolger afgeneem sou word. 

Reeds gedurende Salomo se lewe het van die onderhorige volke in opstand 

begin kom wat dit vir hom moeilik gemaak het. 

8. Die profeet Ahia en Jerobeam 

Jerobeam was ’n opsigter van Salomo wat so bekwaam was dat die koning hom 

as opsigter aangestel het oor die hele stam van Efraim en die halwe stam van 

Manasse. Op ’n sekere dag kom die profeet Ahia vir Jerobeam in Jerusalem teë. 

Ahia neem sy mantel en skeur dit in twaalf stukke waarvan hy tien aan 

Jerobeam gee. Hy deel Jerobeam mee dat die Here so tien stamme aan hom sou 

gee waaroor hy koning sal wees na Salomo se dood. Jerobeam word egter 

haastig en probeer om in opstand teen Salomo te kom, maar hy moes eindelik 

na Egipte vlug. Daar het hy gebly tot na Salomo se dood. 

9. Salomo se betekenis 

Na ’n regering van 40 jaar sterwe Salomo. Hy was ’n ware vredevors en het 

geen enkele oorlog gevoer nie. So was hy ’n voorbeeld van die Messias in Wie 

se ryk daar vir ewig vrede sal wees. Sy grootste betekenis lê vir ons in sy boeke 

Spreuke en Hooglied in die Bybel. In die boek Spreuke sien ons hoe wys hy was 

en dat hy selfs in die klein dingetjies in die wêreld die groot bedoeling en 

wysheid van die Here sien. 
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Hoofstuk 30 Vrae oor hoofstuk 25–29 
1. Saul is deur Samuel gesalf tot koning. Wat is die betekenis van die 

salwing? (Kategismus, Sondag 12) 

2. Waarom het die Here Saul as koning verwerp? (1 Sam. 13:13, 14 en 1 

Sam. 15:16–22) 

3. Wie was Dawid se oorgrootmoeder? (Rut 4:17) 

4. Hoe het die Here dit beskik dat Dawid kennis opgedoen het van die werk 

van ’n koning? (1 Sam. 16:14–23) 

5. Hoe het Dawid dit reggekry om Goliat te verslaan? (1 Sam. 17:45–47) 

6. Waarom het Saul vir Dawid gehaat? (1 Sam. 18:6–9) 

7. Waarom het Dawid vir Saul gespaar? (1 Sam. 24:7; 1 Sam. 26:9) 

8. Waarom het Dawid die Amalekiet laat doodmaak wat aan hom die 

boodskap van Saul se dood gebring het? (2 Sam. 1:1–16) 

9. Hoe lank was Dawid koning oor Juda in Hebron? (2 Sam. 2:11) 

10. Hoe lank was Dawid koning oor die hele Israel? (2 Sam. 5:5) 

11. Waarom het die Here Dawid nie toegelaat om vir Hom ’n tempel te bou 

nie? (2 Sam. 7:8–13) 

12. Waarom word die Here Jesus die “Seun van Dawid” genoem? (Jes. 9:5, 6) 

13. Wat het Dawid geskryf wat ons elke Sondag in die erediens gebruik? 

14. Het Dawid ook sonde gedoen? (2 Sam. 11) 

15. Waarom was Dawid so bedroef oor die dood van Absalom? (2 Sam. 18:33) 

16. Waarvoor is Salomo in besonder bekend? (1 Kon. 3:9–14) 

17. Watter groot gebou het Salomo opgerig? (1 Kon. 6) 

18. Watter Bybelboeke het Salomo geskrywe? 

19. Wat was Salomo se sonde? (1 Kon. 11) 

20. Wat was die straf van die Here oor die sonde van Salomo? (1 Kon. 11:11–

13) 
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Hoofstuk 31 Twee koninkryke: Juda en Israel 
(1 Konings 12–16; 2 Kronieke 10–16) 

1. Agteruitgang op elke gebied 

Na Salomo se dood het Israel vinnig agteruitgegaan. Die ryk het in twee 

geskeur, en daar het twee koninkryke ontstaan. Die twee koninkryke was 

dikwels vyandig teenoor mekaar, en daar was broederoorlog. Die ergste was 

egter dat die twee volke al meer en meer ontrou geword het aan die diens van 

die Here. Hulle het ook nooit weer rykdom en voorspoed geniet soos in die dae 

van Dawid en Salomo nie. 

2. Die skeuring van die ryk 

Salomo is dood, en in Jerusalem word sy seun, Rehabeam, deur die manne van 

Juda as opvolger gekroon. Die ander stamme wou hom nie sommer as koning 

erken nie, maar hou ’n groot vergadering by Sigem om daar met hom te 

onderhandel. Hulle vra Rehabeam om die swaar belastings wat sy vader Salomo 

opgelê het, ligter te maak. Hy vra drie dae tyd om raad in te win. Hy vra eers 

raad van die ou raadgewers van sy vader, en hulle raai hom aan om aan die eise 

van die volk toe te gee en die belastings te verlig. Daarna vra Rehabeam raad 

van die jong manne wat saam met hom in rykdom en weelde opgegroei het, en 

hulle raad is dat hy skerp moet optree en aan die volk moet sê dat hy die 

belastings nog swaarder sou maak. Hy volg die jong manne se raad — die 

dwaas! Toe hy aan hulle sê dat hy hulle nog swaarder sou belas, roep die volk 

uit: “Na jou tente, o Israel! Sorg self vir jou huis, o Dawid!” Die tien stamme 

maak toe vir Jerobeam hulle koning, en net Juda en Benjamin bly getrou aan 

Rehabeam. 

3. Jerobeam koning van Israel 

Die ryk van die tien stamme word nou verder “Israel” genoem, terwyl die ryk 

van die twee stamme “Juda” genoem word. Jerobeam, die koning van Israel, 

kies Sigem as sy hoofstad. 

4. Kalwerdiens van Jerobeam 

Vir Jerobeam was daar een groot moeilikheid. Die volk moes almal vir hulle 

groot feeste na Jerusalem toe gaan, en ook die offers moes na die tempel aldaar 

geneem word. Jerobeam was nou bang dat die volk van hom afvallig sou word 

as hulle so gereeld na Jerusalem moes gaan. Hy maak toe ’n plan om hulle weg 

te hou van Jerusalem af. In Bet-el en Dan bou hy twee tempels en sit in elkeen 

’n goue kalf wat bedoel is om ’n afbeelding van die Here te wees. So verlei hy 

die volk tot dieselfde sonde waarin Israel in die woestyn geval het. 

5. Die profeet uit Juda 

Met die inwyding van die tempel van Jerobeam by Bet-el stuur die Here ’n 

profeet uit Juda om hom te waarsku. Jerobeam klim net op die altaar om die 



74 

 

eerste offer aan te steek toe hy skielik ’n stem hoor wat uitroep: “Altaar, altaar, 

so spreek die Here: Kyk, ’n seun sal gebore word uit die huis van Dawid met 

die naam van Josia, en hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op 

jou offerrook laat opgaan!” Jerobeam steek sy hand uit na die profeet en sê: 

“Gryp hom!” Maar, o wee, sy hand bly net so stokstyf staan, en die altaar skeur 

uitmekaar. Jerobeam moes die profeet toe smeek om die Here te bid om sy hand 

weer reg te maak, waarop sy hand genees. Jerobeam nooi nou die profeet uit om 

na sy huis te kom vir ete, maar die profeet antwoord dat die Here hom nadruklik 

beveel het om niks in Bet-el te eet of te drink nie. ’n Ander ou profeet ry egter 

agter die profeet aan en sê dat die Here aan hom geopenbaar het dat hy maar by 

hom kon kom eet. Hy draai om en gaan eet by die ou man, sonder om self die 

Here te raadpleeg. Omdat hy ongehoorsaam was aan die Here, word hy op sy 

terugreis deur ’n leeu doodgebyt. 

Jerobeam bekeer hom nie, maar volhard in sy sonde om die volk tot die 

kalwerdiens te verlei. 

6. Die oordeel van die Here oor Jerobeam en sy huis 

Abia, Jerobeam se oudste seun, het baie siek geword, en Jerobeam se vrou gaan 

na die profeet Ahia om te hoor wat met hom sou gebeur. Toe die vrou by die ou 

profeet kom, sê hy vir haar dat Jerobeam se hele geslag uitgeroei sou word; 

alleen hulle seun Abia sou begrawe word, omdat hy die Here gedien het. Toe sy 

tuis kom, sterf haar seun dan ook. Nadat hy 22 jaar geregeer het, sterf Jerobeam 

en hy word opgevolg deur sy seun Nadab. Twee jaar later word hy en al sy 

familie vermoor deur Baesa wat self koning word. 

7. Oordeel van die Here oor Baesa en sy huis 

Baesa hou maar aan met die kalwerdiens, en die Here waarsku hom deur die 

profeet Jehu. Na sy dood regeer sy seun Ela net twee jaar en word toe 

doodgemaak deur Simri wat in sy plek koning word. Hy regeer net sewe dae toe 

Omri probeer om hom te vermoor. Simri laat toe die paleis aan die brand steek 

en kom self in die vlamme om. 

8. Omri koning van Israel 

Eers na ’n jaar het Omri daarin geslaag om die koningskap werklik te verower, 

en toe stig hy vir hom ’n nuwe hoofstad, Samaria. Samaria het van toe af die 

hoofstad van Israel gebly. Omri sondig nog meer as sy voorgangers met die 

kalwerdiens. 

Nou gaan ons eers weer kyk wat intussen na die skeuring van die ryk in Juda 

gebeur het. 

9. Rehabeam koning van Juda 

Rehabeam bou dadelik versterkte stede na die skeuring van die ryk. Die eerste 

drie jaar dien hy die Here, maar daarna word hy en sy volk ontrou. Hulle offer 

nie meer net in die tempel nie, maar ook op die hoogtes en selfs vir die afgode. 
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Hulle rig maar weer soos in die rigtertyd heilige boomstamme op vir Astarte. 

Die Here straf sy volk deur ’n inval van Farao Sisak van Egipte. Toe die profeet 

Semaja die koning en volk daarop wys dat hierdie inval ’n straf uit die hand van 

die Here is, bekeer hulle hulle tot die Here, en Jerusalem word nie ingeneem 

nie. Rehabeam moes egter aan Sisak groot skatte gee — ook die goue skilde wat 

Salomo vir sy lyfwag laat maak het. 

10. Abia koning van Juda 

Na Rehabeam se dood het sy seun Abia in sy plek koning geword. Ook hy het, 

soos sy vader Rehabeam, die Here nie met sy hele hart gedien nie. Hy het 

oorlog gevoer teen Jerobeam, die koning van Israel, en weer ’n paar van Israel 

se stede van Jerobeam afgeneem, waaronder ook Bet-el. 

11. Asa koning van Juda 

Na Abia se dood het sy seun Asa koning geword en 41 jaar lank oor Juda 

geregeer. Hy het, soos Dawid, met sy hele hart die Here gedien, en die afgode 

uit Juda uitgeroei. Hy sit selfs sy grootmoeder, Maäga, as koninginmoeder af en 

verbrand ’n Astartebeeld wat sy opgerig het. Na tien jaar van rus val Serag die 

Kusiet Juda met ’n groot leër en baie strydwaens binne. In sy groot nood roep 

Asa tot die Here, en die Here verskrik die leër van Serag, sodat Asa hulle 

maklik verslaan. Hierna gaan Asa voort met sy groot werk om sy volk terug te 

bring na die diens van die Here. 

Toe Baesa, die koning van Israel Juda later met ’n leër wou binneval, maak Asa 

die fout om nie sy hulp by die Here te soek nie, maar by Benhadad, die heidense 

koning van Damaskus. Benhadad neem toe ’n paar van Israel se stede af, en Asa 

breek die versterkte stede af wat Baesa gebou het. Die Here stuur sy profeet 

Hanani om Asa te bestraf, maar Asa werp Hanani in die gevangenis. Ook toe hy 

later siek word, vertrou hy meer op mense as op die Here. So het ook hierdie 

vroom koning aan die einde van sy lewe diep gesondig. 
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Hoofstuk 32 Elia en Agab 
(1 Konings 17 — 2 Konings 2; 2 Kronieke 18) 

1. Agab en Isebel 

In die noordelike ryk Israel het Agab na die dood van sy vader Omri koning 

geword. Hy was getroud met Isebel, die dogter van Etbaäl, die koning van die 

Sidoniërs. Agab word heeltemal verlei deur die sluwe Isebel wat die Baäls en 

Astarte van die Sidoniërs baie liefgehad het. Onder haar invloed voer Agab die 

diens van Baäl Melkart, die afgod van Sidon, in Israel in. Isebel onderhou 450 

Baälsprofete en 400 profete van Astarte aan die tafel van die koning. Die 

profete van die Here word uit Israel verdrywe en doodgemaak. 

2. Die groot droogte in Israel 

Eendag verskyn daar voor Agab ’n man wat uitroep: “So waar as die Here, die 

God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in 

hierdie jare wees nie, behalwe op my woord.” Hierdie man was die profeet Elia 

wat hom toe, op bevel van die Here, gaan wegsteek by die spruit Krit, oos van 

die Jordaan waar die Here hom op ’n wonderbaarlike wyse versorg: die kraaie 

het vir hom brood en vleis gebring om te eet, en hy het uit die spruit water 

gedrink. 

3. Elia in Sarfat 

Toe die water in die spruit Krit opdroog, stuur die Here Elia na Sarfat in Sidon. 

By die poort van die stad sien hy ’n weduwee, besig om houtjies op te tel. Hy 

vra haar om vir hom water te gaan haal. Sy loop om dit te doen, maar hy roep 

haar weer en vra om sommer vir hom iets saam te bring om te eet ook. Sy 

antwoord dat sy nog net ’n klein bietjie meel in die pot en olie in die kan het en 

dat sy dit juis nou vir haar en haar seun gaan berei waarna hulle maar moet 

sterwe. Elia sê vir haar dat sy dit maar vir hom kon berei, want die Here sê dat 

die meel en die olie nie sal opraak nie. Sy maak toe vir Elia iets reg, en daarna 

bly Elia by haar en haar seun; maar die olie en die meel raak nie op nie. Toe 

haar seun later siek word en doodgaan, word hy weer lewend op die gebed van 

Elia. 

4. Elia ontmoet Agab 

In die derde jaar van die droogte stuur die Here Elia na Agab. Elia ontmoet eers 

vir Obadja wat hoof oor Agab se paleis was, terwyl hy soek na water vir Agab 

se perde en muile. Elia sê vir Obadja om aan Agab te gaan sê dat hy met hom 

wou praat. Obadja was ’n godvresende man wat 100 profete van die Here in ’n 

spelonk weggesteek het. Hy was egter bang dat Elia weer sou wegraak en dat 

Agab hom dan sou doodmaak as hy vir Elia nie kry nie. Elia sweer vir hom dat 

hy nie sou wegraak nie, maar vir Agab sou wag. Toe Agab by Elia kom, beveel 

die profeet hom om die volk bymekaar te bring op die berg Karmel waar hy 
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verder aan hom bekend sou maak wat die wil van die Here is. Ook die 

Baälsprofete moes saamkom na Karmel. 

5. Elia teen die Baälsprofete op Karmel 

Op Karmel laat Elia twee altare bou: een vir die Here en een vir Baäl. Hy sê toe 

aan die volk dat die God wat met vuur antwoord en self sy offer aan die brand 

steek, God sou wees. Eers maak die Baälsprofete hulle offer reg en bid en roep 

en kerm. Naderhand sny hulle hulle stukkend met messe. Elia spot met hulle, 

maar daar kom geen vuur nie. Eindelik kom Elia se beurt. Hy laat ’n sloot 

rondom sy altaar grawe en laat die offer natgooi met water, sodat selfs die sloot 

vol water staan. Daarna roep hy tot die Here, en vuur van die Here steek die 

offer aan die brand, sodat die hout en die offer en die water alles verbrand. Die 

volk roep toe uit: “Die Here, Hy is God! Die Here, Hy is God!” Op bevel van 

Elia gryp die volk die 450 profete van Baäl en maak hulle dood by die spruit 

Kison. 

6. ’n Wolkie so groot soos ’n man se hand 

Elia stuur Agab en die volk weg. Alleen met sy kneg klim hy hoër op die berg 

en buig hom in aanbidding neer voor die Here. Sewe keer stuur hy sy kneg om 

te kyk of hy nog nie wolke oor die see sien opkom nie. Die sewende keer sien 

die kneg ’n wolkie so groot soos ’n man se hand. Toe weet Elia dat sy gebed 

verhoor is. Hy stuur sy kneg om aan Agab te sê dat hy gou moet maak, anders 

sal die reën hom oorval. Reeds waai die wind, en die lug is bedek met wolke. 

Die reën sak uit na ’n droogte van drie jaar en ses maande. Elia hardloop in die 

reën voor Agab se wa uit. In sy hart lewe die hoop dat sy volk hulle nou tot die 

Here sou bekeer. 

7. Elia vlug 

Die volgende môre kry Elia ’n boodskap van Isebel. Sy sweer by haar gode dat 

sy hom sou doodmaak. Nou weet Elia dat Agab al weer voor sy vrou geswig 

het. Hy raak moedeloos en vlug weg na die woestyn van Berseba. Daar gaan lê 

hy onder ’n besembos en bid dat hy mag sterwe. Hy raak aan die slaap, maar ’n 

engel maak hom wakker en sê: “Staan op en eet.” Langs hom sien hy ’n 

broodkoek op ’n warm klip gebak en ’n kruik water. Hy eet en drink en lê weer 

en slaap. Weer maak die engel hom wakker en sê dat hy moet eet en drink, 

anders is die pad vir hom te veel. Hy eet en drink en staan op en loop. Na 

veertig dae kom hy by die berg van God, Horeb. 

8. “Wat maak jy hier, Elia?” 

By Horeb oornag Elia in ’n grot. Die Here vra hom toe: “Wat maak jy hier, 

Elia?” Hy antwoord dat hy baie geywer het vir die Here, maar sy volk het die 

Here verlaat, sy profete doodgemaak en hy alleen het oorgebly; daarom wou hy 

ook maar sterwe. Die Here beveel hom nou om by die ingang van die grot te 

gaan staan, dan sou die Here aan hom verskyn. Elia doen dit, en daar gaan eers 



79 

 

’n groot rukwind verby. Daarna skud die aarde deur ’n geweldige aardbewing 

wat die rotse laat wankel. Dan trek daar ’n verwoestende vuur verby. Elia 

bemerk in die tekens nog nie die Here self nie. Ten laaste kom daar ’n sagte 

koelte, en Elia weet: nou is die Here hier. Hy bedek sy gesig met sy mantel en 

wag. Weer hoor hy die stem van die Here: “Wat maak jy hier, Elia?” Weer 

antwoord hy en vertel van sy ywer en teleurstellings. Dan gee die Here aan hom 

’n nuwe opdrag, want hy het nog werk. Hy kan nie nou al sterwe nie. Hy moes 

Hasael gaan salf as koning van Damaskus, Jehu as koning van Israel en Elisa as 

profeet in sy plek. Hulle sou verder die oordele oor Israel volbring, maar daar 

sou seweduisend in Israel oorbly, almal wat die knieë voor Baäl nie gebuig het 

nie. 

9. Elia en Elisa 

Elia keer terug van Horeb af, en langs die pad gaan hy by Elisa verby terwyl hy 

besig was om te ploeg. Elia loop na Elisa en gooi sy profetemantel oor hom. 

Hierna volg Elisa vir Elia. 

10. Agab in oorlog met Benhadad 

Benhadad, die koning van Damaskus, val in hierdie tyd Israel binne en beleër 

Samaria. Agab wou onderhandel om oor te gee, maar Benhadad stel te hoë eise 

na Agab se sin. Toe kom ’n profeet van die Here by Agab en sê dat hy die 

vyand moes aanval en die Here sou hulle in sy hand gee. Hy gehoorsaam en val 

die vyand aan, sodat Benhadad moes vlug. Die volgende jaar oorwin hy 

Benhadad weer, soos die profeet van die Here gesê het. Die Here wys vir die 

goddelose Agab dat hy hom sou help as hy op Hom vertrou, maar Agab volhard 

in sy afgodediens. 

11. Die wingerd van Nabot 

Langs die paleis van Agab in Jisreël het Nabot sy wingerd gehad. Agab wou die 

wingerd van Nabot koop, maar Nabot sê dat hy nie die erfgrond van sy vaders 

kon verkoop nie. Agab gaan lê toe soos ’n stout kind op sy bed met sy gesig na 

die muur. Hier kry Isebel hom, en toe sy hoor wat skort, maak sy ’n plan. Sy 

huur twee slegte manne wat Nabot beskuldig dat hy God en die koning gevloek 

het, en Nabot word gestenig. Nou gaan Agab na die wingerd om dit in besit te 

neem. Daar kry Elia hom en sê vir hom: “Op die plek waar die honde die bloed 

van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. Die honde sal Isebel 

eet by die voorskans van Jisreël.” Verder sê Elia dat Agab se hele geslag 

uitgeroei sal word. 

12. Agab se dood 

Toe Agab besoek ontvang van Josafat, die godvresende koning van Juda, vra hy 

hom om saam met hom op te trek in die oorlog en Ramot in Gilead weer af te 

neem van die koning van Damaskus. Josafat wou eers van ’n profeet die wil van 

die Here verneem, en Agab laat roep 400 valse profete wat sê dat hulle maar 
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kan optrek; die Here sou die oorwinning aan hulle gee. Josafat is nie tevrede 

nie, en eindelik stuur Agab om die profeet Miga te roep. Hy profeteer van Agab 

se nederlaag en dood, maar Josafat en Agab trek tog op in die stryd. In die 

veldslag skiet ’n boogskutter ’n pyl af wat Agab tref, en hy bloei hom dood. Toe 

hulle later sy strydwa uitwas, het die honde sy bloed opgelek. 

13. Elia en Ahasia 

Agab is opgevolg deur sy seun Ahasia. Hy het maar net soos sy vader die Baäls 

gedien. Toe hy in ’n ongeluk seerkry, stuur hy na Baäl-Sebub die afgod van die 

Filistyne, om hulp. (Baäl-Sebub is die afgod van die vlieë. Dit is verskriklik dat 

’n koning van die volk van die Here regtig sy hulp by die vlieë gaan soek!) Elia 

keer die boodskapper voor en vra hom of daar dan geen God in Israel is nie dat 

die koning sy hulp by Baäl-Sebub gaan soek. Daarom sou die koning sterwe. 

Die boodskapper gaan terug en vertel dit aan Ahasia wat ’n offisier met vyftig 

man stuur om Elia te vang. Op Elia se gebed word die manskappe deur vuur uit 

die hemel gedood. Ahasia stuur weer soldate, en hulle word net so gedood. Die 

derde offisier vra Elia mooi om saam te kom, en hy gaan saam en verkondig aan 

die koning self die oordeel van die Here. Hy is kort daarna dood en is opgevolg 

deur sy broer Joram. 

14. Elia opgeneem in die hemel 

Die Here het aan Elia bekend gemaak dat hy in ’n onweer in die hemel 

opgeneem sou word. Elisa en die ander profete weet dit ook. Elia gaan na Gilgal 

en wou hê dat Elisa daar moes agterbly, maar Elisa weier. Hy gaan saam na 

Jerigo en daarna na die Jordaan. By die Jordaan slaan Elia met sy mantel op die 

water en die Here maak vir hulle ’n pad deur die water, sodat hulle op droë 

grond deurgaan. Elisa vra van Elia dat hy aan hom ’n dubbele deel van sy gees 

moes gee wanneer die Here hom opneem. Elia antwoord dat dit sal gebeur soos 

die Here bepaal, maar as Elisa hom sien wanneer hy weggeneem word, sal die 

Here sy wens vervul. Terwyl hulle nog so saam loop, kom daar meteens ’n 

vurige wa met vurige perde wat Elia wegvoer na die hemel. Elisa roep hom 

agterna, en Elia se mantel val op hom. So word hy profeet in Elia se plek. 

Elia was ’n baie groot profeet, en hy word op een lyn gestel met Moses en 

Johannes die Doper. 

Hoofstuk 33 Die profeet Elisa 
(2 Konings 2:13 — 2 Konings 14) 

1. Elisa, die opvolger van Elia 

Na die hemelvaart van Elia keer Elisa terug na die Jordaan. By die Jordaan 

slaan hy met Elia se mantel op die water en vra: “Waar is die Here, die God van 

Elia?” Weer kloof die Here vir hom ’n pad deur die water van die Jordaan. Ook 

die profete van Jerigo het gesien wat gebeur en hulle erken Elisa as Elia se 

opvolger. In Jerigo verrig Elisa sy eerste wonder deur die brak water van ’n 
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fontein gesond te maak. Toe hy daarvandaan opgaan na Bet-el, loop klein 

seuntjies agter hom aan en spot met hom. Elisa vervloek hulle in die Naam van 

die Here, en daar kom twee bere uit die bos wat hulle doodbyt. 

2. Elisa en Joram 

Koning Joram wat Ahasia in Israel opgevolg het, het die gedenkstene van Baäl 

in sy land uitgeroei. Hy het egter nog maar volgehou met die kalwerdiens 

waarmee Jerobeam begin het. Joram kry oorlog met Moab en vra die hulp van 

Josafat, die koning van Juda. Op hulle veldtog kom hulle in ’n streek waar geen 

water is nie, en hulle gaan toe na Elisa wat juis ook daar was. Elisa sê dat hy ter 

wille van Josafat die Here se wil sou vra. Op bevel van Elisa grawe hulle toe 

gate in die vlakte, en die volgende môre is dit vol water. Dieselfde dag verslaan 

hulle die leër van Moab, maar voor die poorte van die hoofstad draai hulle om. 

3. Enkele van Elisa se wonders 

a) ’n Weduwee, wie se man ’n profeet was, vertel eenkeer vir Elisa dat sy baie 

skulde het en dit nie kon betaal nie. Haar skuldeisers dreig om haar kinders 

as slawe te verkoop. Sy het nog net een fles olie in haar huis. Elisa beveel 

haar om soveel leë kanne as wat sy kon kry, bymekaar te maak. Dan moes 

sy haar huis sluit en die kanne uit die fles vol olie gooi. Sy doen dit en kon 

toe al die olie verkoop en haar skulde betaal. 

b) Op sy reise het Elisa altyd in die dorpie Sunem tuisgegaan by ’n welgestelde 

vrou. Sy laat selfs vir die profeet ’n kamertjie aanbou. Sy het geen kinders 

nie, en Elisa sê aan haar dat sy oor ’n jaar ’n kindjie sou hê. Toe die kindjie 

groter word, word hy eendag baie ernstig siek. Die kindjie sterf, en sy lê 

hom op Elisa se bed neer en gaan op reis om Elisa te soek. Sy kry hom op 

die berg Karmel en vertel hom dat haar kind dood is. Elisa stuur sy kneg 

Gehasi na die vrou se huis met sy staf en beveel hom om die staf op die kind 

neer te lê. Die vrou wou hom egter nie met rus laat nie en smeek hom om 

self saam te kom. Op pad kom hulle Gehasi teë wat vertel dat hy die staf op 

die kind gelê het, maar dit het nie gehelp nie. Toe hy in Sunem aankom, 

gaan Elisa self na die kamer en bid tot die Here. Daarna gaan lê hy self bo-

op die kind om hom warm te maak. Naderhand word die kind weer 

lewendig, en Elisa gee hom aan sy moeder terug. 

c) Eenkeer was Elisa tydens ’n hongersnood in Gilgal. Hy wou saam met ander 

profete eet, en hulle het wilde ranke uit die veld gaan haal om te kook. Maar 

net toe hulle daarvan begin eet, skreeu die profete: “Man van God, die dood 

is in die pot!” Die goed was giftig. Elisa laat toe meel in die pot gooi, en die 

gif is daardeur weggeneem. 

d) Naäman, die generaal van die koning van Sirië, was melaats. Onder sy 

slavinne was daar ’n Israelitiese meisie, en sy vertel haar meesteres van 

Elisa en raai haar aan om Naäman te vra om na hom toe te gaan. Die koning 

van Sirië stuur Naäman toe met ’n geskenk en ’n brief na Joram, die koning 
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van Israel, en vra hom om sy generaal gesond te maak. Joram skrik toe hy 

die brief lees en dink dadelik dat die koning net maar ’n verskoning soek om 

Israel aan te val. Elisa stuur egter ’n boodskapper na Joram en vra hom om 

Naäman na hom toe te stuur. Elisa gaan nie die hoë besoeker tegemoet nie, 

maar stuur alleen vir Gehasi om aan hom te sê dat hy hom sewe maal in die 

Jordaan moes gaan baai, dan sou hy gesond word. Die Siriër was woedend 

en wou sommer omdraai huis toe, maar sy knegte hou by hom aan om tog 

maar die eenvoudige bevel van Elisa uit te voer. Hy doen dit en word 

gesond. Nou draai hy vol dankbaarheid om vir die profeet ’n geskenk te gee, 

maar Elisa wou dit nie hê nie. Hieroor is Gehasi, Elisa se kneg, baie spyt, en 

hy hardloop agter Naäman aan en vertel aan hom dat Elisa twee profete vir 

besoek gekry het wat niks besit nie. Naäman gee toe aan hom twee talente 

silwer en twee stelle klere wat hy in sy huis wegsteek. Gehasi wou nog vir 

Elisa lieg oor die goed, maar Elisa bestraf hom, en hy word melaats. 

4. Elisa in Dotan 

In die tyd van koning Joram het Benhadad van Sirië weer teen Israel oorlog 

gevoer. Hy kon Israel egter nêrens oorval nie, want Elisa het die koning altyd 

vertel van die planne van die Siriërs. Eindelik hoor Benhadad van die profeet en 

dat hy in Dotan is. Hy stuur in die nag ’n leërafdeling, en dié omsingel die stad. 

Die kneg van die profeet word baie bang toe hy die soldate sien, maar Elisa bid 

die Here om sy oë te open. Toe sien hy tussen hulle en die Siriërs ’n groot leër 

van engele met vurige waens. Eindelik val die Siriërs aan, maar op die gebed 

van Elisa maak die Here hulle blind. Elisa loop na hulle toe en sê vir hulle dat 

hy hulle sou lei na die man wat hulle soek. Hulle volg hom en hy lei hulle tot 

binne-in Samaria waar hy bid dat hulle oë geopen moet word. Joram wou hulle 

toe doodmaak, maar Elisa keer hom en sê hy moet vir hulle ’n maaltyd klaar 

maak en daarna na Sirië terugstuur. Die Siriërs het nou erken dat hulle nie teen 

die Here kan stry nie en het Israel ’n tyd lank nie meer aangeval nie. 

5. Samaria word beleër 

’n Tyd later val Benhadad weer die land binne en beleër die stad Samaria. 

Naderhand was die hongersnood so groot dat die mense hulle eie kinders opeet. 

Koning Joram het nog nie berou oor sy sondes nie en stuur om Elisa, die 

profeet, te laat doodmaak. Hy gaan self agter die man aan wat Elisa moes 

doodmaak, en Elisa sê aan hom dat daar op die volgende dag volop voedsel in 

Samaria sou wees. Die offisier wat saam met die koning was, spot met hierdie 

woorde van Elisa, en Elisa sê aan hom dat hy die kos sal sien, maar nie daarvan 

sal eet nie. Dié aand gaan vier melaatses buite die stad na die laer van die Siriërs 

om iets te ete te soek, en hulle kry die kamp verlate. Die Here het die Siriërs die 

geluid van ’n naderende leërmag laat hoor, en hulle het alles verlaat en op die 

vlug geslaan. Die melaatses bring die tyding na die stad, en die koning stuur 

eers manne uit om ondersoek in te stel. Daarna maak hy die poorte van die stad 

oop, en die volk kon volop voedsel in die kamp van die Siriërs kry. Die offisier 
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wat gespot het, moes die poort bewaak en is daar in die stormloop deur die 

mense doodgetrap. 

6. Elisa salf Hasael 

Die Here het aan Elisa opgedra om Hasael as koning oor Damaskus te salf, en 

hy het dit weer aan Elisa opgedra. Nou gaan Elisa na Damaskus en sê aan 

Hasael dat Benhadad sou sterwe en dat hy in sy plek koning sou word. Nadat hy 

dit gesê het, het Elisa geween, omdat hy geweet het hoeveel ellende hierdie man 

sy eie volk sou aandoen. Die volgende dag vermoor Hasael die koning en word 

koning in sy plek. 

7. Jehu roei die geslag van Agab uit 

Nadat hy koning geword het, het Hasael dadelik met ’n oorlog teen Israel begin. 

Joram van Israel en Ahasia van Juda stuur saam ’n leërmag na Ramot in Gilead 

om hom te keer. Daar laat Elisa vir Jehu deur een van die ander profete as 

koning salf. Toe die ander soldate agterkom dat Jehu as koning gesalf is, juig 

hulle en bring hulde aan hom. Jehu jaag dadelik na Jisreël en skiet Joram wat 

hom tegemoet kom, dood en laat sy lyk in die wingerd van Nabot gooi. Ook 

Ahasia van Juda word doodgemaak. Isebel spot nog met Jehu uit die venster van 

haar paleis, maar haar eie bediendes gooi haar, op bevel van Jehu, by die 

venster uit op die straat waar sy vertrap word deur die perdehoewe. Hier het die 

honde haar lyk opgeëet, soos Elia geprofeteer het. Op versoek van Jehu maak 

die oudstes van Samaria toe die oorblywende kinders van Agab dood. Toe Jehu 

self in Samaria kom, reël hy ’n groot fees vir Baäl waarheen al die Baälsprofete 

uitgenooi word. Toe die fees aan die gang is, maak hy hulle almal dood. Hy 

verbrand die tempel van Baäl en al die heilige boomstamme. 

So is die oordeel van die Here oor die huis van Agab voltrek. Al sy kinders is 

uitgeroei oor die groot sondes van Agab en Isebel. 

8. Elisa se dood 

Jehu het ook maar die goue kalwers gedien soos Jerobeam en was ontrou aan 

die Here. Hy het groot neerlae teen Hasael, die koning van Damaskus, gely. 

Nadat hy 28 jaar lank geregeer het, is hy dood. 

Sy seun Joahas het in sy plek koning geword. Hy het nog swaarder as sy vader 

gekry onder die Siriërs en Assiriërs. Sy seun Joas wat hom opvolg, het 

voortgegaan met die diens van die kalwers, maar hy het darem ’n gedeelte van 

die gebied teruggewen wat Israel vroeër verloor het. In sy tyd hoor ons eers 

weer van Elisa. Toe Joas hoor dat Elisa gaan sterwe, het hy hom gaan besoek. 

Elisa beveel hom om deur die venster ’n pyl af te skiet, terwyl Elisa sy eie hand 

op die hand van die koning lê. Hy sê vir Joas dat dit ’n pyl van oorwinning oor 

die Siriërs is. Daarna vra hy vir Joas om sy pyle in sy hand te neem en daarmee 

op die grond te slaan. Hy doen dit drie maal, en Elisa sê vir hom dat hy dit meer 

male moes gedoen het, want nou sou hy die Assiriërs net drie keer verslaan en 

nie heeltemal oorwin nie. Daarna sterf Elisa en hulle begrawe hom in ’n 
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spelonk. Toe hulle later iemand anders in dieselfde graf begrawe, het hy die 

beendere van Elisa aangeraak, en hy het weer lewend geword. 

Elisa het veel meer as Elia die liefde en genade van die Here verkondig. Elia het 

altyd maar oordele aangekondig, maar Elisa se woorde en wonders was genade 

selfs vir ontroue konings en heidene. 

Hoofstuk 34 Israel in ballingskap na Assirië 
(2 Konings 15:8–31; 2 Konings 17:1–41) 

1. Jerobeam II koning van Israel 

Na die dood van Joas het sy seun Jerobeam in sy plek koning geword. Hy word 

Jerobeam II genoem, omdat die eerste koning van Israel ook Jerobeam was. Hy 

het weer van die omwonende volke verower en sy land se grense uitgebrei. Die 

volk het daardeur weer voorspoed. Die rykes lewe in groot weelde, maar 

verdruk die armes. Die groot voorspoed laat die volk die Here weer vergeet. 

2. Die profeet Jona vlug na Tarsis 

Die profeet Jona het opgetree in die tyd van Jerobeam II. Die Here stuur hom na 

Nineve, die hoofstad van Assirië, om aan die stad te gaan verkondig dat die 

oordele van die Here daaroor sou kom oor die gruwelike sondes van die 

inwoners. Jona wou nie gaan nie. Hy was bang dat die stad hom sou bekeer en 

die Here die volk sou spaar. Die Assiriërs was Israel se groot vyande en Jona 

wou liewer sien dat die oordele van die Here Nineve tref. Daarom vlug die 

profeet met ’n skip na Tarsis. 

3. Jona word in die see gegooi 

Die skip waarop Jona reis, kom in ’n groot storm terwyl hy lê en slaap. Die 

bemanning probeer alles doen om die skip te red. Hulle gooi selfs van die vrag 

in die see. Eindelik werp hulle die lot om vas te stel wie se skuld dit is dat die 

storm hulle oorval het. Die lot val op Jona. Hulle wou Jona nog spaar, maar hy 

erken dat hy skuldig is, omdat hy van die Here af wegvlug. Op sy versoek gooi 

hulle hom in die see, en dadelik bedaar die storm. Die Here stuur ’n groot vis 

om Jona in te sluk. In die vis bid Jona tot die Here, en na drie dae spuug die vis 

hom op droë grond uit. 

4. Jona gaan na Nineve 

Weer beveel die Here Jona om na Nineve te gaan. Drie dae lank preek hy in die 

stad en verkondig aan hulle dat die stad binne veertig dae verwoes sou word. 

Dadelik glo die Nineviete hom, en hulle verneder hulle voor die Here onder 

leiding van hulle koning. Na die bekering van Nineve besluit die Here om hulle 

te spaar. Hieroor is Jona ontevrede. Hy gaan sit buite die stad op ’n heuwel om 

te sien wat sal gebeur. Hier bou hy vir hom ’n hut van takke en blare om 

skuiling te vind teen die warm son. In een nag laat die Here daar ’n 

wonderboom opskiet, en die volgende dag kon hy lekker in die skaduwee van 
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die boom sit. Die nag daarop laat die Here ’n wurm die boom steek, sodat dit 

doodgaan. Die volgende dag waai daar nog boonop ’n warm woestynwind, 

sodat Jona versmag van die hitte. Hy is kwaad dat die boom hom ontneem is. 

Toe sê die Here vir hom dat hy jammer is vir die boom waaraan hy niks gedoen 

het nie, maar hy is nie jammer vir die 120,000 klein kindertjies in Nineve nie. 

Hulle sou almal sterwe indien die Here die stad verwoes. Sou die Here dan nie 

ook genadig wees oor die mense nie? 

5. Die profeet Amos 

Ook Amos het in die tyd van Jerobeam II as profeet opgetree. Die Here het hom 

agter die skape weggeroep om teen Israel te profeteer oor al hulle sondes. Toe 

hy in Bet-el teen die tempel profeteer waar hulle die goue kalf gedien het, wou 

die priester Amasia hom bangmaak, sodat hy weer na Juda kon vlug, maar hy 

bly op sy pos. Amos het veral die volk ernstig vermaan, omdat hulle armes 

verdruk en geen reg aan die weduwees en wese doen nie. Hoewel Israel nog vir 

die Here geoffer het, walg die Here van hulle offers, omdat hulle nie reg doen 

nie en daarby ook vir die goue kalwers offer. Die oordeel van die Here kom. 

Die volk sou in ballingskap weggevoer word. 

6. Die profeet Hosea 

Nog ’n profeet wat in die tyd van Jerobeam II optree, is Hosea. Hy moes selfs 

vir hom ’n slegte en ontroue vrou neem om as voorbeeld vir die volk te dien. 

Die volk is die bruid of die vrou van die Here, en hulle was sleg en ontrou. 

Omdat die volk nie na die profete wou luister nie, sou hulle sekerlik na Assirië 

in ballingskap weggevoer word. 

Die profete Amos en Hosea het darem ook verkondig dat die volk later weer 

herstel sou word wanneer die Messias sou kom. 

7. Sagaria en Sallum konings van Israel 

Jerobeam II word opgevolg deur sy seun Sagaria wat na ses maande deur 

Sallum vermoor is. Hy bly net een maand op die troon, toe is hy deur Menahem 

vermoor. 

8. Menahem, Pekahia en Peka konings van Israel 

Terwyl Menahem oor Israel regeer, val Pul of Tiglat-Pileser Israel aan, en hy 

verower ’n groot deel van die land. Die koning van Israel word ook verplig om 

aan hom swaar belastings te betaal. Na sy dood word Menahem opgevolg deur 

sy seun Pekahia wat deur Peka vermoor word. Peka saam met Resin, die koning 

van Damaskus, probeer om Agas, die koning van Juda, te dwing om saam met 

hulle ’n oorlog teen Assirië aan te knoop. Hy val Israel aan en voer ’n deel van 

die volk in ballingskap na Assirië weg. 
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9. Hosea, die laaste koning van Israel 

Hosea het Peka doodgemaak en in sy plek koning geword. Hy was wel ’n beter 

koning as sy voorgangers, maar die tyd van genade was vir Israel, die 

Tienstammeryk, verby. Toe Tiglat-Pileser van Assirië te sterwe kom en 

opgevolg word deur Salmanassar3, probeer Hosea om deur ’n opstand die juk 

van Assur af te gooi. Salmanassar kom na Israel en verslaan Hosea wat maar 

weer aan Assirië belastings moes betaal. Later soek Hosea die hulp van So, die 

koning van Egipte, en kom weer in opstand. Weer kom die wrede Assiriërs na 

Samaria en beleër die stad drie jaar lank. Na Salmanassar se dood neem sy 

opvolger, Sargon, die stad in en voer die Israeliete in ballingskap na Assirië 

weg. Hy laat hulle in Mesopotamië woon. 

So het daar ’n einde gekom aan die noordelike ryk, Israel, wat na die dood van 

Salomo ontstaan het. Hulle is deur die Here verwerp, omdat hulle Hom verwerp 

het. Hulle was van die begin af afvallig, want alreeds hulle eerste koning, 

Jerobeam, het twee goue kalwers opgerig in Bet-el en Dan om die volk weg te 

hou van die diens van die Here in Jerusalem. Veral van die tyd van Agab af het 

hulle ook met mening die Baäls en Astarte gedien. Die profete soos Elia, Elisa, 

Hosea en Amos het gewaarsku, maar dit het niks gehelp nie. 

10. Die Samaritane 

Sargon het ander volke gestuur om in die land Israel te kom woon nadat die 

Israeliete in ballingskap weggevoer is. Die Here het hierdie heidene in Kanaän 

gestraf, omdat hulle sy land met afgode ontheilig het. Hulle vra toe vir Sargon 

om aan hulle iemand te stuur wat aan hulle die godsdiens van die land kon leer. 

Hy stuur aan hulle een van die vroeëre priesters van Bet-el waar die goue kalf 

gedien is. Die priester het aan hulle die godsdiens van Israel geleer, maar dit 

was sommer ’n mengelmoesgodsdiens. Israel se godsdiens is vermeng met 

allerlei heidense gebruike. Hierdie mense word later die Samaritane genoem. 

Hoofstuk 35 Twee soorte konings in Juda 
(1 Kon. 22:41–51; 2 Kon. 8:16–28; 11:1–12:21; 14:1–15:7; 15:32–16:20) 

1. Twee soorte konings 

Ons moet nou weer ver teruggaan in die geskiedenis. Ons het met die 

geskiedenis van Juda opgehou by die regering van Asa. Hier het die 

nakomelinge van Dawid in Jerusalem geregeer. Uit die geslag van Dawid het 

Juda goeie en vrome konings gehad, maar ook ander wat aan die Here 

ongehoorsaam was en die afgode gedien het. Daarom praat ons van twee soorte 

konings in Juda: konings wat die Here dien, en konings wat aan die Here 

ongehoorsaam was. 

  

 
3 Hier word waarskynlik verwys na Salmaneser. 
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2. Josafat koning van Juda 

Josafat, die seun van Asa, het die Here liefgehad. Hy het soos sy vader die 

afgode uitgeroei. Hy stel geregshowe in en laat die Leviete oor die volk 

regspreek. Hy bring ook ’n sterk leërmag op die been. Self reis Josafat deur die 

land en vermaan die volk om die Here te dien. Hy sluit ook vrede met Israel en 

gaan só ver dat hy selfs sy seun Joram laat trou met Atalia, die dogter van die 

goddelose Agab wat toe koning in Israel was. Hy trek selfs in die oorlog saam 

met Agab uit, maar hieroor het die profeet Hanani hom vermaan. Hy moes hom 

nie verbind aan die goddelose Agab nie. Sy skoondogter Atalia het later baie 

verdriet in Juda veroorsaak. Toe die Moabiete en Ammoniete die land binneval, 

soek Josafat hulp by die Here. Die profeet Jahasiël sê aan hom dat die Here vir 

sy volk sou veg. Toe hulle uittrek teen die vyand, vind hulle dat die vyande 

onder mekaar rusie gekry het en met mekaar begin veg het. Josafat se leër kon 

toe alleen die buit insamel wat die vyand agtergelaat het. 

3. Joram koning van Juda 

Na Josafat se dood kom sy seun Joram wat met Atalia getroud was, op die 

troon. Atalia was net so goddeloos soos haar moeder, Isebel, en het die Baäls 

gedien. Joram maak ook al sy broers dood om seker te maak dat niemand sy 

troon kon afneem nie. Die Here straf hom met oorloë deur die Edomiete, 

Filistyne en Arabiere wat selfs sy paleis beroof en sy kinders wegvoer. Hy hou 

net een seun oor met die naam Joahas of Ahasia. Joram sterf eindelik aan ’n 

vreeslike siekte en word nie eens in die koningsgrafte begrawe nie. 

4. Ahasia koning van Juda 

Ahasia was heeltemal onder die invloed van sy moeder Atalia en het saam met 

haar die Baäls gedien. Na ’n kort tyd is hy doodgemaak deur Jehu, toe hy die 

geslag van Agab uitgeroei het. 

5. Atalia regeer in Juda 

Na haar seun Ahasia se dood het Atalia ses jaar in Juda geregeer. Sy het die hele 

koninklike familie laat doodmaak. Alleen Joas, die klein seuntjie van Ahasia, 

word gered en deur die hoëpriester Jojada weggesteek. 

6. Joas koning van Juda 

Toe Joas sewe jaar oud was, laat Jojada, die hoëpriester, vir Atalia doodmaak en 

roep Joas uit tot koning. Jojada hernu nou weer die verbond met die Here, breek 

die tempel van Baäl af en laat al die Baälspriesters doodmaak. Jojada het Joas 

gehelp met die regering van die land en die volk weer geleer om na die wette 

van die Here te lewe. Hulle samel in hierdie tyd ook geld in om die tempel van 

die Here weer reg te maak, want dit het baie verval. Om die geld in te samel, sit 

hulle ’n kis in die tempel waarin die volk hulle geld kon gooi. Na Jojada se 

dood word Joas verlei om die afgode te dien. Hy laat selfs die profeet Sagaria 

wat hom hieroor waarsku, doodmaak. Die Here straf hom deur Hasael, die 
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koning van Damaskus, na Juda te stuur, en hy neem die stad in en maak baie 

van die owerstes van die volk dood. Ook Joas word in die stryd gewond en 

daarna deur twee van sy diensknegte vermoor. 

7. Amasia koning van Juda 

Amasia, die seun van Joas, het wel die Here gedien, maar nie met sy hele hart 

nie. Toe hy oorlog teen Edom wou voer, huur hy 100,000 soldate uit Israel. ’n 

Profeet van die Here waarsku hom hierteen en hy stuur die soldate terug. 

Daarna trek hy teen Edom op en verower dit. Nou maak hy die fout om van 

Edom se afgode saam te bring en vir hulle te offer, want hy het gedink dat hy 

dan in die guns van die gode van Edom sou kom en die land sou behou. Die 

Here stuur ’n profeet na hom toe, maar hy luister nie. Daarna kom daar oorlog 

tussen hom en Joas, die koning van Israel, oor die huursoldate. Joas oorwin hom 

in die oorlog en beroof die tempel van die Here. Hierna is Amasia vermoor. 

8. Ussia koning van Juda 

Ussia of Asarja, die seun van Amasia, was 16 jaar oud toe hy koning van Juda 

geword het. Hy het die Here met sy hele hart gedien en sy volk weer 

teruggebring na die diens van die Here met die hulp van die profeet Sagaria. Hy 

was baie voorspoedig, en ongelukkig het die voorspoed hom hoogmoedig 

gemaak. Hy wou self vir die Here in die Heilige van die tempel gaan offer waar 

alleen die priesters mag kom. Toe die hoëpriester, Asarja, hom wou verhinder 

om dit te doen, word hy baie kwaad. Die Here straf hom met melaatsheid. Tot 

sy dood bly hy melaats en sy seun Jotam regeer in sy plek. 

9. Jotam koning van Juda 

Jotam het die Here gedien en is deur die Here geseën. Hy het 13 jaar geregeer 

terwyl sy vader nog gelewe het, en daarna nog drie jaar voordat hy dood is. 

10. Agas koning van Juda 

Agas, die seun van Jotam, het weer heeltemal in afgodediens verval. Hy dien 

nie alleen die Baäls nie, maar ook die afgod Molog vir wie hy en sy volk hulle 

kindertjies geoffer het. In sy tyd trek Peka van Israel en Resin van Damaskus op 

om Juda aan te val. Die profeet Jesaja sê aan Agas dat hy alleen op die Here 

moes vertrou het en die Here sou hierdie twee konings verslaan het. Hy kon 

maar ’n teken van die Here vra. Agas wou egter nie ’n teken vra nie, want hy 

vertrou nie op die Here nie en het al klaar gesante na Tiglat-Pileser van Assirië 

gestuur om hulp te vra. Jesaja sê toe vir hom: “Die Here sal self aan julle ’n 

teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en hom Immanuel 

noem.” Hierdie woorde van Jesaja sien op die geboorte van die Here Jesus wat 

Immanuel genoem word. Immanuel beteken: “God met ons”. Vir sy sonde word 

Agas self ook verplig om belastings aan Tiglat-Pileser te betaal. Hy neem later 

die altaar van die Here uit die tempel weg en bou op die plek daarvan ’n altaar 

vir die afgode van Damaskus. Ook die Heilige en Allerheiligste van die tempel 
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sluit hy. Vreeslik het hierdie nakomeling van Dawid teen die Here gesondig. 

Deur sy sonde moes Juda voortaan belastings betaal aan die konings van 

Assirië. 

Hoofstuk 36 Van Hiskia tot Josia 
(2 Konings 18–23; 2 Kronieke 29–35) 

1. Hiskia koning van Juda 

Na die goddelose Agas word sy seun, Hiskia, koning. Hy het die Here met sy 

hele hart gedien, soos sy voorvader Dawid. In sy tyd is die noordelike ryk, 

Israel, in ballingskap weggevoer na Assirië. Nou het nog net die stamme Juda 

en Benjamin in Kanaän gewoon as die volk van die Here. Al die ander stamme 

was weggevoer en het onder die heidense nasies in Mesopotamië versprei, sodat 

hulle geheel as volk van die Here verdwyn het. 

2. Die hervorming van Hiskia 

In die tyd van Hiskia was die volk omring deur groot gevare. Die magtige 

Assiriese ryk het die toppunt van sy mag belewe en het herhaaldelik ook 

probeer om Juda te verower, maar die Here het hulle beskerm, omdat Hiskia en 

sy volk die Here getrou gedien het. Hiskia het al die afgode uitgeroei; die altaar 

wat Agas in die tempel vir die afgode van Damaskus gebou het, het hy 

afgebreek en die tempel gereinig. Hy het weer die diens van die Here herstel 

soos dit in die ou tyd was. Vir die eerste keer na baie jare is die Paasfees weer in 

Jerusalem gevier. 

3. Sanherib val Juda aan 

’n Lang tyd het Hiskia geen moeilikheid met Assirië gehad nie, maar eindelik 

ruk Sanherib die land binne en verower die hele land. Nog net Jerusalem kon hy 

nie inneem nie. Hiskia stuur aan hom groot skatte, maar hy is nie tevrede nie. 

Hy stuur ’n paar hoë gesante na Jerusalem, en hulle roep na die soldate op die 

mure dat hulle nie op Hiskia of die Here hulle God moes vertrou nie. Waar is 

die gode van die ander volke wat Assirië verower het? Buitendien het Hiskia die 

altare van die Here op die hoogtes afgebreek, en nou is Hy op Hiskia vertoornd, 

sê hulle. Daarna stuur Sanherib ’n brief aan Hiskia waarin hy die Here en Hiskia 

belaster. Hiskia trek rouklere aan en gaan na die tempel, waar hy die brief voor 

die aangesig van die Here oopsprei. Deur middel van die profeet Jesaja laat die 

Here Hiskia weet dat hy nie bevrees moet wees nie. Die Here sou die mag van 

Assirië verbreek. Sanherib sou nie in die stad kom en geen pyl daarin afskiet 

nie. In daardie selfde nag tref die engel van die Here die laer van Assirië met ’n 

groot siekte, en 185,000 man sterwe. Sanherib moes na sy land terugtrek. 

4. Die siekte van Hiskia 

Koning Hiskia het ernstig siek geword, en die Here stuur die profeet Jesaja na 

hom toe met die boodskap dat hy sal sterwe. Hiskia bid die Here om hom te 
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spaar, want hy was nog besig om sy volk weer terug te bring na die Here toe, en 

hy het selfs nog nie ’n seun gehad wat in sy plek koning kon word nie. Die Here 

verhoor Hiskia se gebed en stuur Jesaja terug na hom toe om aan hom te sê dat 

hy nog 15 jaar sou lewe. As teken hiervan laat die Here die sonnewyser tien 

grade (20 minute) terug beweeg. Jesaja sê ook aan Hiskia dat hulle ’n pleister 

van vye op die swelsel aan hom moes sit. Hierna het hy gesond geword. Na sy 

genesing het Hiskia ’n danklied vir die Here geskryf. 

5. Gesante van die koning van Babel 

Toe die koning van Babel, Merodag-Baladan4, hoor van Hiskia se wonderlike 

genesing, stuur hy gesante na Jerusalem om hom geluk te wens. Hiskia wys aan 

hierdie manne al die skatte van sy huis en van die tempel. Hieroor bestraf Jesaja 

hom en sê aan hom dat al die skatte nog eenmaal na Babel weggevoer sal word. 

Na sy dood is Hiskia opgevolg deur sy seun Manasse. 

6. Die profeet Jesaja 

In die sterfjaar van koning Ussia het die Here Jesaja as profeet geroep. In ’n 

gesig het die Here aan hom verskyn. Hy sien die Here op ’n troon sit, terwyl die 

engele uitroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here!” Jesaja roep verskrik uit: 

“Wee my, ek is verlore! Want ek is ’n man onrein van lippe en woon onder ’n 

volk wat onrein van lippe is; want my oë het die Koning, die Here van die 

leërskare, gesien.” Een van die engele neem toe ’n kool vuur van die altaar af en 

raak Jesaja se lippe daarmee aan en sê vir hom: “Jou skuld is weg en jou sonde 

versoen.” Hierna vra die Here: “Wie sal Ek stuur?” Jesaja antwoord: “Hier is 

ek, stuur my!” Daarop stuur die Here hom om vir sy volk te gaan profeteer. 

Jesaja het gespreek in die dae van konings Ussia, Jotam, Agas en Hiskia. In die 

eerste deel van sy profesieë preek hy teen die sondes van sy volk en kondig aan 

dat die volk in ballingskap na Babel weggevoer sal word. Van hoofstuk 40 van 

sy profesieë af kry ons die tweede deel waarin hy sy volk troos wanneer hulle 

eendag in die ballingskap sal wees. Veral in hierdie deel van Jesaja kry ons 

skone profesieë oor die koms van die Messias. 

7. Manasse koning van Juda 

Na die godvresende Hiskia kom sy goddelose seun Manasse op die troon. Hy 

offer op die hoogtes, rig beelde op vir Baäl en Astarte en Molog aan wie hy 

kinderoffers bring in die dal van die seuns van Hinnom. Selfs in die tempel 

plaas hy afgodsbeelde en aanbid die son, maan en sterre. Hy vervolg die profete 

en ander wat die Here vrees. Toe hy later teen die koning van Assirië in opstand 

kom, neem hulle hom gevange, sit ’n haak in sy neus, bind hom met 

koperkettings en neem hom na Babel waar hy in die gevangenis gewerp word. 

Daar in die gevangenis kom hy tot bekering en bid tot die Here om hom te 

vergewe. Deur die genade van die Here word hy weer losgelaat en kon hy na 

 
4 Die 1933/53 vertaling het hier Beródag-Báladan. Die 1983 vertaling het dit as Merodak-Baladan. 
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Jerusalem terugkeer. Nou probeer hy om die kwaad wat hy gedoen het, weer 

goed te maak. Hy neem die afgode uit die tempel weg en dien die Here, maar 

die volk kom nie tot bekering nie. Hulle hou aan om die afgode te dien. 

8. Amon koning van Juda 

Manasse word opgevolg deur sy seun Amon wat net twee jaar geregeer het en 

afgode gedien het. 

9. Josia koning van Juda 

Josia was agt jaar oud toe hy koning word, en hy was een van die beste konings 

wat Juda gehad het. Net soos Hiskia het hy in alles gedoen soos sy vader 

Dawid. In sy tyd het die groot profeet Jeremia ook gelewe en hulle twee het 

mekaar ondersteun in die goeie werk om die volk weer weg te kry van die 

afgode na die diens van die Here. Hy het die afgode uitgeroei en die diens van 

die Here in die tempel herstel. Dit was ’n groot werk, want Manasse en Amon 

het die volk ver laat afwyk, en hulle het baie afgode gedien. Josia samel ook 

geld in om die tempel te herstel. Toe die priester Hilkia die geld uit die skatkis 

in die tempel haal, kry hy die wetboek van Moses onder in die kis. Josia laat die 

boek aan hom voorlees, en hy word baie bang toe hy hoor van al die oordele 

wat oor die volk sou kom as hulle die Here verlaat en agter ander gode aanloop. 

Die profetes Hulda sê ook aan hom dat die oordele sekerlik oor die volk sou 

kom, maar nie in sy tyd nie, omdat hy die Here so getrou dien. Hierna laat Josia 

die volk bymekaar kom om die verbond met die Here te hernu, en hulle vier ook 

weer die Paasfees. 

10. Dood van Josia 

Farao Nego, die koning van Egipte, trek in Josia se dae deur Kanaän om oorlog 

te gaan voer teen die koning van Babel. Josia trek hom tegemoet met sy leër en 

probeer hom by Megiddo voorkeer. Farao Nego waarsku hom nog en laat hom 

weet dat hy nie van plan is om Juda aan te val nie, maar Josia wou nie luister 

nie. In die slag van Megiddo is Josia toe gedood. Hy is beween deur sy volk wat 

hom baie liefgehad het. 

Hoofstuk 37 Juda weggevoer in ballingskap 
(2 Konings 23:31 — 25:30; 2 Kronieke 36; Jeremia 1–52) 

1. Vinnige agteruitgang 

Na die dood van Josia het die volk vinnig agteruitgegaan. Die ou landjie was 

eintlik vasgedruk tussen twee groot ryke: dié van Babel en van Egipte. Een 

groep van die volk wou graag by Egipte aansluit en ander weer by Babel. 

Daarby het die konings en volk die Here verlaat en afgode gedien. So kon die 

klein ou volkie nie bly bestaan nie, en die ondergang het ook gou gekom. 
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2. Die profeet Jeremia deur die Here geroep 

In die dae van Josia, die koning van Juda, het die Here Jeremia as profeet 

geroep. Die Here het aan hom gesê: “Voordat Ek jou in die moederskoot 

gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het 

Ek jou geheilig; Ek het jou tot ’n profeet vir die nasies gemaak.” Jeremia het 

hierop geantwoord: “Ag, Here HERE, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is 

jonk.” Maar die Here het gesê: “Moenie sê: Ek is jonk nie; want na wie Ek jou 

ook al stuur, moet jy gaan; en wat Ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees 

nie bevrees nie, want Ek is met jou om jou uit te red.” Die Here het Jeremia 

uitverkies om sy oordeel aan te kondig oor sy eie volk en oor al die nasies. Die 

Here het hom verder bekwaam gemaak deur sy lippe aan te raak en sy woorde 

so in sy mond te lê. Jeremia het as profeet baie swaar gehad, want hy moes teen 

sy eie volk optree, en hy het sy volk baie liefgehad. Soms wou hy nie spreek 

wat die Here in sy mond gelê het nie, maar dan brand die woorde in hom soos 

’n vuur, sodat hy nie kon stilbly nie. Hy is selfs in die gevangenis gewerp deur 

die vorste van sy volk, omdat hy verkondig het dat hulle hulle aan die koning 

van Babel moet onderwerp. Eenkeer het hulle hom in ’n diep, modderige put 

laat afsak waarin hy sou sterwe, maar ’n Kusiet het hom daar uitgehaal. Die 

Here het hom selfs belet om vir sy volk te bid, omdat die Here hulle nie meer 

wou spaar nie. Dit was vir Jeremia bitter swaar om sy eie volk se oordeel aan te 

kondig en ook self te sien en belewe hoe die stad en tempel verwoes word en sy 

volk in ballingskap weggevoer word. 

3. Joahas koning van Juda 

Na Josia se dood word Joahas koning in sy plek. Hy het nie, soos sy vader, die 

Here gedien nie, maar afgode. Hy was net drie maande lank koning toe Farao 

Nego van Egipte hom as gevangene weggevoer het na Egipte waar hy dood is. 

4. Jojakim koning van Juda 

Na Joahas het Farao sy broer Jojakim koning gemaak. Hy was ’n goddelose 

koning wat die armes verdruk het en hom nie oor die woord van die Here 

bekommer het nie. Eenkeer is Jeremia se profesieë aan hom voorgelees, maar 

hy het die boekrol stukkend gesny en met vuur verbrand. ’n Ander profeet, Uria, 

het na Egipte gevlug, maar Jojakim het hom daar laat haal en doodgemaak. Met 

die slag van Karkemis is Farao Nego deur Nebukadnesar van Babel verslaan, en 

die koning van Babel het daarna ook Jerusalem ingeneem. Hy bind Jojakim toe 

met koperkettings, maar laat hom weer los, en hy bly koning in Jerusalem. Van 

toe af moes hy swaar belastings aan Nebukadnesar betaal. Nebukadnesar het 

ook baie van die skatte uit die tempel saamgeneem na Babel asook ’n aantal 

jong manne, onder wie Daniël en sy drie vriende. Jeremia en die ander profete 

het Jojakim nou vermaan om aan Nebukadnesar getrou te bly, maar hy wou nie 

en het in opstand gekom. In die oorlog met die Chaldeërs is hy gedood, en sy 

seun Jojagin het in sy plek koning geword. 
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5. Jojagin koning van Juda 

Jojagin het maar drie maande koning gebly. Hy was net so goddeloos as sy 

vader. Toe Nebukadnesar Jerusalem beleër, het hy hom oorgegee en hy is in 

ballingskap na Babel weggevoer saam met ’n groep van die aansienlike 

inwoners van Juda. Onder hulle was ook die profeet Esegiël. Ook nou het 

Nebukadnesar weer van die skatte uit die tempel vir hom geneem. 

6. Sedekia, die laaste koning van Juda 

Nebukadnesar het Sedekia aangestel as koning in die plek van Jojagin. Sedekia 

was ’n swak persoon wat hom maklik laat verlei het. Soms wou hy luister na die 

profeet Jeremia wat hom aangeraai het om getrou te bly aan die koning van 

Babel. Aan die ander kant hits sy raadgewers hom aan om met die hulp van 

Egipte teen Babel in opstand te kom. Hy en sy volk vertrou nog dat hulle nie 

weggevoer sou word nie, omdat die tempel nog in Jerusalem staan en die Here 

daar woon. Die Here sou wel sorg dat hulle beskerm word, want Hy sou nie 

toelaat dat sy tempel verwoes word nie. Jeremia en die ander profete het hulle 

gewaarsku om nie op die tempel te vertrou nie, maar die wil van die Here te 

doen en hulle aan die koning van Babel te onderwerp. Omdat Jeremia die 

koning vermaan om hom aan Nebukadnesar te onderwerp, is hy in ’n modderige 

put gegooi, maar die Kusiet, Ebed-Meleg, het hom weer uitgehaal. 

7. Juda gaan in ballingskap na Babel 

Nadat hy nege jaar geregeer het, kom Sedekia in opstand teen Nebukadnesar en 

roep die hulp van Farao Hofra, die koning van Egipte, in. Hofra vlug voor 

Nebukadnesar, en die koning van Babel beleër Jerusalem 18 maande lank. Toe 

hy die stad inneem, probeer Sedekia vlug, maar die koning vang hom en laat sy 

oë uitsteek en neem hom na ’n gevangenis in Babel. Nebukadnesar verwoes 

Jerusalem en verbrand die tempel. Alle skatte uit die tempel en die paleis van 

die koning neem hy saam na Babel. Ook die hele volk word na Babel 

weggevoer; alleen ’n klein groepie van die armes laat hy in Juda agter. 

8. Gedalja as stadhouer 

Oor die klompie Jode wat in Juda oorgebly het, stel Nebukadnesar Gedalja as 

goewerneur of stadhouer aan. Ook Jeremia, die profeet bly by hom. ’n Sekere 

Ismael vermoor egter vir Gedalja en sy Babiloniese lyfwag. Die oorblywende 

Jode was nou bang dat Nebukadnesar hulle sou straf oor die dood van Gedalja 

en sy lyfwag. Hulle vra Jeremia se raad en hy sê dat die Here hulle beveel om in 

Juda te bly. Hulle wou egter nie luister nie en trek na Egipte weg. Hulle neem 

ook vir Jeremia saam na Egipte waar hy dood is. 

9. Juda boet sy vir sonde 

Juda se sondes het hulle eindelik ingehaal. Hulle wou nie luister na die profete 

nie. Hulle wou nie ophou om die afgode te dien nie. Daarom tugtig die Here 

hulle nou met die verdrukking van die ballingskap in Babel. Die Here het hulle 
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egter nog nie heeltemal verwerp nie. Na sewentig jaar sou ’n oorblyfsel uit Juda 

weer na Kanaän terugkeer. Die Here se belofte van die Messias moes nog 

vervul word. Die Here Jesus moes nog uit Juda gebore word. Daarom word 

hulle weer na die beloofde land teruggebring. 
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Hoofstuk 38 Vrae oor hoofstuk 31–37 
1. Watter twee koninkryke het na die dood van Salomo ontstaan en wie was 

hulle onderskeie konings? (1 Kon. 12) 

2. Waarom het Jerobeam goue kalwers opgerig en waar het hy dit gedoen? (1 

Kon. 12:26–29) 

3. Waarom is die profeet uit Juda deur ’n leeu doodgebyt? (1 Kon. 13:21–24) 

4. Waarom het Agab hom nog meer besondig as Jerobeam? (1 Kon. 16:31, 

32) 

5. Watter profeet van die Here het teen Agab opgetree? (1 Kon. 17) 

6. Wat was die sonde van Agab en sy volk? (1 Kon. 18:21) 

7. Waarom het Elia vir Isebel gevlug? (1 Kon. 18:21) 

8. Hoe het die Here Elia by Horeb getroos? (1 Kon. 19:24) 

9. Hoe het Elia aan sy einde gekom? (2 Kon. 2:1–12) 

10. Hoe het die profesie van Maleagi oor Elia in vervulling gegaan? (Mal. 4:5 

en Mat. 11:13, 14) 

11. Vertel vyf wonders wat Elisa gedoen het. (2 Kon. 2:13 — 8:11) 

12. Waarom is Israel (die Tienstammeryk) in ballingskap weggevoer en 

waarheen? (2 Kon. 17:5–18) 

13. Hoe het koning Asa in sy ouderdom gesondig? (2 Kron. 16) 

14. Waarom is koning Ussia met melaatsheid getref? (2 Kron. 26:16–23) 

15. Wat weet jy van die godvresende koning Hiskia? (2 Kron. 29–33) 

16. Waarom was koning Josia bevrees toe hy die wetboek van die Here ontdek 

het? (2 Kron. 34:19–21) 

17. Wie is die “Kneg van die Here” van wie ons in Jesaja 53 lees? (Hand. 

8:32–35) 

18. Watter groot profeet het opgetree toe Juda in ballingskap weggevoer is? (2 

Kron. 36:20–23) 

19. Waarheen is Juda weggevoer, en hoe lank was hulle in ballingskap? (2 

Kron. 36:20–23) 

20. Waarom is Juda in ballingskap weggevoer? (2 Kron. 36:14–17) 
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Hoofstuk 39 Juda in ballingskap 
(Esegiël 1:13; Daniël 16) 

1. Die Jode in Babel 

Juda gaan na Babel met ’n belofte van die Here dat hulle weer sou terugkeer; 

maar nie die hele volk nie. Net ’n oorblyfsel sou teruggaan na Kanaän. Vir die 

meeste van hulle was dit te lekker om in Babel te bly. Die vroom Jode in Babel 

het altyd terugverlang na Jerusalem en uitgesien na die dag wanneer hulle sou 

teruggaan. Nebukadnesar het hulle toegelaat om vry handel te drywe en onder 

hulle eie oudstes te lewe. Baie van die Jode het in Klein-Asië versprei en daar 

bly woon en so die ware godsdiens onder die heidene bekend gemaak. Toe die 

Here Jesus se apostels later die wêreld intrek met die evangelie, was die 

godsdiens van die Jode nie meer onbekend nie, en die heidene het makliker by 

die kerk aangesluit. So het die Here die ballingskap gebruik om die volkere voor 

te berei vir die koms van Christus. Onder die ballinge het twee profete opgetree, 

naamlik Esegiël en Daniël. 

2. Die profeet Esegiël 

Soos ons alreeds gesien het, is Esegiël saam met koning Jojagin en ’n aantal 

vooraanstaande Jode na Babel geneem, ongeveer elf jaar voordat die stad en die 

tempel verwoes is en die hele volk weggevoer is. Terwyl Esegiël saam met die 

ballinge by die Kebarrivier was, het die Here hom tot profeet geroep. Die Here 

het hom opgedra om duidelik aan die ballinge te verkondig dat Jerusalem 

ingeneem en die stad en tempel verwoes sou word weens die sonde van die 

volk. Die ballinge wou maar nie glo dat die Here sou toelaat dat sy tempel 

verwoes word nie. Nadat Jerusalem ingeneem is en die hele volk na Babel 

geneem is, het Esegiël die volk getroos met beloftes van herstel. Die Here sou 

sy stad en tempel weer laat herbou, het hy gesê. Hy beskrywe selfs in 

wonderbaarlike gesigte ’n nuwe tempel wat nooit op aarde gebou sou word nie, 

maar ’n beeld is van die heerlikheid wat vir die volk van die Here in die 

ewigheid wag. 

3. Daniël en sy vriende in die paleis van Nebukadnesar 

Daniël en sy drie vriende, Hananja, Misael en Asarja, was nog voor Esegiël in 

Babel. In die derde jaar van koning Jojakim het Nebukadnesar die eerste keer ’n 

aantal jong seuns na Babel geneem. Hy wou hierdie jong seuns opvoed in die 

gebruike en godsdiens van Babel, sodat hulle hom kon help om hulle eie volk 

aan hom gehoorsaam te maak. In Babel ontvang Daniël en sy drie vriende 

Babiloniese name. Hulle is daar vernoem na Beltsasar, Sadrag, Mesag en 

Abednego. Drie jaar lank moes hulle opgelei word in die wysheid en gewoontes 

van die Chaldeërs. Hulle moes selfs voedsel van die tafel van die koning kry. 

Die voedsel was vir die Jode onrein, en Daniël en sy vriende het die owerste 

gevra of hulle nie maar net groente kon eet nie. Die owerste was bang dat hulle 

dan swakker sou lyk as die ander seuns, maar Daniël stel voor dat hy dit tien 
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dae lank met hulle op proef stel. Na tien dae sien hy dat hulle selfs beter lyk as 

die ander seuns, en hy het toe aan hulle net groente gegee. Hier het die seun 

Daniël en sy vriende al kant gekies vir die Here en getrou gebly, selfs daar in 

die verre vreemde. Nadat die drie jaar van hulle opleiding verby was, het hulle 

voor die koning gekom, en hy was verbaas oor hulle wysheid. So het die Here 

hulle geseën. 

4. Nebukadnesar se droom van die beeld 

Nebukadnesar het een nag ’n vreemde droom gehad wat hom baie ontstel het, 

maar hy het die droom vergeet. Hy laat toe al sy wyse manne en waarsêers roep 

en beveel hulle om die droom aan hom te vertel en dit vir hom uit te lê, anders 

sou hy hulle almal laat doodmaak. Hulle kon dit natuurlik nie doen nie, en die 

koning beveel die owerste van sy lyfwag om hulle dood te maak. Daniël en sy 

vriende hoor eers van die bevel van die koning toe hulle gesoek word om ook 

doodgemaak te word. Daniël vra van die koning uitstel, en hy en sy drie vriende 

bid tot die Here. In daardie nag maak die Here die droom en sy uitleg aan 

Daniël bekend. Die volgende môre sê hy aan die koning dat die Here aan hom 

die droom bekend gemaak het en vertel dit aan hom. Die koning het naamlik in 

sy droom ’n groot beeld gesien. Die kop van die beeld was van goud, sy bors en 

arms van silwer, sy buik en heupe van koper, sy bene van yster en sy voete van 

yster en klei gemeng. Daarna het hy gesien dat ’n groot klip aangerol kom wat 

die beeld teen sy voete tref en dit heeltemal verbrysel. Die klip het toe 

aangegroei tot ’n groot rots wat die hele aarde bedek het. 

Daniël sê dat die beeld verskillende koninkryke voorstel wat na mekaar sou 

kom. Die goue kop was die ryk van Nebukadnesar; na hom sou die Persiese ryk 

kom; dan sou die ryk van koper volg, die Griekse ryk van Alexander die Grote. 

Na hom sou die ysterryk van Rome kom, maar dit sou verswak, sodat dit sou 

uitloop op ’n tydperk van yster en klei deurmekaar. Eindelik sou al die ryke 

vernietig word deur die ryk van die Messias. 

Hierna het Nebukadnesar die Here, die God van Daniël, geprys en aan die 

Daniël ’n hoë posisie gegee. 

5. Daniël se drie vriende in die brandende vuuroond 

Nebukadnesar het vir hom ’n groot goue beeld opgerig in die dal Dura. Daarna 

het hy al sy onderdane beveel om na die inwyding van die beeld te kom. Sodra 

’n groot orkes begin speel, moes almal voor die beeld neerval en dit aanbid. As 

iemand nie neerval nie, sou hy in ’n brandende vuuroond gegooi word. Toe die 

musiek begin speel, bly Sadrag, Mesag en Abednego, Daniël se drie vriende, 

egter staan. Die koning laat hulle roep en wou hulle nog ’n geleentheid gee, 

maar hulle sê aan hom dat hulle nie voor sy beeld sou buig nie. Hulle aanbid die 

Here, en Hy is magtig om hulle selfs uit die vuuroond te red; en al sou Hy hulle 

nie red nie, dan sou hulle nogtans nie voor sy beeld buig nie. Nebukadnesar was 

woedend en laat die vuuroond nog sewe maal warmer maak. Daarna word die 
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drie manne vasgebind en binne-in die oond gegooi. Die oond was so warm dat 

die soldate wat hulle in die vuur gegooi het, doodgebrand het. Nebukadnesar 

kyk toe verskrik in die vuur! Nie net die drie manne loop lewendig in die oond 

rond nie, maar hy sien ook ’n vierde persoon by hulle in die vuur, en hy lyk 

soos ’n godeseun. Hy roep toe na die drie manne, en hulle kom uit, sonder dat 

die vuur ’n letsel aan hulle gelaat het. Weer gee Nebukadnesar aan die Here die 

eer en eer die drie manne. Ons lees egter nie dat hy beveel het om die goue 

beeld af te breek nie. Hy het maar ’n afgodsdienaar gebly. 

6. Nebukadnesar se droom van die groot boom 

Nebukadnesar het vir hom ’n groot ryk gebou, en in sy hoofstad, Babel, het 

pragtige geboue en tempels verrys. Dit het hom trots en hoogmoedig gemaak. 

Die Here waarsku hom dan weer deur ’n droom. Hy sien in sy droom ’n groot 

boom waarin die voëls nes maak en waaronder die diere skuil teen die son. Dan 

sien hy ’n heilige boodskapper uit die hemel neerdaal. Die boodskapper gee 

bevel dat die boom afgekap moet word, sodat net sy stam bly staan, en dit word 

met twee stukke yster vasgebind, en die boom moet gras eet soos ’n dier. So sou 

sewe tydperke oor hom heengaan. Toe die koning aan hom die droom vertel, 

was Daniël verskrik oor wat die Here oor Nebukadnesar sou bring. Hy vertel 

aan die koning dat die Here hom gaan verneder oor sy hoogmoed en hom 

kranksinnig maak, sodat hy soos ’n dier in die veld sewe jaar lank van gras sou 

lewe. Daniël vermaan hom om hom te bekeer en aan die Here die eer te gee, 

maar die koning luister nie na hom nie. ’n Jaar later loop hy op die dak van sy 

paleis en kyk oor die pragtige geboue van Babel. Dan roep hy uit: “Is dit nie die 

groot stad wat ek gebou het deur my krag en tot my majesteit nie!” Daarop 

klink daar ’n stem uit die hemel wat sê dat die koninkryk van hom weggeneem 

sou word en dat hy soos ’n dier sou lewe. Hy word toe kranksinnig en moes 

soos ’n dier in die veld lewe en gras eet. Na die bepaalde tyd het hy weer herstel 

en aan die Here die eer gegee. 

7. Belsasar se fees 

Na Nebukadnesar se dood was Belsasar koning in Babel. Terwyl die Meders en 

Perse al die stad aanval, hou hy met sy howelinge ’n groot fees. Toe hulle dronk 

was, laat hy die silwer en goue bekers haal wat Nebukadnesar uit die tempel in 

Jerusalem gebring het, om daaruit te drink. Terwyl hulle uit die bekers drink, 

verskyn daar meteens ’n mensehand teen die muur van die paleis wat ’n paar 

onbekende woorde op die muur skrywe. Die koning en sy gaste het groot 

geskrik. Hy kon ook niemand kry om die woorde vir hom uit te lê nie. Eindelik 

vertel die koningin van Daniël se wysheid, en hy laat Daniël haal. Daniël sê aan 

hom dat hy nie aan die Here die eer gegee het nie, maar sy heilige voorwerpe 

ontheilig het, daarom sou die Here hom oordeel. Die woorde beteken dat sy 

koninkryk getel is en tot ’n einde sou kom; hy is geweeg en te lig bevind, en sy 

ryk sou verbreek word en aan die Meders en Perse gegee word. In dieselfde nag 

is Babel deur die Perse ingeneem en Belsasar doodgemaak. 



99 

 

8. Daniël in die leeukuil 

Nadat Babel deur die Meders en Perse verower is, het Daniël weer ’n hoë 

betrekking aan die hof van koning Darius beklee. Darius se ander raadgewers 

was jaloers op Daniël en beraam toe ’n plan om van hom ontslae te raak. Hulle 

het gesien dat hy elke dag drie keer met sy gesig na Jerusalem tot die Here bid. 

Hulle vra die koning toe om ’n wet uit te vaardig dat niemand dertig dae lank tot 

enigiemand ’n versoek mag rig nie behalwe tot die koning. Wie hierdie gebod 

oortree, moes in die leeukuil gegooi word. Die koning vaardig toe so ’n wet uit, 

maar Daniël hou maar aan om drie keer per dag tot die Here te bid. Sy vyande 

vertel die koning hiervan. Die koning was baie spyt, want hy was lief vir 

Daniël, maar hy kon nie ’n wet van die Meders en Perse terugtrek nie. Hy moes 

toe maar beveel dat Daniël in die leeukuil gegooi word. Hy sê aan Daniël dat hy 

hoop dat sy God hom sou bewaar. Die koning kon die nag nie slaap nie en was 

vroeg die volgende môre by die leeukuil. Toe hy na Daniël roep, hoor hy, tot sy 

vreugde, dat Daniël nog lewe. Die leeus het niks aan hom gedoen nie. Die 

koning het toe Daniël se vyande in die leeukuil laat gooi, en die leeus het hulle 

dadelik verskeur. 

Hoofstuk 40  Die volk gaan terug na Kanaän 
(Esra 1–10; Nehemia 1–13) 

1. Koning Kores   

Die profeet Jesaja het alreeds in die dae van koning Hiskia geprofeteer dat 

koning Kores van Persië die volk uit die ballingskap sou verlos en die tempel 

van die Here weer sou laat bou. Kores of Cyrus het dan ook, toe hy die ryk van 

Babel verower het, weer toestemming gegee dat die volk na Kanaän kon 

terugkeer. Hy het ook die tempelskatte wat Nebukadnesar na Babel geneem het, 

aan hulle gegee met die opdrag om die tempel van die Here weer op te bou en 

die skatte daarin te sit. So sien ons dat die Here ook oor die heidene regeer en 

Kores, die heiden, sy kneg noem wat sy bevele uitvoer. 

2. Eerste terugkeer onder Serubbabel 

Na die bevel van Kores het 42,000 Jode onder leiding van Serubbabel na 

Kanaän teruggekeer. Ook Josua, die hoëpriester, was by hulle. 

3. Die fondament van die tempel word gelê 

Die teruggekeerde ballinge het oral in Juda gaan woon. In Jerusalem op die 

tempelberg het hulle dadelik ’n altaar vir die Here gebou om offers aan die Here 

te bring. ’n Jaar na die terugkeer begin hulle om die tempel weer op te bou. 

Nadat die fondament gelê is, hou die volk ’n groot fees. 
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4. Moeilikheid met die Samaritane 

Die Samaritane kom nou na Jerusalem en sê aan Serubbabel dat hulle wou help 

om die tempel te bou. Die Jode wou egter nie die hulp aanvaar nie, omdat die 

Samaritane behalwe die Here ook afgode dien. Die Samaritane was hieroor 

beledig en probeer die Jode nou verder verhinder om die tempel klaar te maak. 

Hulle koop hoë amptenare aan die Persiese hof om om die koning op te maak 

teen die Jode en jare lank bly die werk aan die tempel ongedaan. 

5. Die profete Haggai en Sagaria 

Die Here stuur die twee profete Haggai en Sagaria om die volk aan te spoor om 

die tempel klaar te maak. Haggai wys hulle daarop dat die land onvrugbaar is en 

dat hulle swaar kry om te lewe, omdat hulle self in betimmerde huise woon, 

terwyl die huis van die Here nog in puin lê. So het ook die profeet Sagaria 

verkondig dat die werk aan die tempel voltooi sou word, nie deur krag of deur 

geweld nie, maar deur die Gees van die Here. Die Jode skep weer moed en 

begin verder aan die tempel bou. Die Samaritane kla hulle weer by Tatnai5, die 

Persiese goewerneur, aan wat self kom kyk wat die Jode maak. Serubbabel sê 

aan hom dat koning Kores self aan hulle toestemming gegee het om die tempel 

weer op te bou, en hy gaan sê dit weer aan Darius, die nuwe koning van Persië. 

Nadat Darius in die Persiese argief vasgestel het dat dit so is, het hy aan Tatnai 

bevel gegee om die Jode toe te laat om die tempel te voltooi en selfs die koste 

daarvoor aan hulle uit die koninklike kas te gee. Nou kon die Jode ongehinderd 

die tempel voltooi, en toe dit klaar was, vier hulle met groot blydskap die 

Paasfees in Jerusalem. 

6. Meer Jode kom terug onder leiding van Esra 

’n Aantal jare nadat Kores Babel ingeneem het, keer weer ’n groep Jode onder 

leiding van die priester Esra uit Babel na Juda terug. Esra het toestemming van 

die Persiese koning gekry om die wette van die Here aan die volk te kom leer en 

hulle te regeer. Voordat hulle uit Babel vertrek het, het hulle eers gevas en die 

Here gebid om hulle voorspoedig te maak. 

7. Die hervorming van Esra 

Na sy aankoms in Jerusalem merk Esra dat die volk afgewyk het van die wette 

van die Here. Baie van die Jode het met Kanaänitiese vroue getrou. Die gevaar 

bestaan weer dat die volk hulle deur die heidense vroue sou laat verlei om 

afgode te dien. Toe Esra dit hoor, skeur hy sy klere as teken van rou en 

droefheid. Hy bely sy volk se sonde voor die Here, en die versamelde volk 

begin ween oor hulle sonde. Eindelik besluit die oudstes dat die volk hulle 

vreemde vroue met hulle kinders moet wegstuur. Die volk luister na Esra en die 

oudstes en stuur die vreemde vroue weg. So sien ons dat die hele volk begeer 

het om die Here te dien. 

 
5 Die 1933/53 vertaling het dit as Tattenai, so ook die 1983 vertaling. 
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8. Nehemia word na Jerusalem gestuur 

In die paleis van koning Artasasta van Persië te Susan was die Jood Nehemia 

die koning se skinker. Dertien jaar na die aankoms van Esra in Jerusalem kom 

daar in Susan ’n Jood Hanani uit Juda aan. Hy vertel aan Nehemia dat die Jode 

in Juda deur die koning van Persië verbied is om Jerusalem se mure weer op te 

bou en dat hulle baie las verduur van die vyandige Samaritane en Arabiere. 

Sodra hulle begin om die mure op te bou, gooi hulle vyande dit weer om. 

Nehemia was baie bedroef toe hy dit hoor, en hy het dadelik gevas en tot die 

Here gebid vir sy volk. Na ’n tyd kry hy geleentheid om self met die koning te 

praat oor sy volk, en die koning gee hom dadelik toestemming om na Jerusalem 

te gaan as goewerneur oor die Jode. Die koning gee ook aan hom toestemming 

om die mure van Jerusalem weer op te bou. So kom dit dat Nehemia, vergesél 

van ’n afdeling ruiters van die koning, in Jerusalem aankom. Hy het twaalf jaar 

in Jerusalem gebly. 

9. Jerusalem se mure word herbou 

In Jerusalem het Nehemia eers in die geheim, onder die bedekking van die 

nagduister, die mure van Jerusalem ondersoek. Hy doen dit in die nag, omdat hy 

nie dadelik die aandag van die vyande van die Jode wou trek nie. Die volgende 

môre roep hy die oudstes van die volk saam en maak aan hulle bekend dat die 

koning hom as goewerneur na Juda gestuur het en dat hy vergunning van die 

koning gekry het om die stad se mure weer op te bou. Hulle besluit om dadelik 

met die werk te begin. Skaars het hulle begin, of daar kom gesante van 

Sanballat, die goewerneur van Samaria, Tobia, die goewerneur van die 

Ammoniete, en Gesem, die Arabier wat die Jode beskuldig van planne om in 

opstand teen die koning van Persië te kom. Nehemia is egter nie vir hulle bang 

nie, maar sê: “Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk.” Nou spot die 

vyande met hulle, maar Nehemia bid en laat die werksmense met spoed werk. 

Eindelik stuur die vyande soldate en omsingel die stad. Nehemia roep tot die 

Here en stel ’n wag aan om die werk te bewaak en bewapen die bevolking van 

die stad. Hy gaan voort met die werk deur die helfte van die manne te laat werk 

terwyl die ander helfte gewapend wag staan. 

Intussen kom kla van die bevolking by Nehemia dat hulle verarm het en nou 

verdruk word deur hulle skuldeisers. Hy eis van die volk dat almal die skulde 

van mede-Jode moet kwytskeld en alle verpande goed moet teruggee. Hierin 

stel Nehemia self die voorbeeld, en die volk gehoorsaam hom. 

Die vyande van die Jode het nog verdere listige planne gesmee om hulle te 

verhinder om die mure klaar te kry, maar eindelik was die mure voltooi en die 

volk kon feesvier. Hierna het die volk die Loofhuttefees en ’n dag van boete en 

verootmoediging gehou. Nadat hy nog verdere maatreëls getref het om die volk 

te help om die Here te dien, is Nehemia, na twaalf jaar, weer terug na Susan. 
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10. Nehemia word goewerneur van die Jode 

Na ’n tyd het Nehemia weer as goewerneur teruggekeer na Jerusalem. Hy merk 

toe dat daar al weer dinge verkeerd geloop het: ’n Priester dryf selfs handel in 

die tempel, en die Leviete kry nie meer gereeld hulle tiendes nie. Selfs die 

Sabbat is ontheilig, en daar was maar weer Joodse manne met heidense vroue 

getroud. Al hierdie dinge het Nehemia weer reggemaak. Hoe lank Nehemia nog 

in Jerusalem goewerneur was, weet ons nie, want hiermee eindig die boek 

Nehemia. 

Hoofstuk 41 Koningin Ester 
(Ester 1–10) 

1. Koningin Vasti 

Koning Ahasveros van Persië het in sy paleis in Susan ’n groot fees gehou. 

Hierdie Ahasveros was die opvolger van Darius. Die vroue het ’n afsonderlike 

fees in die paleis van koningin Vasti gehou. Op die sewende dag van die fees 

toe die koning dronk was, stuur hy om Vasti te laat haal, sodat hy voor sy 

dienaars met haar skoonheid kon spog. Vir Vasti was dit ’n groot belediging, en 

sy weier om die koning te gehoorsaam. Die koning was baie kwaad, en hy 

verstoot haar as koningin. Hy vaardig ook ’n wet van Meders en Perse uit dat 

die vroue aan hulle mans gehoorsaam moet wees. 

2. Ester word koningin 

Na ’n tyd was die koning spyt dat hy Vasti verstoot het, maar hy kon haar nie 

terugneem nie, omdat ’n wet van Meders en Perse nie herroep kon word nie. Sy 

raadsmanne gee hom die raad om mooi jong meisies na die paleis te laat bring 

en dat hy dan een van hulle vir hom as koningin moes kies. Toe die jong 

meisies na die paleis gebring word, was onder hulle ook ’n Joodse meisie, 

Hadassa, wat deur haar oom, Mordegai, daarheen geneem is. Nadat die meisies 

’n jaar lank in die paleis versorg is, word hulle aan die koning voorgestel. Hy 

kies Hadassa wie se naam na Ester verander is, as sy koningin. 

3. Mordegai red die koning se lewe 

Mordegai het een of ander werk in die paleis gehad, want hy was altyd in die 

poort van die koning. Daar hoor hy eenkeer dat twee kamerbediendes van die 

koning van plan was om hom te vermoor. Mordegai vertel dit aan Ester wat dit 

weer aan die koning meedeel, en die twee manne word gevang en opgehang. 

Hierdie gebeurtenis is in die geskiedenisboeke van die koning opgeteken. 

4. Haman besluit om die Jode uit te roei 

Aan die paleis van koning Ahasveros het Haman, ’n Amalekiet, ’n baie hoë 

betrekking beklee. Hy was, wat ons sou noem, die eerste minister van die 

koning. Die koning het selfs beveel dat al sy dienaars voor Haman moes 
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neerbuig wanneer hy verbygaan. Mordegai weier egter om voor Haman te buig, 

want hy as Jood mag alleen voor die Here buig. Toe Haman van sy dienaars 

hoor hoe Mordegai optree, was hy woedend. Hy besluit ook om hom nie alleen 

op Mordegai te wreek nie, maar die hele Joodse volk uit te roei. Hy gaan vertel 

aan die koning dat daar ’n volk onder sy onderdane is wat nie die wette van die 

koning uitvoer nie en ’n gevaar vir die Persiese Ryk is. Hy noem nie die naam 

van die volk nie, maar die koning vertrou hom en gee aan hom toestemming om 

die volk uit te roei. Haman maak nou deur die hele Persiese Ryk bekend dat alle 

Jode op die 13de van die maand Adar doodgemaak moes word en hulle 

besittings buitgemaak moes word. Dit sou dus oor elf maande gebeur. 

5. Ester tree vir haar volk in 

Toe die bevel van die koning bekend word, het Mordegai met rouklere geloop 

en selfs daarmee in die poort van die paleis gekom. Ester wat nie van die bevel 

geweet het nie, hoor dat Mordegai met rouklere in die poort is. Sy stuur aan 

hom ander klere, want met rouklere mog ’n mens nie in die paleis kom nie, 

sodat hy na haar toe kon kom. Mordegai weier egter om die rouklere uit te trek, 

en Ester stuur haar kamerling, Hatag, na Mordegai om te hoor wat makeer. 

Mordegai stuur daarop aan Ester ’n afskrif van die bevel van die koning en 

versoek haar om by die koning te gaan pleit vir die lewe van haar volk. Ester is 

bang, want selfs sy as koningin mag die koning nie besoek sonder dat hy haar 

laat roep nie. Mordegai laat haar egter weet dat sy self ook ’n Jodin is, en ook sy 

sou nie vrykom nie. Ester vra toe vir Mordegai om al die Jode te versoek om ter 

wille van haar te bid en te vas, en na drie dae gaan sy in na die koning. Toe die 

koning haar ontvang, versoek sy hom om saam met Haman by haar te kom eet. 

Dié dag vra sy hulle om die volgende dag weer by haar te kom eet. 

6. Haman bou ’n galg vir Mordegai 

Na die maaltyd was Haman trotser as ooit, omdat die koningin hom so vereer 

het. By die poort merk hy Mordegai op wat weer nie voor hom buig nie, en tuis 

gekom, besluit hy om die volgende dag van die koning toestemming te vra om 

Mordegai op te hang. Hy laat intussen ’n galg vir Mordegai bou. 

7. Mordegai word vereer 

Omdat die koning daardie nag nie kon slaap nie, laat hy vir hom uit sy 

geskiedenisboeke voorlees. Hy hoor toe weer van die aanslag op sy lewe en hoe 

die Jood, Mordegai, dit verhinder het. Die volgende môre vroeg is Haman by 

die koning, en die koning vra aan hom wat hy moes doen om aan iemand wat ’n 

goeie daad vir die koning gedoen het, besondere eer te betoon. Haman dink 

natuurlik dat hy self die vereerde sou wees en stel voor dat die vereerde op ’n 

perd deur die strate moes ry en dat een van die edeles voor hom uit moes stap en 

roep: “So word gedoen met die man aan wie die koning eer wil bewys!” Die 

koning beveel Haman toe om so aan Mordegai eer te bewys en dat Haman self 
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voor die perd moes loop en roep. Met skaamte moes Haman gehoorsaam en 

voor Mordegai se perd uitloop en roep. 

8. Haman word opgehang 

Haman het skaars tyd om oor sy skrik te kom toe hy al weer by die koningin 

moes wees vir die ete. Toe die koning wou weet waaroor sy met hom wou praat, 

vra sy hom om haar en haar volk te red, want daar is iemand wat haar hele volk 

wil doodmaak. Die koning begryp nie dadelik waaroor dit gaan nie en vra haar 

wie die booswig is wat so iets vreesliks wil doen. Ester wys toe na Haman en sê 

dat dit hy is. Die koning laat Haman toe aan die galg wat hy vir Mordegai gebou 

het, ophang. 

9. Mordegai word aangestel in Haman se plek 

Na sy dood het die koning al Haman se besittings aan Ester gegee en vir 

Mordegai in die plek van Haman aangestel. Nou vaardig die koning weer ’n wet 

uit wat aan die Jode die reg gee om hulle te bewapen en te verdedig wanneer 

hulle vyande op hulle aanval. Toe die 13de Adar6 aanbreek, het die Jode waar 

hulle aangeval is, duisende van hulle vyande gedood. Van toe af is die 14de en 

15de van Adar altyd deur die Jode as feesdae onderhou, omdat die Here hulle 

uit die hand van Haman verlos het. Die fees is die Purimfees genoem, omdat 

Haman die dag van die moord deur die lot bepaal het. Die woord pur beteken 

om die lot te werp. 

Hoofstuk 42 Ballingskap tot Christus 
1. Juda in die Babiloniese ballingskap 

Juda is deur koning Nebukadnesar in ballingskap weggevoer. Die Here wou sy 

volk tugtig, soos ’n vader sy kind, omdat hulle van die Here afvallig was. Hy 

wou hulle nie uitroei of verwerp nie, omdat die Christus uit hulle moes 

voortkom. 

2. Die Jode genees van afgodediens 

Koning Kores van Persië het die Jode weer toestemming gegee om terug te keer 

na hulle land. Hulle het weer die tempel herstel en die mure van Jerusalem 

opgebou. Van toe af het die volk nooit weer afgode gedien nie. Hulle het wel 

baie ander sondes gedoen, maar van die afgodediens is hulle deur die 

ballingskap heeltemal genees. 

3. Jode in die verstrooiing 

Die meeste Jode het nie weer na Kanaän teruggegaan nie, maar het in die 

vreemde gebly. Hulle het ook nie net in Babel gebly nie, maar in al die stede 

van daardie tyd het mettertyd groepies Jode gaan woon wat hoofsaaklik handel 

gedryf het. Hierdie Jode in verstrooiing het aan die diens van die Here getrou 

 
6 Dit is die 12de maand (Februarie/Maart). 
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gebly. Byna in al die groot stede van Klein-Asië en Babilonië was later Joodse 

kerke of sinagoges waar die Jode op die Sabbat saamgekom het om na die 

voorlesinge uit die Wet van Moses en die Profete te luister en die Here te 

aanbid. Daar het selfs heidene tot die geloof in die Here gekom. Hulle is 

Jodegenote (of proseliete) genoem. So het die kennis van die diens van die 

enigste, ware God al meer en meer versprei in die wêreld van die ou tyd. 

4. Maleagi die laaste profeet van die Ou Testament 

Maleagi het waarskynlik in die tyd van Esra en Nehemia gepreek. Hy het die 

volk veral vermaan om die tiendes vir die Here te gee. Hy het ook gewaarsku 

teen die huwelike met heidense vroue. Van groot belang is dat Maleagi sy 

profesieë, en so ook die hele Ou Testament, afsluit met die belofte dat die 

Messias sou kom. Voordat Hy sou kom, sou die Here eers Elia, die profeet, voor 

Hom uitstuur om sy weg te berei. Die Here Jesus sê later dat hierdie Elia van 

wie Maleagi gespreek het, Johannes die Doper was. 

5. Alexander die Grote en sy opvolgers heers oor die Jode 

In die jaar 333 voor Christus het Alexander die Grote van Griekeland die 

Persiese Ryk verower, en ook die Jode in Judea het onder sy heerskappy gekom. 

Tien jaar later is Alexander dood, en sy ryk is onder drie van sy generaals 

verdeel. Palestina kom onder die heerskappy van sy generaal wat koning word 

in Sirië: Seleukus I Nikator. So bly dit omtrent 20 jaar, en daarna kom Palestina 

omtrent 100 jaar lank onder heerskappy van die Egiptiese konings. In die jaar 

198 voor Christus verower Antiochus III van Sirië Palestina weer. Van nou af 

het die Jode swaar gelewe, want hulle moes swaar belastings betaal. 

Dit het vir die Jode veral moeilik geword toe Antiochus IV koning van Sirië 

word. Hy het die Jode swaar vervolg, in hulle tempel afgodsbeelde opgerig en 

selfs ’n altaar vir Zeus, die Griekse god, in die tempel gebou waarop onrein 

diere geoffer is. Hy verbied die onderhouding van die Sabbat en die besnydenis 

en verbrand alle Bybelboeke wat hy kon kry. Die Jode wat hulle hierteen verset 

het, is op gruwelike wyse doodgemaak. 

6. Die Makkabeërs 

Eindelik kon die volk dit nie meer uithou nie, en hulle kom in opstand teen die 

Siriese koning. Hierin neem die priester Mattatias en sy vyf seuns die leiding. 

Sy seun, Judas, het die bynaam Makkab gehad — dit beteken “hamer” — en 

daarom word sy geslag die Makkabeërs genoem. Na Mattatias se dood het 

hierdie Judas Makkab die leiding in die opstand geneem. In die jaar 161 v.C. 

sneuwel Judas in die stryd, maar die Jode werp eindelik tog die juk van die 

Siriërs af met behulp van die Romeine. In 141 v.C. erken Sirië die vryheid van 

die Jode. Van toe af regeer die Makkabeërs oor die Jode. Daar was baie stryd 

onder hulle om die koningskap, en dit was werklik nie ’n mooi tydperk uit die 

geskiedenis van die Jode nie. 
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7. Die Romeine 

Van 76 v.C. af tot 69 v.C. het Alexandra as koningin uit die Makkabeërhuis oor 

die Jode geregeer. Toe sy sterf, ontstaan daar stryd tussen haar twee seuns, 

Hyrkanus en Aristobulus, oor die troon. Hulle roep al twee die hulp van die 

Romeinse generaal, Pompeius, in en in die jaar 63 v.C. ruk die Romeine 

Jerusalem binne. Hyrkanus word toe wel tot koning gekroon, maar van toe af 

moes hy aan die Romeine gehoorsaam wees. 

8. Koning Herodes 

In die tyd van Hyrkanus het ’n sekere Antipas as goewerneur oor Edom 

geregeer, en sy seun, Herodes, was ’n tyd lank heerser oor Galilea. Op ’n keer 

word Jerusalem deur ’n wilde volkstam aangeval. Herodes gaan toe haastig na 

Rome en vra Romeinse hulp om Jerusalem te verlos. ’n Romeinse leër het 

gekom en die vyande verslaan en Herodes in die plek van Hyrkanus koning 

gemaak. Herodes het Hyrkanus later laat doodmaak. Hierdie Herodes word 

Herodes die Grote genoem en was nog op die troon in Jerusalem toe die Here 

Jesus gebore is. Hy was wreed en hardvogtig en het selfs sy eie vrou en drie van 

sy seuns laat doodmaak. Hy het baie streng oor die Jode geregeer en die 

doodstraf baie gou toegepas. Aan die ander kant wou Herodes ook graag in die 

guns van die volk kom, en daarom het hy vir hulle die tempel herbou tot ’n 

pragtige bouwerk. Hierdie gebou is opgerig van groot, wit marmerblokke en die 

deure was met goud en silwer beslaan. 
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Hoofstuk 43 Vrae oor Hoofstuk 39–42 
1. Watter twee profete het tydens die ballingskap in Babel opgetree? 

2. Waarom wou Daniël nie van koning Nebukadnesar se voedsel eet nie? 

(Dan. 1:8) 

3. Van wie se ryk is die klip ’n profesie wat los geraak het en die beeld 

vernietig het waarvan Nebukadnesar gedroom het? (Dan. 2:34, 35, 44, 45) 

4. Wie het die drie manne in die vuuroond beskerm, sodat hulle nie verbrand 

het nie? (Dan. 3:24, 25) 

5. Waarom het Nebukadnesar kranksinnig geword? (Dan. 4:27–33) 

6. Wat was koning Belsasar se sonde? (Dan. 5:22, 23) 

7. Waarom is Daniël in die leeukuil gegooi? (Dan. 6:11) 

8. Watter Persiese koning het bevel gegee dat die volk kon terugkeer na 

Juda? (Esra 1:14) 

9. Onder wie se leiding het die eerste groep ballinge teruggekeer? (Esra 2:1, 

2) 

10. Wat het die volk in die eerste plek gedoen toe hulle in Jerusalem aankom? 

(Esra 3:13) 

11. Waarom het hulle nie met die bou van die tempel voortgegaan nie? 

12. Watter twee profete het die volk aangemoedig om die tempel te voltooi? 

(Esra 5:1) 

13. Vir wie het koning Artasasta na Jerusalem gestuur om die diens van God te 

herstel? (Esra 7:16) 

14. Waarom het Esra die vreemde vrou laat wegstuur? (Esra 9 en 10) 

15. Waarom het Nehemia van Artasasta verlof gevra om na Jerusalem te gaan? 

(Neh. 2) 

16. Onder wie se leiding is die mure van Jerusalem herbou? (Neh. 3 en 4) 

17. Het die volk na die terugkeer uit die ballingskap weer afgode gedien? 

18. Waarom het koning Ahasveros sy vrou verstoot? (Ester 1) 

19. Hoe het Ester daarin geslaag om Haman te verhinder om die Jode uit te 

roei? (Ester 7) 

20. Toon aan hoe die volgende profesieë vervul is: Joël 2:28–32; Miga 5:1; 

Sagaria 9:9. 
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Hoofstuk 44 Profesieë oor die koms van die Messias 
1. Die Heilige Skrif getuig van Jesus 

Ons gaan nou oor die Nuwe Testament handel. Daarin word die lewe van die 

Here Jesus Christus op aarde beskrywe. Voordat ons dit egter behandel, wil ons 

eers kyk of die Ou Testament ook van hierdie Jesus weet. Hy sê self: “Julle 

ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en 

dit is dié wat van My getuig” (Joh. 5:39). Kom ons kyk nou hoe getuig die 

Skrifte van die Ou Testament van Hom. 

2. Adam tot Moses 

a. Die “Moederbelofte” 

Na die val van Adam en Eva in sonde, sê die Here vir die slang: “En Ek sal 

vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal 

jou die kop vermorsel en jy sal Hom in die hakskeen byt” (Gen. 3:15). Hierdie 

uitspraak noem ons die “moederbelofte”, want hier word aan Eva, die moeder 

van alle mense, belowe dat “Iemand” uit haar nageslag die kop van die slang, 

die duiwel, sal vermorsel. Dit het die Here Jesus gedoen toe Hy die duiwel 

oorwin en ons uit sy mag verlos het. 

b. Belofte aan Abraham en sy nageslag 

Toe die Here Abraham geroep en hom beveel het om uit sy vaderland weg te 

trek na Kanaän, die beloofde land, het Hy vir hom gesê: “En Ek sal seën 

diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die 

geslagte van die aarde geseën word” (Gen. 12:3). Hier word die seën van die 

Here verbind aan die geslag van Abraham, maar deur hom en sy geslag sal al 

die nasies van die aarde ook geseën word. Dit is vervul toe die Here Jesus 

gekom het en die Verlosser van die wêreld, van alle nasies, geword het. 

c. Belofte aan Juda 

Op sy sterfbed profeteer Jakob ook van die Messias. Hy sê vir sy seun, Juda: 

“Juda, jy is dit! Jou sal jou broers loof. Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg 

die veldheerstaf tussen jou voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke 

gehoorsaam wees” (Gen. 49:8–10). Hier word nou aan Juda belowe dat hy die 

Koningstam in Israel sou wees en dat die Messias, “Silo”, uit sy nageslag sou 

kom. 

d. Die profesie van Bileam 

Koning Balak laat vir Bileam haal om Israel te vervloek. Die Here laat hom nie 

toe om sy volk te vloek nie, maar verplig hom om hulle te seën. In sy woorde 

van seën profeteer Bileam dan: “Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou 

hom, maar nie naby nie: ’n ster kom te voorskyn uit Jakob, en ’n septer kom uit 

Israel op” (Num. 24:17). Uit hierdie woorde kan ons aflei dat die Messias ’n 

koning sou wees, en ons weet dat die Here Jesus die Koning van die wêreld is. 
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e. Die profesie van Moses 

Aan die einde van sy lewe sê Moses vir die volk: “’n Profeet uit jou midde, uit 

jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek; na Hom moet julle 

luister” (Deut. 18:15). Hier spreek Moses van die Messias as ’n profeet. Hy sal 

die Woord van die Here verkondig, en dit het die Here Jesus gedoen. Hy is ons 

hoogste Profeet en Leraar. 

3. Belofte aan Dawid 

Koning Dawid wou vir die Here ’n huis bou, maar die Here laat hom dit nie toe 

nie. Die Here sê egter vir hom: “Jou huis en jou koningskap sal bestendig wees 

tot in ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in ewigheid” (2 Sam. 7:16). 

Die Here Jesus, uit die geslag van Dawid, bly vir ewig Koning. Van hier af 

word die Messias in die Bybel “die Seun van Dawid” genoem. 

4. Profesieë oor die geboorte van Jesus 

Nog ’n paar plekke uit die profete wil ons noem. Allereers luister ons hoe die 

profete die wonderbaarlike geboorte van Jesus aangekondig het. 

a. Die profeet Jesaja 

In Jesaja 7:14 sê die Here: “Daarom sal die HERE self aan julle ’n teken gee: 

Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en hom Immanuel noem.” 

Hier het ons ’n duidelike profesie dat Jesus se moeder nie ’n getroude vrou nie, 

maar ’n jong meisie sou wees. Dit was Maria, sy moeder. Die Heilige Gees het 

oor haar gekom, sodat Jesus die Seun van God was en geen aardse vader gehad 

het nie. Sy naam is Immanuel, wat “God met ons” beteken. 

In Jesaja 9:5 en 6 word weer gespreek oor sy geboorte: “Want ’n Kind is vir ons 

gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en heerskappy is op sy skouer, en Hy word 

genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors — tot 

vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van 

Dawid en oor sy koninkryk.” Wonderlik is hierdie Kind wat gebore sou word en 

wat genoem word Sterke God, Ewige Vader, Vredevors… Dit kan alleen Jesus 

wees, wat ’n mens is, maar ook sterker as alle skepsele; dit is: ewig en 

waaragtig God. 

b. Die profeet Miga 

Die profeet Miga kondig die plek aan waar die Messias gebore sou word: “En 

jy, Betlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal 

daar vir My uitgaan een wat ’n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit 

die voortyd, uit die dae van die ewigheid” (Miga 5:1). Ons weet hoe hierdie 

profesie letterlik vervul is toe Jesus in Betlehem gebore is. Hier lees ons ook dat 

die Here Jesus van ewigheid af gelewe het, want Hy is van ewigheid af God. 

Daarom sê Miga: “Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.” 
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5. Enkele profesieë oor die koningskap van Jesus 

Die profete van die Ou Testament wys só dikwels op die Christus as Koning 

wat op die troon van sy vader Dawid sal sit, dat ons maar net ’n paar daarvan 

wil noem. 

a. Die profeet Amos 

In die dae van Amos was die konings uit die geslag van Dawid nie magtig en 

godvresend soos Dawid nie. Die huis van Dawid was toe soos ’n vervalle hut, 

maar dan sien Amos in die verre toekoms hoe die Messias sal kom en sê: “In dié 

dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en 

sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; sodat hulle in besit 

kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep 

is, spreek die HERE wat dit doen” (Amos 9:12). Hierdie Koning uit die geslag 

van Dawid sal nie alleen oor Israel koning wees nie, maar ook oor al die nasies 

oor wie die Naam van die Here uitgeroep is. So strek die koninkryk van die 

Here Jesus uit oor die hele wêreld. 

b. Die profeet Jeremia 

In die tyd van Jeremia was dit nog baie swakker gesteld met die konings uit die 

geslag van Dawid as in die tyd van Amos. Hulle was sleg en goddeloos, en die 

volk het afgode gedien, sodat die volk in die tyd in ballingskap weggestuur is. 

Dit was asof die Here hulle verwerp het. Maar Jeremia sien in die verre toekoms 

’n nuwe tyd en sê: “Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ’n 

regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel 

en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel 

veilig woon; en dit is sy Naam waarmee Hy genoem sal word: Die Here ons 

geregtigheid” (Jer. 23:5, 6). Hier sien ons weer hoe die Messias ’n Koning sal 

wees, maar ook Here of God is. Wie kan dit anders wees as die Here Jesus? 

c. Die Psalms 

In die Psalms word ook dikwels gesing van hierdie Koning wat terselfdertyd 

ook God sal wees. Dink maar aan Psalm 45: “U troon, o God, is vir ewig en 

altyd; die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer. Daarom het, o God, u 

God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle” (Ps. 45:7, 8). 

In Psalm 110 word nie alleen daarvan gesing dat Hy Koning is nie, maar ook 

dat Hy Priester is. Hy is ook Priester, omdat Hy Homself vir ons sondes geoffer 

het. Luister net hoe mooi is dit van toepassing op die Here Jesus: “Die Here het 

tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak tot ’n 

voetbank van u voete… Die Here het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U 

is Priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek” (Ps. 110:1, 4). 

d. Die profeet Sagaria 

Ons verwys na nog een duidelike profesie oor die Here Jesus se koningskap: 

“Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, 
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jou Koning kom na jou; regverdig en ’n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op 

’n esel — op ’n jong esel, die vul van ’n eselin” (Sag. 9:9). Ons weet hoe 

hierdie profesie in vervulling gegaan het met die intog van Jesus in Jerusalem, 

toe Hy werklik op ’n eselsvul gery het. 

6. Profesieë oor die lyding van Jesus 

a. Psalm 22 

Treffend het die woorde in Psalm 22:2 in vervulling gegaan toe Jesus self in sy 

bittere lyding aan die kruis die woorde uitgeroep het: “My God, my God, 

waarom het U My verlaat?” 

b. Jesaja 53 

Van al die plekke in die Ou Testament waar oor die lyding van die Messias 

gespreek word, word dit in Jesaja 53 die duidelikste gesê dat Hy in ons plek 

moes ly: “Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van smarte en 

bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was 

verag en ons het Hom nie geag nie. Nogtans het Hy óns krankhede op Hom 

geneem, en óns smarte, dié het Hy gedra… Hy is ter wille van ons oortredinge 

deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons 

die vrede aanbring was op Hóm, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 

gekom” (vs. 35). So gaan die profeet voort om sy lyding te skilder en aan te 

toon hoe Hy vir ons sondes betaal het. Waarlik, dit is asof die profeet self in 

Jerusalem onder die dissipels van Jesus staan en sien hoe Hy veroordeel en 

gekruisig word! 

7. Profesieë oor die wederkoms van Jesus 

Hier wil ons alleen maar verwys na die profesie van Daniël. Die profeet sien in 

sy gesigte hoe die koninkryke van die wêreld mekaar sal opvolg. Hy sien ook 

die magtige ryk van die goddelose Antichris wat niks en niemand sal ontsien 

nie. Eindelik sien hy ’n hemelse gesig van ’n troon waarop ’n “Oue van dae” 

gaan sit met ’n kleed aan wat wit soos sneeu is, en die hare van sy hoof skoon 

soos wol. Eindelik sê Daniël: “Ek het gesien, met die wolke van die hemel het 

Een gekom soos die Seun van ’n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van 

dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee 

heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom 

vereer; sy heerskappy is ’n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy 

koninkryk een wat nie vernietig sal word nie” (Dan. 7:13, 14). Nou weet ons 

waarom die Nuwe Testament sê dat Jesus op die wolke van die hemel sal kom 

om die lewendes en die dode te oordeel. 

So gaan die Woord van die Here in vervulling met die koms en die wederkoms 

van die Here Jesus. 
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Hoofstuk 45 Die volheid van die tyd 
1. Die Messias kom op die regte tyd 

Deur die eeue heen het die Here die koms van die Messias voorberei. Die Here 

het gedoen wat deur die profeet Jesaja gesê is: “Berei in die woestyn die weg 

van die Here; maak gelyk in die wildernis ’n groot pad vir onse God!” Ons het 

uit die geskiedenis gesien dat die Here dwarsdeur die Ou Testament elke keer 

weer belowe het dat die Messias sou kom. Dit het ook duidelik geblyk dat die 

Here sy volk bewaar en beskerm het, al het hulle baie sondes gedoen, omdat uit 

hulle die Messias gebore moes word. Die Bybel sê dat die Here Jesus in die 

volheid van die tyd gekom het. Dit wil sê dat die tyd ryp was vir sy koms. Al 

die voorbereidings was klaar; sy volk en die wêreld was gereed om hulle 

Koning te ontvang. Kom ons kyk nou kortliks na die toestand van die wêreld 

van daardie tyd om te sien waarom die Here juis op daardie tyd gekom het. 

2. Die toestand van die Jode 

Ons weet dat die Jode in hierdie tyd onder die heerskappy van die Romeine 

was. Die Romeine was harde meesters wat met ’n ysterhand geregeer het. 

Herodes, die koning in Jerusalem, was wreed en het niemand ontsien nie. In dié 

tyd het die Jode baiekeer probeer om die juk van die verdrukkers af te skud. 

Veral in Galilea het die volk dikwels in opstand gekom. Herodes en sy 

opvolgers het die opstande altyd onderdruk, maar in die hart van die volk het 

haat en verset teen die oorheersers bly voortlewe en selfs aangegroei. Daar was 

’n sterk vryheidsparty met groot invloed onder die volk, en hulle het die 

Romeine baie las gegee. Hierdie mense het ’n onbuigsame liefde vir die vryheid 

van hulle volk gehad en het net God as hulle Koning erken. Die Fariseërs het 

ook na die vryheid verlang, maar hulle het nie kans gesien om teen die magtige 

Romeinse Ryk die wapens op te neem nie. Hulle het egter gehoop en gebid dat 

die Here sy Messias moes stuur om sy volk te verlos. So het hoe langer hoe 

sterker ’n vurige begeerte na die Messias by die volk ontstaan, om hulle van 

hulle gehate vyande te verlos. Daar was nooit in die geskiedenis van Israel ’n 

tyd waarin die volk sterker verlang het na die Koning wat die Here aan hulle 

belowe het, as juis nou nie. Die Messiasverwagting het almal se gedagtes 

vervul, juis toe Here Jesus op aarde was. 

3. Hoe het die Jode die Messias verwag? 

Die Jode van dié tyd het baie oor die Messias gedink en gepraat, en hulle 

Skrifgeleerdes het noukeurig in die Bybel ondersoek hoe Hy sou kom en wat 

Hy vir hulle sou doen. Hulle het Hom as die Koning uit die hemel verwag wat 

sy volk van al hulle vyande sou verlos. Hy sou onoorwinlik wees deur die mag 

van God, en soos Moses sy volk uit die mag van Farao verlos het, so sou Hy 

hulle van die Romeine verlos. Hy sou baie wonders doen en deur die swaard 

van sy Woord al die vyande verjaag. Dan sou vir die Joodse volk die heerlike 

tyd aanbreek: die vrederyk van die Messias, waaraan nooit weer ’n einde sou 
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kom nie. So het die volk mekaar bemoedig wanneer die Romeine en Herodes 

hulle wreed en hard behandel. “Toemaar, dit sal nie meer lank duur nie! Die 

Messias sal sekerlik kom. Miskien is Hy al op die aarde en wag net op die uur 

dat die Here Hom roep om op te tree. Dan sal Hy Hom aan ons in die tempel 

vertoon en sal die heerlike koninkryk van God kom.” 

4. Die godsdiens van die Jode 

Na die Babiloniese ballingskap het die Jode nie meer afgode gedien nie. Esra en 

Nehemia het hulle baie ernstig vermaan om volgens die wette van die Here te 

lewe. Van dié tyd af het die vromes in Israel hulle beywer om met groot 

getrouheid die wette van die Here na te lewe. Onder hulle het ’n groep ontstaan 

wat die wetgeleerdes genoem is wat dag na dag die wette van Moses ondersoek 

het en die volk daarin geleer en voorgegaan het. Die wetgeleerdes is deur die 

volk hoog geëer, en hulle voorskrifte is noukeurig deur die volk onderhou. 

Hierdie wetgeleerdes of Skrifgeleerdes en Fariseërs het hulleself beskou as 

volgelinge van Esra, maar hulle het ver afgewyk van Esra se leer en lewe. Hulle 

het hoogmoedig geword en gedink dat hulle die saligheid verdien deur die wet 

te onderhou. Hulle het ook baie menslike reëls by die wet van die Here gevoeg 

wat vir die volk moeilik was om te onderhou. Die volk het nie alleen gesug 

onder die juk van die Romeine nie, maar ook onder die juk van die 

Skrifgeleerdes en Fariseërs wat reël op reël en gebod op gebod gemaak het. 

Hierdie geleerdes het nie meer begryp wat die genadeverbond beteken nie, maar 

hulle het gemeen dat ’n mens self jou saligheid kan verdien deur al die wette te 

onderhou. Omdat ’n mens ’n sondaar bly en nooit in hierdie lewe alle gebooie 

kan onderhou nie, daarom het hierdie leer die volk moedeloos en moeg gemaak. 

Dit het die gevolg gehad dat die eenvoudige Jode die leer van die Here Jesus as 

’n bevryding van die juk van die Fariseërs gesien en aanvaar het. So het die 

Here hulle ook voorberei en ontvanklik gemaak vir die koms van die Messias. 

5. Die toestand van die heidene 

Ongeveer drie eeue voor die koms van die Here Jesus het daar onder die 

heidene van die ou wêreld ’n groot verandering teenoor die afgode begin intree. 

Veral in Griekeland het wyse manne begin nadink oor die lewe en die dood. 

Hierdie manne wat probeer het om die wese van die dinge te verstaan, noem ons 

wysgere. Hoewel dit vandag duidelik is dat ’n mens nie die skepping met jou 

verstand kan verstaan en verklaar nie, tog het dié mense en hulle volgelinge een 

goeie ding gedoen, en dit was om die heidene te laat sien hoe belaglik dit is om 

afgode te aanbid. So het duisende mense begin begryp dat die afgode geen gode 

is nie, omdat die mense hulle self uitgedink en gemaak het. Maar nou moet ons 

onthou dat die Here die mens só gemaak het dat hy na ’n god soek; hy soek na 

iets waaraan hy kan vashou, want alles hier op aarde wankel en gaan verby. Die 

mense van die tyd het dus niks meer aan die afgode gehad nie, maar tog het 

hulle, miskien sonder dat hulle dit geweet het, verlang na ’n God en godsdiens. 

Hulle het selfs in Athene ’n altaar vir die onbekende God gebou. Dit is daarom 
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dat hulle die evangelie van die Here Jesus so maklik en gou aanvaar het. Hierdie 

godsdiens het voorsien in hulle behoefte en die honger in hulle harte gestil. So 

het die Here ook die heidene voorberei op die koms van die Messias. Hy het 

immers nie alleen vir die Jode gekom nie, maar ook as ’n Lig vir die nasies. 

6. Een wêreldryk en een wêreldtaal 

In die tyd toe die Here Jesus op aarde verskyn het, was daar in die hele bekende 

wêreld van daardie tyd net een groot wêreldryk, die Romeinse Ryk. Dit het dit 

vir die apostels wat as sendelinge van land na land moes trek, maklik gemaak 

om te reis, want daar was nie landsgrense waar hulle gekeer kon word nie. 

Paulus kon byvoorbeeld as Romeinse burger reis van Jerusalem af deur Klein-

Asië, Griekeland, Italië tot selfs in die verre Spanje, sonder om een keer buite 

die grense van die Romeinse Ryk te gaan. So kon die evangelie maklik 

verkondig word. Dit was ook ’n beskikking van die Here, want Hy het die 

wêreld so voorberei om dit maklik te maak vir die verspreiding van die 

evangelie. 

Hier kon nou nog by dat die mense in die groot Romeinse ryk oor die algemeen 

een taal geken het. Grieks was van die tyd van Alexander die Grote af ’n 

wêreldtaal, sodat die meeste mense, behalwe hulle moedertaal, ook Grieks 

geken het. Die apostels kon derhalwe net Grieks praat, en die meeste mense het 

hulle verstaan. Dit het die prediking van die evangelie baie vergemaklik. Ook 

hierin sien ons dat die Here die wêreld voorberei het en dat die Here Jesus in die 

volheid van die tyd na die wêreld gekom het. 

Die Joodse volk en die hele heidendom was dus voorberei om die Messias te 

ontvang. 

Hoofstuk 46 Die Messias is gebore 
1. Geboorte van Johannes die Doper aangekondig 

(Lukas 1:5–25) 

Aan die begin van die Nuwe Testament tref ons ’n priester in die tempel aan. 

Hy is deur die lot aangewys om die reukwerk in die Heilige van die tempel te 

offer. Toe hy die wierook alreeds op die brandende kole gelê het, merk hy dat 

daar ’n engel by hom staan. Verskrik deins hy terug, maar die engel sê vir hom: 

“Moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal 

vir jou ’n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Hy sal groot wees voor die 

Here. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot hulle God. En hy sal 

voor Hom uit gaan in die Gees en die krag van Elia…” Hier het ons dus ’n 

duidelike belofte dat Johannes die Doper, die voorloper van die Messias, soos 

Elia die wegbereider van die Here sou wees. Sagaria was egter kleingelowig en 

wou die woord van die engel nie glo nie, omdat hy en sy vrou Elisabet alreeds 

oud was. Toe hy vir die engel ’n teken vra, sê hy dat Sagaria stom sal wees en 
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nie kan praat nie, totdat die kindjie gebore sou word. Toe die dae van sy diens 

vervul was, het hy huis toe gegaan. 

2. Die geboorte van Jesus aangekondig 

(Lukas 1:26–56; Mattheus 1:18–25) 

Maria, ’n jong meisie uit die geslag van Dawid, het in Nasaret gewoon. Sy was 

verloof aan Josef, ook uit die geslag van Dawid. Die Here het die engel Gabriël 

ook na haar gestuur. Toe hy by haar binnekom, sê hy vir haar: “Wees gegroet, 

begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.” Terwyl Maria 

nog nadink wat die groet tog kon beteken, gaan die engel voort: “Moenie vrees 

nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 

’n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van 

die Allerhoogste genoem word; en die Here sal aan Hom die troon van sy vader 

Dawid gee, en Hy sal Koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en 

aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.” Toe sê Maria vir die engel: 

“Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?” Die engel antwoord: “Die 

Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. 

Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.” 

Die engel vertel haar ook van Elisabet wat in haar ouderdom ’n kindjie verwag. 

Maria het toe na Elisabet gegaan om haar te besoek. Toe Elisabet haar sien, het 

die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabet het vir Maria gesê: “Geseënd is 

jy onder die vroue. Wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my 

toe kom?” Hierna het Maria die Here in ’n lofsang geloof. Na drie maande het 

sy weer teruggegaan na haar huis toe. 

3. Die geboorte van Johannes die Doper 
(Lukas 1:57–80) 

Die tyd het aangebreek en ’n kindjie is vir Sagaria en Elisabet gebore. Toe hy 

agt dae oud was, moes hy besny word en ’n naam kry. Die familie en bure het 

gemeen dat hulle hom Sagaria moes noem, maar Elisabet het gesê dat sy naam 

Johannes moes wees. Hulle gee toe aan Sagaria ’n skryfbordjie om die naam 

daarop te skrywe, en hy skryf: “Johannes is sy naam.” Onmiddellik hierna kon 

Sagaria weer praat. Die klein Johannes het groot geword, en die Here was met 

hom. Later het hy in die woestyn gaan bly en sprinkane en wilde heuning geëet. 

4. Die geboorte van die Here Jesus 
(Mattheus 1:18–25; Lukas 2:1–20) 

Ons kan wel verstaan dat Josef gedink het dat Maria aan hom ontrou was, toe hy 

merk dat sy ’n kindjie verwag. Die Here het egter in ’n droom aan hom bekend 

gemaak wat met haar gebeur het, en hy het haar toe by hom geneem as sy vrou. 

Eindelik het die tyd nader gekom dat die kindjie gebore moes word. Volgens die 

profesieë in die Ou Testament moes hy in Betlehem gebore word, en Josef en 

Maria het in Nasaret gewoon. Keiser Augustus was egter ook maar ’n dienskneg 

van die Here wat Hy gebruik soos Hy wil. Daarom het keiser Augustus van 
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Rome juis in dié tyd ’n bevel uitgevaardig dat al sy onderdane ingeskryf of 

geregistreer moes word. Josef en Maria moes toe na Betlehem gaan om daar 

ingeskrywe te word, want hulle voorgeslag het daar gewoon. En terwyl hulle in 

Betlehem was, is die kindjie Jesus gebore. Maria het hom in doeke toegedraai 

en in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. 

5. Die skaapwagters van Betlehem 
(Lukas 2:8–20) 

In die stal waar Jesus gebore is, is geen hemelse gesig gesien nie. Hy het maar 

soos ’n gewone, arm kindjie in die wêreld gekom. Buite op die velde van 

Betlehem was dit egter anders. Daar was in dié nag ’n groepie herders wat oor 

hulle skape wag gehou het. Ineens skyn daar rondom hulle ’n helder lig, en 

hulle sien met skrik dat daar ’n glansende hemelbode by hulle staan. Die engel 

sê vir hulle: “Moenie vrees nie, want ek bring julle ’n goeie tyding van groot 

blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van 

Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. En dit is vir julle die 

teken: julle sal ’n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê.” 

Skielik was daar saam met die engel ’n menigte van die hemelse leërskare wat 

God prys en sê: “Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die 

mense ’n welbehae!” Nadat die engele na die hemel weggegaan het, het die 

herders haastig na Betlehem gegaan en die Kindjie en sy moeder gevind. Hulle 

het God geprys en aan die mense vertel wat hulle gesien en gehoor het. 

6. Simeon en Anna in die tempel 
(Lukas 2:21–38) 

Toe die Kindjie agt dae oud was, is Hy besny, en hulle het Hom Jesus genoem. 

Daarna volg 33 rustige dae. Josef het waarskynlik in Betlehem werk gekry en 

Maria het by haar Kind gebly, maar daarna moes hulle van Betlehem na 

Jerusalem gaan vir die lossing van die Kindjie, omdat Hy Maria se eersgeborene 

was. Hulle moes vir Hom ’n offer aan die Here bring. Omdat hulle arm was, 

kon hulle maar net twee jong duiwe of tortelduiwe offer. Terwyl hulle daar in 

die tempel met die Kindjie was, kom daar opeens ’n ou man na hulle toe en 

neem die Kindjie in sy arms. Dan begin hy om die Here te loof en te prys: “Nou 

laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil 

gesien het wat U berei het voor die oë van al die volke — ’n lig tot verligting 

van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.” Hierdie ou man, Simeon, 

het daarna vir Maria en Josef met die Kindjie geseën en vir Maria gesê dat die 

Kindjie ’n val en opstanding vir baie sou wees. Baie mense sou Hom verwerp, 

en baie ander sou deur Hom salig word. Daar het ook ’n ou vrou met die naam 

Anna, ’n profetes, gekom en die Here geprys en van Hom gespreek met almal in 

Jerusalem wat die verlossing verwag het. 
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7. Die wyse manne uit die Ooste 
(Mattheus 2) 

Die geboorte van die Here Jesus was nie alleen aan die engele en ’n paar mense 

in Betlehem en Jerusalem bekend nie, maar ook aan manne uit ’n vreemde volk 

uit ’n ver land in die Ooste, waarskynlik Babilonië. Hier het wyse manne die 

ster van die Koning van die Jode gesien. Hierdie manne het seker ook gehoor 

van die Messias wat vir die Jode gebore sou word, want in Babel het ook baie 

Jode gewoon. Toe hulle die ster sien, het hulle dadelik op reis gegaan. In 

Jerusalem het hulle na koning Herodes gegaan, want hulle het gedink dat die 

prins in die paleis van die koning gebore is. Herodes het ook geweet van die 

verwagting van die Jode en het die Skrifgeleerdes ontbied en hulle gevra waar 

die Messias gebore sou word. Hulle kon dadelik antwoord dat Hy, volgens die 

profesieë van Miga, in Betlehem gebore sou word. Dadelik gaan die wyse 

manne op reis na Betlehem, nadat hulle aan Herodes belowe het dat hulle vir 

hom sou kom sê waar die Kindjie is, as hulle Hom kry. Herodes het vir hulle 

gesê dat hy ook aan die gebore Koning hulde wou gaan betoon, maar in 

werklikheid wou hy Hom doodmaak. Toe die wyse manne Betlehem nader, het 

hulle die ster weer gesien, bokant die plek waar die Kindjie was. Hulle het met 

vreugde by die moeder met haar Kindjie gekom en aan Hom hulde bewys, 

terwyl hulle vir Hom goud, wierook en mirre as geskenke gee. Omdat die Here 

hulle in ’n droom gewaarsku het, het hulle nie weer by Jerusalem aangedoen 

nie, maar met ’n ander pad na hulle land teruggereis. Die Here het ook vir Josef 

gewaarsku om met die Kindjie en sy moeder na Egipte te vlug, omdat Herodes 

Hom wou doodmaak. Toe Herodes merk dat die wyse manne hom bedrieg het, 

het hy gestuur en al die kindertjies onder twee jaar oud in Betlehem laat 

doodmaak. Na Herodes se dood het die Here weer aan Josef in Egipte bekend 

gemaak dat hy dood is, en Josef het teruggekeer en in Nasaret gaan woon. Hier 

het die Here Jesus grootgeword. 

8. Die twaalfjarige Jesus in die tempel 
(Lukas 2:41–52) 

Toe Jesus twaalf jaar oud was, het sy moeder en Josef, soos hulle gewoond was, 

na die Paasfees in Jerusalem gegaan. Na die fees het hulle die terugreis begin. 

Teen die aand merk hulle eers dat Jesus nie by die geselskap is nie. Eindelik 

draai hulle om na Jerusalem, en na drie dae kry hulle Hom in die tempel. ’n 

Groep Skrifgeleerdes was met Hom in gesprek, en hulle was verbaas oor sy 

wysheid en sy antwoorde op hulle vrae. Toe sy moeder Hom sien, sê sy vir 

Hom: “Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Jou vader en ek het jou met 

angs gesoek!” Hy antwoord haar: “Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet 

dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie?” En Hy het saam met hulle na 

Nasaret gegaan en was aan hulle onderdanig. 
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Hoofstuk 47 Die koninkryk van God het naby gekom 
(§ 1–4: Mattheus 3:1–12; Markus 1:1–8; Lukas 3:1–20; Johannes 1:15–28) 

1. Johannes die Doper begin preek 

Baie jare het verloop. Keiser Augustus was reeds dood en in sy plek het 

Tiberias in Rome geregeer. Ook Herodes het nie meer gelewe nie, maar in 

Jerusalem het Pontius Pilatus as stadhouer of goewerneur van die Romeine die 

bewind gevoer. In dié tyd kom die woord van die Here tot Johannes in die 

woestyn, en hy begin nou om vir die volk te preek. Hy verkondig aan die Jode 

dat hulle hulle moes bekeer, want die koninkryk van die hemele het naby 

gekom. Die koninkryk van die hemele of die koninkryk van God was vir Israel 

hulle hoogste verlange. Hulle het geglo dat die Here hulle Koning is en dat sy 

koninkryk eers werklik aan die lig sou tree met die koms van die Messias, die 

Koning uit die geslag van Dawid wat die Here aan hulle belowe het. Johannes 

se boodskap het oral groot beroering verwerk. Die mense stroom na hom toe, en 

in hulle harte groei blye verwagtinge. Johannes se boodskap is egter anders as 

wat hulle verwag het. Die volk dink dat die Messias sou kom en hulle van hulle 

vyande sou verlos, maar Johannes sê dat Hy in die eerste plek kom om Israel 

self te oordeel. Die byl lê alreeds teen die wortel van die bome. Hy sal die 

onvrugbare bome uitkap; Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak; die kaf 

sal Hy verbrand en die koring in die skuur versamel. 

2. Die doop van Johannes 

Hierdie woorde van Johannes het indruk op sy volk gemaak. Hulle word bang 

vir die dag van die Messias. Die menigtes stroom na Johannes toe en vra hom 

wat hulle moet doen. Johannes se antwoord aan almal is: “Bekeer julle! Laat die 

kwaad staan en doen wat goed is!” En die mense wat werklik oor hulle sondes 

berou het en hulle sondes bely, hulle doop hy. Die doop beteken dat hulle deur 

die Heilige Gees van hulle sondes gereinig word. Verder beteken die doop dat 

’n mens eintlik in jouself sterwe en opstaan in ’n nuwe lewe. Voortaan lewe ’n 

gedoopte as ’n burger van die koninkryk van die hemele. Vroeër is alleen 

heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, gedoop, maar nou doop Johannes 

ook Jode. Hulle moes begryp dat hulle maar net so sondig as die heidene is. 

3. Johannes en die Fariseërs 

Johannes se prediking het ’n diep indruk op die volk gemaak. Hulle het selfs 

begin wonder of hy nie miskien self die Messias is nie. Toe begin Johannes 

egter met groot nadruk verkondig dat hy nie self die Messias is nie, maar dat Hy 

ná hom kom en dat hy nie eens waardig is om sy skoenrieme los te maak nie. 

Hy doop wel met water, maar die Messias sou met vuur en met die Heilige Gees 

doop. Selfs Fariseërs en Sadduseërs het na Johannes gekom en wou hê dat hy 

hulle moet doop. Johannes sien dat hulle ook verkeerde bedoelinge het, en sê vir 

hulle: “Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan 

kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas!” Hierdie woorde van Johannes 
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vertel hulle in Jerusalem, en die Joodse Raad stuur ’n aantal Fariseërs na 

Johannes om te hoor wat hy oor homself te sê het. Hy sê ook aan hulle dat hy 

nie self die Messias is nie, maar dat Hy ná hom kom. Hy is alleen maar die stem 

van een wat roep in die woestyn en die paaie van die Here regmaak. 

4. Die grootheid van Johannes 

Johannes was groot en vol van die krag van die Here. Hy was nie bang vir die 

Joodse Raad en selfs nie vir Herodes nie, want die Here het hom gestuur. Maar 

hy was ook nederig en het bely dat hy ook self ’n sondaar is. Hy was ook vol 

liefde vir elkeen wat berou oor sy sonde gehad en dit bely het, maar aan die 

ander kant het hy nie geskroom om die huigelaars skerp aan te val nie. Johannes 

het altyd onthou dat hy die voorloper van die Messias was en het nooit aan 

homself gedink nie. Hy was alleen maar gehoorsaam aan die Here wat hom 

gestuur het. 

5. Johannes doop die Here Jesus 
(Mattheus 3:13–17; Mark. 1:9–11; Johannes 1:30–34; Lukas 3:21, 22) 

Die Here Jesus was nou ongeveer 30 jaar oud. Op ’n dag verlaat Hy Nasaret en 

reis ooswaarts na die Jordaan waar Johannes besig was om te preek en te doop. 

By Betábara kom Hy by Johannes. Toe Johannes Jesus sien nader kom om 

gedoop te word, vra hy met verbasing: “Ek het nodig om deur U gedoop te word 

en kom U na my toe?” Die Here Jesus antwoord dat hy dit moes toelaat, omdat 

dit Hom so pas om alle geregtigheid te vervul. Hy maak Hom aan ons gelyk en 

laat Hom doop, hoewel Hy geen sondaar is en die doop dus nie nodig het nie. 

Verder was sy doop ’n heenwysing na sy dood. Hy sou sterwe en begrawe 

word, maar weer opstaan soos die gedoopte weer uit die water opstaan. 

6. Jesus met die Heilige Gees gesalf 

Nadat die Here Jesus gedoop is en uit die water opgeklim het, bid Hy tot sy 

Vader in die hemel. Op dieselfde oomblik is die hemele geopen, en die Gees 

van die Here daal soos ’n duif op Hom neer, terwyl daar ’n stem uit die hemel 

klink wat sê: “Dit is my geliefde Seun, luister na Hom!” Hier het ons al drie die 

Persone in die heilige Drie-eenheid: Die Vader wat uit die hemel spreek; die 

Seun wat uit die water opklim, en die Heilige Gees wat neerdaal soos ’n duif en 

op Hom bly. Ons sê dat Hy met die Heilige Gees gesalf is. Dit beteken dat die 

Heilige Gees by Hom bly en aan Hom die krag gee om sy werk te kan doen 

waartoe Hy geroep is. 

7. Die versoeking in die woestyn 
(Mattheus 4:1–11; Markus 1:12, 13; Lukas 4:1–13) 

Die Jode het verwag dat die Messias hulle van die aardse vyande, die Romeine, 

sou verlos, maar Hy het in werklikheid gekom om ons van ’n baie magtiger en 

gevaarliker vyand te verlos, naamlik die duiwel. Daarom lei die Gees Hom nou 
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na die woestyn om deur die duiwel versoek te word. Hy moes nou toon dat Hy 

sterker is as Adam en die listige duiwel kan weerstaan. 

Nadat Hy veertig dae lank in die woestyn was sonder om iets te eet, was Hy 

baie honger. Nou is dit die Bose se kans. Hy val ’n mens aan wanneer jy swak is 

en min weerstand kan bied. Hy maak ook gebruik van jou nood om jou tot 

sonde te verlei. Ewe onskuldig kom hy by die Here en sê vir Hom: “As U 

werklik die Seun van God is, sê dan dat hierdie klippe brode word.” Die Here 

begryp dadelik dat dit die eerste pyl is wat die Bose op Hom afskiet. Daarom 

antwoord Hy: “Daar staan geskrywe dat die mens van brood alleen nie sal lewe 

nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” Ja, die Here kon 

brood maak, maar Hy mag dit nie doen om Homself te help nie, anders sou Hy 

sy lyding versag, en dit mag nie. Hy moes ook honger ly om ons ewige honger 

en kommer weg te neem. Hy sê dus eintlik vir Satan: “Ek hoef nie brood te 

maak om aan die lewe te bly nie, want my Vader is magtig genoeg om My 

sonder brood aan die lewe te hou.”Nou dat die Here Jesus met ’n aanhaling uit 

die Woord van God geantwoord het, kom die Satan ook met ’n woord uit die 

Bybel. So is hy veel gevaarliker. Hy neem die Here met hom saam na die dak 

van die tempel in Jerusalem, en dan sê hy: “As U die Seun van God is, werp 

Uself af; want daar staan geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en 

hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp nie.” 

Hierop antwoord die Here: “Daar is ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie 

versoek nie.” Die Here beskerm ’n mens wel in elke gevaar, maar ’n mens mag 

nie moedswillig gevare opsoek en jou onverskillig aan gevare blootstel nie; dan 

versoek jy die Here. 

Hierna neem die duiwel die Here na ’n hoë berg en wys aan Hom al die 

koninkryke van die aarde. Toe sê hy vir Hom: “Al hierdie dinge sal ek aan U 

gee as U neerval en my aanbid.” So ’n dief! Hy wil die besittings van die Here 

steel en weggee, want die aarde behoort aan die Here. Toe sê Jesus vir hom: 

“Gaan weg, Satan! Want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en 

Hom alleen dien.” Die Here Jesus weet dat Hy Koning sou word van die hele 

wêreld, maar langs ’n ander weg as wat die duiwel aanwys. Hy sou Koning 

word deur gehoorsaam te wees aan sy Vader en deur die bitter beker van lyding 

en smarte te aanvaar. Hier het Hy nou duidelik gewys dat Hy dié weg kies. 

Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom 

gedien. 
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Hoofstuk 48 Die werk begin 
1. Die eerste dissipels 
(Johannes 1:29–52) 

Na die versoeking het die Here Jesus na die Jordaan teruggegaan, na Johannes. 

Toe Johannes Hom sien, sê hy: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die 

wêreld wegneem!” Johannes, die priesterseun, sien Jesus dus as ons enigste 

Hoëpriester wat Hom vir ons sonde sou laat slag. Hy is priester en offerlam 

tegelyk. Die volgende dag sien Johannes die Here Jesus weer, terwyl twee van 

sy dissipels, Johannes en Andreas, by hom was. Hy sê vir hulle: “Daar is die 

Lam van God!” Die twee dissipels het dadelik verstaan dat Johannes Jesus as 

die Messias aanwys, en toe die Here Jesus vertrek, loop hulle agter Hom aan. 

Toe die Here sien dat hulle agter Hom aankom, vra Hy vir hulle: “Wat soek 

julle?” Hulle antwoord Hom: “Rabbi, waar is U tuis?” Hy sê vir hulle: “Kom 

kyk!” Die hele dag het Johannes en Andreas by Jesus gebly en na Hom 

geluister. In dié dag is hulle lewe verander, want hulle het die Heiland leer ken 

en geleer om in Hom te glo. 

2. Die een roep die ander 

Teen die aand het Johannes en Andreas weggegaan van die Here se 

tuisgaanplek af. Andreas gaan soek dadelik sy broer, Simon, en vertel hom dat 

hulle die Messias gekry het. Simon volg hom na die Here, en toe die Here hom 

sien, sê Hy vir hom: “Jy is Simon, die seun van Jona; jy sal genoem word 

Petrus.” Simon het in sy hart nog getwyfel. Hy was nog wankelmoedig, maar hy 

sou verander tot ’n rotsman, want Petrus beteken “rots”. Ook Simon bly nou by 

die Here Jesus as sy dissipel. So het die Here nou al drie dissipels of leerlinge, 

drie van die twaalf wat voortaan by Hom sou bly en wat Hy elke dag sou leer 

van sy koninkryk, sodat Hy hulle eendag as apostels kon uitstuur om sy 

evangelie te verkondig. 

3. Volg My 

Die volgende dag vertrek Jesus na Galilea, en die drie manne verlaat hulle 

vorige meester, Johannes, en volg die Here. Hy kry toe nog vir Filippus en sê 

vir hom: “Volg My!” Filippus het dadelik gehoorsaam en die Here gevolg. Dit 

lyk vir ons miskien vreemd dat Johannes die Doper nie ook die Here Jesus 

gevolg het nie, maar ons moet onthou dat hy ’n besondere werk gehad het, en 

dit was om die weg te berei vir die Here Jesus. So het hy die weg berei in die 

harte van hierdie eerste dissipels van Jesus, want hulle was eers sy dissipels, en 

hy het selfs die Here vir hulle aangewys. Johannes tree nou meer en meer op die 

agtergrond, en die Here Jesus kry van nou af al meer die aandag van die volk. 

4. Natanael 

Filippus was so bly dat hy die Messias gevind het, dat hy dit vir sy vriend 

Natanael of Bartholomeüs gaan vertel. Natanael was verwonderd om te hoor dat 
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die Messias Jesus uit Nasaret was, want die Messias moes immers uit Betlehem 

kom. Hy vra vir Filippus: “Kan daar uit Nasaret iets goeds wees?” Filippus 

antwoord hom: “Kom kyk!” Toe Natanael aankom, sê Jesus: “Hier is waarlik ’n 

Israeliet in wie daar geen bedrog is nie.” Natanael vra met verbasing: 

“Waarvandaan ken U my?” Jesus antwoord: “Voordat Filippus jou geroep het 

toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien.” Natanael roep toe uit: 

“Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!” Hierop antwoord 

die Here: “Jy sal groter dinge sien as dit.” Nou volg ook Natanael die Here en 

word sy dissipel onder die naam Bartholomeüs. 

5. Die bruilof in Kana 
(Johannes 2:1–11) 

In Kana, ’n klein dorpie in Galilea, was daar ’n bruilof. Maria, die moeder van 

die Here, en Jesus met sy dissipels was ook daar. Op die bruilof is die gaste 

onthaal met allerlei lekkernye om te eet, en wyn is ook bedien. Terwyl die fees 

in volle gang was, begin die wyn opraak. Dit bring die bruidegom in groot 

verleentheid. Miskien sou die mense nog met hom spot, omdat hy nie genoeg 

wyn gehad het nie. Maria, die moeder van die Here, hoor ook van die 

moeilikheid. Ook sy was spyt dat die mooi fees nou dreig om te misluk. In haar 

sorg en verleentheid gaan sy na Jesus en sê vir Hom: “Hulle het nie meer wyn 

nie.” Sy het seker nie verwag dat Hy ’n wonder sou doen nie, maar sy het wel 

die vertroue gehad dat Hy ’n plan sou kon maak om die arme mense te help. Hy 

sê vir haar: “Vrou, wat het Ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie.” 

Maria was nie deur sy antwoord ontmoedig nie, maar sy sê vir die dienaars: 

“Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” Jesus sê vir die dienaars om die leë 

kanne wat daar staan, vol water te maak. Daarop sê Hy aan hulle: “Skep nou uit 

en bring dit vir die hoofdienaar.” Hulle doen dit, en toe die hoofdienaar daaraan 

proe, roep hy die bruidegom en sê vir hom: “Elke mens sit eers die goeie wyn 

op en, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste; maar u het die goeie 

wyn tot nou te bewaar.” In hierdie wonder het die Here getoon dat Hy 

lewensvreugde nie veroordeel nie, maar dit as goed beskou, solank dit tot eer 

van die Here plaasvind. Van die alledaagse water het Jesus iets moois gemaak 

— Hy maak daarvan ’n feestelike drank, naamlik wyn. 

6. Jesus reinig die tempel 
(Johannes 2: 12–25) 

Na die bruilof van Kana het Jesus met sy dissipels na Kapernaüm gegaan en 

voortaan Kapernaüm hulle tuiste gemaak. Ook sy moeder en broers het van 

Nasaret na Kapernaüm verhuis. Nie lank daarna nie breek die Paasfees aan, en 

Jesus vertrek met sy dissipels na die fees in Jerusalem. In Jerusalem aangekom, 

gaan hulle na die tempel. Binne die mure van die tempel vind Hy nie ’n gewyde 

stilte soos ’n mens sou verwag nie, maar ’n oorverdowende lawaai, soos 

koopliede skape en beeste opveil en geldwisselaars kleingeld uitreik. Die 

geldwisselaars het naamlik heidense muntstukke ingeruil vir heilige Joodse 
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geldstukke wat die Jode vir tempelbelasting moes gee. Met hierdie ruilhandel 

het die geldwisselaars groot wins gemaak. Ook skape, beeste en duiwe was by 

die tempel te koop vir mense wat nie hulle offerdiere self van ver af kon 

saambring nie. Verder het die gevaar ook bestaan dat die priesters hulle 

offerdiere kon afkeur wat hulle van ver af gebring het; daarom koop hulle dit 

liewer by die tempel. Natuurlik sou so ’n koper ook nou veel meer betaal vir ’n 

skaap as wat dit werd was. Die owerpriesters self het hieruit hulle sakke gevul. 

Die Here Jesus tree die voorhof van die tempel binne wat verander is in ’n mark 

van skreeuers. In heilige toorn vleg Hy ’n sweep van toutjies en dryf almal uit 

die tempel uit, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van die wisselaars 

het Hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. “Neem hierdie dinge weg; moenie 

die huis van my Vader ’n handelshuis maak nie!” beveel Hy hulle. Wonderlik, 

niemand het die moed gehad om die Here te weerstaan nie, maar soos 

kwajongens raap hulle hulle handelsware bymekaar en vlug! Later kom die 

owerstes wel nader en vra van Hom ’n teken om te bewys dat Hy meer gesag 

het as hulle. Hy sê vir hulle: “Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit 

oprig.” Julle kon natuurlik nie begryp dat Hy praat van die tempel van sy 

liggaam wat hulle sou afbreek en dat Hy na drie dae weer uit die dood sou 

opstaan nie. Ook sy dissipels het dit eers ná sy opstanding verstaan. 

Op hierdie Paasfees het baie mense in Hom begin glo toe hulle die tekens sien 

wat Hy gedoen het. 

7. Gesprek met Nikodemus in die nag 
(Johannes 3:1–36) 

Na die Paasfees het Jesus nog in Jerusalem gebly om die evangelie te 

verkondig. ’n Lid van die Joodse Raad, ’n sekere wetgeleerde met die naam 

Nikodemus, het ook na Hom geluister en een nag na Jesus toe gekom om met 

Hom te praat. Hy was seker skaam vir die ander Fariseërs, daarom het hy die 

nag gekies om na Jesus te gaan. Die Here het hom egter goed ontvang en lank 

met hom oor die koninkryk van die hemel gepraat. In hierdie gesprek het die 

Here vir hom gesê: “As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk 

van God nie sien nie.” Die Heilige Gees bring ’n mens tot wedergeboorte, sodat 

jy in die Bybel die stem van God hoor en in jou lewe en die wêreld sy goedheid 

sien. Die wedergeboorte is nodig, omdat ons almal in sonde ontvang en gebore 

en in sonde dood is, sodat ons die Here nie kan liefhê en dien as die Here ons 

nie eers deur sy Gees lewend maak nie. 

8. Die bruidegom en die vriend van die bruidegom 
(Johannes 3:22–36) 

Hierna het Jesus in die land van Judea gepreek. Johannes die Doper was ook 

nog besig om te doop in Enon naby Salim aan die Jordaan. Toe van Johannes se 

dissipels hoor dat Jesus ook doop, het hulle dit vir Johannes gesê, hoewel Jesus 

nie self gedoop het nie, maar sy dissipels. Hulle het seker gedink dat dit nie reg 
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was dat al die mense nou na Jesus toe gaan nie. Johannes antwoord hulle: “Julle 

is self my getuie dat ek gesê het: Ek is nie die Christus nie; maar dat ek voor 

Hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van 

die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van 

die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer 

word, maar ek minder.” Johannes het bedoel dat hy die vriend van die 

Bruidegom, die Here Jesus, is en dat hy baie bly is dat die bruid, naamlik die 

gelowiges, na die stem van die Here luister. Hy het immers gepreek om die 

mense na Jesus te bring en nie na homself nie. Dit is nog die roeping van elke 

prediker om mense na die Here te bring en nie na homself toe nie. 

Hoofstuk 49 Terug na Galilea 
1. Die Samaritaanse vrou 
(Johannes 4:1–42) 

Nadat die Here Jesus omtrent agt maande lank in Judea en Jerusalem rond 

gepreek het, het Hy teruggegaan na Galilea. Op sy reis het Hy deur Samaria 

gegaan en by die dorpie Sigar het Hy by die put van Jakob gaan sit om te rus 

terwyl sy dissipels na die dorp is om voedsel te koop. Terwyl Hy daar sit en 

wag, kom ’n Samaritaanse vrou water haal by die put. Die Here vra haar ’n 

bietjie water om te drink. Dit was vir die vrou baie vreemd dat die Joodse Rabbi 

vir haar water vra, want ’n Jood vra nooit iets van ’n Samaritaan nie. Hulle het 

glad nie met die Samaritane gemeng nie, omdat hulle die Samaritane as onrein 

beskou het. Die Here sê egter vir haar: “As jy geweet het wie Hy is wat met jou 

praat, sou jy vir Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het. 

Elkeen wat van hierdie water dink, sal weer dors kry; maar elkeen wat drink van 

die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie.” Die vrou sê 

vir Hom: “Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom 

skep nie.” Jesus antwoord: “Gaan roep jou man en kom hier!” Die vrou 

antwoord: “Ek het nie ’n man nie.” Jesus sê vir haar: “Jy het reg gesê, want jy 

het vyf mans gehad; en die een wat jy nou het, is nie jou man nie.” Nou sien die 

vrou dat Hy ’n profeet is en vra Hom waar ’n mens tot die Here moet bid: in 

Jerusalem soos die Jode leer, of op die berg Gerisim waar die Samaritane 

aanbid. Die Here antwoord haar: “Daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die 

ware aanbidders die Vader in Gees en waarheid sal aanbid. God is Gees; en die 

wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.” Die vrou sê vir Hom: “Ek 

weet dat die Messias kom, en wanneer Hy kom, sal Hy ons alles verkondig.” 

Jesus sê vir haar: “Dit is Ek wat met jou spreek!” Op dié oomblik het die 

dissipels teruggekom, en die vrou het haar waterkan daar laat staan en na die 

stad gegaan. Sy vertel die inwoners van die stad van Jesus en alles wat Hy vir 

haar gesê het, en hulle het na Hom gekom en na Hom geluister. Hulle het ook 

aangedring dat Hy by hulle moes bly, en Hy het daar twee dae gebly, en baie het 

in Hom geglo. 
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2. Genesing van die seun van die koninklike beampte 
(Johannes 4:43–54) 

Terug in Galilea het die Here ’n tyd lank in Kana gebly en gepreek. Hier het Hy 

gehoor dat Herodes Johannes die Doper in die gevangenis gewerp het. Vir die 

Here self was dit ’n tyd waarin die mense na Hom gestroom het om na Hom te 

luister. Dit was dus soos Johannes gesê het: “Hy moet meer word en ek 

minder.” Eendag het daar ’n koninklike beampte haastig by die Here aangekom. 

Hy het die Here gevra om af te kom na Kapernaüm om sy seun gesond te maak 

wat op sterwe gelê het. Jesus sê toe vir hom: “As julle nie tekens en wonders 

sien nie, sal julle nooit glo nie.” Die beampte pleit egter in sy nood as vader: 

“Here, kom af voordat my kind sterwe!” Jesus antwoord hom: “Gaan, jou seun 

lewe!” Die beampte glo die Here en gaan terug. Reeds op sy terugreis kom van 

sy diensknegte hom teë en vertel hom dat sy seun gesond geword het. Toe hy 

hulle uitvra, merk hy dat die seun gesond geword het op dieselfde oomblik 

waarop die Here dit vir hom gesê het. En hy het self geglo en sy hele huis. 

3. Jesus word uit Nasaret verdrywe 
(Lukas 4:14–31) 

Terwyl die Here nog in Kana gebly het, het Hy eenkeer na Nasaret gegaan. Soos 

sy gewoonte was, het Hy op die Sabbat na die sinagoge gegaan om die erediens 

by te woon. Ook in Nasaret het die mense gehoor van sy evangelie en sy 

wondertekens. Die owerste van die sinagoge het Hom die môre gevra om te 

preek. Nadat die voorgangers die voorgeskrewe gedeeltes uit die wet van Moses 

voorgelees het, tree Jesus na vore en lees uit die profesieë van Jesaja: “Die Gees 

van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes 

te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om 

aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om 

die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here 

aan te kondig.” Hierdie woorde van Jesaja sien duidelik op die koms van die 

Messias. Nadat Hy gelees het, gaan die Here sit, en die oë van almal in die 

sinagoge was op Hom gerig. Toe begin Hy vir hulle sê: “Vandag is hierdie Skrif 

in julle ore vervul.” Hulle het verwonderd geluister na die wyse woorde uit sy 

mond, maar naderhand het hulle met minagting begin vra: “Is Hy nie die seun 

van Josef nie?” Josef was ’n arm timmerman. Toe die Here sien dat hulle sy 

woord nie wou aanneem nie, het Hy vir hulle gesê: “Voorwaar, Ek sê vir julle, 

geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie. Daar was baie weduwees in die 

dae van Elia in Israel, en tog het die Here hom na die heidense weduwee in 

Sarfat gestuur. Net so was daar baie melaatses in Israel in die dae van Elisa, en 

tog is nie een van hulle gereinig nie, behalwe Naäman, die Siriër.” Die 

Nasareners het verstaan dat Hy bedoel dat die Here hulle ook sou verbygaan ter 

wille van vreemdelinge. Hulle was woedend en verdryf Hom uit die stad. Hulle 

wou Hom selfs van ’n krans afgooi, maar Hy het tussen hulle deur geloop en 

weggegaan. So het sy eie mense Hom nie geëer nie, maar weggedryf. Hy het toe 

na Kapernaüm gegaan en daar gebly. 
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4. Die wonderlike visvangs 
(Lukas 5:1–11; Markus 1:16–20; Mattheus 4:17–22) 

Kapernaüm lê aan die see van Galilea of Tiberias. Daar langs die see het die 

skare eendag by Hom aangedring om die Woord van God te hoor. Jesus klim 

toe in die skuit van Simon en vra hom om ’n entjie van die land af weg te vaar. 

Uit die skuit het Hy toe die Woord aan die skare verkondig. Daarna sê Hy vir 

Simon: “Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang.” Simon 

antwoord: “Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; 

maar op u woord sal ek die net laat sak.” Spoedig bemerk hulle dat die nette vol 

is en selfs wou skeur. Hulle maats uit ’n ander skuit moes hulle kom help, en al 

twee die skuite is vol gemaak uit die net, sodat hulle amper wou sink. Simon 

besef ineens dat hier ’n wonder gebeur het, en met skaamte val hy op sy knieë 

voor die Here; hy onthou nou sy kleingeloof en sê: “Gaan weg van my, Here, 

want ek is ’n sondige man!” Die Here se antwoord aan Simon is: “Moenie vrees 

nie; van nou af sal jy mense vang!” Ja, ook wanneer Simon eendag die 

evangelie sou verkondig, moet hy net maar gehoorsaam wees en die Woord 

verkondig, al lyk dit of al sy werk niks help nie. Met die seën van die Here sal 

hy sy nette vol maak met mense wat in die Here Jesus glo. 

5. ’n Sabbat in Kapernaüm 
(Lukas 4:33–44; Markus 1:21–39; Mattheus 8:14–17) 

Ook in Kapernaüm word die Here op die Sabbat versoek om die gemeente te 

leer. Die volk was diep onder die indruk van sy woorde, want sy leer was so 

anders as dié van die Skrifgeleerdes. Die diens was nog nie heeltemal verby nie, 

toe die aandag versteur word deur ’n geskreeu: “Ha! wat het ons met U te doen, 

Jesus, Nasarener! Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die 

Heilige van God!” Dit was ’n duiwel wat so deur ’n duiwelbesete man gepraat 

het. Die Here sê toe: “Bly stil, en gaan uit hom uit!” Die duiwel gooi hom nog 

tussen hulle neer en gaan toe uit die man uit. Die mense was verbaas, en groot 

menigtes het nou na Jesus kom luister. 

Na die genesing van die duiwelbesetene gaan die Here en sy dissipels na die 

huis van Simon. Daar tref hulle Simon se skoonmoeder siek aan met ’n hoë 

koors. Die Here maak haar gesond, en sy staan op en bedien hulle. 

Teen die aand van dieselfde Sabbat het die mense hulle siekes met allerhande 

kwale na Hom gebring, en Hy het een vir een van hulle die hande opgelê en 

gesond gemaak. Ook ander duiwelbesetenes het Hy genees, sodat hierdie Sabbat 

in Kapernaüm ’n groot oorwinning oor die duiwel geword het. 

Die volgende môre vroeg het Hy na ’n verlate plek gegaan om te bid. Toe die 

skare weer by Hom aandring om by hulle te bly, het Hy vir hulle gesê: “Ek 

moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, 

want daarvoor is Ek gestuur.” En Hy het verder in die sinagoges van Galilea 

gepreek. 
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Hoofstuk 50 Wonders en Vyandskap 
1. ’n Melaatse gereinig 
(Mattheus 8:2–4; Markus 1:40–45; Lukas 5:12–16) 

Nadat Hy Kapernaüm verlaat het om ook die ander stede van Galilea te besoek, 

word net een gebeurtenis aan ons verhaal. ’n Melaatse man het na Jesus gekom 

en voor Hom neergeval en gesê: “Here, as U wil, kan U my reinig.” 

Melaatsheid was ’n ongeneeslike siekte wat ’n mens stadigaan laat wegteer 

totdat jy eindelik doodgaan. ’n Melaatse moes, volgens die wet van Moses, 

buitekant die laer of die stad bly, nie alleen omdat ander mense deur die siekte 

aangesteek kon word nie, maar ook omdat dit beskou is as godsdienstige 

onreinheid. Indien ’n melaatse genees is, moes hy hom aan die priester gaan 

vertoon, sodat die priester hom kon ondersoek of hy rein is en vir hom kon 

offer. Vir hierdie ongelukkige melaatse het die Here gesê: “Ek wil, word 

gereinig.” Hy het dadelik gesond geword, en die Here het vir hom gesê dat hy 

hom aan die priester moes gaan vertoon. 

2. Die verlamde man in Kapernaüm 
(Mattheus 9:1–8; Markus 2:3–12; Lukas 5:18–26) 

Na ’n tyd het die Here teruggegaan na Kapernaüm waar die mense dadelik weer 

na Hom gestroom het. Spoedig was die huis so vol dat niemand meer by die 

deure kon inkom nie. Daar was ook enkele vername vreemdelinge uit Jerusalem 

in die huis. Hierdie Fariseërs het gekom om uit te vind wat Hy doen en leer, om 

iets te kry om Hom te beskuldig. Hulle, die wetgeleerdes, kon nie verdra dat die 

ongeleerde Nasarener so opgang maak en dat die menigte so na Hom luister nie. 

Terwyl die Here besig was om te praat, maak ’n paar manne die dak van die 

huis bokant Hom oop en laat ’n verlamde man op sy bed in die vertrek afsak tot 

voor die voete van die Here. Dit was die enigste manier waarop hierdie 

ongelukkige man by die Here kon kom. En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir 

die verlamde: “Seun, jou sondes is jou vergewe.” Dadelik luister die Fariseërs 

met gespitste ore. Hulle dink: “Waarom praat hierdie Man so godslasterlik? Wie 

kan sondes vergewe behalwe Een, naamlik God?” Jesus wat alles weet, ken ook 

hulle gedagtes en sê vir hulle: “Wat redeneer julle in julle harte? Wat is 

makliker om vir die verlamde te sê: Die sondes is jou vergewe! of om te sê: 

Staan op en neem jou bed op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van 

die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe…” sê Hy vir die man: 

“Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe!” Dadelik staan die man op 

en loop met sy bed die huis uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik en 

sê: “So iets het ons nog nooit gesien nie!” Alleen die Fariseërs het God nie 

verheerlik nie, maar Jesus gehaat. 
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3. Die roeping van Mattheus  
(Mattheus 9:9–13; Markus 2:14–17; Lukas 5:27–32) 

Eendag kom die Here Jesus by die tolhuis van ’n sekere tollenaar, Levi (of 

Mattheus ), verby. Die tollenaars was gehate mense by die volk. Hulle moes die 

belasting vir die Romeine insamel. Om dit te kan doen, moes hulle aan die 

Romeine ’n groot som geld betaal, en dan samel hulle soveel moontlik in om vir 

hulleself soveel moontlik wins te maak. Hulle het ook niemand ontsien nie, 

maar was hard en geldgierig. So ’n tollenaar was Mattheus (of Levi). Soos die 

ander tollenaars was hy ryk, maar ’n eensame man onder sy volk, iemand wat 

deur almal vermy en gehaat is. Toe die Here by die tolhuis van Mattheus 

verbygaan, sê Hy vir hom: “Volg My.” Dadelik het hy opgestaan en die Here 

gevolg. Hy nooi die Here toe om by hom te kom eet. Saam met hulle was ook 

baie ander tollenaars en sondaars aan tafel. Dit was te erg vir die Fariseërs wat 

nog altyd agter die Here aanloop en Hom bespied. Hulle sê vir die dissipels van 

die Here: “Waarom eet julle Meester saam met tollenaars en sondaars?” Maar 

toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: “Dié wat gesond is, het die geneesheer nie 

nodig nie, maar dié wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil 

barmhartigheid hê en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges 

te roep nie, maar sondaars tot bekering.” Die Fariseërs ken die Bybel en weet 

dat die profeet Hosea gesê het: “Ek het ’n behae in barmhartigheid en nie in 

offerande nie.” Tog bewys hulle geen liefde aan sondaars nie, maar eis allerlei 

mooi offerandes. 

4. Dié wat vas en dié wat nie vas nie 
(Mattheus 9:14–17; Markus 2:18–22; Lukas 5:33–39) 

Die maaltyd by Mattheus het waarskynlik op ’n vasdag plaasgevind. By die 

Fariseërs het die gewoonte bestaan om twee dae in die week, Maandag en 

Donderdag, te vas. ’n Paar van Johannes die Doper se dissipels was verbaas om 

te sien dat die Here nie soos hulle meester en die Fariseërs die vasdag onderhou 

nie en sê dit vir Jesus se dissipels. Jesus antwoord self op hierdie vraag van die 

dissipels van Johannes: “Kan die bruilofsgaste dan treur so lank as die 

bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle 

weggeneem word, en dan sal hulle vas.” Om die Here te dien, is vir ons soos ’n 

bruilofsfees. Dan is ’n mens bly. Dan pynig en vermoei jy jou nie. Om te vas, 

beteken om te treur, en hoe kan mens by ’n fees treur? Ook die leer van 

Johannes die Doper mag nie by die wette en gewoontes van die Fariseërs 

aangepas word nie, want “niemand sit ’n nuwe stuk lap op ’n ou kleed nie; want 

die aangelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom ’n erger skeur. ’n Mens 

gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie; anders bars die sakke en die wyn 

loop uit en die sakke vergaan. Maar ’n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en 

al twee bly behoue.” 
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5. Die genesing van die siek man in Betésda op die Sabbat 
(Johannes 5:1–15) 

Eindelik was dit weer feestyd in Jerusalem, en die Here het daarheen gegaan. 

Waarskynlik was dit die Paasfees. ’n Jaar het dus nou verloop sedert die Here 

met sy openbare prediking begin het. Daar was in Jerusalem by die Skaappoort 

’n bad met vyf pilaargange wat in Hebreeus Betésda genoem is. Daarin het ’n 

groot menigte siekes gelê: blindes en kreupeles en lammes wat op die roering 

van die water gewag het. Want ’n engel het op bepaalde tye in die bad 

neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van 

die water, het gesond geword aan watter siekte hy ook al gely het. En ’n sekere 

man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, sê Hy 

vir hom: “Wil jy gesond word?” Die sieke antwoord Hom: “Here, ek het 

niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie.” Jesus sê vir 

hom: “Staan op, neem jou bed op en loop.” En dadelik het die man gesond 

geword en sy bed opgeneem en geloop. Hy het egter nie ver geloop nie, toe die 

Fariseërs hom voorkeer en vir hom sê: “Dit is Sabbat; dit is jou nie geoorloof 

om jou bed te dra nie.” Hy antwoord hulle: “Hy wat my gesond gemaak het, het 

gesê: Neem jou bed op en loop.” Dadelik vermoed hulle wie hom gesond 

gemaak het en vra hom dit ook. Hy het egter nie geweet wie die Here Jesus is 

nie, maar van toe af het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te 

maak, omdat Hy dit op die Sabbat gedoen het. 

6. Jesus verklaar dat Hy die Seun van God is 
(Johannes 5:16–47) 

Die Jode wat nou rede soek om die Here dood te maak, soek Hom op en kla 

Hom aan dat Hy die man op die Sabbat genees het. Jesus antwoord: “My Vader 

werk tot nou toe en Ek werk ook.” Elke dag, ook op die Sabbat, werk sy Vader 

deur alles te onderhou. Hy stuur selfs sy engel op die Sabbat om die water te 

roer, sodat die siekes gesond kan word. Die Here Jesus werk soos sy Vader en is 

nie aan die menslike reëls van die Fariseërs gebind nie. Hy en die Vader is één. 

“Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun 

lewend wie Hy wil. Julle ondersoek die Skrifte, en dit is dié wat van My getuig. 

En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie. As julle Moses se geskrifte 

nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?” Hierdie woorde van die Here tot die 

hoogmoedige Fariseërs het egter nie indruk op hulle gemaak nie, maar hulle het 

Hom net meer gehaat. 

7. Nog ’n botsing oor die Sabbat 
(Mattheus 12:1–8; Markus 2:23–28; Lukas 6:1–5) 

Vir die Jode was die onderhouding van die Sabbat ’n lewenswet. Die Fariseërs 

het ook baie reëls gemaak oor wat op die Sabbat gedoen en wat nagelaat moes 

word. Iemand wat hierdie reëls oortree, is as ’n Sabbatskender uit die sinagoge 

gewerp. Jesus is nou gemerk as iemand wat die Sabbat minag, en nou pas hulle 

Hom op, veral op die Sabbat. Na die genesing van die sieke in Betésda, vind ons 



131 

 

die Here met sy dissipels weer op ’n Sabbat in Galilea. Hulle loop deur ’n 

koringland, en so in die wandeling vryf sy dissipels koringkorrels uit en eet dit. 

Dadelik maak die Fariseërs wat op die loer is, gebruik van hierdie geleentheid. 

Om are te pluk en uit te vryf was een van die 39 dade wat die Fariseërs verbied 

het om op die Sabbat te doen. Hulle sê vir die Here: “Kyk, u dissipels doen wat 

nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie.” Maar Hy sê vir hulle: “Het julle 

nie gelees wat Dawid gedoen het nie — toe hy honger gehad het — hoe hy in 

die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het wat vir hom nie geoorloof 

was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen?” Dit is tog duidelik dat die 

Here hierdie daad van Dawid wat hy in sy nood gedoen het, nie as verkeerd 

veroordeel nie. Hoeveel minder was dit vir die dissipels ’n oortreding om ’n 

paar are uit te vryf toe hulle honger was. 

8. ’n Man met ’n verdorde hand genees — weer op die Sabbat 
(Mattheus 12:9–21; Markus 3:1–6; Lukas 6:6–11) 

Hierna het die Here Jesus na die sinagoge gegaan. Hier was ’n man met ’n 

verdorde of verlamde hand. Toe die Fariseërs sien dat die Here die man nie 

genees nie, was hulle teleurgesteld, want hulle het iets gesoek om Hom te 

beskuldig. Daarom stel hulle aan Hom die vraag: “Is dit geoorloof om op die 

Sabbat gesond te maak?” So probeer hulle om die Here uit te lok om hulle 

Sabbatswette te oortree. Maar Hy sê vir hulle: “Watter mens sal daar onder julle 

wees wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in ’n sloot val, dit nie sal gryp 

en uithaal nie? Hoeveel meer is ’n mens dan nie werd as ’n skaap nie! So is dit 

dan op die Sabbat geoorloof om goed te doen.” Wat kon die Fariseërs hierteen 

sê? Daarom bly hulle stil. Die geveinsdes soek nie om goed te doen nie, maar 

loer met nydige haat op Jesus sonder om te blik of te bloos op die heilige 

Sabbat! Met toorn kyk die Here na hulle en sê vir die man: “Steek jou hand uit!” 

Hy doen dit, en onmiddellik was sy hand gesond. Dadelik verdwyn die Fariseërs 

na buite om hulle bose Satanswerk voort te sit. Hulle gaan hou saam raad om 

die Here dood te maak. 
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Hoofstuk 51 Vrae oor hoofstuk 44–50 
1. Van watter groot wêreldryk was Palestina ’n onderdeel in die dae van die 

Here Jesus? 

2. Wat was die betekenis van die wêreldryk vir die verbreiding van die 

evangelie? 

3. Wat was toe die vernaamste geestelike rigting onder die Jode? 

4. Wie was die voorloper van die Here Jesus? 

5. Wie is die Vader van Jesus? (Luk. 1:35) 

6. Wat beteken die geboorte van Jesus vir ons? (Kategismus vr. 15, 35, 36) 

7. Waarom moes Josef en Maria na Betlehem gaan met die geboorte van die 

Here? (Miga 5:1 en Luk. 2:1–7) 

8. Hoe kon die engele sing van “vrede op aarde”, terwyl ons nog gedurig te 

doen het met haat en vyandskap? (Luk. 2:14) 

9. Wat was die hoofinhoud van die prediking van Johannes die Doper? (Mat. 

3:2) 

10. Waarom moes Jesus deur die duiwel versoek word? (Luk. 4:1–13) 

11. Waarom noem Johannes Jesus die “Lam van God”? (Joh. 1:29) 

12. Wie was Jesus se eerste twee dissipels? (Joh. 1:35–41) 

13. Wie alleen kan die koninkryk van God ingaan? (Joh. 3:5) 

14. Wie word veroordeel en wie word nie veroordeel nie? (Joh. 3:18) 

15. Wie is die fontein van die lewende water? (Joh. 4:13, 14) 

16. Waarom het die inwoners van Nasaret die Here Jesus verwerp? (Luk. 4:24) 

17. Wat het die Here bedoel toe Hy vir Petrus gesê het: “Moenie vrees nie; van 

nou af sal jy mense vang”? (Luk. 5:10) 

18. Is duiwelbesetenheid dieselfde as kranksinnigheid? 

19. Waarom het die Here die Joodse Sabbatswette oortree? (Mark. 2:27, 28) 

20. Wie is die familie van Jesus? (Mark. 3:33–35) 
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Hoofstuk 52 Die Bergpredikasie 
1. Die twaalf dissipels 
(Mattheus 10:1–4; Markus 3:13–19; Lukas 6:12–16) 

Die werk van die Here het gaandeweg ’n vaste vorm aangeneem. Rondom Hom 

groei ’n kring van gelowiges as sy eie gemeente wat hulle meer en meer 

losmaak van die sinagoge van die Jode. Sy dissipels wat Hy tot dusver geroep 

het, het Hom nie altyd gevolg nie, daarom het Hy hulle weer geroep en 

aangevul tot twaalf. Die getal twaalf is in die Bybel ’n heilige getal, en hierdie 

twaalf moes die geestelike stamvaders van die gemeente van die Here word. 

Nadat die Here die nag alleen in gebed deurgebring het, roep hy die twaalf in 

die môre na Hom toe, op ’n berg. Hy gee toe aan hulle mag om onrein geeste uit 

te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Hulle word nou apostels 

genoem, en dit beteken gesant, of persone wat in sy Naam uitgestuur is om sy 

evangelie te gaan verkondig. Hulle name is: Simon Petrus, Filippus en 

Bartholomeüs of Natanael; Thomas en Mattheus ; Jakobus, die seun van Alfeüs, 

en Judas, die seun van Jakobus wat ook Lebbeüs of Thaddeüs genoem is; Simon 

Kananites en Judas Iskariot, die een wat Hom verraai het. Hierdie manne moes 

hulle huis en familie verlaat en al hulle kragte en hulle lewe aan die Here gee. 

2. Die bergpredikasie 
(Mattheus 5–7; Lukas 6:17–49) 

Nadat die Here sy twaalf apostels geroep het, daal Hy saam met hulle die berg 

af. Onder op die vlakte wag ’n groot skare op die Here. Baie van hulle het ver 

gekom om na Hom te luister. Dit was asof daar lig en krag uit die Here straal. 

Toe Hy die skare sien, klim Hy weer ’n entjie teen die berg op; en nadat Hy 

gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom. Toe maak Hy sy mond oop en 

begin hulle leer. Aandagtig luister die skare na hierdie bergpredikasie van die 

Here. Hy preek in die vorm van spreuke soos ons in die Ou Testament kry in die 

boeke Spreuke en Prediker. 

3. Die koninkryk van die hemele 

Die bergpredikasie kan ons die grondwet van die koninkryk van die hemele 

noem. Elke koninkryk het ’n grondwet. Dit is die reëls en wette waarvolgens die 

burgers van die ryk moet lewe om goeie onderdane van hulle koning te kan 

wees. Die wette bepaal: Wie behoort tot die koninkryk? Hoe kan ’n mens ’n 

burger van die ryk word? Hoe moet ’n mens jou gedra as ’n burger van die ryk? 

Watter voorregte ontvang ’n mens van die koning van die ryk? Op al die vrae 

gee die Here nou in sy bergpredikasie ’n antwoord. Die Jode het gemeen dat 

hulle as volk die koninkryk van die God of die koninkryk van die hemele was. 

Hulle het veral verwag dat hierdie koninkryk in sy volle heerlikheid gesien sou 

word wanneer die Messias kom. Maar hulle gedagtes was aards; hulle het ’n 

aardse koninkryk verwag met ’n aardse koning wat hulle van hulle aardse 

vyande sou verlos. Die Here Jesus wys die luisterende skare nou daarop dat die 
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koninkryk anders is as wat hulle verwag het. Tot die koninkryk behoort alle 

mense wat God as hulle Koning soek en erken. Daar is slegs een poort waardeur 

’n mens tot die koninkryk kan ingaan, en dit is die wedergeboorte. Dit is die nou 

poort, want ’n mens moet eers in jouself sterwe en deur die Heilige Gees tot ’n 

nuwe lewe opgewek word om hier te kan ingaan. ’n Mens moet hard stry om in 

te gaan deur die poort, en tog is dit maar die Here wat in sy liefde ons deur 

poort inbring. Ons sou nooit kon binnegaan nie, want ons is onheilig en sondig, 

maar die Here verander ons deur sy groot liefde en genade tot sy kinders. Ons 

bly as burgers van sy koninkryk nog steeds sondaars, maar ons word sondaars 

wat hard teen ons eie sondes stry. Eers eenmaal aan die einde van die wêreld sal 

hierdie koninkryk in sy volmaakte heerlikheid gesien word. Dan sal die Here 

Jesus openlik as ons Koning verskyn, en al sy onderdane sal Hom sien soos Hy 

is. 

4. Die burgers van die koninkryk 

Dié môre daar op die berg het die Here Jesus eers vertel watter mense tot die 

koninkryk van die hemele behoort. Dit sê Hy in die saligsprekinge: “Salig is die 

wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” 

Salig beteken baie meer as gelukkig; dit beteken dat ’n mens lewe in die lig van 

die Here. Die saligsprekinge is in werklikheid vir die aardse mens ’n groot 

raaisel. Ons sou sê dat armes van gees, treurendes, die wat honger en dors het en 

sulke mense ongelukkige mense is, en tog noem die Here hulle salig. Die armes 

van gees wat soos bedelaars na die Here toe kom, wat honger en dors na Hom 

en sy goedheid, is salig, omdat die Here hulle honger en dors wegneem. Hy 

doen dit deurdat Hy hulle sondes vergewe en aan hulle sy liefde en genade gee. 

Dan word hulle lewe anders. Hulle word ryk, want hulle deel ook aan ander 

mense van hulle groot skatte uit: hulle is sagmoedig, vredemakers, rein van hart, 

en aan ander gee hulle hulleself in liefde. Ag, wat maak dit saak as mense hulle 

beledig en vervolg? Hulle weet die Here is goed en sal eendag aan hulle ’n 

groot genadeloon gee in die hemele. Hierdie mense, sê die Here, is die sout van 

die aarde wat stil en onsigbaar hulle goeie invloed in die wêreld uitoefen. Hulle 

is die lig van die wêreld wat in die donkerheid van die wêreld hulle hemelse lig 

laat skyn in die goeie werke wat hulle doen. Hulle is soos ’n stad wat bo-op ’n 

berg lê. Hoe ver sien ’n mens nie die wit huise van ’n stad bo-op ’n berg nie! So 

sien die wêreld ook die wit lewe van die gelowiges duidelik, en hulle Vader wat 

in die hemele is, word verheerlik. 

5. Die koninkryk van die hemele en die tien gebooie 

Ons is kinders van God en nie sy slawe nie. Die Fariseërs probeer om die wet 

van die Here te vervul om hulle saligheid te verdien. In die koninkryk van die 

hemele is dit egter anders; ons het ons Vader lief wat ons verlos het van die 

duiwel en die sonde, en daarom doen ons met blydskap sy wil. Wanneer ’n 

wêreldling iemand haat, bekommer hy hom nie daaroor nie, solank hy hom nog 

net nie doodgeslaan het nie. Nee, ons weet dat ons hom alreeds in ons hart 
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doodgeslaan het as ons vir hom kwaad is. Die kinders van die Here is bang om 

’n eed af te lê, en hulle ja en nee is genoeg. Hulle het die waarheid lief. Hulle 

neem ook nie wraak nie, maar draai ook die linkerwang as iemand hulle op die 

regterwang slaan. Hulle is ook bang vir verkeerde en sondige begeertes in hulle 

hart en beskou nie net daadwerklike owerspel as sonde nie, maar ook die 

verkeerde begeertes in hulle hart roei hulle uit. Hulle bid vir hulle vyande en 

seën hulle vervolgers. 

6. Godsdienstige pligte in die koninkryk van die hemele 

Die Jode het drie groot godsdienstige pligte geken, naamlik: aalmoese gee; 

gebede en vas. Ook hieroor sê die Here iets in die bergpredikasie. Om aalmoese 

of gawes aan die armes te gee, was by die Jode ’n vername plig, en hulle het dit 

gewoonlik so gedoen dat die mense dit kon sien. Die Here sê egter dat ’n mens 

dit so moet doen dat jou regterhand nie weet wat jou linkerhand doen nie. ’n 

Mens moet nie daardeur soek om deur die mense geëer te word nie, want ons 

hemelse Vader sien wat ons in stilte doen. 

Die Fariseërs het ook sekere gebedsure gehad, en dan het hulle sommer op die 

straat of die mark lang gebede gedoen, om deur die mense gesien te word. Nee, 

sê die Here, ’n mens moet in jou binnekamer gaan bid waar alleen jou hemelse 

Vader jou sien. Jy moet ook nie lank bid nie, want dit gaan om die opregtheid 

van hart en nie om die veelheid van woorde nie. Daarom het die Here ook die 

Onse Vader vir sy dissipels geleer. Hierdie gebed is die mooiste gebed wat ons 

besit. Ons noem dit die volmaakte gebed, want in ses kort bedes word alles 

saamgevat wat ons nodig het om te bid. 

Voorts het Jesus ook gesê dat ons nie moet vas om deur die mense gesien te 

word nie. Om te vas beteken om berou te toon oor jou sonde. “Moenie lang 

gesigte trek soos die geveinsdes nie, maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou 

gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die 

verborgenes is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar 

vergelde.” 

7. Wêreldse besittings in die koninkryk van die hemele 

Geld en goed neem so maklik van ’n mens besit. So maklik word jou geld en 

goed jou baas. Daarom waarsku die Here dat ons nie na die insameling van 

goed moet jaag nie. ’n Mens kan nie God en Mammon tegelyk dien nie. 

Mammon beteken rykdom, en ’n mens kan van rykdom ’n afgod maak. Jy moet 

ook nie besorgd wees oor wat jy sal eet of aantrek nie, want die Here wat vir die 

voëls van die hemel en die lelies van die veld sorg, sal ook vir jou sorg. “Soek 

eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle 

bygevoeg word.” 

8. Afsluiting van die bergpredikasie 

Voordat die Here hierdie groot predikasie van Hom afsluit, vermaan Hy nog dat 

’n mens nie ander moet oordeel nie. Hoe kan jy die splinter uit die oog van jou 
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broer haal wanneer daar in jou eie oog ’n balk is? En oplaas dring Hy daar 

ernstig op aan dat ons hard moet stry om deur die nou poort in te gaan. Ons 

begeerte om aan die koninkryk van die hemele te behoort, moet duidelik in ons 

lewe gesien word deurdat ons hard stry teen ons eie sonde en die goeie met ons 

hele hart soek. Al kos dit ons skade en skande, dan nog moet ons aan die Here 

gehoorsaam bly. 

Hoofstuk 53 Arbeid en stryd in Galilea 
1. Die hoofman van Kapernaüm 
(Mattheus 8:5–13; Lukas 7:1–10) 

Na die bergpredikasie gaan die Here weer na Kapernaüm. Daar kom ’n paar 

ouderlinge van die Jode by Hom. Hulle is na Hom gestuur deur ’n Romeinse 

hoofman oor honderd om Hom te versoek om na hom te kom en sy kneg gesond 

te maak. Hierdie Romeinse hoofman was ’n vriend van die Jode en het selfs die 

sinagoge vir hulle gebou. Die ouderlinge vertel dit alles aan die Here om Hom 

aan te moedig om die hoofman te help. Jesus vertrek saam met die ouderlinge 

na die hoofman se huis, maar op pad daarheen kom sekere vriende van die 

hoofman hulle teë met die boodskap van hom: “Here, moenie moeite doen nie. 

Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie; sê maar net ’n 

woord, en my kneg sal gesond word. Ek het ook soldate onder my aan wie ek 

bevele gee, en hulle gehoorsaam.” Op hierdie manier sê die hoofman eintlik aan 

die Here dat Hy ook maar net die siekte kan beveel en dit sou wyk. Toe Jesus 

dit hoor, was Hy oor hom verwonderd, en Hy draai om en sê vir die skare wat 

Hom volg: “Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so groot ’n geloof nie gevind 

nie.” En toe die wat gestuur was, teruggaan na die huis, vind hulle die siek 

dienskneg gesond. 

2. Die seun van die weduwee van Nain 
(Lukas 7:11–17) 

Die volgende dag was die Here en sy apostels op weg na die stadjie Nain, aan 

die voet van die Klein-Hermongebergte. Daar was ook ’n groot menigte wat 

Hom gevolg het. En toe hulle naby die poort van die stad kom, word daar net ’n 

dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was ’n weduwee; en ’n 

groot menigte van die stad was by haar. Die Here het haar innig jammer gekry 

en vir haar gesê: “Moenie ween nie!” Daarop raak Hy die baar aan, en die 

draers gaan staan stil. Toe sê Hy : “Jong man, Ek sê vir jou, staan op!” En die 

dooie het regop gaan sit en begin praat. Geweldig was die indruk op die skare. 

Vrees het hulle aangegryp, en hulle het God verheerlik en gesê: “’n Groot 

profeet het onder ons opgestaan”; en: “God het sy volk besoek.” Dit is die eerste 

dooie wat die Here opgewek het. Hy het ’n dooie teruggeroep tot die lewe, soos 

Hy ook ons wat in sonde en misdade dood was, tot die nuwe lewe in Hom 

geroep het. 
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3. Johannes die Doper twyfel 
(Mattheus 11:1–19; Lukas 7:18–35) 

Herodes het Johannes ’n tyd vantevore in die gevangenis laat opsluit. Johannes 

was vir niemand bang nie en het selfs die koning vermaan, omdat hy met sy 

broer se vrou, Herodias, saamgelewe het. Herodes self sou Johannes miskien 

nog laat staan het, maar Herodias was woedend en het hom oorreed om 

Johannes op te sluit. Johannes was nou ’n gevangene in die vesting van 

Magaerus, oos van die Dooie See. Hierdie vesting was ook ’n paleis waar 

Herodes en sy gesin soms gewoon het. Hier het Herodes die geboeide Johannes 

soms na hom laat bring en na hom geluister, maar nooit het hy die moed gehad 

om met sy sondes te breek nie. Hy was net so ’n swakkeling soos Agab en het 

hom deur die listige Herodias laat verlei. Hy het egter gesorg dat sy Johannes 

nie om die lewe bring nie. In die donker hool van Magaerus het daar twyfel in 

die hart van Johannes gekom. Hy begryp die weg van die Here nie meer nie. 

Jesus gaan maar rond en preek en steur Hom nie aan hom nie. Kan Hy hom dan 

nie bevry nie? Toe hy eenkeer deur ’n paar van sy dissipels besoek word, stuur 

Johannes hulle na Jesus met die vraag: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons 

’n ander een verwag?” In dieselfde tyd het die Here Jesus juis net baie mense 

genees van siektes en kwale en bose geeste. Hy sê vir die dissipels van 

Johannes: “Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor: blindes sien weer, 

kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, 

aan armes word die evangelie verkondig.” Opmerklik dat die Here nie op 

Johannes se vraag reguit ja of nee antwoord nie. Hy wys hom net daarop dat die 

dinge wat deur die profete van Hom gesê is, in vervulling gaan. Dit is ook 

genoeg, want Johannes ken die Skrifte. 

4. Jesus verdedig Johannes die Doper 

Nadat Johannes se dissipels vertrek het, sê Jesus vir die skare dat Johannes baie 

meer as ’n gewone profeet is. “Dit is hy van wie daar geskrywe is: Kyk, Ek 

stuur my boodskapper voor u aangesig wat u weg voor U uit sal regmaak. Daar 

is geen profeet groter as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die 

koninkryk van God is groter as hy.” Daarmee wou die Here hulle laat verstaan 

dat diegene wat saam met Hom mag rondgaan, sy woord mag hoor en eenmaal 

getuie sou wees van sy dood, opstanding en hemelvaart, veel meer as Johannes 

bevoorreg was. 

5. Die Fariseër en die sondaars 
(Lukas 7:36–50) 

In hierdie tyd is die Here op ’n keer deur ’n Fariseër, ’n sekere Simon, uitgenooi 

om by hom te kom eet. Terwyl hulle aan tafel was, kom daar ’n vrou in met ’n 

albastefles vol kosbare salf. Sy gaan staan by die voete van die Here en ween; 

en sy het sy voete begin natmaak met haar trane en hulle met haar hare 

afgedroog. Sy het ook sy voete gesoen en met die salf gesalf. Dit was te veel vir 

die Fariseër. Hierdie vrou was bekend as ’n slegte vrou, en die Here laat haar 
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toe om Hom so aan te raak! Hy dink in sy hart: “As Hy ’n profeet was, sou Hy 

geweet het watter soort vrou dit is wat Hom aanraak.” Hierop sê die Here wat 

die Fariseër se gedagtes geken het: “’n Sekere geldskieter het twee skuldenaars 

gehad; die een het vyf honderd pennings geskuld en die ander een vyftig; en 

omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al twee geskenk. Sê 

nou wie van hulle sou hom die meeste liefhê?” vra Hy vir Simon. “Ek 

veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het,” was sy antwoord. Die 

Here draai Hom om na die vrou en sê vir hom: “Sien jy hierdie vrou? Ek het in 

jou huis gekom — water het jy nie vir my voete gegee nie; maar sy het met haar 

trane my voete natgemaak en met haar hare afgedroog. ’n Soen het jy My nie 

gegee nie; maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te 

soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie; maar sy het my voete met salf 

gesalf. Daarom sê Ek vir jou: Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het 

baie liefgehad; maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief.” Hierop sê 

Hy vir die vrou: “Jou sondes is vergewe.” Daar aan die tafel kom al weer 

sondige gedagtes in die harte van die Fariseër en sy vriende, omdat Hy gesê het 

dat haar sondes vergewe is, maar die Here sê vir haar: “Jou geloof het jou gered; 

gaan in vrede.” 

6. Vroue wat Jesus gedien het 
(Lukas 8:1–3) 

Onder al die mense wat die Here gevolg het, word drie vroue met name 

genoem. Hulle was Maria Magdalena, Johanna, die vrou van Gusa, en Susanna. 

Maria Magdalena wat van die dorpie Magdala afkomstig was, is deur die Here 

van sewe duiwels verlos. Hierdie drie vroue het die Here oral gevolg en Hom 

met hulle goedere versorg. Hoe mooi is dit in die koninkryk van die Here as die 

vroue ook gelowig werksaam is met die gawes en goedere wat die Here aan 

hulle gegee het! 

7. Godslastering van die Fariseërs 
(Mattheus 12:22–37; Markus 3:20–30; Lukas 11:14–26) 

In ’n huis, heel moontlik in Kapernaüm, bring hulle ’n man na die Here toe wat 

deur ’n duiwel besete was en daarom ook blind en stom was. Die Here het die 

ongelukkige man gesond gemaak, sodat die duiwel hom verlaat het en hy weer 

kon sien en praat. Dit het ’n groot indruk op die aanwesiges gemaak, sodat 

sommige uitgeroep het: “Is Hy nie die Seun van Dawid nie?” Daarmee het hulle 

natuurlik bedoel dat Hy die verwagte Messias uit die huis van Dawid was. Selfs 

die Here was as gevolg van die wonder in ’n soort geestesverrukking. Deur die 

menigte kom toe van Jesus se familie en probeer om Hom vas te hou, omdat 

hulle bang was dat Hy buite Homself sou raak. In die huis was ook ’n groepie 

Skrifgeleerdes wat Hom nog oral volg en soek om iets teen Hom te kry. 

Spottend fluister hulle nou: “Ja, Hy is self deur die duiwel besete! Deur 

Beëlsebul, die owerste van die duiwels, dryf Hy die duiwels uit.” Hulle sê dit so 

dat die Here dit nie kon hoor nie, maar Hy ken selfs hulle gedagtes, daarom sê 
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Hy: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En as die 

Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? As Ek deur 

die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik 

by julle gekom. Of kan iemand in die huis van ’n sterk man ingaan en sy goed 

roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie?” So het Hy, die Seun van God, 

die sterke Satan geboei en is nou besig om mense uit sy mag te bevry. Maar dan 

gaan die Here verder: “Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, 

maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie.” Vreeslik 

is dit om die werke van die Heilige Gees duidelik te sien en te weet dat dit die 

Gees is wat werk, maar tog moedswillig die oë sluit en te sê dat dit die werk van 

die duiwel is. So ’n sonde word nie vergewe nie. 

8. Die teken van Jona 
(Mattheus 11:38–42; Lukas 11:29–32) 

Die Fariseërs kon die skerp oordeel van die Here oor hulle nie verdra nie en vra 

nou weer van Hom ’n teken — net asof Hy nie al genoeg tekens gedoen het nie. 

Hulle wóú maar net nie sien nie. Hierop antwoord die Here dat geen teken aan 

hulle gegee sou word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. “Soos Jona 

drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die 

mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.” Dit sien op sy dood 

en opstanding. 

9. Die sewe duiwels 
(Mattheus 11:43–45; Lukas 11:24–26) 

Om die Fariseërs en hulle godsdiens te verduidelik, sê die Here hierop vir hulle: 

“En wanneer die onrein gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose 

plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar 

ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgevee en versier. Dan gaan hy 

en neem sewe ander geeste, slegter as hyself met hom saam, en hulle kom in en 

woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit 

ook wees met hierdie bose geslag.” Die Fariseërs en Jode meen hulle harte is 

skoon en versier, omdat hulle uitwendige reëls en gebooie nalewe, maar in hulle 

lewe sewe duiwels. 

10. Jesus se moeder 
(Mattheus 12:46–50; Markus 3:31–35; Lukas 8:19–21) 

Terwyl Hy nog met die skare spreek, kom iemand vir Hom sê dat sy moeder en 

broers daar buite staan en graag met Hom wou praat. Omdat die Here geweet 

het dat sy moeder en broers kom om in sy werk in te gryp en Hom in sy roeping 

wou hinder, steek Hy sy hand uit oor sy dissipels en sê: “Daar is my moeder en 

my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, 

dié is my broer en suster en moeder.” 

  



140 

 

Hoofstuk 54  Jesus leer deur gelykenisse 
1. Wat is ’n gelykenis?   
(Mattheus 13) 

Die vyandskap teen die Here Jesus het nou grootliks toegeneem, en die vyande 

soek ’n geleentheid om Hom te gryp. Daarom begin Hy nou om nie meer so 

openlik en reguit soos vroeër te spreek nie. Hy preek deur gelykenisse waarop 

hulle Hom nie maklik kan beskuldig nie. Aan die ander kant is die gelykenisse 

ook bedoel om sy eie volgelinge te leer wat sy koninkryk werklik is. 

In die gelykenisse vertel die Here iets uit die daaglikse lewe, gewoonlik in die 

vorm van ’n verhaal waarmee Hy iets in die koninkryk van die hemel duidelik 

wil maak. In die gelykenis is daar gewoonlik net een hoofgedagte wat ons die 

punt van vergelyking kan noem wat die Here by ons tuis wil bring. 

2. Die gelykenis van die saaier 
(Mat. 13:1–9, 18–23; Markus 4:1–8, 13–20; Lukas 8:4–9, 11–15) 

By Kapernaüm aan die strand van die See van Galilea, gaan die Here sit en leer 

die skare. Teen die hellinge van die rantjies sien die mense die landerye en 

wingerde; die vrugbare en klipperige grond; die dorings en distels. Toe begin 

Hy hulle vertel van ’n saaier wat uitgaan om te saai. ’n Deel van die saad val op 

die pad en die voëltjies kom en pik dit op. Ander saad het op rotsagtige plekke 

geval waar die grond vlak was. Dit het dadelik opgekom, maar omdat daar geen 

diepte van grond was nie, het die son dit gou doodgebrand. ’n Verdere deel het 

tussen dorings geval, en toe dit opkom, het die dorings dit verstik. ’n Ander deel 

het op vrugbare grond geval en vrug opgelewer: die een honderd–, die ander 

sestig–, die ander dertigvoudig. 

Later verklaar die Here hierdie gelykenis vir sy dissipels. Die saaier is een wat 

die Woord van die Here verkondig, en sy saad is die Woord wat hy uitstrooi. As 

iemand die Woord hoor en dit nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy 

hart gesaai is — dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige 

plekke gesaai is — dit is hy wat die Woord hoor en dit dadelik met blydskap 

aanneem; maar hy het geen wortel in homself nie; hy is net vir ’n tyd, en as daar 

verdrukking en vervolging kom ter wille van die Woord, struikel hy dadelik. En 

by wie dit in die dorings gesaai is — dit is hy wat die Woord hoor, maar die 

sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die Woord, 

en hy word onvrugbaar. En by wie dit op die goeie grond gesaai is — dit is hy 

wat die Woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. 

Wie van ons kan hierdie mooi gelykenis nie verstaan nie? Ons weet tog almal 

van saad wat gesaai word. Ons weet ook van die verskillende soorte grond. En 

in onsself en in ander sien ons daagliks hoe hierdie dinge gebeur. Die Woord 

val by baie mense op die pad of op rotsagtige plekke of tussen die dorings, maar 

gelukkig ook by sommige op goeie grond. 
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3. Die gelykenis van die saad wat groei 
(Markus 4:26–29) 

In die koninkryk van die hemele gaan dit soos met ’n boer wat sy saad in sy 

land uitstrooi. Dan kan hy verder niks anders doen as om te wag nie. Hy gaan 

slaap en staan op, nag en dag, en die saad ontkiem vanself in die grond en kom 

op: eers ’n halm, dan ’n aar, dan die volle koring in die aar. Eindelik steek hy sy 

sekel in, omdat die oes daar is. Die Here wil ons hierin leer dat, net soos die 

boer nie die saad kan laat groei nie, nét so kan ons ook maar net die Woord saai, 

en die Here alleen gee die groei in die harte van die mense deur sy Heilige 

Gees. Ons moet geduldig wag op die seën van die Here. 

4. Die gelykenis van die onkruid 
(Mattheus 13:24–30, 36–43) 

’n Ander gelykenis het Jesus hulle voorgehou: Die koninkryk van die hemele is 

soos ’n man wat goeie saad in sy land gesaai het, maar terwyl die mense slaap, 

het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai. Later toe die graan 

opkom, verskyn die onkruid ook. Sy diensknegte was verbaas oor die onkruid, 

maar die baas het gesê dat ’n vyandige mens dit gedoen het. Sy diensknegte 

wou die onkruid toe uittrek, maar hy het gesê dat hulle dit nie moet doen nie, 

want hulle sou miskien ook van die koring uittrek. In die oestyd sal die maaiers 

eers die onkruid bymekaar maak en met vuur verbrand en daarna die koring in 

die skuur wegbêre. 

In sy verklaring van hierdie gelykenis sê die Here dat Hy self, die Seun van die 

mens, die saaier is. Die akker is die wêreld waarin Hy sy Woord saai. Die goeie 

saad is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die 

bose, want die duiwel is ’n onkruidsaaier wat in die geheim rondsluip en sy 

bose saad uitstrooi. Die oes vind plaas by die voleinding van die wêreld 

wanneer die engele sal kom en die slegte mense van die goeies afskei. Dan 

word die ongelowige mense in die oordeel gestort, maar die gelowiges in die 

ewige heerlikheid versamel. 

5. Gelykenis van die mosterdsaad 
(Mattheus 13:31–33; Markus 4:30–43; Lukas 13:18, 19) 

In hierdie gelykenis het die Here gesê dat die koninkryk van die hemele is soos 

’n man wat mosterdsaad in sy land saai. Die saad is kleiner as ander soortgelyke 

sade, maar dit groei tot ’n plant wat groter as gewone groentesoorte is, sodat die 

voëls selfs in sy takke nes maak. So sou ook die koninkryk van die hemele 

groei. Al het dit maar begin met ’n klein groepie dissipels rondom Jesus, het dit 

vandag ’n boom geword wat oor die hele aarde strek. 
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6. Die gelykenis van die suurdeeg 
(Mattheus 13:31–33; Lukas 13:20, 21) 

Die gelykenis van die suurdeeg het ook te doen met groei in die koninkryk van 

die hemele. ’n Vrou neem ’n klein bietjie suurdeeg om in baie meel in te werk, 

en tog deursuur die klein bietjie suurdeeg al die deeg. Hierdie gelykenis beteken 

dat die Woord van die Here, soms maar een enkele woordjie, ons hele lewe 

verander. Die evangelie word ’n krag in ons hele lewe en in die lewe van baie 

mense in die hele wêreld. Soos al die deeg lewendig gemaak word deur ’n 

bietjie suurdeeg, so word ’n mens en ’n volk lewendig gemaak deur die 

suurdeeg van die Skrif en die Heilige Gees. 

7. Die gelykenis van die verborge skat en die kosbare pêrel 
(Mattheus 13:44–46) 

Die koninkryk van die hemele is soos ’n skat wat in die saailand verborge is. ’n 

Man ontdek dit en verkoop alles wat hy het om daardie saailand te koop. Verder 

is die koninkryk van die hemele soos ’n koopman (juwelier) wat mooi pêrels 

soek; en toe hy een baie kosbare pêrel kry, verkoop hy alles wat hy het en koop 

dit. In hierdie gelykenisse wil die Here aantoon dat ’n mens alles moet oorhê vir 

die koninkryk van die hemele. Dit is die allerkosbaarste wat ’n mens kan besit; 

alle ander dinge is bykomstig, solank ons maar aan die koninkryk van die 

hemele behoort. Sommige mense vind die koninkryk van die hemele soos die 

skat in die saailand. Hulle soek nie daarna nie, maar kry dit onverwags. Hulle is 

egter so bly oor die kosbare skat dat hulle alle ander dinge van minder belang 

beskou en geen offer te groot ag vir die Here en sy diens nie. Ander soek na die 

koninkryk van die hemele soos die koopman (juwelier) wat mooi pêrels soek. 

Hulle soek rus vir hulle siel en kry dit nêrens nie, want ’n mens kry alleen rus 

vir jou siel by die Here. Eindelik kry hulle dié rus deur die Woord van die Here 

in sy koninkryk. Dan is hulle baie bly en offer alles op vir die groot vreugde om 

aan Gods koninkryk te kan behoort. 

8. Die gelykenis van die visnet 
(Mattheus 13:47–50) 

In die koninkryk van die hemele, sê die Here, gaan dit soos met ’n visserman 

wat sy net in die see gooi. Elke soort vis word in die net vergader en uitgetrek 

op die strand. Die slegte visse word dan weggegooi, maar die goeies bymekaar 

gemaak. Die net van die koninkryk van die hemel word uitgegooi in die wêreld 

om mense bymekaar te maak. In die kerk is goeies en slegtes; ware gelowiges 

en geveinsdes (skynheiliges), maar eendag met die oordeel word die goeies en 

die slegtes van mekaar geskei. 

In al hierdie gelykenisse het die Here die koninkryk van die hemele verduidelik. 

Die Jode het dit nie verstaan nie, want hulle verwag ’n aardse koninkryk waarin 

groot mag en heerlikheid gesien sou word. Vir ons is die koninkryk van die 

hemele soos ’n plantjie wat die Here in ons hart plant en wat groei en vrugte 
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dra. Daarom verstaan ons die gelykenisse en verwonder ons oor die groot 

wysheid van die Here wat uit die gelykenisse tot ons spreek. 

Hoofstuk 55 Wonders van verlossing 
1. Jesus maak die storm stil 
(Mattheus 8:23–27; Markus 4:35–41; Lukas 8:22–25) 

Die stormagtige reënseisoen het in Palestina aangebreek. Hier reën dit in die 

winter, en dan kan soms sterk stormwinde oor die See van Galilea waai. Nadat 

die Here opgehou het om deur gelykenisse die volk te leer, sê Hy: “Laat ons 

vaar na die oorkant van die meer.” Toe hulle van Kapernaüm af wegvaar, was 

die see nog kalm; maar toe hulle in die diepsee is, steek daar ’n groot storm op. 

Groot golwe storm teen die klein bootjie aan, sodat die dissipels baie bang 

geword het. Hulle was ervare vissers wat die see geken het, en spoedig sien 

hulle dat die gevaar groot is; hulle bootjie kon sink, want hy word al vol water. 

Terwyl die winde loei en die bootjie skommel en ruk, lê die Here Jesus rustig en 

slaap. Die dissipels wou Hom nie graag hinder nie, maar eindelik was die 

gevaar so groot dat hulle Hom wakker maak en sê: “Meester, gee U nie om dat 

ons vergaan nie? Red ons, ons vergaan !” En Hy het opgestaan en die wind 

bestraf en vir die see gesê: “Swyg, wees stil!” Daarop gaan die wind lê en daar 

kom ’n groot stilte. Toe sê Hy vir hulle: “Waarom is julle so bang? Het julle dan 

geen geloof nie?” En ’n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar 

gesê: “Wie is Hy tog dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is?” Sy 

dissipels het ook maar soos ons gemaak. Ons sien die winde en golwe, maar 

vergeet dat die Here by ons is. 

2. Die besetenes van Gadara 
(Mattheus 8:28–34; Markus 5:1–20; Lukas 8:26–39) 

Na die storm op see stap hulle aan wal in die land van die Gadaréners, oos van 

Kapernaüm. Hier ontmoet hulle twee manne wat van die duiwel besete was. 

Markus en Lukas praat slegs van een man. Ons kan aanneem dat die een man 

meer op die voorgrond getree het en die Here eintlik met hom te doen gehad 

het. Hierdie besondere besetene was wreed en sterk, en die mense was bang vir 

hom. Niemand kon hom selfs met kettings bind nie, en hy het dag en nag 

aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en het homself met klippe 

stukkend geslaan. Toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor Hom 

neer en skreeu met ’n groot stem: “Wat het ek met U te doen, Jesus, Seun van 

die allerhoogste God? Ek besweer U om my nie te pynig nie!” So laat die 

duiwel hom skreeu, omdat die Here alreeds vir die duiwel gesê het om uit hom 

uit te gaan. Die Here vra hom: “Wat is jou naam?” “Legio is my naam, want ons 

is baie,” antwoord die ongelukkige man. Daarop vra die duiwels Hom of hulle 

in ’n trop varke mag vaar wat daar naby wei. Die Here laat hulle toe om dit te 

doen. Toe die duiwels in die varke vaar, storm hulle van die krans af in die meer 

en verdrink. So verwoes die duiwel altyd: eers die twee ongelukkige manne en 
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toe die trop varke. Die wagters haas hulle om die nuus in die dorp te gaan vertel. 

Die bewoners van die dorp stroom na buite en kry Jesus met die twee manne 

aan sy voete, ten volle gekleed en by hulle verstand. Die mense is egter nie bly 

oor die twee verloste manne nie, maar jammer oor die varke wat hulle verloor 

het, en smeek die Here om hulle land te verlaat. So stuur hulle die Verlosser 

weg uit hulle land en Hy vertrek. Die een duiwelbesetene smeek Hom om met 

Hom saam te gaan, maar die Here sê vir hom: “Gaan na jou huis na jou mense 

toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het.” So word 

die Here wel weggestuur, maar daar bly ’n gesant van Hom agter wat sy werke 

verkondig. Die duiwel se lis het misluk. Die mense luister met verwondering na 

hierdie man. 

3. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het 
(Mattheus 9:18–22; Markus 5:22–43; Lukas 8:40–48) 

Toe die Here weer in Kapernaüm aankom, het ’n groot menigte vir Hom op die 

strand gewag. Daar kom toe ’n vername man na hom toe, ’n sekere Jaïrus, ’n 

owerste van die sinagoge. Hy val aan die voete van die Here neer en smeek 

Hom dringend: “My dogtertjie is op haar uiterste; kom lê haar die hande op, 

sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe.” Die Here begin dadelik om saam 

met Hom te loop, maar die groot menigte maak dit moeilik om vinnig te 

beweeg. Die man is angstig en ongeduldig, want sy dogtertjie kon enige 

oomblik sterwe, en dan is dit te laat. Ineens gaan die Here staan en kyk rondom 

Hom en vra: “Wie het my klere aangeraak?” Sy dissipels antwoord: “U sien hoe 

die skare U verdring, en hoe kan U nog vra wie U aangeraak het?” Die Here 

antwoord egter: “Iemand het My aangeraak, want Ek het gemerk dat krag van 

My uitgegaan het.” Toe kom daar ’n vrou en val bewend voor Hom neer en 

vertel Hom hoe sy twaalf jaar aan bloedvloeiing gely het. Sy het al haar 

besittings aan dokters uitgegee, sonder om enige baat te vind. Hier in die 

gedrang het sy van agter gekom en sy kleed aangeraak en dadelik het sy gesond 

geword. Die Here sê toe vir haar: “Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou 

gered.” 

4. Die dogtertjie van Jaïrus 
(Mattheus 9:18–26; Markus 5:35–43; Lukas 8:40–56) 

Al die tyd wat die Here met die vrou praat, staan Jaïrus ongeduldig en onrustig 

en wag. Terwyl die Here nog met die vrou praat, kom die tyding van sy huis af: 

“U dogter is dood, moenie die Meester lastig val nie.” Jesus sê egter vir Jaïrus: 

“Moenie vrees nie. Glo net, en sy sal gered word.” Rustig gaan Hy nou verder 

na die huis van Jaïrus. Hy neem net die vader en moeder van die meisie en drie 

van sy dissipels, Petrus, Jakobus en Johannes, saam met Hom in die huis. Al die 

ander mense stuur Hy uit. Vir dié wat ween, sê Hy: “Moenie huil nie; sy is nie 

dood nie maar slaap.” Hulle het Hom egter uitgelag, want hulle het geweet dat 

sy dood is. 
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Nadat al die ander mense die huis verlaat het, gryp Hy haar hand en roep uit en 

sê: “Talita, koemi!” wat beteken: “Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!” Die 

dogtertjie staan toe dadelik op en begin rondloop. Die Here het hier veel meer 

gedoen as wat Jaïrus en sy vrou ooit gehoop het. Die Here se dade gaan ver bo 

wat ons dink of verwag. 

5. Twee blindes en ’n stomme gesond gemaak 
(Mattheus 9:27–34) 

Hierdie dag van wonders was nog nie verby nie. Toe hulle van die huis van 

Jaïrus vertrek, kom daar twee blindes agter Hom aan en roep uit: “Wees ons 

barmhartig, Seun van Dawid!” Eindelik gaan Hy ’n huis binne, en die blindes 

volg Hom. Daarop vra Jesus hulle: “Glo julle dat Ek dit kan doen?” Hulle 

antwoord: “Ja, Here.” Toe raak Hy hulle oë aan en sê: “Laat dit vir julle wees 

volgens julle geloof.” En die wonder gebeur: hulle kon weer sien. 

Nadat die blindes wat genees is, Hom verlaat het, bring hulle ’n stom 

duiwelbesetene na die Here toe. Die Here het toe die duiwel uitgedryf en die 

stomme kon weer praat. Die menigte het in verwondering gesê: “So iets is nog 

nooit in Israel gesien nie!” Dit was waarlik ’n dag van baie wonders. In 

besonder het die Here op hierdie dag sy mag oor die duiwel en die dood bewys. 

Dit hou vir ons die groot troos in dat ons twee grootste vyande, die duiwel en 

die dood, deur Hom oorwin is. 

Hoofstuk 56 Die Here en sy gesante 
1. Die twaalf apostels en hulle sending 
(Mattheus 10; Markus 6:7–13, 30, 31; Lukas 9:1–10 

Die Here Jesus het sy volk innig jammer gekry, omdat hulle was soos skape wat 

geen herder gehad het nie. Die oes was wel groot, maar die arbeiders min. Daar 

was so baie te doen onder sy volk dat Hy dit alleen nie alles kon doen nie, 

daarom het Hy sy twaalf dissipels na Hom geroep. Hy gee aan hulle mag oor die 

onreine geeste en om elke kwaal en siekte te genees. 

2. Opdrag aan die twaalf apostels 

Die apostels moes twee-twee op reis gaan en die evangelie verkondig en siekes 

genees. Hulle moes nie na die heidene of Samaritane gaan nie, omdat die tyd 

daarvoor nog nie aangebreek het nie. Hulle moes nie ekstra klere of geld of 

voedsel met hulle saamneem nie. Hulle moes leer dat die Here nog van hulle 

groot offers sou vra, maar ook altyd sou voorsien in wat hulle elke dag nodig 

het. Wie hulle vriendelik en gasvry ontvang, by diegene moes hulle bly, maar 

waar mense weier om hulle te ontvang, moes hulle selfs, by hulle vertrek, die 

stof van hulle voete afskud. 
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3. Wat die apostels sou ondervind 

Die Here sê ook aan sy apostels wat veel later met hulle sou gebeur wanneer Hy 

nie meer by hulle sou wees nie. Hulle sou vervolg word en voor konings en 

goewerneurs aangekla word. Hulle moes hulle egter nie bekommer nie; selfs nie 

oor wat hulle in hulle verdediging sou sê nie, want die Heilige Gees sou hulle te 

kenne gee wat hulle moes sê. Dit kan nie anders dat die kerk en die apostels 

vervolg word nie, want as hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, 

hoeveel te meer sy huisgenote. ’n Leerling is tog nie bo sy heer nie. Selfs hulle 

eie familie sou die apostels vervolg en haat ter wille van die Naam van die Here. 

Maar hulle moes nie vrees nie, want selfs die hare van hulle hoof is almal getel. 

Die wat oorwin en volhard tot die einde toe, sal die ewige lewe ontvang. Hierdie 

woorde van die Here geld vandag nog vir elkeen wat getrou is en sy Naam voor 

die mense bely. 

4. Die terugkeer van die apostels 

Die apostels het daarop uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer. 

Hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond 

gemaak. Eindelik het hulle teruggekeer en aan die Here alles vertel wat hulle 

gedoen en ondervind het. So is hulle deur die Here voorberei vir wat later op 

hulle wag wanneer Hy nie meer saam met hulle op aarde sou wees nie. 

5. Die dood van Johannes die Doper 
(Mattheus 14:1–13; Markus 6:14–29; Lukas 9:6–9) 

Die Here Jesus het ook in hierdie tyd gehoor van die dood van Johannes die 

Doper. Hy was nog steeds in die gevangenis. Herodes het op sy verjaarsdag ’n 

groot fees gehou en by dié geleentheid het Salomé, die dogter van Herodias, vir 

die gaste gedans. Herodes en sy gaste het dit baie geniet, en hy belowe aan 

Salomé met ’n eed enigiets wat sy mag vra. Haar moeder, Herodias, wat vir 

Johannes gehaat het, hits haar dogter aan om die hoof (kop) van Johannes te vra. 

Sy kom weer die ryk versierde saal binne en buig bevallig voor die troon van 

Herodes en sê: “Gee my hier op ’n skottel die hoof (kop) van Johannes die 

Doper.” Herodes skrik toe hy die versoek hoor, maar hy was skaam om voor sy 

gaste sy woord te breek en stuur ’n soldaat om Johannes te onthoof. Johannes se 

hoof (kop) is toe op ’n skottel aan die meisie gebring wat dit weer aan haar 

moeder gegee het. Van Johannes se dissipels het sy liggaam begrawe. 

6. Herodes se gewete pla hom 

Herodes het te laat besef hoe ’n gruwelike misdaad hy gepleeg het deur aan die 

versoek van Salomé te voldoen. ’n Tyd later hoor hy dat Jesus in Galilea preek 

en wonders doen. Hy verneem dat Jesus selfs mense uit die dood opwek. Dit 

laat hom skrik. Hy sê: “Dit is niemand anders as Johannes wat ek onthoof het, 

wat weer opgewek is nie.” Dit is Herodes se gewete wat hom so beskuldig dat 

hy selfs bang was dat die opgestane Johannes na hom sou kom om wraak te 

neem. 
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In wat Johannes oorgekom het, kon ook die apostels van die Here sien wat sy 

gesante te wagte moet wees. Ook Johannes was ’n gesant van die Here wat met 

sy lewe moes boet, omdat hy die moed gehad het om Herodes en Herodias te 

vermaan. 

7. Die eerste vermeerdering van die brode 
(Mat. 14:14–21; Mark. 6:30–44; Joh. 6:1–13; Luk. 3:19, 20; 9:7–9) 

Toe Jesus hoor dat Johannes vermoor is, het Hy met ’n skuit vertrek na die 

oorkant van die See van Galilea. Herodes kon moeilikheid te wagte wees, omdat 

die inwoners van Galilea Johannes as ’n groot profeet beskou het. Die mense 

het hulle ook nou rondom Jesus geskaar in die verwagting dat Hy ’n opstand 

teen Herodes sou lei, en die Here wou dit nie hê nie. Daarom vertrek Hy na 

Betsaida Julias aan die oostekant van die Jordaan waar Filippus, die broer van 

Herodes, koning was. Toe hulle daar aankom, tref hulle daar alreeds ’n groot 

menigte mense aan wat uit Kapernaüm te voet oor land daarheen gekom het. Hy 

het die skare gesien en hulle innig jammer gekry, en Hy het hulle siekes gesond 

gemaak. Toe dit begin laat word, kom sy dissipels na Hom en sê vir Hom: “Die 

plek is verlate; stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir 

hulle voedsel koop.” Maar Jesus sê vir hulle: “Hulle hoef nie weg te gaan nie; 

gee julle vir hulle iets om te eet.” Daar was egter net ’n seuntjie met vyf brode 

en twee visse wat nie genoeg kon wees vir die vyfduisend manne wat daar 

teenwoordig was nie. Ons weet nie eens hoeveel vroue en kinders daar was nie. 

Die Here sê egter aan hulle om die skare op die gras te laat sit. Toe neem Hy die 

vyf brode en twee visse, en nadat Hy opgekyk het na die hemel, seën Hy dit en 

breek dit en gee dit aan die dissipels om dit aan die skare voor te sit. En hulle 

het geëet en almal is versadig. Hulle het ook twaalf mandjies vol brokstukke 

opgetel wat oorgebly het. 

8. Maak Hom koning! 

Die vermeerdering van die brood het ’n groot indruk op die skare gemaak. Nou 

weet hulle dat Hy waarlik die profeet is wat in die wêreld sou kom. Hulle wou 

Hom toe met geweld neem en koning maak. Hier is nou die kans om van die 

gehate Herodes ontslae te raak! Maar die Here stuur eers sy dissipels weg en 

dwing hulle om in die skuit te gaan en te vertrek na die oorkant. Daarna stuur 

Hy ook die skare weg, waarna Hy alleen op die berg klim om te bid. Daar op 

die eensame berg tree Hy met sy Vader in verbinding en ontvang opnuut 

versterking vir die moeilike taak wat op Hom rus. 

9. Jesus loop op die see 
(Mattheus 14:22–34; Markus 6:45–56; Johannes 6:16–21) 

Die dissipels was in die donker nag alleen in die skuit, en hulle vaar na 

Kapernaüm. Teen die vroeë môre steek daar ’n sterk wind op, sodat hulle niks 

vooruit kom nie, hoewel hulle hard roei. Die storm maak hulle bang, sodat hulle 

selfs vrees dat hulle skip sou vergaan. Ineens sien hulle in die donker ’n 



148 

 

gedaante oor die water aankom. Hulle meen selfs dat dit ’n spook is en roep 

benoud uit. Dit laat die gedaante na hulle draai, en hulle hoor die stem van die 

Here: “Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie!” Petrus sê toe vir Hom: 

“Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.” En Hy sê: “Kom!” 

Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water na die Here toe, maar toe 

hy rondom hom kyk en die wind en die golwe sien, het hy bang geword en 

begin sink. Benoud roep hy tot die Here: “Here, red my!” Die Here steek sy 

hand uit en gryp hom aan die hand met die woorde: “Kleingelowige, waarom 

het jy getwyfel?” ’n Oomblik later was hulle al twee terug in die skuit, en 

dadelik het die wind gaan lê. Hulle val toe voor Hom neer en sê: “Waarlik, U is 

die Seun van God!” 

10. Kapernaüm verwerp Jesus 
(Johannes 6:22–66) 

Die volgende dag het die skare wat Hy so wonderlik gevoed het toe Hy die 

brood vermeerder het, met skuite oor die see na Kapernaüm gekom. Hulle was 

verbaas om die Here ook daar te kry, want hulle het die vorige dag gesien hoe 

sy dissipels alleen in die skuit gegaan het. Toe hulle Hom kry, vra hulle 

verwonderd: “Rabbi, wanneer het U hier gekom?” Jesus antwoord hulle: 

“Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, julle soek My nie omdat julle tekens 

gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het.” 

Nou volg hier ’n lang gesprek tussen die Here en die Jode. Dit word nou 

duidelik dat die Here nie hulle weg wou opgaan en ’n aardse koning wou word 

nie, maar dat sy liggaam vir die gelowiges gebreek moes word. “Hy wat my 

vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe,” sê die Here. Die skare was 

teleurgesteld en sê: “Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?” Baie van sy 

dissipels het Hom toe verlaat. So word die Here se pad al eensamer. Meer en 

meer mense is teleurgesteld in Hom, omdat Hy geen aardse koning wou wees 

nie. 

11. “Here, na wie toe sal ons gaan?” 
(Johannes 6:67–71) 

Eindelik staan Jesus nog met net die twaalf apostels by Hom. “Wil julle nie ook 

weggaan nie?” vra Hy. Simon Petrus antwoord Hom: “Here, na wie toe sal ons 

gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat U die 

Christus is, die Seun van die lewende God.” Sonder die Here kon hulle nie meer 

lewe nie. 

Hoofstuk 57 Omswerwinge 
1. Jesus word ’n swerwer 

In Kapernaüm het die menigte die rug op die Here gekeer, omdat Hy nie wou 

toelaat dat hulle Hom koning maak nie. Herodes was weer bang dat Jesus die 

mense in ’n opstand teen hom sou lei, en daarom het hy ’n kans gesoek om 



149 

 

Hom te laat vang. Daarom kon Jesus nou nie meer lank op een plek bly nie. Hy 

het nou van plek tot plek met sy dissipels rondgeswerf. In hierdie tyd het Hy 

veral aandag aan sy dissipels gegee en hulle onderrig. 

2. Oorlewering van die ou mense 
(Mattheus 15:1–20; Markus 7:1–23) 

Die Fariseërs en Skrifgeleerdes lê nog op Jesus se spoor. Nog in Kapernaüm 

ontmoet ’n groep van hulle uit Jerusalem die Here. Hulle verneem hoe die Here 

5,000 mense wonderbaarlik gevoed het. Dadelik dink hulle dat hierdie mense 

seker met ongewaste hande geëet het, en dit was ’n oortreding van die 

oorlewering van die ou mense. Nou let hulle op en betrap die Here se dissipels 

daarop dat hulle met ongewaste hande eet. Dadelik vra hulle: “Waarom oortree 

u dissipels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande 

as hulle brood eet nie.” Hy antwoord: “Waarom oortree julle die gebod van God 

ter wille van julle oorlewering?” Die gebod van die Here eis dat ’n mens jou 

ouers moet liefhê en versorg, maar die oorlewering van die Jode het geleer dat 

’n mens jou besittings deur ’n belofte aan die Here kan wy, sonder om dit 

werklik te gee, en dan kan jy nie jou ouer in sy nood met die goedere help nie. 

Daarop sê die Here vir sy dissipels: “Nie wat in die mond ingaan, maak die 

mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.” Die 

dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en uit die hart kom slegte 

gedagtes, moord egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Daarteen 

moet ’n mens waak. 

3. Die Kananése vrou 
(Mattheus 15:21–28; Markus 7:24–30) 

Na die gesprek met die Fariseërs het Jesus met sy dissipels op reis gegaan na die 

gebied van Tirus en Sidon. In een of ander dorp het Hy daar in ’n huis gegaan. 

Hy wou nie hê dat die mense Hom moes steur nie, maar wou graag alleen wees. 

Hy kon egter nie verborge bly nie, want ’n Kananése of Siro-Feniciese vrou 

kom na Hom toe en roep al van ver af met ’n groot stem: “Wees my barmhartig, 

Here, Seun van Dawid! My dogter is erg van die duiwel besete!” Die Here 

antwoord egter nie op haar geroep nie, maar bly doodstil. Sy dissipels sê vir 

Hom om haar maar te help, want sy loop agter hulle aan en roep; dan is hulle 

van haar ontslae. Maar Hy antwoord: “Ek is net gestuur na die verlore skape 

van die huis van Israel.” Daarop kom sy en val voor Hom neer en sê: “Here, 

help my!” Hy antwoord haar: “Dit is nie mooi om die brood van die kinders te 

neem en dit vir die hondjies te gooi nie.” Hiermee wil die Here weer sê dat Hy 

net gekom het vir sy eie volk en nie vir die heidene wat deur die Jode as honde 

beskou is nie. Dit klink hard en onbarmhartig, maar die Here wou die vrou 

opsetlik op die proef stel. Hierop antwoord sy: “Ja, Here, maar die hondjies eet 

darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval.” Toe antwoord 

Hy haar: “O vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê.” En 

haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Hierdie mooi geskiedenis 
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verhaal aan ons die nederigheid en groot geloof van hierdie vreemde heidense 

vrou. 

4. Tweede vermeerdering van die brode 
(Mattheus 15:29–39; Markus 7:31 – 8:10) 

Hierna keer die Here terug na Dekapolis — dit is tien stede suidoos van die See 

van Galilea. Hierdie mense was heidene wat die baie gode van die Grieke 

aanbid het. Ons lees van een teken wat die Here hier gedoen het, naamlik die 

genesing van ’n dowe wat swaar gepraat het. Eendag was daar 4,000 mense by 

die Here, en hulle het niks gehad om te eet nie. Jesus roep toe sy dissipels na 

Hom toe en sê vir hulle: “Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 

drie dae by My bly en niks het om te eet nie.” Sy dissipels antwoord: 

“Waarvandaan sal ’n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood?” 

Toe vra Hy hulle: “Hoeveel brode het julle?” En hulle sê: “Sewe.” Daarop 

beveel Hy die skare om op die grond te gaan sit, neem die sewe brode en, nadat 

Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels om dit voor te sit. Hulle 

het ook ’n paar vissies gehad wat die Here so gebreek en uitgedeel het. Almal 

het geëet en versadig geword en hulle het sewe mandjies vol brokstukke opgetel 

wat oorgebly het. 

5. Die suurdeeg van die Fariseërs 
(Mattheus 16:5–12; Markus 8:13–21) 

Toe Jesus terugkom in Galilea, in die omgewing van Magdala, was die Fariseërs 

dadelik weer by om Hom te probeer verstrik. Hulle vra van Hom ’n teken uit die 

hemel, maar Hy verwyt hulle dat hulle wel die tekens van die lug en die weer 

kan sien, maar nie die tekens van die tye kon onderskei nie. Vir hulle sou geen 

teken gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. (Jona was drie 

dae in die buik van die vis, en so sou die Here drie dae in die graf bly.) Hierop 

het Hy met sy dissipels weggevaar na die oorkant van die See van Galilea. Op 

die reis sê die Here vir hulle: “Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die 

Sadduseërs.” Hulle het nie begryp dat Hy hulle waarsku teen die leer van die 

Fariseërs nie, maar het gedink dat Hy oor suurdeeg praat, omdat hulle vergeet 

het om brode saam te neem vir die reis. Hoe moeilik leer ’n mens tog en hoe 

gou vergeet jy! Hulle vergeet al weer hoe die Here die brode vermenigvuldig 

het. 

6. Die belydenis van Petrus 
(Mat. 16:13–23; Markus 8:27–33; Lukas 9:18–22; Johannes 6:66–69) 

Hierna reis die Here met sy dissipels na Cesarea-Filippi wat nog ’n heidense 

land was. Dit is ’n mooi gebied met sy bosse en voëls en watervalle, omring 

deur hoë berge. Hier was ook ’n groot heidense tempel en ’n sterk Romeinse 

vesting. Jesus was nou alleen met sy dissipels wat Hom tot dusver so dikwels 

nie verstaan het nie. Op ’n eensame plek gaan die Here alleen opsy om te bid. 

Na die gebed roep Hy sy dissipels na Hom toe en vra hulle: “Wie sê die mense 
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dat Ek, die Seun van die mens is?” Hulle antwoord: “Sommige Johannes die 

Doper en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete.” Die mense 

het hoë agting vir die Here. Hulle stel Hom gelyk aan een van die groot profete 

van Israel, maar Hy is vir hulle nog maar ’n blote mens en nie die Middelaar of 

Messias nie. Hy sê toe vir sy dissipels: “Maar julle, wie sê julle is Ek?” Hierop 

antwoord Simon Petrus: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” 

Hierdie woorde noem ons die belydenis van Petrus. Hy bely dat die Here baie 

meer is as enige mens en enige profeet; Hy is die Seun van God; Hy is die 

verwagte Christus. Hierdie belydenis vervul die Here met groot blydskap. Al 

verstaan sy dissipels nog so min, en al moet hulle nog baie leer, een ding weet 

hulle: Hy is die Messias. Hy sê vir Petrus: “Salig is jy, Simon Bar-Jona, want 

vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die 

hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my 

gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Petrus se 

belydenis is die rots waarop die Here sy kerk bou. Sy kerk word dus nie op 

Petrus as mens gebou nie, maar op die Christus wat Petrus bely het. Verder sê 

die Here aan Petrus: “En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die 

hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde 

wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.” 

So ontvang Petrus, in die naam van die hele kerk, sleutels om die hemelryk oop 

en toe te sluit. Dit is die prediking van die Woord van die Here en die 

Christelike ban of kerklike sensuur. (Lees dit na in die Heidelbergse 

Kategismus, Sondag 31.) 

7. Jesus vertel van sy kruisdood 

Na die belydenis van Petrus het die Here vir sy dissipels gesê dat Hy na 

Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en 

Skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek sal word. Hulle 

het nou erken dat Hy die Messias is, en nou sê Hy ook aan hulle wat Hy as 

Messias sou deurmaak om ons van ons sondes te verlos. Petrus skrik nou en 

neem Hom opsy en sê vir Hom: “Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit 

oorkom nie!” Arme Petrus, hy hoop nog dat die Messias ’n heerlike aardse 

koninkryk sou oprig. Maar Jesus sê vir hom: “Gaan weg agter My, Satan! Jy is 

vir My ’n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die 

dinge van die mense.” Die Here noem Petrus ’n satan, omdat hy hom deur die 

satan laat gebruik om die Here se weg na die kruis te verhinder. Die Here moes 

aan die kruis sterwe, om ons te verlos en die Satan weet dit, daarom probeer hy 

om die Here te keer. 

8. Die opneem van die kruis 
(Mattheus 16:24–28; Markus 8:34–38; Lukas 9:23–27) 

Weer rig Jesus Hom tot sy dissipels en sê vir hulle: “As iemand agter My aan 

wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.” ’n Mens 
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wat bely dat Jesus die Christus is, mag nie aan homself dink nie. Hy moet 

homself vergeet en die Here volg, al kos dit skande en skade. 

Hoofstuk 58 Afskeid van Galilea 
1. Sy lydenstyd in Jerusalem nader 

Die laaste maande kon die Here Jesus nie meer rustig in Kapernaüm woon en 

werk nie. Die menigte uit die volk het Hom die rug toegekeer, omdat Hy nie 

wou toelaat dat hulle Hom koning maak nie. Verder het Herodes en die 

Fariseërs geloer op sy bloed, en sy tyd om te ly en te sterwe het nog nie gekom 

nie. Daarom het Hy Hom teruggetrek na afgesonderde streke en meestal net sy 

dissipels geleer. Nou kom daar egter ’n keerpunt: Hy beweeg nou doelbewus in 

die rigting van Jerusalem. Van die noorde by Cesarea-Filippi gaan Hy nog vir 

die laaste keer deur Kapernaüm waar Hy soveel wonders gedoen en baie 

gepreek het. 

2. Die verheerliking op die berg 
(Mattheus 17:1–13; Markus 9:2–13; Lukas 9:28–36) 

Nog in die gebied van Cesarea-Filippi het die Here Petrus, Johannes en Jakobus 

met Hom saamgeneem op ’n berg om te gaan bid. Terwyl Hy besig was om te 

bid, het ’n helder glans oor sy gesig gekom en sy klere het skitterend wit 

geword. By Hom verskyn twee manne, Moses en Elia, in heerlike gedaante. 

Hulle praat met Hom oor wat in Jerusalem oor Hom sou kom: sy 

gevangeneming, dood en opstanding. Hierdie heerlike verskyning was vir Hom 

’n groot versterking deur sy Vader. Sy dissipels het intussen aan die slaap 

geraak en was bevrees en verwonderd toe hulle wakker word en sy heerlikheid 

en die twee manne sien. So ’n heerlikheid het hulle nog nooit belewe nie. Wat 

was hulle teleurstelling groot toe hulle sien dat die twee manne weggaan! Petrus 

roep toe gou: “Meester, dit is goed dat ons hier is: laat ons drie hutte maak, een 

vir U en vir Moses een en een vir Elia.” Hoe graag sou Petrus daar wou bly, 

maar hy het nie begryp dat daar vir Jesus en alle gelowiges ’n baie groter 

heerlikheid wag nadat Hy die kruisdood ondergaan het nie. Toe Petrus nog 

besig was om te praat, verskyn daar ’n wolk wat hulle oordek. Met skrik sien 

hulle hoe Moses en Elia die wolk binnegaan en hoor uit die wolk ’n stem wat 

sê: “Dit is my geliefde Seun; luister na Hom!” En dan staan hulle alleen saam 

met Jesus op die berg — die heerlike verskyning is verby. Toe hulle later van 

die berg afklim, het Jesus hulle beveel om niemand van die gesig te vertel 

voordat Hy uit die dood opgewek is nie. Vir die tweede keer praat Jesus van sy 

dood, maar sy dissipels waag dit nie om Hom daaroor uit te vra nie. Dit maak 

hulle net baie bedroef. 

  



153 

 

3. Genesing van die maansieke kind 
(Mattheus 17:14–23; Markus 9:14–32; Lukas 9:37–45) 

Toe hulle die volgende dag aan die voet van die berg kom, kom ’n groot skare 

Hom tegemoet, en daar roep ’n man uit die skare na Hom: “Meester, ek bid U, 

kyk tog na my seun, want hy is my enigste! ’n Gees gryp hom en laat hom 

skreeu en stuiptrekkings kry. Ek het u dissipels gebid om hom uit te drywe, en 

hulle kon nie.” Jesus sê vir sy dissipels: “Ongelowige en verdraaide geslag, hoe 

lank sal Ek by julle wees en julle verdra?” Vir die man sê hy: “Bring jou seun 

hier.” Die vader vertel toe hoe die seun van kindsbeen af so is en pleit: “As U 

iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons!” Jesus antwoord: “Wat dit betref 

— as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.” Dadelik roep die 

vader met trane uit: “Ek glo, Here, kom my ongeloof tot hulp!” Daarop genees 

die Here die seun. Sy dissipels vra later vir die Here waarom hulle die seun nie 

kon genees nie, waarop Hy antwoord: “Hierdie geslag kan deur niks anders 

uitgaan as deur gebed en vas nie.” 

4. Terug in Kapernaüm; die tempelbelasting 
(Mattheus 17:24–27) 

Terug uit Cesarea-Filippi gaan die Here na Kapernaüm. Op die pad terug het Hy 

weer, vir die derde keer, gesê dat die mense Hom sou doodmaak en dat Hy op 

die derde dag sou opstaan. Nou nog begryp die dissipels Hom nie, maar hulle 

vra Hom nie verder uit nie. Terug in Kapernaüm keer die Jode wat die 

tempelbelasting invorder, Petrus voor en vra: “Betaal julle Meester nie die 

tempelbelasting nie?” Hy antwoord: “Ja.” Toe hy die huis binnekom, was Jesus 

hom voor en verduidelik aan hom dat Hy in werklikheid nie nodig het om die 

tempelbelasting te betaal nie, omdat Hy die Seun van God is. “Maar dat hulle 

geen aanstoot mag neem nie, gaan na die see toe, gooi ’n hoek uit en neem die 

eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy ’n stater kry; neem dit en 

gee dit aan hulle vir jou en My.” 

5. Die vernaamste in die koninkryk van die hemele 
(Mattheus 18:1–14; Markus 9:33–37; Lukas 9:46–48) 

Toe hulle by die huis in Kapernaüm inkom, vra die Here vir sy dissipels: 

“Waaroor het julle op die pad met mekaar getwis?” Hulle ontwyk Hom en 

antwoord nie op die vraag nie. Eindelik roep Hy hulle na Hom en begin met 

hulle praat oor die vraag waaroor hulle getwis het, naamlik wie die grootste in 

die koninkryk van die hemele is. Hy laat ’n kindjie tussen hulle staan en sê vir 

hulle: “As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die 

koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen wat homself verneder soos hierdie 

kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.” 
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6. Vergewe mekaar se sondes; die onbarmhartige skuldeiser 
(Mattheus 18:15–35) 

Hier in Kapernaüm het die Here baie met sy dissipels oor die koninkryk van die 

hemele gepraat. Hy het ook aan hulle gesê dat ’n mens na jou broer moet gaan 

as hy teen jou gesondig het en hom tussen jou en hom alleen moet bestraf. 

Petrus vra toe vir Hom: “Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en 

ek hom vergewe? Toe sewe maal toe?” Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie 

tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.” Daarop vertel Hy aan 

hulle ’n gelykenis: ’n Sekere koning wou met sy diensknegte afreken. Daar 

verskyn iemand voor hom wat tienduisend talente skuldig was. Hy kon nie 

betaal nie, en die koning skeld hom alles kwyt — hy hoef niks daarvan te betaal 

nie. Die dienskneg gaan toe net daar uit en kry ’n ander dienskneg wat honderd 

pennings aan hom skuld. Dadelik gryp hy hom aan die keel en sê dat hy sy 

skuld moet betaal. Hoe die ander kneg ook al pleit, hy wou hom nie genadig 

wees nie en het hom in die gevangenis laat opsluit. Toe sy heer dit hoor, het hy 

hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sy skuld sou betaal. “So sal 

ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte 

vergewe nie.” 

7. Die komende Loofhuttefees 
(Johannes 7:1–9) 

Jesus het hierdie keer nie lank in Kapernaüm gebly nie. Die Loofhuttefees was 

voor die deur, en die Jode het na Jerusalem begin optrek. Jesus se broers kom 

toe by Hom en sê vir Hom: “Vertrek hiervandaan na Judea, sodat u dissipels 

ook u werke kan sien. Waarom bly U so in die geheim rondswerwe? So sal die 

mense U nooit as Messias erken nie!” Sy broers het ook maar soos die ander 

Jode, verwag dat Hy ’n aardse Messias sou wees. Maar Jesus antwoord hulle: 

“My tyd is nog nie daar nie. Gaan julle op na hierdie fees. Ek gaan nog nie op 

na hierdie fees nie, omdat my tyd nog nie daar is nie.” Na sy broers se vertrek 

het Hy nog in Kapernaüm agtergebly. Later het Hy egter in die geheim met ’n 

ander pad na Jerusalem vertrek. Die Here wag op die bestemde tyd van sy 

lyding, en Hy loop dit nie vooruit nie. 

8. Die Samaritane wys Jesus af 
(Lukas 9:51–56) 

So verlaat Jesus vir die laaste maal Kapernaüm en reis na die suide. Galilea sou 

Hy nie weer voor sy kruisdood besoek nie. Hy stuur boodskappers voor Hom uit 

om verblyfplek te kry. In ’n Samaritaanse dorp wou die mense Hom egter nie 

ontvang nie, omdat Hy na Jerusalem op reis was. Dit het sy dissipels Johannes 

en Jakobus baie kwaad gemaak. Hulle sê vir Hom: “Here, wil U hê ons moet sê 

dat vuur uit die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het?” Maar 

Hy draai Hom om en bestraf hulle en sê: “Julle weet nie van hoedanige gees 

julle is nie; want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te 

verderf nie, maar te red.” Daarop het hulle na ’n ander dorp vertrek. 
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9. Jesus stuur sewentig dissipels uit 
(Lukas 9:57–62) 

Op hierdie reis na Jerusalem het die Here sewentig dissipels voor Hom uit 

gestuur na elke stad en plek waar Hy sou kom. Hulle was gewone leerlinge van 

die Here en geen apostels nie. Hulle moes ook die evangelie verkondig en twee-

twee reis, soos die apostels vroeër moes doen. Terwyl die Here aan die sewentig 

hulle bevele gee wat om te doen, het Hy ook verwys na die stede van Galilea 

wat Hom verwerp het: “Wee jou, Gorasin; wee jou, Betsaida! want as in Tirus 

en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou 

hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. En jy, Kapernaüm, wat tot die 

hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word.” Vreeslik is 

dit as mense die woorde van die Here hoor, maar nie daarna luister nie. Dan 

ontvang hulle ’n swaarder oordeel. Die sewentig het met blydskap teruggekom 

en gesê: “Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam.” Maar die 

Here het vir hulle gesê: “Moenie bly wees dat die geeste julle onderworpe is 

nie, maar wees bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.” 

10. Die wyse en verstandiges en die kindertjies 
(Mattheus 11:25–30) 

Toe Jesus dit gesê het, kom daar in Hom ’n groot blydskap en Hy sê: “Ek loof 

U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir 

wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, 

want so was dit u welbehae. Alles is aan My oorgegee deur my Vader, en 

niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, 

behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na My toe, 

almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee. 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; want my juk is sag en my las is lig.” 
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Hoofstuk 59 Vrae oor hoofstuk 52–58 
1. Watter predikasie kan ons die “grondwet van die koninkryk van die 

hemele” noem? (Mat. 5–7) 

2. Waarom sê die Here Jesus dat die hoofman van Kapernaüm ’n groot geloof 

het? (Mat. 8:5–13) 

3. Het Jesus ook mag oor die dood? (Luk. 7:11–17) 

4. Waarom het Johannes die Doper getwyfel of Jesus die Christus is? (Mat. 

11:1–3) 

5. Waarom het die sondares wat Jesus se voete gesalf het, Hom baie 

liefgehad? (Luk. 7:47) 

6. Aan watter Godslastering het die Fariseërs hulle skuldig gemaak toe die 

Here ’n duiwelbesetene genees het? (Luk. 11:14–15) 

7. In watter opsig was die profeet Jona ’n teken van Jesus? (Mat. 12:38–42) 

8. Wat is ’n gelykenis? 

9. Wat was die doel van die gelykenisse? (Mat. 13:10–17) 

10. Wat beteken die vier soorte grond in die gelykenis van die saaier? (Mat. 

13:18–23) 

11. Waarom het die Here gemerk dat die vrou met bloedvloeiing Hom 

aangeraak het, terwyl die mense Hom verdring het? (Luk. 8:46) 

12. Waarom het Herodes vir Johannes die Doper laat doodmaak? (Mat. 14:1–

12) 

13. Waarom wou die Jode vir Jesus met geweld koning maak na die 

vermeerdering van die brode? (Joh. 6:14–15) 

14. Waarom het baie dissipels Hom hierna verlaat? (Joh. 6:6–60) 

15. Waarom het Jesus Hom hierna na eensame plekke teruggetrek? 

16. Wat is die suurdeeg van die Fariseërs (Mat. 16:5–12) 

17. Wat is die belydenis van Petrus? (Mat. 16:16) 

18. Wat bedoel die Here met die woorde: “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal 

Ek my gemeente bou”? (Mat. 16:18) 

19. Het Jesus vooraf vir sy dissipels gesê dat Hy sou ly en sterwe? (Mat. 

16:21) 

20. Waaroor het Moses en Elia op die berg van verheerliking met die Here 

gepraat? (Luk. 6:31) 

21. Het Jesus vooraf aan sy dissipels gesê dat Hy uit die dode sou opstaan? 

(Mat. 17:9) 
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Hoofstuk 60 Op die Loofhuttefees 
1. Die Loofhuttefees 

Met die Loofhuttefees het die volk hulle swerftog in die woestyn, na die uittog 

uit Egipte, herdenk. Dan moes hulle sewe dae lank in hutte woon wat van palm– 

en ander takke gemaak is. Die fees is ook as ’n dankfees of fees van die 

insameling van die oes gevier, want teen dié tyd was die oes heeltemal 

ingesamel. Verder het die volk met die fees in besonder gebid om reën vir die 

nuwe seisoen. 

2. Jesus op die fees 
(Johannes 7:10–36) 

Tydens hierdie fees was daar in Jerusalem ’n opstand teen die Romeinse 

goewerneur Pontius Pilatus. Die volk kon maar nie aan die harde juk van Rome 

gewoond raak nie, en veral die Galileërs het in opstand gekom. Pilatus het egter 

die opstand bloedig onderdruk. Die opstandige Galileërs was nog besig met 

hulle offers op die tempelplein, toe die soldate hulle oorval het en hulle bloed 

met hulle offers gemeng het. Die volk was nou verslae en moedeloos, en baie 

van hulle het na Jesus begin opsien. Sou Hy nie miskien nou na vore kom en sy 

koninkryk oprig nie? Dit was nog hulle laaste hoop. Hulle begin na Hom vra en 

na Hom soek, maar Hy was nog nie op die fees nie. Baie vra hulle af of Hy sou 

kom. Eindelik verskyn Jesus in die tempel, en dadelik vergader ’n menigte 

rondom Hom om na Hom te luister. Hulle verwonder hulle oor sy leer. Ander 

soek egter sy lewe , en die Here weet dat hulle net wag op ’n goeie geleentheid 

om Hom gevange te neem en aan te kla. 

3. Die Fontein van die lewe 
(Johannes 7:37–39) 

Die laaste en grootste dag van die fees het aangebreek. Vroeg in die môre was 

daar al ’n groot menigte by die tempel vergader. ’n Groep priesters, gevolg deur 

’n groot deel van die volk, gaan in ’n optog na die fontein van Siloam. Nadat 

een van die priesters ’n goue kruik met water gevul het, kom die optog terug na 

die tempel. Onder trompetgeskal word die water deur die priester by die altaar 

uitgegooi. Daarop lees iemand uit Jesaja 12:3: “En julle sal water skep uit die 

fonteine van heil.” Vir die Jode is die groot betekenis van die water uit die goue 

kruik die herinnering aan die water uit die rots in die woestyn. Op die laaste 

dag, toe die water by die altaar uitgegooi word, het Jesus uitgeroep: “As iemand 

dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: 

strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” Mense wat uit die ware 

Fontein van heil drink, sal self fonteine word, want die Heilige Gees maak sulke 

mense tot ’n lig en ’n seën in die wêreld. Die Jode begryp hierdie woorde nie, 

maar sommige sê tog dat Hy die Messias is. Daar kom toe tweedrag onder die 

skare oor Hom. Selfs die dienaars van die Fariseërs wat gekom het om Hom te 

vang, was so onder die indruk van sy woorde, dat hulle nie die moed gehad het 
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om Hom gevange te neem nie. Woedend vra die Fariseërs vir hulle: “Waarom 

het julle Hom nie gebring nie?” Die dienaars antwoord: “Nooit het ’n mens so 

gespreek soos hierdie mens nie.” Die Fariseërs sê vir hulle: “Julle is tog nie ook 

mislei nie! Het iemand uit die owerstes in Hom geglo, of uit die Fariseërs? Maar 

hierdie skare wat die wet nie ken nie, is vervloek.” Hoe vreeslik hoogmoedig 

was die Fariseërs nie! 

4. Die owerspelige vrou 
(Johannes 8:1–11) 

Die Here het die nag op die Olyfberg deurgebring, maar vroeg in die môre tref 

ons Hom weer in die tempel aan, besig om die volk te leer. Ineens word sy 

rustige gesprek deur ’n rumoer onderbreek. Daar kom ’n groep Fariseërs aan 

met ’n vrou wat hulle op ’n daad van egbreuk betrap het. Hulle weet dat die 

Here bekend is as ’n vriend van sondaars, en nou wil hulle Hom betrap op ’n 

oortreding van die wet van Moses. Die wet van Moses bepaal dat so ’n 

owerspelige vrou gestenig moes word. Skynheilig staan hulle in ’n kring om 

Hom met die vrou tussen hulle. Dan stel hulle listig hulle strik: “Meester, 

hierdie vrou is op ’n daad van egbreuk betrap. Die wet van Moses beveel om 

sulke vroue te stenig; maar U, wat sê U?” Die Here sien hulle haatlike doel. Hy 

bly doodstil en buk neer en skrywe met sy vinger op die grond. Hulle dink dat 

Hy nou in ’n hoek is; Hy is nou vasgevang. Nog sterker hou hulle aan dat Hy 

nou moes antwoord. Eindelik staan die Here weer regop en sê: “Laat die een 

van julle wat sonder sonde is, die eerste ’n klip op haar gooi.” Die wet van 

Moses eis naamlik ook dat die getuie eerste ’n klip moes gooi. Nou word die 

Fariseërs stil. Hulle gewete kla hulle aan, en een vir een verdwyn hulle 

stilletjies. Intussen het die Here weer neergebuk. Toe Hy eindelik weer regop 

kom , was al die Fariseërs weg. Net die vrou staan nog daar. Hy sê toe vir haar: 

“Waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?” Sy 

antwoord: “Niemand nie, Here.” En Jesus sê vir haar: “Ek veroordeel jou ook 

nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.” Ja, die Here veroordeel haar nie, maar 

Hy wys haar op die pad van die lewe. Sy moes haar sondige lewe laat staan. 

5. Die Lig van die wêreld 
(Johannes 8:12–59) 

Gedurende die Loofhuttefees is die tempelplein in die aande met groot lampe 

verlig. Dit moes vir die volk as ’n herinnering aan die vuurkolom dien wat 

snags hulle pad in die woestyn verlig het. So verlig die Here sy volk. Nou sê die 

Here Jesus vir hulle: “Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie 

in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.” Die Jode verwerp 

Hom egter as die lig van die wêreld. Hulle sê Hy getuig van Homself. 

Uiteindelik wou hulle Hom stenig, maar sy Vader beskerm Hom. Hoewel Hy 

tussen hulle deur loop, het niemand gewaag om Hom gevange te neem nie.  
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6. Genesing van die man wat blind gebore was 
(Johannes 9) 

In hierdie tyd het Jesus en sy dissipels op ’n Sabbat na die tempel gegaan. By 

een van die poorte van die tempel tref hulle ’n man aan wat blind was van sy 

geboorte af. Hy mog nie op die Sabbat bedel nie, maar miskien sou iemand tog 

aan hom iets ongevraagd gee. Toe hulle hom sien, vra die dissipels vir die Here: 

“Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?” 

Hulle meen dat hy blind is as gevolg van ’n groot sonde wat sy ouers of hy 

gedoen het. Hulle kon eenvoudig nie begryp hoekom hy vir sy ouers se sonde 

gestraf word nie. As hy, aan die ander kant, vir sy eie sonde boet, hoe kom dit 

dan dat hy van sy geboorte af blind is — nog voordat hy ’n groot sonde kon 

doen? Jesus antwoord egter: “Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; 

maar die werke van God moet in hom openbaar word.” Hy en sy ouers was wel 

sondaars, soos ons almal. Ons weet ook dat sommige sondes vreeslike gevolge 

het, maar die Here straf ons nie in dié lewe volgens ons sondes nie. Die ware 

oordeel word nog uitgestel. In die lewe van die gelowiges kom egter swaarkry 

en moeite om die werke van God te openbaar. By hierdie man sou dit in die 

besonder openbaar word, ook omdat die Here hom sou genees. Hy buk daarop 

neer en spuug op die grond en maak klei van die spuug wat Hy aan die oë van 

die blinde man smeer. Hy sê toe vir hom: “Gaan was jou in die badwater 

Siloam.” Die man gaan hom daar was, en die wonder gebeur: hy kon vir die 

eerste keer in sy lewe sien. 

7. Die Fariseërs en die blinde man 

Toe die man wat vroeër blind was, tuis kom, was sy bure verwonderd en vra 

hom hoe hy dan siende geword het. Hy antwoord: “Die man wat Jesus genoem 

word, het dit gedoen.” Hulle bring hom na die Fariseërs wat hom weer uitvra 

hoe sy oë geopen is en wie dit gedoen het. Van die Fariseërs sê vir hom: 

“Hierdie man kom nie van God nie, omdat Hy die Sabbat nie hou nie.” Ander 

het weer gesê dat dit duidelik ’n werk van God is. Die Fariseërs wou selfs die 

man nie glo dat hy vroeër blind was nie en het sy ouers ook laat roep. Sy ouers 

het getuig dat hy wel blind was van sy geboorte af. Eindelik vra hulle die man 

weer om te vertel hoe dit gebeur het. Hy antwoord hulle: “Waarom wil julle dit 

weer hoor? Julle wil tog nie ook sy dissipels word nie?” Hierop word hulle 

kwaad en skel hom uit, maar hy antwoord: “Dit is tog wonderlik dat julle nie 

weet of hierdie man uit God is nie, en Hy het my oë geopen. En ons weet dat 

God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godvresend is en sy wil doen, dié 

verhoor Hy.” Nou was die Fariseërs éérs regtig boos en het hom uit die 

sinagoge geban. Later kry die Here Jesus hom weer en vra vir hom: “Glo jy in 

die Seun van God?” Hy antwoord: “Wie is Hy, Here, dat ek in Hom kan glo?” 

Jesus sê vir hom: “Jy het Hom gesien; dit is Hy wat nou met jou spreek.” Toe sê 

hy: “Ek glo, Here!” En hy het Hom aanbid. So het hierdie man ook nou na die 

Lig van die wêreld gekom. 
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Hoofstuk 61 Verdere arbeid in Jerusalem 
1. ’n Vraag van ’n wetgeleerde 
(Lukas 10:25–29) 

Na afloop van die Loofhuttefees het die Here Jesus nog ’n tyd lank in Jerusalem 

gebly. Hy het ook die dorpe rondom Jerusalem soms besoek. Eendag kom daar 

’n wetgeleerde na Hom toe en vra: “Meester, wat moet ek doen om die ewige 

lewe te beërwe?” Hy stel die vraag om Jesus te versoek. Hy wou uitvind of 

Jesus ’n betroubare leraar was en Hom toets. Hy stel nie die vraag, omdat hyself 

die weg na die ewige lewe soek nie, want hy meen dat hy dit self goed ken, 

maar om ’n bietjie te sien wat die Here daarvan sou sê. Hy het gedink ’n mens 

moet goed doen, en dan verdien jy jou saligheid; hy het nie besef dat hyself ook 

’n verlore sondaar was wat alleen deur genade verlos moes word nie. Op sy 

vraag antwoord die Here: “Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?” Hierop sê 

die wetgeleerde: “Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou 

hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos 

jouself.” Toe sê Jesus vir hom: “Jy het reg geantwoord; doen dit en jy sal lewe.” 

Maar die man was nog nie tevrede nie. Hy soek nou ’n uitvlug en vra: “Wie is 

my naaste?” Oor dié vraag het die wetgeleerdes self baie gepraat. Die meeste 

van hulle was dit eens dat ’n heiden of ’n Samaritaan nooit ’n mens se naaste 

kon wees nie. Sulke mense hoef hulle nie lief te hê nie, maar hulle kon hulle 

haat en bestry. Hierop antwoord die Here dan met die gelykenis van die 

barmhartige Samaritaan. 

2. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan 
(Lukas 10:30–37) 

Op die vraag: “Wie is my naaste?” antwoord die Here: ’n Sekere man het 

afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom 

uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom halfdood lê. En by geval 

het ’n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant 

verby. En net so het ook ’n Leviet by die plek gekom en hom gesien en 

anderkant verbygegaan. Maar ’n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom 

afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy 

wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier 

gehelp en hom na ’n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende 

môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die 

herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige verdere onkoste wat jy nog meer 

mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie van hierdie drie, dink jy, was die 

naaste van hom wat onder die rowers verval het? Hierop antwoord die 

wetgeleerde: “Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het.” Toe sê Jesus vir 

hom: “Gaan en doen jy net so.” So toon die Here dat enigeen wat in nood is, aan 

watter volk hy ook al behoort, ons naaste is, en ons hom moet help. Dink net 

hoe onbarmhartig dit in die wêreld toegaan. Indien alleen priesters en Leviete 

met die pad verbygegaan het, sou die arme man langs die pad doodgegaan het. 
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’n Mens mag nie onverskillig staan teenoor iemand wat in nood is nie. So kan jy 

selfs, soos die priester en Leviet, iemand anders laat doodgaan. 

3. Martha en Maria 
(Lukas 10:38–42) 

Terwyl die Here hier in en rondom Jerusalem werk, kom Hy eendag in Betanië, 

’n klein dorpie net buite Jerusalem. Hier het Lasarus en sy twee susters, Martha 

en Maria, gewoon. Hulle al drie het in die Here geglo en Hom liefgehad. Die 

Here gaan na hulle huis waar hulle Hom met blydskap ontvang. Maria, die 

jongste suster, gaan sit by die voete van die Here en luister na sy woorde. Sy 

was gretig om alles te hoor wat die Here sê. Intussen spring Martha aan die 

werk om ’n lekker ete vir die Here en sy dissipels reg te maak. Sy doen dit met 

groot sorg en moeite. Sy kook en bak, loop heen en weer, sodat sy geen oomblik 

oor het om ook ’n bietjie te luister nie. Dit hinder haar dat haar suster so rustig 

aan die voete van die Here sit. Eindelik kom sy na die Here en sê vir Hom: 

“Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar 

dat sy my moet help.” Sy wou hê dat die Here moes sien hoe baie sy vir Hom 

doen en dat Maria niks doen nie. Maar die Here prys haar nie. Hy sê: “Martha, 

Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en 

Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.” 

Waarom doen Martha soveel moeite, soveel onnodige dinge? Die Here het nie 

gekom om lekker te eet nie, maar om iets te gee: sy evangelie gee Hy aan hulle. 

Maria luister en ontvang die skatte van die ewige lewe, terwyl Martha haar 

onnodig besig hou met dinge wat nagelaat kon word. 

4. Die herder en die skape 
(Johannes 10:1–29) 

In Kanaän was die herder en sy skape van ouds af bekend. Elke herder het sy 

trop skape gehad, waarmee hy bedags in die veld rondgetrek het. Teen die aand 

lei hy sy skape na ’n kraal in die veld. Hy gaan staan by die deur en laat hulle 

een vir een onder sy staf deurgaan om hulle te tel en op te let of hulle nie 

seerplekke aan hulle het nie. So kom verskillende troppe skape in dieselfde 

kraal of stal. Die volgende môre kom elke herder weer na die deur van die stal, 

en die deurwagter laat hulle toe om in te gaan en hulle eie skape uit te lei. 

Elkeen roep sy eie skape, en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 

’n vreemde nooit volg nie. Ja, die herder gee selfs aan elke skaap ’n naam, en 

wanneer ’n skaap hoor dat sy herder hom op die naam roep, dan luister hy en 

volg die herder. So kan ons die gelykenis van die herder en die skape verstaan 

wat die Here in Jerusalem aan die Jode vertel het. Hy het gesê: “Voorwaar, 

voorwaar Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar 

van ’n ander kant af inklim, hy is ’n dief en ’n rower. Maar hy wat by die deur 

ingaan, is ’n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop; en hy 

roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape 

uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy 
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stem ken. Hulle sal ’n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat 

hulle die stem van die vreemdes nie ken nie.” Die ware skaap van die Here 

Jesus, die goeie Herder, ken sy stem uit sy Woord en luister daarna en volg die 

Here. Die Jode het hierdie gelykenis nie verstaan nie; daarom het die Here dit 

vir hulle verder duidelik gemaak. 

5. Ek is die deur van die skape 

Die Here sê nou verder vir hulle: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die 

deur van die skape. Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered 

word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.” Alleen deur Jesus wat vir 

ons gely en gesterwe het en so vir ons sondes betaal het, kom ons in die 

koninkryk van die hemele. Daarom is Hy die deur van die skaapstal, waardeur 

ons, sy skape, moet ingaan. 

6. Ek is die goeie Herder 

Verder sê die Here vir hulle: “Ek is die goeie herder. Almal wat voor My gekom 

het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. Die dief 

kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en 

oorvloed kan hê. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurling sien 

die wolf kom en vlug en laat die skape staan, en die wolf vang hulle en jaag die 

skape uitmekaar. Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie 

geken. Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan 

hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, 

en dit sal wees een kudde, een herder.” Hierin sê die Here duidelik vir ons dat 

Hy sy lewe vir ons afgelê het en dat Hy nie alleen vir die Jode gekom het nie, 

maar ook vir die heidene: hulle is die ander skape wat nie van hierdie stal is nie. 

7. Op die fees van die tempelwyding 
(Johannes 10:22–39) 

Op die fees van die tempelwyding het die Jode feesgevier om te herdenk hoe 

Judas Makkab die tempel weer gereinig het, nadat hy die Siriërs uit die land 

verdryf het (kyk hfst. 42, § 6, bl. 113). Op hierdie fees was Jesus weer in 

Jerusalem, en die mense het om Hom saamgedrom in die pilaargang van 

Salomo. Die Jode vra Hom toe: “Hoe lank hou U ons in onsekerheid? As U die 

Christus is, sê dit vir ons ronduit.” In sy antwoord wys die Here hulle weer op 

sy gelykenis van die goeie herder. Hy sê vir hulle: “Ek het dit vir julle gesê, en 

julle glo nie. Die werke wat Ek doen in die Naam van my Vader, dié getuig van 

My. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê 

het. My skape luister na my stem, en Ek ken hulle en hulle volg My. En Ek gee 

hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en 

niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Ek en die Vader is een.” Die Jode 

verstaan nou duidelik dat Hy bedoel dat Hy die Seun van God is, maar dat hulle 

Hom nie erken nie, omdat hulle nie van sy skape is nie. Hulle was woedend en 

het klippe begin optel om Hom te stenig. Die Here sê toe vir hulle: “Baie goeie 
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werke het Ek julle getoon van my Vader. Oor watter een van die werke stenig 

julle My?” “Dit is nie oor ’n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor 

Godslastering en omdat U wat ’n mens is, Uself God maak,” antwoord hulle. 

Die Jode is reg om te sê dat ’n mens wat homself God noem, ’n godslasteraar is, 

maar Jesus is nie ’n gewone mens nie. Hy is tegelyk ook waaragtig God, en Hy 

kan Homself God noem. 

Hoofstuk 62 Laaste omswerwinge (1) 
1. Laaste omswerwinge 

Eindelik verlaat die Here Jerusalem, maar Hy gaan nie weer terug na Galilea 

nie. Hy reis met sy dissipels ooswaarts na die Jordaan en steek die Jordaan oor. 

Toe gaan Hy na Betábara, die plek waar Johannes die Doper vroeër gedoop het. 

Hier het Hy ’n tyd lank gebly en gepreek en baie het na Hom gekom en gesê: 

“Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van Hom 

gesê het, was waar.” En baie het daar in Hom geglo. 

2. Here, leer ons bid 
(Lukas 11:1–4) 

Eendag het die Here alleen gaan bid. Sy dissipels vra Hom daarna: “Here, leer 

ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het.” Hoe opmerklik is dit dat die 

dissipels Hom nou vra om hulle te leer bid. Hoe langer hulle by die Here gebly 

het, hoe beter het hulle begryp hoe min hulle nog weet. So is dit altyd: hoe 

nader ’n mens aan die Here lewe, hoe meer verstaan jy jou eie kleinheid en 

domheid, en dan vra jy altyd met groter verlange dat die Here jou moet leer. 

Aan die ander kant verwyt die Here hulle glad nie dat hulle nou nog so min 

weet nie, maar Hy sê vir hulle die “Onse Vader” voor. Dit beteken nie dat hulle 

altyd net die “Onse Vader” moet bid nie, maar dat hulle so eenvoudig en 

kinderlik moet bid soos Hy hulle geleer het. 

3. Gelykenis van die onbeskaamde vriend 
(Lukas 11:5–13) 

Hierna vertel die Here aan hulle ’n gelykenis om duidelik te maak hoe graag ons 

hemelse Vader ons gebede verhoor. Hy sê vir hulle: “Wie van julle sal ’n vriend 

hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê: ‘Vriend, leen my drie brode, 

want ’n vriend van my het van ’n reis by my aangekom, en ek het niks om aan 

hom voor te sit nie’ — en dié van binnekant sal antwoord en sê: ‘Moenie my 

lastig val nie; die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed; 

ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie’? Ek sê vir julle, al sou hy ook nie 

opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy 

onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel hy nodig het. En Ek sê vir julle: 

Bid en vir julle sal gegee word; soek en julle sal vind; klop en vir julle sal 

oopgemaak word. Watter vader sal vir sy seun ’n klip gee wanneer hy hom om 

brood vra. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te 
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gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan dié wat 

Hom bid.” 

4. Die maaltyd by die Fariseër 
(Lukas 11:37–54) 

Weer is die Here deur ’n Fariseër uitgenooi om by hom te kom eet. Die Fariseër 

het hom verwonder dat die Here nie eers sy hande was voordat Hy begin eet nie. 

Toe sê die Here vir hom: “Ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die 

beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid. Wee julle 

Fariseërs, julle gee tiendes van kruisement en wynruit en julle verwaarloos die 

reg en die liefde tot God.” So gaan die Here voort om in skerp woorde hulle 

sondes op te noem, terwyl hulle aan die ander kant allerlei uitwendige pligte en 

wette nakom. Hulle dink dat hulle die ewige lewe sal beërwe deur hande te was 

en tiendes en lang gebede, maar hulle vergeet die swaarste van die wet, naamlik 

om God en hulle naaste lief te hê. Hierna het die Fariseërs Hom nog skerper in 

die oog gehou en Hom probeer verstrik deur allerlei vrae, sodat hulle iets kon 

kry om Hom te beskuldig. 

5. Die gelykenis van die ryk dwaas 
(Lukas 12:13–21) 

Binne ’n kort tydjie was die Naam van Jesus oral in die omgewing van Betábara 

bekend. Eendag kom daar ’n man na Hom en sê vir Hom: “Meester, sê vir my 

broer dat hy die erfenis met my moet deel.” Die man het gesien dat Jesus ’n 

groot mag oor die mense het, en hy het gemeen dat Jesus sy mag kon gebruik 

om hom in sy gierigheid te bevoordeel. Die Here antwoord hom: “Mens, wie 

het My as regter en deler oor julle aangestel? Pas op vir die hebsug, want 

iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.” Hy vertel toe 

aan hulle hierdie gelykenis: “’n Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by 

homself geredeneer: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan 

insamel nie? Toe sê Hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, 

en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê: 

Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees 

vrolik! Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel 

van jou afeis; en wat jy gereed gemaak het, wie s’n sal dit wees? So gaan dit 

met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.” 

6. Die gelykenis van die onvrugbare vyeboom 
(Lukas 13:1–9) 

Hier by Betábara het party mense die Here herinner aan die Galileërs wat 

Pilatus op die Loofhuttefees doodgemaak het. Miskien wou hulle Hom waarsku 

dat Hy ook doodgemaak kon word indien Hy voortgaan om so reguit te praat. 

Die Here het hulle egter gewaarsku dat hulle nie moes dink dat die mense wat 

gedood is, sondiger as al die ander Galileërs was nie. “Nee,” sê Hy, “as julle 

julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.” Hy vertel toe aan hulle ’n 
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gelykenis om hulle te waarsku: “’n Man het ’n vyeboom gehad wat in sy 

wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry 

nie. Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie 

vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond 

nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog 

hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het. As hy dan vrugte 

dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.” So is die Joodse volk 

die vyeboom van die Here en die Here Jesus die tuinier. Drie jaar lank het Hy 

reeds by hulle vrugte gesoek en nie gekry nie. Hy sou nog aandag aan hulle 

bestee, maar indien hulle hulle nie bekeer nie, dan sou hulle uitgekap word. Die 

Here sou hulle as sy volk verwerp. 

7. Die genesing van ’n lam vrou 
(Lukas 13:10–17) 

Op ’n Sabbat was die Here in die sinagoge. En daar was ’n vrou wat agttien jaar 

lank ’n gees van krankheid gehad het, en sy was inmekaar getrek en glad nie in 

staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: “Vrou, jy 

is van jou krankheid verlos.” Hy lê die hande op haar, en sy het onmiddellik 

regop gestaan en God verheerlik. Die owerste van die sinagoge was nou kwaad 

en sê vir die volk: “Daar is ses dae waarop ’n mens behoort te werk; kom dan 

op dié dae en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie.” Die man was 

jaloers op die Here, omdat die groot skare na Hom luister, en hy soek nou iets 

teen die Here. Die Here antwoord hom egter: “Jou geveinsde, maak elkeen van 

julle nie op die Sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te 

laat drink nie? Maar hierdie vrou wat ’n dogter van Abraham is, wat die Satan 

— dink daaraan! — agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band 

op die Sabbatdag verlos word nie?” Dit het sy teëstanders laat skaam kry toe Hy 

dit sê. 

8. Die nou poort 
(Lukas 13:22–30) 

In hierdie tyd het die Here weer ’n reis na Jerusalem onderneem. Miskien was 

dit nadat Hy gehoor het dat Lasarus in Betanië siek was. Op die pad vra iemand 

vir Hom: “Here, is die wat gered word, min?” Hierop antwoord die Here: “Stry 

hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sal probeer om in te gaan en 

sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis die deur gesluit het 

en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, 

maak vir ons oop — sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle 

vandaan is nie. Dan sal julle begin sê: Ons het in U teenwoordigheid geëet en 

gedrink, en U het op ons strate geleer. En Hy sal sê: Ek ken julle nie! Gaan weg 

van My, al julle werkers van die ongeregtigheid! Daar sal geween wees en 

gekners van die tande.” Ja, die poort waardeur ons ingaan tot die koninkryk van 

die hemele, is nou, baie nou! Dit kos van ons om onsself te verloën, om onsself 

te kruisig en alleen na die wil van die Here te vra. 
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9. Jesus teen Herodes gewaarsku 
(Lukas 13:31–35) 

Nog op dieselfde dag kom daar van die Fariseërs na Hom toe en sê vir Hom: 

“Gaan weg en vertrek hiervandaan, want Herodes wil U om die lewe bring.” 

Hierdie Fariseërs wou graag hê dat die Here uit die land moes weggaan, omdat 

Hy vir hulle lastig was, en daarom probeer hulle om Hom met Herodes skrik te 

maak. Hy sê vir hulle: “Gaan vertel daardie jakkals: Kyk, Ek dryf duiwels uit en 

maak gesond, vandag en môre, en op die derde dag is Ek klaar. Maar Ek moet 

verder gaan na Jerusalem, want dit kan nie gebeur dat ’n profeet buite Jerusalem 

omkom nie.” Daarop bars die Here uit in ’n droewige klag oor Jerusalem: 

“Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur 

is, stenig, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak, soos ’n hen haar 

kuikens onder die vlerke, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes 

gelaat.” Jerusalem wou hom nie tot die Here Jesus bekeer nie, en daarom sou 

die inwoners verwerp en hulle stad verwoes word. 

Hoofstuk 63 Laaste omswerwinge (2) 
1. Die genooides en die voorste plekke 
(Lukas 14:1–14) 

Jesus was weer op ’n Sabbat by ’n Fariseër aan tafel. Hy merk toe hoe die 

vername gaste binnekom en hoe hulle hulle haas om die voorste plekke in te 

neem. Daarop sê Hy vir hulle: “Wanneer jy deur iemand na ’n bruilof uitgenooi 

is, moenie die voorste plek inneem nie, ingeval daar nie miskien een wat 

waardiger is as jy uitgenooi is nie. Hy wat julle uitgenooi het, kan miskien vir 

jou sê: Maak plek vir hierdie man. Dan sal jy met skaamte die agterste plek 

inneem.” Die Here bedoel natuurlik hiermee dat ’n mens altyd nederig moet 

wees en bereid moet wees om die minste te wees. Verder sê Hy vir die man wat 

Hom genooi het: “Wanneer jy ’n maaltyd hou, moenie jou vriende en familie 

nooi nie, sodat hulle jou nie miskien eendag ook weer uitnooi en jy vergelding 

ontvang nie. Maar nooi armes en verminktes en kreupeles en blindes, en jy sal 

gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou 

vergeld word in die opstanding van die regverdiges.” Ook hiermee gee die Here 

aan ons ’n algemene reël om goed te doen sonder om iets terug te verwag. 

2. Die gelykenis van die groot maaltyd 
(Lukas 14:15–24) 

Naderhand sê een van die wat saam met Hom aan tafel was, vir Hom: “Salig is 

hy wat brood eet in die koninkryk van die God.” Hy wou graag wys hoe vroom 

hy is, maar die Here antwoord hom met ’n gelykenis: ’n Sekere man het ’n 

groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. Toe die maaltyd gereed was, 

stuur hy sy dienskneg na die genooides om vir hulle te sê: “Kom, want alles is 

nou gereed.” En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste 

het vir hom gesê: Ek het ’n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan 
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om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En ’n ander een het gesê: Ek het 

vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En ’n 

ander een het gesê: Ek het ’n vrou getrou, en daarom kan ek nie kom nie. So het 

al die genooides verskonings gehad. In werklikheid was hulle nie verhinder om 

te kom nie. Die gasheer was baie kwaad toe hy dit hoor, en het vir sy kneg gesê: 

Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en 

verminktes en kreupeles hier in. Toe daar nog plek was, is die dienskneg weer 

gestuur om nog ander te nooi, sodat die saal vol kon word. Hierdie gelykenis 

wys in die eerste plek op die Jode wat deur die Here genooi word om in sy Seun 

Jesus Christus te glo. Toe hulle verskonings maak en nie na Jesus kom nie, het 

die Here sy knegte, die apostels en sendelinge, na die heidene gestuur om hulle 

uit te nooi. Vandag is ons die genooides wat die Here na sy maaltyd uitnooi, en 

ons mag nie verskonings maak nie. Ons het nooit rede om te weier as die Here 

ons roep nie, maar altyd rede om dadelik te kom. Anders sal die Here ons ook 

naderhand verwerp en ander na sy maaltyd roep. 

3. Die Fariseërs en die tollenaars 

Die Fariseërs was nie alleen verbaas omdat die Here met ongewaste hande eet 

en op die Sabbat mense genees nie, maar hulle was ook verbaas en ontevrede, 

omdat Hy vriendelik omgaan met die tollenaars en sondaars wat na Hom toe 

kom. Volgens die voorskrifte van hulle wette moes ’n mens sulke mense vermy, 

anders maak jy jouself onrein. Op hierdie aanklag van die Fariseërs antwoord 

die Here met drie gelykenisse: die verlore skaap, die verlore penning en die 

verlore seun. 

4. Die gelykenis van die verlore skaap 
(Lukas 15:1–7) 

“Watter man onder julle,” sê die Here vir die Fariseërs, “wat honderd skape het 

en een van hulle verloor, laat nie die nege-en-negentig in die woestyn staan en 

gaan agter die een wat verlore is totdat hy dit kry nie? En as hy dit kry, sit hy dit 

met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en 

bure bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap 

gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die 

hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege-en-negentig 

regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.” 

5. Die gelykenis van die verlore penning 
(Lukas 15:8–10) 

Die Here gaan verder en sê vir hulle: “Watter vrou wat tien pennings het, as sy 

een penning verloor, steek nie ’n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig 

totdat sy dit kry nie? En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue 

bymekaar en sê: Wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek 

verloor het. So is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat 

hom bekeer.” 
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6. Die gelykenis van die verlore seun 
(Lukas 15:11–32) 

Om nog verder die blydskap van die Here te toon oor een sondaar wat hom 

bekeer, het Jesus vir hulle nog ’n gelykenis vertel: ’n Man het twee seuns gehad. 

Die jongste van hulle het vir sy vader gesê: Vader, gee my die deel van die 

eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Kort daarna 

het die jongste seun sy besittings geneem en weggereis na ’n ver land. Daar het 

hy deur ’n losbandige lewe sy eiendom verkwis. Toe hy alles deurgebring het, 

kom daar ’n groot hongersnood in die land, en hy het begin gebrek ly. Hy 

verhuur hom toe aan een van die burgers van die land wat hom veld toe stuur 

om varke op te pas. Hy was so honger dat hy verlang het om van die peule te eet 

wat vir die varke gegee is, maar niemand het dit aan hom gegee nie. Eindelik 

het hy begin nadink en tot homself gekom. Dit was asof hy ineens besef hoe 

groot sy ellende is, en hy sê by homself: Hoe baie huurlinge van my vader het 

oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal na my vader gaan en vir 

hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer 

werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. En hy 

het opgestaan en na sy vader gegaan. 

Toe hy nog ver aankom het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry en 

gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Die seun sê vir hom: Vader, ek 

het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun 

genoem te word nie. Sy vader antwoord hom nie eens nie, maar sê vir sy 

diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ’n ring vir sy 

hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat 

ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer 

lewendig geword; en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik 

word. 

Hoe bly is ons hemelse Vader nie as daar een afgedwaalde seun of dogter na 

Hom toe terugkom nie. Ja, want die vader in die gelykenis is ons hemelse 

Vader, en die verlore seun is elke afgedwaalde sondaar wat tot bekering kom. 

7. Die oudste seun 

Eintlik was daar nog ’n verdwaalde seun in hierdie gelykenis. Dit is die oudste 

seun. Die Here vertel verder: Die vader se oudste seun was in die veld toe sy 

broer tuis aangekom het. Toe hy terugkeer huis toe en musiek en beurtsange 

hoor, roep hy een van die diensknegte en vra hom wat dit beteken. Dié sê toe vir 

hom: U broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy 

hom gesond teruggekry het. Die seun is dadelik kwaad en wou nie binnegaan 

nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom om in te kom. Sy antwoord is egter: Ek 

dien u al soveel jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit ’n 

bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe 

hierdie seun van u kom wat u goed deurgebring het, het u vir hom die 

vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom: Kind, jy is altyd by my, en al wat 
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myne is, is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou 

was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. 

Die Fariseërs kon begryp dat hulle soos die oudste seun was. Hulle was nie bly 

oor die verlore sondaars en tollenaars wat na die Here toe kom nie, maar het 

daaroor kwaad geword. 

Hoofstuk 64 Laaste omswerwinge (3) 
1. Boodskap van Lasarus se siekte 
(Johannes 11:1–44) 

Lasarus, die broer van Martha en Maria van Betanië, het ernstig siek geword. 

Terwyl Jesus nog oorkant die Jordaan by Betábara was, het die twee susters aan 

Hom ’n boodskap gestuur en gesê: “Here, hy vir wie U liefhet, is siek.” Toe 

Jesus dit hoor, sê Hy: “Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die 

heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.” 

Hy het egter nog twee dae in Betábara gebly en daarna eers aan sy dissipels 

gesê: “Laat ons na Judea gaan.” Die dissipels waarsku Hom: “Rabbi, die Jode 

het onlangs probeer om U te stenig, en wil U nou weer daarheen gaan?” Die 

Here Jesus het hulle egter laat verstaan dat sy tyd nog nie aangebreek het nie. 

“Lasarus, ons vriend, slaap; maar Ek gaan om hom wakker te maak,” sê Hy. Sy 

dissipels sê toe: “Here, as hy slaap, sal hy gesond word.” Maar toe sê Hy vir 

hulle ronduit: “Lasarus is dood. Maar Ek is bly om julle ontwil dat ons nie daar 

was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan.” Hierop sê Thomas 

vir die ander dissipels: “Laat ons ook gaan om saam met Hom te sterwe.” 

Daarop het hulle na Betanië vertrek. 

2. Martha en Maria 

’n Mens kan maklik in een dag van Betábara na Betanië reis, maar die Here het 

tydsaam gereis en op die pad gepreek en wonders gedoen, soos ons in die vorige 

hoofstuk gesien het. Toe Hy eindelik in Betanië aankom, was Lasarus al vier 

dae in die graf. In Betanië was Jesus bekend, en gou het ’n boodskap by Lasarus 

se susters, Martha en Maria, aangekom dat die Here op pad was. Martha staan 

haastig op en gaan Hom tegemoet. Maria het egter in die huis bly sit. Toe 

Martha by Hom kom, sê sy vir Hom: “Here, as U hier gewees het, sou my broer 

nie gesterf het nie.” Die Here sê vir haar: “Jou broer sal opstaan.” Sy antwoord: 

“Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.” Jesus sê vir 

haar: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook 

gesterwe. Glo jy dit?” Sy antwoord: “Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die 

Seun van God, wat in die wêreld sou kom.” Nadat sy dit gesê het, gaan sy gou 

huis toe en sê stilletjies vir Maria: “Die Meester is hier en Hy roep jou.” Maria 

gaan toe gou na die Here. Toe sy by Hom kom, val sy voor Hom neer en sê: 

“Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.” Toe die Here 

sien hoe sy en die Jode ween, het Hy self ook bewoë geword en geween. Die 

Jode sê toe: “Kyk, hoe lief het Hy hom gehad.” 
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3. “Lasarus, kom uit!” 

Op sy vraag waar hulle Lasarus neergelê het, het hulle gesê: “Here, kom kyk.” 

Toe hulle by die graf kom, het die Here weer baie bedroef geword. Die graf was 

’n spelonk wat met ’n groot klip toegemaak was. Toe Jesus hulle vra om die 

klip weg te neem, sê Martha: “Here, hy ruik al, want hy is al vier dae dood.” 

Jesus sê vir haar: “Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van 

God sien nie?” Hulle neem toe die steen weg. Jesus het daarop sy oë opgeslaan 

en gesê: “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het; en Ek het geweet dat U My 

altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, 

sodat hulle kon glo dat U My gestuur het.” Daarop roep Hy met ’n groot stem: 

“Lasarus, kom uit!” En hy het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke 

gebind, en sy gesig was toegedraai met ’n doek. Jesus sê vir hulle: “Maak hom 

los en laat hom gaan.” 

4. Die Fariseërs hou raad om Jesus om te bring. 
(Johannes 11:45–53) 

Die opwekking van Lasarus het groot opskudding onder die Jode verwek. Baie 

het in Hom geglo; ander het dit aan die Fariseërs gaan vertel. Hulle het toe die 

Joodse Raad of Sanhedrin bymekaar geroep. Vir hulle was die groot vraag: Wat 

moet ons doen? Jesus doen baie tekens, en as Hy so voortgaan, sou die hele 

volk naderhand in Hom glo. Dit kan lei tot ’n opstand teen die Romeine, en die 

Romeine sou hulle land en nasie albei afneem. Kajafas, die hoëpriester, sê 

eindelik: “Julle weet niks nie en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat 

een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie.” Min het hy 

geweet dat hy nou besig was om te profeteer, soos dit ’n ware hoëpriester pas, 

dat Jesus vir die volk sou sterwe. Hierop besluit die Raad dat Jesus moet sterwe. 

Nou soek hulle net ’n sterk aanklag teen Hom en ’n geleentheid om Hom 

gevange te neem. 

5. Jesus na Efraim 
(Johannes 11:54–57) 

Jesus se tyd was egter nog nie daar nie, daarom het Hy hom teruggetrek uit 

Jerusalem en na ’n klein dorpie Efraim in die noorde van Judea gegaan. So sit 

Hy sy omswerwinge voort. 

6. Gelykenis van die onregverdige bestuurder 
(Lukas 16:1–15) 

In hierdie tyd het Jesus weer ’n gelykenis aan sy dissipels vertel: Daar was ’n 

ryk man wat ’n bestuurder gehad het; en hy is by hom aangekla dat hy sy 

besittings verkwis. Hy laat hom toe roep en sê vir hom dat hy nie meer 

bestuurder kan wees nie, omdat hy so onregverdig was. Hy het die huurders van 

sy heer te veel laat betaal en het hard en streng opgetree; daarom het die 

huurders hom by sy heer aangekla. Van die hoë huurgelde het hy dan vir 

homself gehou. Hy moes nou na sy kantoor gaan en sy boeke gaan haal om aan 
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sy heer voor te lê. Dié man dink toe na en laat al die huurders van sy heer een 

vir een roep. Hy laat hulle gou die skuldbewyse aan sy heer verander, sodat 

hulle nou elkeen volgens die bewyse minder skuld. So wen hy dadelik al die 

huurders se guns, sodat hulle hom kon help wanneer hy nie meer werk en ’n 

inkomste sou hê nie. Die huurders het dadelik vir die heer vertel hoe ’n goeie 

bestuurder die man is — hy het nou hulle guns gewen — en die heer het hom 

nie meer ontslaan nie. Hierdie man dien nou vir ons as ’n voorbeeld, nie in sy 

oneerlikheid nie, maar omdat hy vooruitgesien het. Hy sou oor ’n paar uur 

ontslaan word en het die tyd gebruik om vir hom vriende te maak. Ons is almal 

bestuurders van die Here wat aardse goed aan ons sorg toevertrou het. Ons geld 

en goed, “die onregverdige Mammon” (só noem die Here die geld), moet ons 

gebruik om vir ons vriende te maak wat ons eenmaal in die hemelse heerlikheid 

kan verwelkom. As ons eendag voor die regterstoel van die hemelse Regter 

verskyn, sal hierdie vriende ons prys. 

7. Die gelykenis van die ryk man en Lasarus 
(Lukas 16:19–31) 

Nog ’n gelykenis het die Here vertel: Daar was ’n ryk man wat purper en fyn 

linne gedra het en elke dag vrolik en weelderig gelewe het. By sy poort het ’n 

arm bedelaar met die naam van Lasarus gelê. Hy was vol swere, sodat selfs die 

honde gekom en sy swere gelek het. Hy het verlang na die krummels wat van 

die ryk man se tafel afval, maar die ryk man het nie daaraan gedink om dit aan 

hom te gee nie. Toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die 

boesem van Abraham. Hy was toe saam met Abraham in die hemel. Die ryk 

man het ook gesterwe en het in die helse smarte gekom. Daar uit sy smarte sien 

hy vir Abraham en Lasarus van ver af. Hy roep na Abraham en vra hom om 

Lasarus te stuur, sodat hy die punt van sy vinger in die water kon steek en sy 

tong natmaak, want hy ly smarte in die vlam. Maar Abraham antwoord: “Kind, 

onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die 

slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Lasarus kan ook nie by jou 

kom nie, want tussen ons is ’n groot kloof.” Die ryk man vra toe: “Ek bid u dan, 

vader, om hom na my vader se huis te stuur en my vyf broers te waarsku, sodat 

hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.” Maar Abraham sê: “Hulle 

het Moses en die profete; laat hulle na dié luister.” Hy antwoord: “Nee, vader 

Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.” 

Maar hy sê vir hom: “As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle 

nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.” Die Here het aan 

ons sy Woord gegee, en daarna moet ons luister. As ons daarna nie luister nie, 

sal niks anders ons beweeg om te glo en ons te bekeer nie — selfs nie iemand 

wat uit die dood opstaan nie. 
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8. Gelykenis van die onregverdige regter 
(Lukas 18:1–8) 

Hy het verder aan hulle ’n gelykenis vertel met die oog daarop dat ’n mens 

gedurig moet bid en nie moedeloos word nie: Daar was ’n regter in ’n stad wat 

God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. In die stad was ook ’n weduwee 

wat gedurig na hom gekom het en vir hom gesê het: “Doen aan my reg teenoor 

my teëparty.” ’n Tyd lank wou hy nie na haar luister nie; maar daarna het hy by 

homself gesê: “Al vrees ek God ook nie en ontsien geen mens nie, tog sal ek, 

omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik 

kom en my in die gesig slaan nie.” Hoor wat die onregverdige regter sê! Sal 

God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie? En 

Hy is daarby lankmoedig en nie onregverdig nie. Ja, Hy sal reg doen, maar as 

die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind? 

9. Gelykenis van die Fariseër en die tollenaar 
(Lukas 15:9–14) 

Nou vertel die Here ’n gelykenis met die oog op die mense wat hulle bo ander 

verhef en dink dat hulle goed en regverdig voor God is: Twee manne het na die 

tempel opgegaan om te bid, die een ’n Fariseër en die ander ’n tollenaar. Die 

Fariseër gaan staan (waar die mense hom kon sien en hoor) en bid by homself 

so: “O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie — rowers, 

onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in 

die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry.” En die tollenaar het ver weg 

gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors 

geslaan en gesê: “O God, wees my, sondaar genadig!” Hierdie laaste een het 

regverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself 

verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Die 

Fariseër is die mens wat dink dat hy goed is en dit opnoem, terwyl hy neersien 

op ander en hulle slegte eienskappe kan opsom. Die tollenaar ken sy eie sondes 

en swakhede goed en bely dit voor die Here. Hy ontvang dan ook vergewing. 

10. Genesing van tien melaatses 
(Lukas 17:11–19) 

Dit lyk asof die Here nou van die dorpie Efraim af verder noord gereis het, deur 

Samaria, tot op die grens van Galilea. Hiervandaan het Hy omgedraai na 

Jerusalem. Hier het tien melaatse manne Hom by die ingang van ’n sekere dorp 

tegemoet gekom en tot Hom geroep: “Jesus, Meester, wees ons barmhartig!” Hy 

sê vir hulle: “Gaan vertoon julle aan die priesters.” Die priesters moes naamlik 

vasstel of hulle werklik genees is. Onderwyl hulle weggaan, het hulle rein 

geword. Een van hulle draai toe om en kom na die Here om Hom te dank en 

God te verheerlik. Hy was ’n Samaritaan. Jesus sê: “Het tien nie rein geword 

nie? Waar is dan die ander nege? Was daar niemand onder hulle wat omgedraai 

het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie?” Daarom sê Hy vir 

die Samaritaan: “Staan op en gaan; jou geloof het jou gered.” Die Samaritaan se 
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geloof is gesien uit sy dankbaarheid. Geloof sonder dankbaarheid is 

ondenkbaar. 
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Hoofstuk 65 Vrae oor hoofstuk 60–64 
1. Waarom sê die Here dat ’n mens soos ’n kindjie moet word om die 

koninkryk van die hemele te beërwe? (Mat. 18:3, 4) 

2. Hoe dikwels moet ’n mens jou naaste vergewe? (Mat. 18:21, 22) 

3. Waarvoor het Jesus na die aarde gekom? (Luk. 9:55, 56) 

4. Waarom het die Here die stede van Galilea vervloek? (Mat. 11:20–24) 

5. Gee die Here altyd aan ons rus van aardse stryd en lyding? (Mat. 11:25–

30) 

6. Waarom het Pilatus die bloed van die Galileërs met hulle offers gemeng? 

(Luk. 13:1–5) 

7. Wie is die bron van die lewende water? (Joh. 7:37, 38) 

8. Waarom mag ons nie oor ons naaste oordeel nie? (Joh. 8:7) 

9. Wie is die lig van die wêreld? (Mat. 8:12) 

10. Wat moet ons doen, omdat ons in die Lig glo? (Mat. 5:14–16) 

11. Wie is die goeie herder? (Joh. 10:11) 

12. Wat is die kenmerke van ’n skaap van die goeie herder? (Joh. 10:27) 

13. Wat leer ons uit die gelykenis van die barmhartige Samaritaan? (Luk. 

10:30–37) 

14. Waarom moet die Here ons leer om te bid? (Luk. 11:1–13) 

15. Wat is die nou poort waardeur ons ingaan in die koninkryk van die 

hemele? (Luk. 11:24; lees hierby Mat. 16:24 en Joh. 3:3) 

16. Watter drie gelykenisse handel oor die verlore sondaars? (Luk. 15) 

17. Waarom het die Joodse Raad na die opwekking van Lasarus besluit om 

Jesus dood te maak? (Joh. 11:48, 49) 

18. Waarom sal die mense hulle nie bekeer nie, al sou iemand uit die dode 

opstaan? (Luk. 16:27–31) 

19. Waaraan weet die mense dat ons dissipels van Jesus is? (Joh. 13:34, 35) 

20. Waarom sê die Here dat die tollenaar in die gelykenis geregverdig na sy 

huis toe is en die Fariseër nie? (Luk. 18:9–14) 
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Hoofstuk 66 Jesus se laaste reis na Jerusalem 
1. Die vraag oor die skeibrief 
(Mattheus 19:2–12; Markus 10:2–12) 

Die tyd van die Paasfees was op hande. Vir die laaste keer onderneem die Here 

met sy dissipels die reis na Jerusalem. Hierdie keer reis Hy openlik saam met 

die ander feesgangers. Die volk wat veral uit Galilea saam met Hom gereis het, 

was geesdriftig. Groot menigtes het hom vergesél. In hulle harte lewe 

verwagtinge: Gaan Hy nou miskien sy koningskap uitroep en Israel verlos van 

die gehate Romeine? Daar is ook Fariseërs onder die skare. Hulle soek nog ’n 

geleentheid om Hom met strikvrae in ’n hoek te dryf en kom weer met ’n vraag 

na Hom: “Is dit ’n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei?” 

Hy antwoord: “Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die 

begin af man en vrou gemaak het nie? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen 

mens skei nie.” Hulle sê vir Hom: “Waarom het Moses dan beveel om ’n 

skeibrief te gee en van haar te skei?” Hy antwoord hulle: “Moses het vanweë 

die hardheid van julle harte julle toegelaat om van julle vroue te skei; maar van 

die begin af was dit nie so nie.” 

2. Jesus seën die kindertjies 
(Mattheus 19:13–15; Markus 10:13–16; Lukas 18:15–17) 

Na hierdie ernstige gesprek kom daar ’n sonnige toneeltjie op Jesus se weg. 

Daar kom moeders na Hom toe wat Hom vra om hulle kindertjies aan te raak. 

Die dissipels bestraf die moeders. Die Here se werk is tog veels te ernstig om 

nou aandag aan kindertjies te gee. Die Here sê egter vir hulle: “Laat die 

kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die 

koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van 

God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” En Hy het sy 

arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. 

3. Die ryk jong man 
(Mattheus 19:16–30; Markus 10:17–31; Lukas 18:18–30) 

Nadat Jesus die kindertjies geseën het, verlaat Hy die huis waarin hulle was. 

Toe Hy op die pad uitgaan, hardloop daar ’n jong man na Hom toe en val op sy 

knieë voor Hom en vra: “Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe 

te beërwe?” Jesus antwoord: “Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, 

behalwe Een, naamlik God.” Die Here Jesus is ook goed, want Hy is die Seun 

van God, maar die jong man het Hom bloot as ’n gewone mens beskou. Hy het 

gedink dat enige mens so goed soos die Here kon wees. Die Here sê toe verder 

vir hom: “Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, 

jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort 

doen nie; eer jou vader en jou moeder.” Die jong man antwoord: “Meester, al 

hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.” Met liefde kyk Jesus hom aan en 

sê vir hom: “Een ding kom jy kort — gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit 
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aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op 

en volg My.” Die eis was egter te swaar vir die jong man, want hy was baie ryk 

en het bedroef weggegaan. Sy besittings was vir hom ’n afgod waarop hy 

vertrou het en waarvan hy nie kon afsien nie. Toe sê Jesus vir sy dissipels: “Hoe 

swaar is dit vir dié wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te 

gaan. Dit is makliker vir ’n kameel om deur die oog van ’n naald te gaan as vir 

’n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.” Verslae vra sy dissipels 

toe vir mekaar: “Wie kan dan gered word?” Maar Jesus het hulle aangekyk en 

geantwoord: “By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie; want by God is 

alle dinge moontlik.” 

4. Die gelykenis van die arbeiders in die wingerd 
(Mattheus 20:1–16) 

Nadat die jong man hulle verlaat het, het Petrus vir die Here gesê: “Kyk, ons het 

alles verlaat en U gevolg.” Hierop antwoord Jesus: “Julle wat My gevolg het, 

sal veel meer ontvang in die nuwe lewe as wat julle geoffer het. Maar baie wat 

eerste is, sal laaste wees en wat laaste is, eerste.” Want die koninkryk van die 

hemele is soos ’n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir 

sy wingerd te huur. Hy kom met hulle ooreen om teen ’n penning op ’n dag te 

werk en stuur hulle in sy wingerd. Teen nege-uur gaan hy weer en kry ledige 

arbeiders op die mark. Ook húlle huur hy met die belofte dat hy aan hulle sou 

betaal wat reg is. So huur hy weer om twaalfuur ’n groep en om drie-uur en 

selfs om vyfuur die middag. Die aand word hulle geroep om hulle loon te 

ontvang. Hy begin by die laastes wat maar een uur gewerk het, en betaal hulle 

elk een penning. Die ander meen toe dat hulle meer sou ontvang, maar hulle kry 

ook elk net ’n penning. Hulle murmureer toe en sê: “Hierdie laastes het net een 

uur gewerk, en u het hulle gelyk behandel met ons wat die las van die dag en die 

hitte gedra het.” Die huisheer antwoord egter: “Ek doen aan julle geen onreg 

nie. Ek het immers met julle ooreengekom om julle ’n penning te betaal. Neem 

julle loon en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan julle. Of 

staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie?” “So sal die 

wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar 

min uitverkies.” 

5. Jesus kondig weer sy lyde aan 
(Mattheus 20:17–19; Markus 10:32–34; Lukas 18:31–34) 

Hulle nader Jerusalem nou, en Jesus neem sy dissipels eenkant en sê vir hulle: 

“Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal oorgelewer word 

aan die owerpriesters en skrifgeleerdes; en hulle sal Hom tot die dood 

veroordeel en Hom oorlewer aan die heidene om Hom te bespot en te gésel en 

te kruisig; en op die derde dag sal Hy opstaan.” 
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6. Die vraag van Salomé 
(Mattheus 20:20–28; Markus 10:35–45) 

Die Here se dissipels kon maar nie begryp wat Hy met sy dood en opstanding 

bedoel nie. Hulle verwag nog maar ’n aardse koninkryk, en die moeder van 

Johannes en Jakobus, Salomé, kom nou na die Here toe met ’n versoek. Sy buig 

ootmoedig voor Hom, en Hy vra vir haar: “Wat wil jy hê?” Sy antwoord: “Sê 

dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan u regter– en een 

aan u linkerhand.” Maar Jesus sê vir haar en haar seuns: “Julle weet nie wat 

julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstons gaan drink, en gedoop 

word met die doop waarmee Ek gedoop word?” Hulle sê vir Hom: “Ons kan.” 

Hy sê vir hulle: “Dis waar, my beker sal julle drink, en met die doop waarmee 

Ek gedoop word, sal julle gedoop word; maar om te sit aan my regter– en aan 

my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur 

my Vader berei is.” Hiermee bedoel die Here dat sy dissipels ook later vir Hom 

sou ly en vervolg word ter wille van sy Naam en selfs doodgemaak word. 

Die ander dissipels was baie kwaad toe hulle hoor van die versoek van die twee 

broers, want hulle het seker gedink dat die ereplekke aan ander van hulle 

toekom. Jesus roep hulle toe na Hom en sê vir hulle: “Julle weet dat die 

owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag 

uitoefen; maar so moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle 

groot wil word, moet julle dienaar wees. Net so het die Seun van die mens nie 

gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys 

vir baie.” 

7. Die twee blindes van Jerigo 
(Mattheus 20:29–34; Markus 10:46–52; Lukas 18:35–43) 

Op sy reis na Jerusalem moes die Here deur Jerigo gaan. Toe Hy Jerigo ingaan, 

terwyl ’n groot menigte Hom volg, sit daar twee blindes langs die pad. Een van 

hulle se naam was Bartimeüs, die seun van Timeüs. Toe hulle hoor dat dit Jesus 

is wat verbygaan, roep hulle: “Wees ons barmhartig, Seun van Dawid!” Die 

mense rondom Jesus word kwaad en maak die bedelaars stil. Die skare is nou 

haastig om in Jerusalem te kom en te sien wat Jesus gaan doen. Hulle verwag 

dat Hy iets groots gaan doen. Die twee manne roep egter al harder. Eindelik 

gaan die Here staan en vra: “Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?” Hulle 

antwoord: “Here, dat ons oë geopen mag word.” En Jesus het hulle innig 

jammer gekry en hulle oë aangeraak, en dadelik kon hulle sien, en hulle het 

Hom gevolg. 

8. Saggeüs 
(Lukas 19:1–10) 

In Jerigo was ’n ryk tollenaar met die naam Saggeüs wat die Here graag wou 

sien toe hy hoor dat Hy deur Jerigo op reis was. Saggeüs was egter klein van 

persoon en kon nie naby Hom kom nie. Hy hardloop toe vooruit en klim in ’n 
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wildevyeboom, sodat hy Hom kon sien wanneer Hy verbykom. Toe Jesus by die 

boom kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: “Saggeüs, maak gou en klim 

af, want Ek moet vandag by jou tuis gaan.” Hy klim toe gou uit die boom en 

neem die Here na sy huis. Die ander Jode was verontwaardig dat die Here by so 

’n onwaardige “hond” tuisgaan. Saggeüs self was egter maar net dankbaar en sê 

vir die Here: “Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek 

iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.” Jesus is diep ontroer deur 

hierdie woorde en sê: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, 

aangesien hierdie man ook ’n seun van Abraham is. Want die Seun van die 

mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.” 

9. Die gelykenis van die ponde 
(Lukas 19:11–27) 

Die dissipels lewe nou in verwagting dat Jesus, wanneer Hy in Jerusalem kom, 

sy koninkryk gaan oprig. Daarop vertel die Here aan hulle ’n gelykenis om aan 

te toon dat Hy hulle sou verlaat en later eers sou terugkeer by sy wederkoms op 

die wolke van die hemel. Hy het gesê: “’n Man van hoë geboorte het na ’n ver 

land gereis om vir homself ’n koningskap te ontvang. Hy gee toe aan tien van sy 

diensknegte elkeen een pond om mee handel te dryf terwyl hy weg sou wees. 

Maar sy medeburgers het hom gehaat en ’n gesantskap agter hom aangestuur 

om te sê: ‘Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie’.” Hier 

het die Here natuurlik die Jode in gedagte wat Hom verwerp het. Toe die man 

terugkom, nadat hy koning geword het, roep hy die diensknegte bymekaar om te 

hoor wat hulle met sy geld verdien het. Die eerste een sê: “Meneer, u pond het 

tien ponde wins gemaak.” En hy sê vir hom: “Mooi so, goeie dienskneg; omdat 

jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede.” So het die 

tweede een se pond vyf ponde by verdien, en sy heer stel hom aan oor vyf stede. 

’n Ander een kom toe en sê: “Meneer, hier is u pond wat ek in ’n doek weggesit 

het; want ek was bang vir u omdat u ’n strawwe man is; u neem weg wat u nie 

uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie.” Toe sê hy vir hom: “Uit jou 

mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg. Jy het geweet dat ek ’n strawwe man 

is; waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit 

met rente ingevorder het.” Hy sê toe aan dié wat daar staan: “Neem die pond 

van hom weg en gee dit aan hom wat tien ponde het.” Die omstanders maak nog 

beswaar, want die man het alreeds tien ponde — meer as enigeen van die ander. 

Maar die koning sê: “Aan elkeen wat het, sal gegee word, maar van hom wat 

nie het nie, sal weggeneem word ook wat hy het.” Daarna reken die koning af 

met die manne wat nie wou hê dat hy koning moes word nie. Hulle word voor 

hom doodgeslaan. So sal ook die vyande van die Here Jesus geoordeel word. 

En toe Hy dit gesê het, gaan Hy vooruit op weg na Jerusalem. Dit is asof die 

Here nou haastig word om in Jerusalem te kom, waar Hy veroordeel moes 

word, omdat sy tyd naby was. 
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Hoofstuk 67  “Sion, kyk jou Koning kom na jou…” 
1. In Betanië   
(Johannes 12:1) 

Ses dae voor die Pasga het Jesus in Betanië aangekom. Dit was op ’n Vrydag, 

die dag voor die Sabbat, en Hy het die Sabbat in Betanië oorgebly. Die skare 

wat Hom gevolg het, is vooruit na Jerusalem waar hulle Hom met 

opgewondenheid ingewag het. Hulle kon sien dat Hy een of ander groot gebeure 

in vooruitsig het, en hulle het gedink dat Hy nou openlik gaan optree en die 

koningskap aanvaar soos hulle van die Messias verwag. Op Sondagmôre, die 

eerste dag van die nuwe week, maak Jesus Hom gereed om na Jerusalem te 

gaan. 

2. Die intog in Jerusalem 
(Mat. 21:1–11; Mark. 11:1–11; Luk. 19:29–44; Joh. 12:12–19) 

Van Betanië af volg die Here die pad oor Betfage, ’n klein dorpie teen die 

Olyfberg. Voordat Hy Betfage bereik, stuur Hy twee van sy dissipels vooruit 

daarheen met die opdrag: “Gaan in die dorp reg voor julle; en as julle daar 

inkom, sal julle ’n eselsvul vind wat vasgemaak is waar geen mens ooit op gesit 

het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra: Waarom maak 

julle hom los? — moet julle vir hom sê: Die Here het hom nodig.” Die twee 

dissipels het gegaan en dit net so gekry soos Hy gesê het, en die vul gebring. 

Die eienaar het geen beswaar gehad toe hy hoor dat die Here hom nodig het nie. 

Hulle lê toe van hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. Sommige gooi 

hulle klere voor Hom op die pad en neem palmtakke en ander takke waarmee 

hulle Hom toewuif. Eindelik nader hulle die afdraande van die Olyfberg, en die 

menigte begin toe om God met groot blydskap te prys deur te roep: “Hosanna 

vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! 

Hosanna in die hoogste hemele!” Sommige van die Fariseërs uit die skare sê vir 

Hom: “Meester, bestraf u dissipels!” Hy antwoord: “Ek sê vir julle, as hulle 

swyg, sal die klippe uitroep.” Toe Hy naby die stad kom en dit sien, het Hy 

daaroor geween en gesê: “As jy tog maar die dinge wat tot jou vrede dien, 

geweet het! Maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae kom dat jou 

vyande jou sal omsingel. Hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond 

verpletter, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het 

nie.” Hoe bitter was dit vir Hom om te dink dat hierdie volk wat Hy liefhet, 

verwerp sou word, omdat hulle Hom nie wou erken nie. Hierdie intog in 

Jerusalem was ’n vervulling van die profesie van Sagaria: “Verheug jou 

grootliks, o dogter van Sion. Kyk jou Koning kom na jou toe; regverdig en ’n 

oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel — op ’n jong esel, die vul van ’n 

eselin” (Sag. 9:9). 
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3. Die verdorde vyeboom 
(Mattheus 21: 18–22; Markus 11:12–14, 20–26) 

Die Sondagmiddag het die Here weer met sy dissipels teruggegaan na Betanië 

waar hulle die nag oorgebly het. Die volgende môre, toe hulle weer op pad was 

na Jerusalem, sien die Here ’n vyeboom vol blare, en Hy loop daarheen om ’n 

vrug te soek, omdat Hy honger was. Dit was ongewoon vir ’n vyeboom om 

hierdie tyd van die jaar vol blare te wees, en die Here het daaraan toe ook vrugte 

verwag, maar Hy kon niks kry nie. Jesus sê toe vir die vyeboom: “Laat niemand 

ooit weer van jou ’n vrug eet nie.” Toe Jesus en sy dissipels die volgende dag 

weer daar verbykom, was die vyeboom reeds verdor en dood. Hierdie vyeboom 

dien as ’n voorbeeld vir die Joodse volk wat wel baie groen blare het, maar geen 

ware vrugte nie. Hoewel hulle skynbaar baie vroom was, het die ware geloof en 

bekering ontbreek. Toe Petrus die volgende dag die verdroogde boom sien, sê 

hy: “Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog.” Jesus 

antwoord: “Julle moet geloof in God hê. Elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou 

op en werp jou in die see — en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, 

sal gebeur — hy sal verkry net wat hy sê. Alles wat julle in die gebed vra, glo 

dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.” 

4. Tweede reiniging van die tempel 
(Mattheus 21:12–17; Lukas 19:45–48; Markus 11:15–19) 

Toe Jesus die Maandagmôre in die tempel kom, was Hy weer, soos vroeër, 

verontwaardig oor die handel wat daarin gedryf word. Hy jaag die kopers en 

verkopers uit, keer die tafels van die geldwisselaars en duiweverkopers om en 

sê vir hulle: “Is daar nie geskrywe: My huis moet ’n huis van gebed genoem 

word nie? Maar julle het dit ’n rowerspelonk gemaak.” Die owerpriesters en 

Skrifgeleerdes het nou ernstig gesoek hoe Hom kon ombring, maar hulle was 

bang vir Hom, omdat die skare verslae was oor sy leer. Die skare het geglo dat 

Hy ’n groot profeet was, en die owerstes was bang vir die skare. 

5. Gelykenis van die twee seuns 
(Mattheus 21:23–32) 

Die owerpriesters en ouderlinge van die volk kom nou na Jesus en vra Hom: 

“Deur watter gesag doen U hierdie dinge?” Hulle bedoel die tempelreiniging. 

Jesus antwoord: “Ek sal julle ook een ding vra, en as julle dit vir My sê, sal Ek 

julle vraag ook beantwoord. Die doop van Johannes, waar was dit vandaan, uit 

die hemel of uit die mense?” Nou was die owerstes in verleentheid, want as 

hulle sê dat dit uit die mense is, dan sou die skare ontevrede wees, want hulle 

het Johannes as ’n groot profeet erken. Sê hulle egter uit die hemel, dan sou Hy 

kon vra: “Waarom het julle hom dan nie geglo nie?” Daarom antwoord hulle 

maar: “Ons weet nie.” Hierop sê die Here: “Dan vertel Ek ook nie deur watter 

gesag Ek hierdie dinge doen nie.” 
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Daarop gaan die Here voort om vir hulle ’n gelykenis te vertel: ’n Man het twee 

kinders gehad en sê vir die eerste: “Kind, gaan werk vandag in my wingerd.” En 

hy antwoord: “Ek wil nie.” Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy 

na die tweede gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord: “Ja, heer.” 

Maar hy het tog nie gaan werk nie. Wie van die twee het die wil van hulle vader 

gedoen? Die Skrifgeleerdes antwoord: “Die eerste.” Jesus sê vir hulle: 

“Voorwaar Ek sê vir julle, die tollenaars en sondaars gaan julle voor in die 

koninkryk van God. Want Johannes het gekom in die weg van geregtigheid, en 

julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die sondaars het hom geglo. 

En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie.” So het 

die tollenaars wat vir die Here gesê het: “Ons wil nie” tog tot bekering gekom, 

maar die Fariseërs wat altyd oor hulle vroomheid gepraat het, kom tog nie 

waarlik sover om hulle te bekeer en die wil van hulle Vader te doen nie. 

6. Gelykenis van die landbouers 
(Mattheus 21:33–46; Markus 12:1–12; Lukas 20:9–18) 

Deur nog ’n ander gelykenis lê die Here die sonde van sy volk bloot: Daar was 

’n man wat ’n wingerd geplant het. Hy het dit omhein, ’n parskuip daarin 

gemaak en ’n wagtoring gebou. Daarna het hy dit aan landbouers verhuur en op 

reis gegaan. Toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die 

landbouers om sy deel van die vrugte te ontvang. Maar die landbouers het een 

van sy diensknegte geslaan, ’n ander een doodgemaak en ’n ander een gestenig. 

Toe hy weer ander diensknegte stuur, het hulle met hulle net so gemaak. Oplaas 

het hy sy eie geliefde seun na hulle gestuur met die hoop dat hulle sy seun sou 

ontsien. Maar toe die landbouers hom sien, het hulle besluit om hom dood te 

maak, om so sy erfdeel in besit te kry. Hulle neem hom en werp hom buite die 

wingerd en maak hom dood. Hoe sou die eienaar van die wingerd en vader van 

die seun dan nie met die bose wreedaards handel nie? 

Hy sou hulle doodmaak en die wingerd aan ander mense verhuur. Jesus sê toe 

vir hulle: “Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers 

verwerp het, dit het ’n hoeksteen geword. Daarom sê Ek vir julle: Die 

koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ’n volk gegee word wat die 

vrugte daarvan sal dra.” Nou was die owerstes woedend en het probeer om Hom 

in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare omdat dié Hom vir ’n 

profeet gehou het. 

7. Gelykenis van die bruilof 
(Mattheus 22:1–14; Lukas 14:16–24) 

Op dieselfde dag het die Here weer ’n gelykenis vertel wat baie ooreenkom met 

die gelykenis van die groot maaltyd wat Hy tydens sy omswerwinge vertel het 

(vergelyk hfst. 63 § 2, bl. 191). Die koninkryk van die hemele is soos ’n koning 

wat ’n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die 

genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Hy stuur weer 

ander diensknegte met die boodskap: “Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste 
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en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.” Maar 

sommige het hulle nie daaraan gesteur nie en elkeen het met sy eie sake 

voortgegaan. Ander het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. 

Die koning het daarop die moordenaars se stad aan die brand gesteek en die 

moordenaars omgebring. Daarop sê hy vir sy diensknegte: “Die bruilof is wel 

gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan na die kruispaaie en 

nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.” Hulle het toe uitgegaan, en die 

bruilofsaal het vol gaste geword; slegtes sowel as goeies. Toe die koning ingaan 

om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan het nie. 

Hy sê vir hom: “Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed aan?” 

En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: “Bind sy hande 

en sy voete, neem hom en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal 

geween wees en gekners van die tande. Want baie is geroep, maar min 

uitverkies.” 

In hierdie gelykenis toon die Here weer aan hoe Hy verwerp is deur die Jode 

wat die genooides van die Here was; hoe hulle sy profete doodgemaak het en 

uiteindelik deur God verwerp sou word. Dan word die heidene na die bruilof 

genooi, maar onder hulle is ook mense wat nie ’n bruilofskleed aan het nie. Dit 

sien op die mense wat uitwendig aan die kerk behoort, maar tog nie werklik in 

Jesus glo nie. Hulle meen dat hulle sy kleed van geregtigheid nie nodig het nie. 

Hoofstuk 68 Laaste twisgesprek van die Jode 
1. Die vraag oor die belasting 
(Mattheus 22:15–22; Markus 12:13–17; Lukas 20:20–26) 

Die Fariseërs hou nou weer saam raad hoe hulle Hom in sy woorde kon verstrik. 

Hulle stuur van hulle dissipels saam met Herodiane na Hom toe. Die Herodiane 

was ondersteuners van koning Herodes. Ewe onskuldig sê hulle: “Meester, ons 

weet dat U waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en U aan niemand 

steur nie, want U sien nie die persoon van mense aan nie — sê dan vir ons: Is 

dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie?” Jesus sien hulle 

boosheid. Hulle het gehoop dat Hy iets sou sê wat Hom voor die owerheid 

skuldig sou maak. Daarom sê Hy: “Geveinsdes, waarom versoek julle My? Wys 

My ’n geldstuk.” Hulle bring vir Hom ’n penning. Toe sê Hy: “Wie se beeld en 

opskrif is hierop?” Hulle antwoord: “Die keiser s’n.” Daarop sê Hy vir hulle: 

“Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.” 

Die Here leer gehoorsaamheid aan die owerheid, maar ook eerbied vir God. 

Verslae moes die geveinsdes Hom verlaat. Weer het Hy nie in hulle valstrik 

geloop nie. 

2. Die Sadduseërs en die opstanding 
(Mattheus 22:23–33; Markus 12:18–27; Lukas 20:27–40) 

Nou probeer die Sadduseërs weer ’n keer om Jesus vas te vra. Hulle het nie 

geglo aan die opstanding van die dode nie. Hulle sê vir Hom dat Moses beveel 
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het dat ’n man met sy broer se vrou moes trou indien die broer sterwe voordat 

hy kinders het. Daar was nou ’n geval waar sewe broers na mekaar met 

dieselfde vrou getrou het, maar elkeen het gesterwe voordat hy kinders gehad 

het. Eindelik het die vrou ook gesterwe. Wie se vrou sou sy nou wees in die 

opstanding? Jesus antwoord: “Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en 

ook nie die krag van God nie. In die opstanding trou hulle nie, maar is soos 

engele van God in die hemel. God is die God van Abraham, Isak en Jakob. God 

is nie ’n God van die dooies nie, maar van die lewendes.” Hiermee bedoel Jesus 

dat Abraham, Isak en Jakob nog lewe, omdat die Here hulle in sy Woord so 

noem. 

3. Die groot gebod 
(Mattheus 22:34–40; Markus 12:28–34) 

Vir die laaste keer probeer die Fariseërs om Jesus met woorde te verstrik: Na 

hulle raad gehou het, kom ’n wetgeleerde na die Here met die vraag: “Meester, 

wat is die groot gebod in die wet?” 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. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou 

naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die 

profete.” 

4. Die Christus die Seun van Dawid 
(Mattheus 22:41–46; Markus 12:35–37; Lukas 20:41–44, Sien ook Ps. 110 

en 2 Sam. 7) 

Hierna vra die Here vir die Fariseërs: “Wat dink julle van die Christus? Wie se 

Seun is Hy?” Hulle antwoord: “Dawid s’n.” Hy sê vir hulle: “Hoe is dit dan dat 

Dawid Hom in die Gees Here noem as hy sê: Die Here het tot my Here 

gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van 

u voete?” Hierop kon hulle nie antwoord nie. Hulle kon nie verstaan hoe die 

Christus die Seun van Dawid kan wees en tog ook tegelykertyd die Seun van 

God kan wees nie. Hierna het hulle nie meer gewaag om vir die Here vrae te 

stel nie, maar aan die ander kant het hulle Hom nog meer gehaat en ’n 

geleentheid gesoek om Hom dood te maak. 

5. Jesus vervloek die Skrifgeleerdes en Fariseërs 
(Mattheus 23; Markus 12:38–40; Lukas 20:45–47) 

Na al hierdie gesprekke waarin die Jode probeer het om Hom met woorde te 

verstrik, begin die Here nou met strengheid en skerp woorde sy oordeel oor die 

Fariseërs en Skrifgeleerdes uitspreek. Hulle vyandskap teen Hom en sy 

evangelie is duiwels en wreed. Hulle skynheiligheid en sondige lewe lê Hy 

bloot en sê vir hulle elke keer: “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, 

geveinsdes… Julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense en 

gaan self ook nie in nie… Julle eet die huise van weduwees op en doen vir die 

skyn lang gebede… Julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en 
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die swaarste van die wet laat julle na: die reg en die barmhartigheid en die trou. 

Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, 

julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk… Slange, addergeslag, hoe 

sal julle die oordeel van die hel ontvlug?” Daarna sê die Here dat die oordeel 

oor hulle en Jerusalem kom: “Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete 

doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders 

bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, 

en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat.” Dit is die 

toekomsverwagting vir die Jode en Jerusalem — verwerping en verwoesting. 

6. ’n Stem uit die hemel 
(Johannes 12:20–50) 

In Jerusalem was daar op die Paasfees ook Grieke wat in God geglo het en vir 

die fees daarheen gekom het. Sommige van hulle kom na Jesus se dissipel, 

Filippus, en vra hom of hulle die Here kon sien. Filippus en Andreas vertel dit 

aan Jesus. Jesus antwoord egter: “Die uur het gekom dat die Seun van die mens 

verheerlik moet word. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel 

nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel 

vrug.” Hiermee bedoel die Here dat sy tyd om te sterwe, gekom het en dat Hy 

eers moes sterwe voordat Hy ook Verlosser vir die heidene sou word. Hy kon 

nou nog nie met die Grieke praat nie — dit sou sy apostel later doen. Verder sê 

Jesus: “Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sê? Vader, red My uit hierdie uur. 

Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u Naam.” Daar 

word toe ’n stem uit die hemel gehoor wat sê: “Ek het dit verheerlik en Ek sal 

dit weer verheerlik.” Die skare was verbaas oor die stem, maar die Here sê vir 

hulle: “Hierdie stem het nie om My ontwil gekom nie, maar om julle ontwil.” 

Voorts het Hy hulle geleer dat Hy nog ’n klein tydjie by hulle sou wees en dat 

hulle in Hom, as die lig van die wêreld, moes glo. 

7. Die klein gawe van die arm weduwee 
(Markus 12:41–44; Lukas 21:1–4) 

Op dieselfde dag het Jesus by ’n geleentheid regoor die skatkis in die tempel 

gaan sit. Hy kyk hoe die feesgangers geld in die skatkis gooi. Daar kom toe ’n 

arm weduwee wat twee geldstukkies, die waarde van een oortjie (’n kwart sent), 

ingooi. Toe roep Hy sy dissipels na Hom toe en sê: “Hierdie arm weduwee het 

meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit 

hulle oorvloed ingegooi; maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy 

gehad het, haar hele lewensonderhoud.” 

Hoofstuk 69 Jesus oor sy wederkoms 
1. Die profetiese rede 
(Mattheus 24; Markus 13; Lukas 21:5–36) 
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Teen die aand vertrek die Here en sy dissipels uit die tempel, en sy dissipels 

wys Hom op die mooi geboue van die tempel wat skitter in die aandson. Die 

Here sê toe vir hulle: “Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een 

klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie.” Later het Hy op 

die Olyfberg gaan sit en op ’n vraag van sy dissipels oor wanneer hierdie dinge 

sal gebeur en wat die teken van sy koms en van die voleinding van die wêreld 

sal wees, het Hy hulle van die toekoms begin vertel. 

2. Die groot verdrukking wat kom 

Jesus sê vir hulle: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my 

Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. Julle sal 

hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Die een nasie sal teen die ander opstaan 

en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes 

en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van 

die smarte.” 

3. Verdrukking van die kerk 

“Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur 

al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. En baie valse profete sal 

opstaan en baie mense mislei. Die liefde van die meeste sal verkoel, maar wie 

volhard tot die einde toe, sal gered word. 

4. Die rampe eers oor Jerusalem en later oor die hele wêreld 

“Wanneer julle die gruwel van verwoesting sien staan in die heiligdom (die 

tempel), dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet 

nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie 

omdraai om sy klere weg te neem nie. Bid dat julle vlug nie in die winter of op 

die Sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos 

daar van die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal 

wees nie. Daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot 

tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te 

mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy 

is in die woestyn — moenie uitgaan nie. Want soos die weerlig uit die ooste 

uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens 

wees.” 

5. Die tekens van die wederkoms van die Here Jesus 

“En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy 

blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al 

hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. En dadelik na die verdrukking 

van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee 

nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud 

word. En dan sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel kom met 

groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, 
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en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die einde van 

die hemele af tot die ander einde daarvan.” 

6. Wees waaksaam 

Met die wederkoms van die Here sal dit wees soos in die dae van Noag en Lot. 

Hulle sal eet en drink, trou en in die huwelik uitgee, koop en verkoop en dit nie 

verstaan voordat die Here onverwags op die wolke verskyn nie. Dan sal daar 

twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. 

Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word 

verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Om nog 

verder sy dissipels te vermaan om waaksaam te wees, vertel die Here hulle drie 

gelykenisse oor die einde van hierdie wêreld. 

7. Die gelykenis van die tien jong meisies 
(Mattheus 25:1–13) 

Die Here stel sy kerk wat op sy wederkoms wag, voor as tien jong meisies wat 

by ’n bruilof wag op die koms van die bruidegom. Hulle wag met brandende 

lampe. Vyf van hulle het voorsorg getref deur ekstra olie in kanne saam met 

hulle te bring, ingeval hulle lampe miskien sou doodgaan. Die ander vyf het 

gemeen dat dit onnodige moeite was. Naderhand het al tien vaak geword en aan 

die slaap geraak. Middernag word hulle wakker van ’n geroep: “Daar kom die 

bruidegom; gaan uit hom tegemoet!” Toe bemerk die dwase meisies wat nie 

ekstra olie het nie, dat hulle lampe doodgaan. Hulle vra vir die verstandiges om 

vir hulle van hulle olie te gee, maar die verstandiges sê dat hulle liewer self 

moes gaan koop, want daar sal nie genoeg vir hulle almal wees nie. En 

onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Die verstandiges 

het saam met hom in die feessaal gegaan en die deure is gesluit. Toe die vyf 

dwase meisies later kom en aan die deur kop en roep dat die bruidegom vir 

hulle moes oopmaak, antwoord hy: “Ek ken julle nie.” “Waak dan, omdat julle 

die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie!” sluit die 

Here sy gelykenis af. 

8. Die gelykenis van die talente 
(Mattheus 25:14–30) 

Hierdie gelykenis kom baie ooreen met die gelykenis van die ponde wat die 

Here vroeër aan hulle vertel het (vgl. hfst. 66 § 9, bl. 193). Toe ’n man op reis 

gaan, het hy aan drie van sy diensknegte van sy geld toevertrou om mee te 

woeker terwyl hy weg sou wees. Die eerste een ontvang vyf talente; ’n ander 

een twee en die laaste een een talent. By sy terugkoms roep hulle meester hulle 

om rekenskap te gee van sy goed wat hy aan hulle toevertrou het. Die een wat 

vyf talente ontvang het, bring tien terug, want hy het nog vyf by verdien. Sy 

heer prys hom: “Mooi so, goeie en getroue slaaf, oor weinig was jy getrou, oor 

veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.” Die een wat twee 

gehad het, het ook daarmee twee by verdien, en sy heer prys hom net so. Die 
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derde een kom egter met die verskoning dat hy geweet het dat sy heer ’n harde 

meester is en dat hy dit daarom nie gewaag het om met die talent handel te dryf 

nie. Hy het die talent in die grond begrawe en bring dit nou weer net so terug. 

Sy heer sê vir hom: “Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek 

hardvogtig is, daarom moes jy my talent by die wisselaars gestort het, sodat ek 

dit met rente kon ontvang. Neem die talent van hom weg en gee dit vir die een 

wat tien het, want aan elkeen wat het, sal gegee word; maar van hom wat nie het 

nie, sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose slaaf uit in die 

buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.” 

9. Die gelykenis van die skape en die bokke 
(Mattheus 25:31–46) 

By sy wederkoms sal die Here die mense van mekaar skei soos ’n herder sy 

skape en bokke van mekaar skei: die skape aan sy regterhand en die bokke aan 

sy linkerhand. Dan sal Hy vir die skape sê: “Kom, julle geseëndes van my 

Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is. Want Ek het honger gehad en 

julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad en julle het My te drinke gegee; Ek 

was ’n vreemdeling en julle het My herberg gegee; Ek was naak en julle het My 

geklee; Ek was siek en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle 

het na My gekom.” Dan sal die regverdiges antwoord: “Here, wanneer het ons 

U honger gesien en gevoed; of dors en te drinke gegee?” Hulle kon nie eens 

onthou wanneer hulle aan Hom in sy nood goed gedoen het nie. Dan antwoord 

die Koning: “Vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van 

hierdie broeders van My, het julle dit ook aan My gedoen.” Nou sê die Koning 

vir die bokke: “Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei 

is vir die duiwel en sy engele. Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te 

ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek 

was ’n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het 

My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.” 

Dan sal hulle antwoord: “Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ’n 

vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?” Hierop 

antwoord die Koning: “Vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie 

geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.” 

Hoofstuk 70 Jesus vier Paasfees 
1. Die besluit van die Sanhedrin 
(Mattheus 26:1–5; Markus 14:1, 2; Lukas 22:1, 2) 

Die Dinsdag het verbygegaan, en dit het Woensdag geword. Nou sê die Here vir 

die eerste keer vir die dissipels wanneer Hy sou sterwe: “Julle weet dat oor twee 

dae die Pasga kom, dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te 

word.” Op dieselfde dag het die Joodse Raad of Sanhedrin ook ’n vergadering 

in die paleis van Kajafas, die hoëpriester, gehou. Hulle het daar besluit om Jesus 

dood te maak, maar het gesê: “Nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer 



188 

 

onder die volk kom nie.” Min het hulle geweet dat dit juis op die Paasfees moes 

wees, omdat Jesus soos die paaslam vir ons sondes geslag moes word. 
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2. Die maaltyd in Betanië 
(Mattheus 26:6–13; Markus 14:3–9; Johannes 12:1–8) 

Waarskynlik nog op hierdie selfde Woensdag het Jesus se vriende vir Hom ’n 

maaltyd in die huis van Simon, die melaatse, in Betanië berei. Lasarus en sy 

twee susters was ook daar; Lasarus was saam aan tafel en Martha het die gaste 

bedien. Toe die maaltyd al aan die gang was, kom Maria ook binne met ’n fles 

kosbare nardussalf. Sy breek die nek van die fles en gooi van die salf op Jesus 

se hoof. Daarna salf sy ook sy voete en droog dit met haar hare af. In groot 

verering en dankbaarheid het sy haar Here gesalf, maar sy dissipels, veral Judas 

Iskariot, vind dit nie goed nie. “Waarom die vermorsing; die salf kon ’n mens 

vir driehonderd pennings verkoop en die geld vir die armes gegee het?” is Judas 

se opmerking. Hy het die geldbeurs gedra en het van die geld vir homself 

geneem — ook van die driehonderd pennings kon ’n groot deel weer in sy sak 

verdwyn het. Jesus sê egter vir hulle: “Laat haar staan. Sy het ’n goeie werk aan 

My gedoen met die oog op my begrafnis. Want die armes het julle altyd by 

julle, maar My het julle nie altyd nie. Voorwaar Ek sê vir julle: Oral waar 

hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word 

van wat sy gedoen het.” 

3. Die loon van die verraad 
(Mattheus 26:14–16; Markus 14:10, 11; Lukas 22:3–6) 

Nou het Judas Iskariot genoeg van Jesus en sy geselskap gehad. Hy gaan na die 

owerpriesters en sê: “Wat wil u my gee, en ek sal Hom aan u oorlewer?” Hulle 

weeg vir hom dertig silwerstukke af — dit is die prys van ’n slaaf. Vir Judas is 

dit egter genoeg om sy Here daarvoor te verkoop. Van toe af het hy ’n goeie 

geleentheid gesoek om Hom oor te lewer. So het die Satan in Judas gevaar. 

4. Voorbereiding vir die Paasmaaltyd 
(Mattheus 26:17–30; Markus 14:12–16; Lukas 22:7–13) 

Donderdag het aangebreek. Dit was die eerste dag van die ongesuurde brode. 

Die aand word die Paasmaaltyd gehou, en daarna moes die volk dan sewe dae 

lank net ongesuurde brode eet. Jesus sê vir Petrus en Johannes: “Gaan berei die 

Pasga vir ons, dat ons dit kan eet.” Hulle vra vir Hom: “Waar wil U hê moet ons 

dit berei?” Hy antwoord: “Kyk, as julle in die stad ingaan, sal ’n man julle 

ontmoet wat ’n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle 

moet vir die eienaar van die huis sê: Die Meester vra u — waar is die kamer 

waar Ek die Pasga met my dissipels kan eet. En hy sal julle ’n groot bovertrek 

wys wat reggemaak is; daar moet julle dit berei.” En hulle het gegaan en dit 

gevind soos Hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei. 

5. Opening van die maaltyd 

Toe die eerste drie sterre die aand aan die hemel sigbaar was, is daar by die 

tempel drie maal op silwer trompette geblaas as teken dat die dag verby was en 

die groot dag van die Paasfees begin het. Jesus en sy orige tien dissipels gaan 
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toe na die bovertrek waar Petrus en Johannes alles gereed gemaak het vir die 

maaltyd. Nadat hulle aan tafel gegaan het, sê Jesus: “Ek het baie sterk daarna 

verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat Ek ly. Want Ek sê vir julle: Ek 

sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is 

nie.” Nadat Hy gedank het, neem Hy toe die eerste beker en sê vir hulle: “Neem 

dit en deel dit onder julle; want Ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die 

wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie.” 

6. Jesus was sy dissipels se voete 
(Johannes 13:2–20; Lukas 22:24–27) 

Volgens die gebruik van die Jode staan die huisvader na die eerste beker op om 

sy hande te was. Toe Jesus opstaan om dit te doen, merk Hy dat sy dissipels 

besig is met ’n woordestryd oor wie van hulle die vernaamste is; wie moes die 

eervolste plek aan tafel inneem. Hy sê hieroor niks nie, maar doen nou iets 

waardeur Hy hulle ’n onvergeetlike les leer. Hy trek sy bo-klere uit en omgord 

Hom met ’n linnedoek soos ’n slaaf. Daarna gooi Hy water in ’n bak en begin 

sy dissipels se voete te was, terwyl Hy dit met die doek afdroog. Hulle was 

doodstil; te skaam en verbaas om iets te sê. Toe Hy by Petrus kom, sê dié vir 

Hom: “Here, gaan U my voete was?” Jesus antwoord: “Wat Ek doen, begryp jy 

nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan.” Petrus sê vir Hom: “U sal my voete in 

der ewigheid nie was nie!” Jesus antwoord hom: “As Ek jou nie was nie, het jy 

geen deel aan My nie.” Hierop sê Petrus: “Here, nie net my voete nie, maar ook 

die hande en die hoof.” Maar die Here antwoord: “Hy wat gewas is, het niks 

anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein; en julle is rein 

maar nie almal nie.” Ja, die Here het geweet wie Hom sou verraai; daarom sê 

Hy dat nie almal rein is nie. Nadat Hy weer gaan sit het, het Hy aan hulle 

duidelik gemaak wat die betekenis van die voetwassing is. Hulle moes nou 

mekaar se voete was en die nederigste werk vir mekaar doen en nie probeer om 

oor mekaar te heers nie. Hy sluit sy woorde af met die droewige opmerking: 

“Ek spreek nie van julle almal nie — Ek weet wie Ek uitverkies het — maar dat 

die Skrif vervul kan word: Hy wat saam met My brood eet, het die hakskeen 

teen My opgelig.” (Hierdie Skrifwoord staan in Ps. 41:10). So wys die Here 

weer op sy verraaier wat saam met Hom aan tafel is. 

7. Die aanwysing van die verraaier 
(Mat. 26:21–25; Mark. 14:18–21; Luk. 22:21–28; Joh. 13:21–30) 

Die Paasmaaltyd was reeds byna verby toe Jesus in sy gees ontsteld word en sê: 

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, een van julle sal My verraai.” Die 

dissipels was geskok en het een na die ander vir die Here gevra: “Is dit miskien 

ek, Here?” Die Here antwoord: “Hy wat saam met My sy hand in die skottel 

insteek, hy sal My verraai. Die Seun van die mens gaan wel heen soos daar van 

Hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie Hy verraai word. Dit sou vir 

hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie.” Toe vra Judas 

Iskariot ook: “Is dit miskien ek, Rabbi?” Die Here antwoord hom: “Jy het dit 



191 

 

gesê.” Die ander dissipels het nie begryp wat die Here bedoel het toe Hy vir 

Judas so sê nie. Daarna knik Petrus vir Johannes wat die naaste aan Jesus aan 

tafel was, en Johannes val op sy bors en vra: “Here, wie is dit?” Jesus antwoord: 

“Dit is die een aan wie Ek die stukkie brood sal gee as Ek dit ingedoop het.” Hy 

doop toe die stukkie brood in die sous en gee dit aan Judas Iskariot, die seun 

van Simon. Nadat Judas die stukkie brood geneem het, het die Satan in hom 

gevaar. Jesus sê toe vir hom: “Wat jy doen, doen dit haastig.” Die ander 

dissipels het nie begryp wat die Here bedoel nie en gedink dat Hy Judas stuur 

om iets te gaan koop. Judas self staan dadelik op en gaan uit in die nag om met 

die owerpriester te gaan beraadslaag oor die gevangeneming van Jesus. 

8. Die instelling van die Nagmaal 
(Mat. 26:26–29; 1 Kor. 11:23–25; Mark. 14:22–25; Luk. 22:19–20) 

Nadat Judas vertrek het, kom die Paasmaal ook ten einde. Jesus neem vir die 

laaste keer ’n stuk brood, en, nadat Hy gedank het, breek Hy dit en sê: “Dit is 

my liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis.” Net so neem 

Hy ook die beker na die maaltyd en sê: “Hierdie beker is die nuwe testament in 

my bloed wat vir julle uitgestort word.” Hiermee het die Here die heilige 

Nagmaal ingestel wat in die plek van die Paasfees gekom het. Die paaslam was 

nou nie meer nodig nie, want ons ware Paaslam, Jesus Christus, is vir ons 

geslag. Nou hou ons die Nagmaal tot sy gedagtenis, en ons word deur die 

Heilige Gees innerlik gevoed en gelaaf deur die gemeenskap met Hom. So eet 

ons sy vlees en drink sy bloed deur in Hom te glo. 

9. Jesus neem afskeid van sy dissipels 
(Johannes 14, 15 en 16) 

Nou spreek Jesus vir die laaste keer as leermeester tot sy dissipels. Sy 

verheerliking is voor die deur, en Hy gaan nou van hulle skei. Dit is egter vir 

hulle goed dat Hy weggaan, want Hy sal die Trooster, die Heilige Gees, na hulle 

stuur om by hulle te bly en hulle te troos. Hy het hulle lief en gaan sy lewe vir 

hulle aflê, daarom moet hulle ook mekaar liefhê. Vir hulle wag ’n groot 

droefheid wanneer Hy doodgemaak sou word, maar hulle droefheid sou gou 

weer in vreugde verander (omdat Hy uit die dood sou opstaan). 

10. Die hoëpriesterlike gebed 
(Johannes 17) 

Terwyl hulle rondom die nagmaalstafel staan, gaan Jesus voor in ’n gebed. Hy 

bid vir sy werk en vir sy dissipels en almal wat deur hulle woord in Hom sou 

glo. Hy bid vir die eenheid van sy kerk en dat die Here sy kerk van die Bose 

moet bewaar. Hierna verlaat hulle die Paasvertrek en gaan na Getsémané. So 

gaan Hy sy lydensweg tegemoet. 
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Hoofstuk 71 Op weg na die kruis 
1. Simon Petrus gewaarsku 
(Mat. 26:31–35; Mark. 14:27–31; Joh. 13:36–38; Luk. 22:31–38) 

Dit is nag. Deur die stil strate van Jerusalem loop die Here Jesus en sy elf 

oorblywende dissipels. Judas het Hom verlaat. Hulle is op pad na Getsémané, ’n 

tuin aan die voet van die Olyfberg. In die dissipels se gedagtes lewe nog die 

herinnering aan sy laaste woorde. Hy het gesê dat Hy hulle gaan verlaat. Nou 

vra Petrus: “Here, waar gaan U heen?” Jesus antwoord: “Waar Ek heengaan, 

kan jy My nou nie volg nie, maar later sal jy My volg. In hierdie nag sal julle 

almal aan My aanstoot neem. Die Satan het vurig begeer om julle soos koring te 

sif, maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie.” Simon Petrus 

antwoord: “Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U 

gee.” Jesus antwoord hom: “Sal jy jou lewe vir My gee? Voorwaar, voorwaar, 

Ek sê vir jou, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” 

2. In Getsémané 
(Mat. 26:36–46; Mark. 14:32–42; Luk. 22:39–46; Joh. 18:1) 

By die ingang van Getsémané laat Jesus sy ander dissipels agter en neem net vir 

Petrus, Johannes en Jakobus verder met Hom saam die tuin in. Êrens tussen die 

bome gaan die viertal sit. Ineens kom daar ’n groot benoudheid oor Jesus. Hy 

weet watter bitter lyding op Hom wag, en dit was asof dit nou vir Hom te veel 

word om te dra. “My siel is diep bedroef tot die dood toe,” sug Hy. “Bly hier en 

waak saam met My.” Kort daarna staan Jesus op en gaan ’n entjie daarvandaan 

neerkniel om te bid. Hoe kon sy dissipels sy benoudheid begryp, en hoe sou 

hulle Hom kon versterk? Daarom vlug Hy na sy hemelse Vader toe. “My Vader, 

as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil 

nie, maar soos U wil,” bid Hy. Hoe bitter sy lydensbeker ook al is, Hy 

onderwerp Hom aan die wil van sy Vader. Nadat Hy ’n tyd lank so neergekniel 

gelê het, staan Hy op en gaan na sy dissipels en kry hulle aan die slaap. Hy sê 

vir Petrus: “So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie. 

Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar 

die vlees is swak.” Daarna gaan Hy ’n tweede keer bid: “My Vader, as hierdie 

beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.” 

Toe Hy weer by die dissipels kom, was hulle weer aan die slaap. Hy laat hulle 

toe met rus en gaan die derde keer dieselfde bede bid. Daarop kom Hy by sy 

dissipels en sê vir hulle: “Slaap maar voort en rus.” Maar hulle rus was van 

korte duur, want kort daarna sê Hy: “Kyk, die uur is naby, en die Seun van die 

mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op en laat ons gaan; 

kyk, hy is naby wat My verraai.” 
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3. Jesus word gevange geneem 
(Mat. 26:47–56; Mark. 14:43–50; Luk. 22:47–53; Joh. 18:1–11) 

Van die Paassaal af is Judas reguit na die paleis van die hoëpriester. Hy kom 

met die nuus dat Jesus weet dat hy Hom sou verraai. Hy het hom openlik 

aangewys en weggestuur. Dit sou nou onmoontlik vir hom wees om nog langer 

by Jesus te bly om ’n geleentheid te soek om Hom stilletjies gevange te neem. 

Dit is gevaarlik om Jesus in die openbaar gevange te neem, want die volk mag 

in opstand kom. Ook in Getsémané is dit gevaarlik, want die kamp van die 

Galileërs wat na die fees gekom het, was daar vlak by. Net een uitroep van 

Jesus, en hulle sou aanstorm om Hom te help. Eindelik besluit hulle om Hom 

openlik gevange te neem en volgens die wet aan te kla. ’n Ander weg was nou 

nie meer moontlik nie. Haastig word na Pilatus gestuur, en hy stel ’n afdeling 

soldate tot hulle beskikking ingeval daar oproer mag kom. Die soldate en die 

tempelwag volg Judas na Getsémané. Hulle trek met swaarde en stokke teen 

Hom uit soos teen ’n rower. Toe Judas by Jesus kom, loop hy na Hom toe en 

soen Hom terwyl hy sê: “Rabbi, rabbi!” Jesus stoot hom van Hom af weg en sê: 

“Judas, verraai jy die Seun van die mens met ’n kus?” Daarna kom die soldate 

aan en bly in verleentheid staan. Hulle verwag ’n oproermaker, en hier staan ’n 

waardige Rabbi voor hulle. Kalm gaan Hy hulle tegemoet en vra: “Wie soek 

julle?” Hulle antwoord: “Jesus, die Nasarener.” “Dit is Ek,” sê Hy. Wonderlik, 

hulle gryp Hom nie, maar deins terug en val oormekaar. Jesus laat hulle sien dat 

’n enkele woord van Hom hulle almal kan vernietig. Toe hulle opgestaan het, sê 

Jesus weer: “Wie soek julle?” Weer antwoord hulle: “Jesus, die Nasarener.” 

Toe sê Jesus: “Ek het vir julle gesê dat dit Ek is; indien julle My dan soek, laat 

hulle hier gaan.” Toe eers slaan hulle die hande aan Hom. Nou ontwaak by 

Petrus sy vurige gees. Hy trek sy swaard uit en slaan Malchus, ’n dienskneg van 

die hoëpriester, se oor af. Die soldate spring vorentoe om hulle te oorrompel, 

maar Jesus neem kalm die leiding. Hy buk en raak Malchus se oor aan, en 

dadelik is dit genees. Daarna sê Hy vir Petrus: “Steek jou swaard in sy skede. 

Weet jy nie dat, as Ek die Vader sou bid, Hy My twaalf legioene van engele sou 

stuur nie? Maar hierdie dinge moet gebeur, soos die profete van ouds gesê het.” 

Petrus staan bedees terug, en die soldate bind Hom vas. Die owerpriesters en 

ouderlinge staan ingenome hierna en kyk, maar die Here sê vir hulle: “Het julle 

uitgetrek soos teen ’n rower met swaarde en stokke? Dag vir dag was Ek saam 

met julle in die tempel, en julle het nie die hande teen My uitgesteek nie. Maar 

dit is julle uur en die mag van die duisternis.” Gebind soos ’n rower word die 

Here deur hulle weggelei na die paleis van die hoëpriester. Sy dissipels sluip 

een vir een weg. Alleen staan die Here in sy bitterste lyding. 

4. Jesus in die huis van Annas 
(Johannes 18:12–27) 

Die owerpriesters en Skrifgeleerdes was nou in verleentheid. Hulle het gehoop 

dat Jesus en sy dissipels hulle teen die Romeinse soldate sou verset, sodat die 

Romeine Hom kon aankla as ’n opstandeling, maar Hy het Hom vrywillig 
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oorgegee. Die Romeine het Hom nou in die hande van die Jode gelaat, en hulle 

moes nou gou ’n aanklag teen Hom kry om Hom by Pilatus te kon beskuldig. So 

het God dit beskik dat die Joodse Raad hulle oor Jesus moes uitspreek. Eers 

bring hulle Hom na die sluwe en magtige Annas, die skoonvader van Kajafas, 

die hoëpriester. Annas, meen hulle, sou Hom wel kon vastrek en sorg dat daar 

’n aanklag teen Hom opgestel kon word. Hy ondervra Jesus eers na sy dissipels, 

maar die Here antwoord nie daarop nie. Daarna ondervra hy Hom na sy leer, 

maar Jesus antwoord: “Ek het ronduit tot die wêreld gespreek; Ek het altyd in 

die sinagoge geleer en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader; en in 

die geheim het Ek niks gespreek nie. Wat ondervra u My? Ondervra hulle wat 

gehoor het wat ek tot hulle gespreek het; hulle weet tog wat Ek gesê het.” 

Hierop klap een van die dienaars van Annas Jesus in die gesig en sê: “Antwoord 

U die hoëpriester so?” Jesus sê vir hom: “As Ek verkeerd gespreek het, getuig 

van die verkeerdheid; maar as Ek reg gespreek het, waarom slaan jy My?” Ten 

einde raad stuur Annas die gebonde Jesus na die hoëpriester, Kajafas. 

5. Die Joodse Raad gee uitspraak 
(Mat. 26:57–68; Mark. 14:53–65; Luk. 22:63–71; Joh. 18:2–11) 

Intussen het die sewentig lede van die Sanhedrin of Joodse Raad in die paleis 

van Kajafas vir ’n spesiale nagsitting byeengekom. Jesus word voor hulle gelei, 

en ’n menigte getuies wat inderhaas gesoek is, verskyn een na die ander om teen 

Hom te getuig. Volgens die Joodse wet moes ten minste twee getuies saamstem 

oor ’n aanklag voordat die aangeklaagde skuldig bevind kon word. Eindelik was 

daar twee getuies wat min of meer saamstem dat Jesus gesê het: “Ek kan die 

tempel van God afbreek en in drie dae opbou.” Kajafas staan toe op en sê vir 

Hom: “Antwoord U nie op die getuienis van die twee manne nie?” Jesus bly 

egter stil, want hier is ’n bespotting van die ware regspraak; hierdie regters soek 

nie om reg te doen nie, maar om ’n klag teen Hom te kry. Daarop sê Kajafas: 

“U moet nou hier onder eed verklaar of U die Messias is.” Hierop antwoord 

Jesus: “U het dit gesê. Ja, Ek is die Messias. Van nou af sal u die Seun van die 

mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van 

die hemel.” Dit is die saak waarom dit gaan: Gaan die Jode Hom as Messias 

aanvaar of verwerp? Kajafas skeur dadelik sy klere en roep uit: “Hy het 

godslasterlik gespreek, wat het ons nog getuies nodig? Julle het sy godslastering 

gehoor.” Hierop antwoord die raadslede: “Hy is die dood skuldig.” Toe begin 

hulle om Hom te slaan en te bespot. Hulle spuug in sy gesig en blinddoek Hom, 

terwyl hulle Hom met stokke slaan en sê: “Profeteer vir ons, Christus! Wie is dit 

wat U geslaan het?” En Jesus staan daar in hulle midde, gebind, gesmaad, 

geslaan. Die hel het nou teen Hom losgebreek. So moes Hy in ons plek ly. 

6. Jesus deur Petrus verloën 
(Mat. 26:69–75; Mark. 14:66–72; Luk. 22:54–62; Joh. 18:15–18; 25–27) 

Vir Simon was hierdie nag die donkerste van sy lewe. Toe Jesus gevange 

weggelei is, het hy weggevlug. Later ontmoet hy Johannes, en saam volg hulle 
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die soldate van ver af om te sien wat gaan gebeur. By die huis van Kajafas gaan 

Johannes ook na binne, want hy was ’n bekende of ’n familielid van Kajafas. 

Later onthou hy dat Petrus ook voor die poort is, en hy gaan terug en vra die 

diensmeisie by die deur om Petrus ook toe te laat om binne te kom. Petrus kom 

binne en staan onrustig rond. Eindelik gaan hy na ’n vuur waar ’n groepie 

diensknegte hulle warm maak. Die deurwagster sien hom toe weer en herken 

hom as ’n dissipel van die Here. Sy sê vir hom: “Jy was ook by Jesus.” Boos 

kyk hy op en antwoord kortaf: “Vrou, ek ken Hom nie.” Petrus staan toe op en 

dwaal onrustig rond. Hy hoor nie hoe ’n haan veraf begin kraai nie. Daarop kom 

’n ander diensmeisie by hom en sê: “Hierdie een was ook by Jesus, die 

Nasarener.” Maar Petrus sweer nou en sê: “Ek ken die man nie.” Die regsitting 

van die Sanhedrin was nou op ’n einde, en baie raadslede het die saal verlaat. 

Petrus staan van ver af en kyk hoe die diensknegte met Jesus spot en Hom slaan. 

Toe kom daar weer ’n dienskneg, ’n familielid van Malchus wie se oor Petrus 

afgekap het en sê: “Het ek jou nie in die tuin van Getsémané by Jesus gesien 

nie?” Ander stem met hom saam en sê: “Waarlik, hy hoort ook by Jesus! Hy is 

ook ’n Galileër; ’n mens kan dit aan sy spraak hoor.” Hulle staan in ’n kring om 

hom, gereed om hom te bespot. Bang vir sy lewe roep Petrus uit: “Mens, ek 

weet nie wat jy sê nie!” Hy verwens homself en roep God selfs as getuie in dat 

hy Jesus nie ken nie. Terwyl hy nog spreek, kraai die haan vir die tweede keer. 

Petrus hoor dit en skrik. Angstig kyk hy na die Here in die verte en sien dat 

Jesus hom aankyk. Skaam en bedroef besef hy wat hy sy Meester aangedoen 

het. Vinnig gaan hy na buite, en daar in die donkere nag ween hy bitterlik. 

Hoofstuk 72 Jesus deur Pilatus gevonnis 
1. Die raadsbesluit van God 

In die openbaringsgeskiedenis kom ons nou by die middelpunt van die Bybel. In 

die Ou Testament het alles heengewys na die koms en die dood van Jesus om 

vir ons sondes te betaal. Dat dit op die Paasfees gebeur het, was ook soos die 

Here dit beskik het. Hy moes soos die paaslam geslag word, en sy bloed moet 

ons beskerm teen die oordele van die Here, soos die paaslam in Egipte die 

Israeliete se eersgeborenes teen die doodsengel beskerm het. So gaan die 

raadsbesluit van God in vervulling. 

2. Jesus voor Pilatus 
(Mat. 27:11–14; Mark. 15:1–20; Luk. 23:1–25; Joh. 18:28–38) 

Pilatus is reeds die vorige aand in kennis gestel van die gevangeneming van 

Jesus, en die Jode het hom ook versoek om vroeg in die môre gereed te wees 

om Jesus te verhoor met die oog op die Paasfees. Die Jode het seker gehoop dat 

Pilatus Jesus maklik skuldig sou vind en laat doodmaak, maar hy begin nou om 

Jesus sorgvuldig te verhoor. Die Jode self kon nie in die vesting van Pilatus 

gaan nie, anders sou hulle hulle verontreinig en nie aan die Paasfees kon 

meedoen nie. Daarom word Jesus alleen binnegelei, terwyl hulle buite moes bly. 
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Pilatus gaan na buite en vra die Jode wat die beskuldiging teen Jesus is. Die 

Jode probeer om die vraag te ontduik deur te sê: “As Hy geen misdadiger was 

nie, sou ons Hom nie aan u oorgelewer het nie.” Pilatus antwoord hierop: 

“Goed, as Hy dan ’n misdadiger is, oordeel Hom dan self volgens julle wet. 

Julle het die reg om iemand te gésel of uit julle sinagoge te ban of op ’n ander 

manier te straf. Doen dit met Hom.” Toe roep die Jode uit: “Dit is vir ons nie 

geoorloof om iemand met die dood te straf nie, en hierdie man is die dood 

skuldig!” Nou moes hulle met ’n aanklag teen Hom kom. Gou word ’n klagstaat 

opgestel wat bestaan uit drie swaar aanklagte: (a) Hy bring die volk op ’n 

dwaalweg; (b) Hy verbied die volk om aan die keiser belasting te betaal, en (c) 

Hy sê dat Hy Christus, die Koning is. Hulle beskuldig Hom nou nie dat Hy die 

Seun van God is nie, want hulle weet dat so ’n aanklag vir Pilatus niks sou 

beteken nie, maar hulle probeer om Pilatus wys te maak dat Hy ’n opstand teen 

die Romeinse keiser beplan. Alleen só hoop hulle om Pilatus te oorreed om 

Hom skuldig te bevind. Pilatus is nou gedwing om die aanklag te ondersoek, 

daarom vra hy vir Jesus: “Hoor U nie die swaar beskuldiginge teen U nie?” 

Jesus antwoord egter nie hierop nie. Daarop neem Pilatus Jesus saam na binne 

en vra Hom: “Is U ’n Koning? Is U werklik die Koning van die Jode?” Jesus vra 

vir hom: “Het iemand anders dit vir u gesê, of sê u dit uit uself?” Pilatus 

antwoord: “Is ek ’n Jood? U eie owerpriesters het U aan my oorgelewer. Watter 

misdaad het U gedoen?” Jesus antwoord: “My koninkryk is nie van hierdie 

wêreld nie; anders sou my dienaars gestry het, sodat die Jode My nie gevange 

kon neem nie.” Vir Pilatus is Hy onverklaarbaar; hy vra weer: “Is U dan tog ’n 

Koning?” “Ja, Ek is ’n Koning,” antwoord die Here. “Hiertoe is Ek gebore en 

hiertoe het Ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig.” Spottend vra 

Pilatus nou: “Wat is waarheid?” Daarmee hou hy op om Jesus te ondervra. Dit 

is duidelik dat hy hier nie met ’n gevaarlike misdadiger te doen het nie, en hy 

laat Jesus weer na buite bring. Hy sê dan ook vir die Jode: “Ek vind geen skuld 

in Hom nie.” Hulle antwoord met ’n geskreeu: “Hy bring die volk in opstand, 

die hele land deur, vandat Hy in Galilea begin het, tot hiertoe.” Nou sien Pilatus 

’n uitweg om van Hom en die skreeuende volk ontslae te raak. As Hy van 

Galilea is, dan is Hy ’n onderdaan van Herodes, en Herodes is ook nou in 

Jerusalem vir die fees. Daarom stuur hy Jesus na Herodes. 

3. Jesus voor Herodes 
(Lukas 23:8–12) 

Herodes was bly dat Pilatus Jesus na hom toe gestuur het. Dit was vir hom ’n 

bewys van Pilatus se vriendskap. Daarby het hy altyd verlang om Jesus te sien. 

Miskien sou Jesus nou voor hom ’n paar wondertekens doen om hom te 

vermaak. Jesus stel hom egter teleur. Op al die beskuldiginge van die Jode 

antwoord Hy glad nie. Ook Herodes kon geen woord uit Hom kry nie. Eindelik 

beveel hy maar sy soldate om met Jesus te spot. Hulle werp om Hom ’n blink 

kleed en, nadat hulle Hom bespot het, stuur Herodes Hom terug na Pilatus. 
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4. Jesus en Barabbas 
(Mattheus 27:15–26; Lukas 23:13–25) 

Toe Jesus by Pilatus terugkom, sê hy vir die Jode: “Julle het hierdie man voor 

my gebring as ’n oproermaker. Ek het Hom in julle teenwoordigheid ondersoek, 

en ek het gesien dat Hy onskuldig is aan die dinge waarvan julle Hom 

beskuldig. Herodes vind ook niks verkeerds in Hom nie, want hy het Hom na 

my teruggestuur. Daarom sal ek Hom net laat gésel en loslaat.” Maar hierdie 

woorde bring die menigte voor die paleis in oproer. Die owerstes het hulle 

opgestook, want hulle weet dat hulle net hulle sin sou kry as hulle Pilatus 

bangmaak vir ’n opstand. Daarom skreeu en raas die skare onder aanhitsing van 

die owerstes. 

Nou kry Pilatus ’n ander plan. Dit was die gewoonte om elke jaar op die 

Paasfees iemand los te laat. Hy stel aan hulle voor om Jesus of ’n berugte 

moordenaar, Barabbas, los te laat. Hier word Jesus met die misdadigers 

gereken, want Barabbas was ’n misdadiger. Juis op die oomblik toe Jesus en 

Barabbas daar langs mekaar staan, kom daar ’n bode met ’n brief van sy vrou by 

Pilatus aan. In die brief vra sy hom om niks te doen te hê met die regverdige 

man nie, want sy het die vorige nag in ’n droom baie gely ter wille van Hom. 

Maar hoewel Pilatus hom voorneem om beslis op te tree, skreeu die volk al 

onder aanhitsing van die owerstes: “Weg met Jesus! Laat Barabbas los!” 

Verwonderd vra Pilatus: “Wat moet ek dan met Jesus doen?” Weer skreeu 

hulle: “Hy moet gekruisig word!” “Watter kwaad het Hy dan gedoen?” vra 

Pilatus. Maar die skare roep net aanhoudend: “Hy moet gekruisig word!” Hier 

staan Jesus alleen, as ’n misdadiger gereken, voor sy eie volk wat Hom, hulle 

weldoener, verwerp. Hoe sterk is die magte van die hel nie! 

5. Jesus word gegésel 
(Mattheus 27:26–30; Markus 15:15–19; Johannes 19:1–7) 

Nog wou Pilatus nie die kruisdood oor Jesus laat voltrek nie. Hy gee opdrag om 

Jesus te gésel en gaan na binne. Hiermee meen hy dat hy klaar is met die saak. 

Hy sou Hom net laat gésel om die volk tevrede te stel, maar meer moes hulle 

nie van hom verwag nie. Die soldate neem Hom en gésel Hom oor sy ontblote 

rug, totdat die bloed van Hom afstroom. Daarna werp hulle ’n purper kleed om 

sy skouers, druk ’n staf in sy hand en vleg ’n kroon van dorings wat hulle op sy 

hoof druk. Spottend kniel hulle voor Hom en slaan Hom in die gesig. O, dit lyk 

asof die duiwel self losgelaat is en al sy helse haat op Jesus uitgiet! Eindelik laat 

Pilatus Hom weer na buite lei. Die volk sien hoe hulle Hom kamtig gekroon het 

en besef dat die Romeine daarmee ook spot met hulle Messiasverwagtinge. 

Soos die soldate met Jesus gespot het, so lag hulle ook vir hierdie armsalige 

Jode. Pilatus wys na Hom en sê: “Daar is die mens!” Eintlik wou hy te kenne 

gee dat die saak nou vir hom verby is; hy het Jesus klaar gestraf. Maar toe breek 

die skare los en skreeu met haat en woede: “Kruisig Hom! Kruisig Hom!” 

Pilatus kry eindelik geleentheid om te sê: “Neem julle Hom en kruisig Hom, 
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want ek vind geen skuld in Hom nie.” Hierop antwoord die leiers: “Ons het ’n 

wet, en volgens ons wet moet Hy sterwe, want Hy het Homself uitgegee as die 

Seun van God.” Eindelik kom hulle met die ware rede voor die dag. Jesus moet 

gedood word, nie omdat Hy ’n misdadiger is nie, maar omdat Hy godslastering 

gepleeg het; Hy het Homself die Seun van God genoem. 

6. Pilatus veroordeel Jesus tot die kruisdood 
(Johannes 19:8–16) 

Weer laat Pilatus Jesus na binne bring om hierdie nuwe aanklag te ondersoek. 

Hy vra vir Jesus: “Vanwaar is U?” Graag wou hy iets meer van Jesus se afkoms 

uitvind; wie was sy ouers? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. 

Daarop sê Pilatus: “Praat U nie met my nie? Weet U nie dat ek mag het om U te 

kruisig en mag het om U los te laat nie?” Jesus antwoord: “U sou geen mag teen 

My hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat My aan u oorlewer, 

groter sonde.” Daar is iets in Jesus wat Pilatus nie kan begryp nie en wat op 

hom ’n groot indruk maak. Weer gaan hy na buite en sê vir die Jode dat hy Hom 

gaan loslaat. Nou skreeu die Jode weer in woede: “As u Hom loslaat, is u nie 

die keiser se vriend nie! Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen 

die keiser!” Hiervoor skrik Pilatus; sê nou die Jode gaan hom by die keiser 

aankla! Hy laat Jesus weer na buite bring voor die regterstoel op die plek wat 

Gabbata genoem word. Hy self gaan sit op die regterstoel en sê vir die Jode: 

“Daar is julle Koning.” Maar hulle skreeu: “Neem weg, neem weg, kruisig 

Hom!” Pilatus vra vir hulle: “Moet ek julle Koning kruisig?” Hierop antwoord 

die owerpriesters: “Ons het geen koning behalwe die keiser nie!” Hierop spreek 

Pilatus voor die ore van die hele volk die vonnis oor Hom uit. Hy word aan die 

soldate oorgelewer om gekruisig te word. 

So het Pilatus sy vonnis uitgespreek, maar in werklikheid was dit God wat Hom 

laat vonnis het, sodat Hy in ons plek gestraf kon word. Só, en só alleen, kan ons 

vrykom van die vreeslike oordeel oor ons sonde. 

7. Judas pleeg selfmoord 
(Mattheus 27:3–10; Handelinge 1:16–19) 

Van die paleis van Kajafas, die hoëpriester, word Jesus weggelei na die vesting 

Antonia, waar Pontius Pilatus, die stadhouer of goewerneur van die Romeine, 

gedurende die fees gewoon het. Judas sien dat Hy veroordeel is. Nou skrik hy 

vir die vreeslike verraad wat hy gepleeg het. Hy neem die dertig silwerstukke 

wat nou in sy beurs brand, en bring dit terug na die owerpriesters en 

Skrifgeleerdes. “Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai,” sê hy. 

Smalend antwoord hulle: “Wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien.” Judas gooi in 

sy wanhoop die dertig geldstukke in die tempel neer en vlug weg. Hy word deur 

sy gewete gejaag, en eindelik hang hy homself op. So kom die verraaier aan sy 

einde. Vir hom sou dit beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Die 

owerpriesters kon die geld nie in die skatkis van die tempel stort nie, omdat dit 
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bloedgeld was, en het daarmee ’n stuk grond gekoop as begraafplaas vir 

vreemdelinge. 

Hoofstuk 73 Jesus word gekruisig 
1. Op weg na Golgota 
(Lukas 23:26–32; Mattheus 27:31, 32; Johannes 19:17) 

Nadat Pilatus sy vonnis uitgespreek het, word Jesus se purper mantel van Hom 

afgeneem en sy klere aangetrek. Daarna word Hy deur die soldate weggelei om 

gekruisig te word. Volgens Romeinse gewoonte moes die misdadiger self sy 

kruis dra. Saam met Jesus loop ook twee moordenaars met kruise oor hulle 

skouers. 

Agter die soldate en veroordeeldes volg ’n groep nuuskieriges. Onder hulle was 

ook baie owerpriesters en Skrifgeleerdes en Fariseërs wat lag en spot, ingenome 

dat hulle groot vyand sy dood tegemoet gaan. Spoedig word dit duidelik dat 

Jesus, vanweë die marteling wat Hy moes deurmaak, nie in staat is om sy kruis 

self na Golgota te dra nie. Die soldate gryp ’n verbyganger, met die naam van 

Simon van Ciréne, en dwing hom om Jesus se kruis verder te dra. Toe hulle die 

drukte van die stad verlaat, het ook ’n groep vroue hulle by die stoet aangesluit, 

vroue wat hulle op die bors slaan en hard oor Jesus ween. Toe Jesus dit hoor, 

draai Hy Hom om en sê vir hulle: “Dogters van Jerusalem, moenie oor My 

ween nie, maar ween oor julleself en julle kinders.” 

2. Jesus gekruisig 
(Mat. 27:33–44; Joh. 19:18–24; Mark. 15:23–32; Luk. 23:33–38) 

Teen nege-uur die môre bereik die stoet Golgota of Hoofskedelplek, ’n heuwel 

buite Jerusalem. Hulle trek die veroordeeldes se klere uit, sodat hulle net ’n 

doek om die heupe aan het. Voordat die kruise ingeplant word, is die 

veroordeeldes met spykers deur hulle hande en voete aan die kruise vasgeslaan. 

Die Romeine het die kruisdood alleen toegepas op slawe en verowerde volke. 

Die Jode kon alleen die doodstraf toepas deur iemand te stenig, daarna is die 

liggaam van ’n vervloekte aan ’n hout opgehang. Jesus word verneder om soos 

’n slaaf te sterwe, en Hy hang ook soos ’n vervloekte aan ’n hout, omdat Hy die 

vloek van God teen ons sonde gedra het. Voordat hulle Jesus kruisig, gee hulle 

aan Hom ’n beker wyn, gemeng met mirre, om die pyne te verdoof. Hy weier 

egter om dit te drink, omdat Hy die smarte en pyne sonder verdowing moes dra. 

Bo aan die kruis plaas die Romeine ’n opskrif: “JESUS DIE NASARENER, 

DIE KONING VAN DIE JODE.” Die owerpriesters het nog probeer om Pilatus 

te oorreed om dit te verander, sodat dit sou lees dat Hy gesê het dat Hy die 

Koning van die Jode is, maar Pilatus het gesê: “Wat geskryf is, is geskryf.” 

3. Rondom die kruis 

Nadat hulle Hom gekruisig het, het die soldate Jesus se klere onder hulle 

verdeel. Die onderkleed was egter in een stuk geweef. Daaroor het hulle die lot 
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gewerp. So is die woorde van Psalm 22 vervul: “Hulle verdeel my klere onder 

mekaar en werp die lot oor my gewaad.” Weerskante van Jesus is die twee 

moordenaars gekruisig. Rondom die kruise staan ’n groot groep nuuskieriges. 

Hulle en die verbygangers spot met Hom. Ook die owerpriesters en 

Skrifgeleerdes roep spottend: “Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos 

nie!” Selfs een van die moordenaars wat saam met Hom gekruisig is, roep 

spottend na Hom. Aan die begin. terwyl hulle Hom vasspyker, het Jesus net 

gesê: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Verder bly 

Hy stil en sê geen woord nie. 

4. Die berouvolle moordenaar 
(Lukas 23:39–43) 

Een van die moordenaars het naderhand tot nadenke begin kom. Die ander een 

spot nog: “As U die Christus is, verlos Uself en ons.” Maar sy makker antwoord 

hom: “Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? — ons tog 

regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het 

niks verkeerds gedoen nie.” Daarop sê hy vir Jesus: “Dink aan my, Here, 

wanneer U in u koninkryk kom.” Hierop antwoord die Here: “Voorwaar Ek sê 

vir jou, vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” Die moordenaar hoef 

nie bang te wees vir die dood nie. Die Here sou hom vashou, en hy sou veilig in 

die hemel kom. 

5. “Vrou, daar is u seun” 
(Johannes 19:25–27) 

In hierdie eerste ure aan die kruis gee die Here nog aandag aan ander. Tussen al 

die spotters en toeskouers sien Hy ook sy moeder, Maria, staan. Hy weet dat 

deur Maria se hart nou ’n swaard gaan, soos die ou Simeon jare gelede in die 

tempel vir haar gesê het. Saam met haar staan daar ook haar suster, Salomé, die 

moeder van Johannes en Jakobus, en verder Maria, die vrou van Klopas, en 

Maria Magdalena. By die vroue merk Hy ook Johannes, sy geliefde dissipel op. 

Toe Hy sy moeder so in haar groot verdriet sien staan, sê hy vir haar: “Vrou, 

daar is u seun.” Vir Johannes sê Hy weer: “Dáár is jou moeder.” Hierna het 

Johannes Maria in sy huis geneem en vir haar gesorg. 

6. Drie ure duisternis 
(Mattheus 27:45, 46; Markus 15:33, 34; Lukas 23:45) 

Om twaalfuur die middag begin dit plotseling heeltemal donker word. Tot om 

drieuur bly dit donker, asof ook die natuur in rou is oor die vreeslike lyding van 

die Seun van God. Die owerpriesters en die menigte nuuskieriges wat pas nog 

gestaan en spot het, gaan vol heimlike angs terug na Jerusalem. Almal rondom 

die kruis word nou stil van vrees; selfs die soldate. Jesus worstel in die donker 

met die toorn van God oor ons sonde. Eenmaal roep Hy met ’n groot stem uit: 

“Eli, Eli, lama sabagtani!” Dit beteken: “My God, my God, waarom het U My 
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verlaat?” So was Hy van God verlate dat ons nimmermeer deur Hom verlaat sou 

word nie. 

7. Jesus sterwe 
(Mat. 27:47–50; Joh. 19:28–30; Mark. 15:35–37; Luk. 23:46) 

Na die uitroep van die Here het dit weer lig geword. Drie uur lank het die 

vreeslike lyding geduur. Die mense om die kruis skep weer moed, en sommige 

spot selfs met die woord “Eli”. Hulle sê: “Laat ons sien of Elia kom om Hom te 

help.” Jesus wou nog iets sê, nog een ding uitroep in die wêreld, maar Hy voel 

dat sy kragte te min is. Daarom sê Hy vir die soldate: “Ek het dors.” Iemand 

doop gou ’n spons in asyn en bring dit met ’n hisopstingel aan sy mond. Nadat 

sy droë mond so natgemaak is, roep Hy met ’n groot stem: “Dit is volbring!” Hy 

het alles volbring wat die Vader van Hom verwag het, om vir ons sondes te 

betaal. Die dood nader nou vinnig. Die laaste wat die toeskouers hoor, is sy 

sterwenswoorde: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Daarmee sterf Hy. 

Hy het vir ons die dood ingegaan. 

8. Tekens by die dood van Jesus 
(Mat. 27:51–56; Joh. 19:31–37; Mark. 15:38–41; Luk. 23:45–49) 

Op die oomblik toe Jesus sterwe, het die voorhangsel van die tempel in twee 

geskeur. Jesus, ons enigste Hoëpriester, het nou sy offer gebring. Nou was dit 

nie meer net die priesters wat in die heiligdom kon gaan om vir God te offer nie. 

Alle gelowiges het nou vrye toegang tot die Here deur Jesus Christus. 

Verder het daar ook ’n aardbewing gekom, sodat die rotse geskeur het. Grafte 

wat in die rotse uitgekap was, het oopgegaan, en dooies het lewendig geword en 

het ná die opstanding van Jesus aan baie mense verskyn. Wat verder van hulle 

geword het, weet ons nie. 

Toe die Romeinse offisier wat die bevel oor die soldate by die kruis gehad het, 

die verskynsels sien, roep hy uit: “Waarlik, hierdie man was ’n godeseun!” 

Laat in die middag moes die liggame van die kruise afgehaal word. Die twee 

moordenaars was nog nie dood nie, en die soldate het hulle bene met geweld 

gebreek, sodat hulle kon sterwe. Toe hulle by Jesus se liggaam kom, merk hulle 

dat Hy alreeds dood is. Een van die soldate steek toe met ’n spies in sy sy, en 

toe hulle sien dat daar bloed en water uitkom, weet hulle dat Hy alreeds dood is. 

Hulle het dus nie sy bene gebreek nie. So is ook weer bewys dat Hy die Messias 

is, omdat die Woord van die Here vervul is: sy bene sou nie gebreek word nie. 

Hoofstuk 74 “Hy het opgestaan” 
1. Die begrafnis 
(Mat. 27:57–61; Joh. 19:38–42; Mark. 15:42–47; Luk. 23:50–56) 

Die aand nader, en die liggame moet van die kruis verwyder en begrawe word. 

Toe tree daar ’n man van hoë posisie na vore, ’n sekere Josef van Arimathea, ’n 
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ryk man en ’n lid van die Joodse Raad. Hy bied aan om Jesus in sy tuin in ’n 

nuwe graf te begrawe. Maria en die ander het hierteen geen beswaar nie, en hy 

haas hom na Pilatus om toestemming te kry om die liggaam te verwyder. So 

word Jesus in die tuin van Josef van Arimathea begrawe, en die profesie van 

Jesaja gaan in vervulling: “By ’n ryke was Hy in sy dood” (Jes. 53:9). 

’n Ander vooraanstaande man, die Fariseër Nikodemus, bring speserye, en hulle 

draai die liggaam saam met die speserye in doeke toe. So lê hulle dit in die graf 

neer. Terwyl Josef en Nikodemus hierdie laaste liefdesdiens verrig, sit Maria 

Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, daarby om te sien waar 

Hy neergelê word. Hulle plaas ’n groot klip voor die graf en gaan almal huis 

toe. Die vroue begin dadelik om speserye te berei om die Sondagmôre sy 

liggaam te gaan salf wanneer die Sabbat verby sou wees. 

2. Die graf word verseël 
(Mattheus 27:62–66) 

Die owerpriesters en die Skrifgeleerdes het die aand die Pasga geëet. Min het 

hulle geweet dat hulle dié dag die ware Paaslam geslag het. Die volgende môre 

vroeg het hulle na Pilatus gegaan met die versoek dat hy by die graf soldate op 

wag moes plaas, want Jesus het gesê dat Hy op die derde dag uit die graf sou 

opstaan. Hulle was bang dat sy dissipels sy liggaam in die nag sou steel en dan 

voorgee dat Hy opgestaan het. Pilatus sê dat hulle daar self voor moes sorg. 

Hulle plaas toe ’n paar soldate by die graf op wag en verseël dit met die seël van 

Pilatus. Verder gaan die Sabbat stil verby. 

3. Die opstanding 
(Mat. 28:1–10; Luk. 24:1–11; Mark. 16:1–8; Joh. 20:1–18) 

Sondagmôre vroeg vind daar by die graf ’n kort, hewige aardbewing plaas, 

sodat die klippe skeur. Die soldate spring verskrik op en sien meteens hoe ’n 

helder, blink engel verskyn. Daarop vlug hulle met groot skrik weg na die stad. 

Die engel rol die klip weg wat die graf se opening bedek. Daarop gaan hy op die 

klip sit. Toe tree die Here van alle engele en die Koning van alle konings uit die 

graf na vore. Die dood kon Hom nie vashou nie, en geen soldatewag kon Hom 

keer nie. Nadat Hy opgestaan het, het daar nog ’n engel gekom, en saam het die 

twee engele in die graf gaan sit. 

4. Die vroue by die graf 
(Mattheus 28:1–10) 

Saterdagaand om sesuur was die Sabbat verby, en dadelik het die groepie vroue 

na die winkels gehaas om nog speserye te koop om die liggaam van die Here te 

salf. Vroeg die volgende môre, toe dit nog donker was, was hulle alreeds op pad 

na die graf. Hierdie vier vroue was: Maria, die vrou van Klopas, Maria 

Magdalena, Salomé en Johanna, die vrou van Gusa. Toe hulle in die tuin 

aankom, was hulle net besorg oor een ding: hoe sou hulle die klip voor die graf 

weggerol kry? Eindelik sien hulle die graf in die verte en merk dat die klip 
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alreeds van die opening weggeneem was. Die graf is oop en donker asof dit leeg 

is. Dadelik skrik hulle en dink dat slegte mense die liggaam uit die graf 

verwyder het. Kon hulle die Here selfs in sy dood nie met rus laat nie? Maria 

Magdalena draai toe bedroef om om die tyding in die stad te gaan vertel, maar 

die ander drie vroue gaan tog nader. Angstig en droewig gaan hulle die graf 

binne en merk dadelik dat Jesus se liggaam nie daar is nie. Eers toe hulle 

omdraai, merk hulle by die ingang van die graf ’n engel met ’n blink, wit kleed 

aan. Toe hy opstaan, merk hulle dat daar nog ’n engel by hom staan. Bevrees 

buig die vroue met hulle gesigte na die grond, maar die engele sê vir hulle: 

“Moenie vrees nie. Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie 

hier nie, maar het opgestaan. Onthou julle nie dat Hy gesê het dat Hy op die 

derde dag sou opstaan nie? Gaan sê vir sy dissipels dat Hy opgestaan het en 

voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal hulle Hom sien.” Nou onthou die vroue 

sy woorde en haas hulle met blydskap en vrees om dit vir sy dissipels te gaan 

vertel. Terwyl hulle nog so vinnig aanloop, staan Jesus ineens voor hulle en sê: 

“Wees gegroet.” Hulle val voor Hom neer en omklem sy voete en aanbid Hom. 

Jesus sê vir hulle: “Moenie vrees nie. Gaan vertel my broeders dat hulle na 

Galilea moet gaan: daar sal hulle My sien.” 

5. Petrus en Johannes 
(Johannes 20:2–10) 

Toe Maria Magdalena terugkom in Jerusalem, haas sy haar na Petrus en 

Johannes en sê vir hulle: “Hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons 

weet nie waar hulle Hom neergelê het nie.” Die twee dissipels gaan toe haastig 

na die graf. Johannes was eerste daar en buk vooroor om in die graf te kyk. Hy 

sien die doeke daar lê waarin die liggaam toegedraai was, maar gaan nie in die 

graf nie. Toe kom Petrus daar aan en gaan die graf binne. Hy sien ook die 

doeke, maar vreemd, die doek waarmee Jesus se hoof bedek was, lê netjies 

eenkant opgerol. Dit sou rowers nie doen nie. Hulle sou die kosbare doeke 

saamneem. In Johannes se hart ontwaak die lig. As rowers Hom nie weggeneem 

het nie, dan het Hy opgestaan. Toe eers herinner hy hom hoeveel keer die Here 

gesê het dat Hy sou opstaan. Nou glo hy. Saam gaan die twee terug na 

Jerusalem. 

6. Maria Magdalena 
(Markus 16:9–11; Johannes 20:11–18) 

Ook Maria Magdalena was weer op pad terug na die graf. Nadat sy daar gekom 

het, staan sy swyend by die graf en ween. Toe sy neerbuk om in die graf te kyk, 

sien sy die twee engele sit. Die een engel sit nou waar die voete van Jesus gelê 

het, en die ander een waar sy hoof gelê het. Toe sy binnegaan, sê hulle vir haar: 

“Vrou, waarom ween jy?” Sy antwoord: “Omdat hulle my Here weggeneem 

het, en ek weet nie waar hulle Hom neergelê het nie.” In haar droefheid merk sy 

nie dat dit engele is nie. Sy draai weer om en sien ’n Man staan, en Hy sê vir 

haar: “Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?” Sy was onder die indruk dat Hy 
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die tuinier is en sê vir Hom: “Meneer, as u Hom weggedra het, sê vir my waar u 

Hom neergelê het, en ek sal Hom wegneem.” Toe sê Hy: “Maria.” Dadelik 

herken sy Hom en val voor Hom neer met die uitroep: “Rabboeni!” (Dit 

beteken: “Meester!”) Jesus sê vir haar: “Raak My nie aan nie, want Ek het nog 

nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek 

vaar op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God.” En Maria gaan, 

bly en gelukkig, terug na die stad om dit vir die dissipels te vertel. 

7. Petrus 

Op hierdie dag het die Here ook nog aan Petrus verskyn. Hoe en waar weet ons 

nie. Ons weet ook nie wat Jesus vir hom gesê het nie. Ons weet net dat Hy aan 

Petrus verskyn het om sy berouvolle dissipel te troos. Petrus het dit nodig 

gehad, omdat hy die Here drie keer verloën het, en die Here wou aan Hom 

bewys dat Hy hom vergewe het. 

8. Die owerpriesters 

Die Joodse leiers het nie so maklik van Jesus ontslae geraak as wat hulle verwag 

het nie. Nie alleen kom die soldate by hulle aan met die tyding van die 

aardbewing en die verskyning van die engel nie, maar die gerugte dat Jesus uit 

die graf opgestaan het., versprei vinnig in Jerusalem. Ook hulle hoor daarvan. 

Gou word die Sanhedrin weer saamgeroep. Hulle besluit om die soldate om te 

koop om te sê dat sy dissipels in die nag gekom en sy liggaam gesteel het. Die 

soldate stem in toe hulle die baie omkoopgeld sien en hoor dat die owerpriesters 

sou sorg dat Pilatus hulle nie vir hulle versuim straf nie. So versprei hulle in 

Jerusalem die storie dat Jesus se dissipels sy liggaam in die nag gesteel het en 

nou sê dat Hy opgestaan het. 

9. Die Emmausgangers 
(Lukas 24:13–35) 

Teen die aand van die opstandingsdag loop twee manne in die rigting van die 

dorpie Emmaus, 13 kilometer van Jerusalem af. Een van hulle se naam was 

Kleopas. Hulle twee was druk in gesprek oor die dood en die gerugte van die 

opstanding van die Here. Terwyl hulle nog so loop, kom daar ’n Vreemdeling 

wat saam met hulle stap en hulle uitvra oor hulle gesprek. Kleopas antwoord: 

“Is U alleen ’n vreemdeling in Jerusalem dat U nie weet van die dinge wat in 

hierdie dae daarin gebeur het nie?” Die Vreemdeling vra: “Watter dinge?” Toe 

vertel hulle Hom van Jesus wat hulle as die Messias beskou het, en hoe die 

owerpriesters Hom oorgelewer en laat kruisig het. Wat hulle ontstel, is dat 

sommige vroue nou vertel dat Hy uit die dode opgestaan het. Toe sê Hy vir 

hulle: “O, onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete 

gespreek het! Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan 

nie?” En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al 

die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het. Wonderlik was hierdie 

wandeling vir die twee manne. Nou eers verstaan hulle hoe die hele Ou 
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Testament juis daarop wys dat die Christus vir ons sondes moes sterwe en die 

dood vir ons moes oorwin. Toe hulle by Emmaus aankom, maak die 

Vreemdeling of Hy verder wil gaan, maar hulle hou by Hom aan om die nag by 

hulle oor te bly. Dié aand aan tafel neem Hy die brood en dank; en Hy breek dit 

en gee dit aan hulle… Meteens gaan hulle oë oop! Hulle sien dat dit Jesus self is 

wat hier by hulle aan tafel sit. Daarop verdwyn Jesus uit hulle gesig. Maar hulle 

het genoeg gesien! Haastig gaan hulle terug na Jerusalem en kry die elf dissipels 

bymekaar in ’n huis. Die dissipels begroet hulle met die blye tyding: “Die Here 

het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn!” Toe vertel hulle wat op die 

pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het by die breking van die 

brood. 

Hoofstuk 75 Verdere verskynings en hemelvaart 
1. Jesus verskyn aan sy apostels 
(Lukas 24:36–48; Johannes 20:19–29) 

Hierdie merkwaardige Sondag het verbygegaan. Jesus se dissipels is bly en 

opgewonde, maar hulle is ook bang vir die owerpriesters. Dié aand was hulle 

almal, behalwe Thomas, in ’n huis bymekaar, maar hulle het die deure gesluit 

uit vrees vir die Jode. Skielik staan die Here Jesus in hulle midde en sê vir hulle: 

“Vrede vir julle!” Hy wys vir hulle sy hande en sy sy om hulle te oortuig dat dit 

werklik Hy is. Nou is hulle blydskap volkome. Jesus sê toe weer vir hulle: 

“Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” Toe Hy dit 

gesê het, blaas Hy op hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees.” Soos God by die 

skepping van Adam die asem van die lewe in sy neus geblaas het, so gee Jesus 

aan hulle die Gees van die nuwe lewe, sodat hulle die krag kon hê om hulle 

moeilike werk as apostels te doen. Verder sê Hy vir hulle: “As julle die mense 

hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle 

sondes hou, dan word dit gehou.” Hulle moet aan die mense die vergewing van 

sondes verkondig, en as hulle luister en glo, sal hulle sondes werklik vergewe 

word; as hulle nie luister nie, sal hulle sondes nie vergewe word nie. 

2. Die ongelowige Thomas 

Nadat Jesus vertrek het, kom Thomas weer by die ander dissipels. Hulle sê vir 

hom: “Ons het die Here gesien!” Maar Thomas skud sy kop en sê: “As ek nie in 

sy hande die merk van die spykers sien en my vingers daarin steek nie en my 

hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.” So gaan agt dae verby. Die 

volgende Sondagaand was hulle weer bymekaar, en Thomas was by hulle. Weer 

verskyn Jesus in hulle midde toe die deure al gesluit was, en sê vir hulle: “Vrede 

vir julle!” Dadelik wend Hy Hom na Thomas met die woorde: “Kom, Thomas, 

bring jou vinger en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; 

en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.” Maar Thomas roep nou uit: 

“My Here en my God!” Die Here sê vir hom: “Omdat jy My gesien het, 

Thomas, het jy geglo; salig is dié wat nie gesien het nie en tog geglo het.” 
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3. Verskyning by die see van Tiberias 
(Johannes 21:1–14) 

Alreeds voor sy dood het die Here aan sy dissipels gesê dat Hy ná sy opstanding 

aan hulle in Galilea sou verskyn. Na sy opstanding het Hy die bevel tot twee 

maal toe herhaal. Spoedig na die tweede Sondagaand was hulle dus op pad na 

Galilea. Toe hulle in Galilea kom, het hulle boodskappe gestuur aan die ander 

gelowiges dat die Here hulle op ’n bepaalde berg sou ontmoet. Terwyl hulle 

wag vir die bepaalde dag waarop die Here aan hulle sou verskyn, het sewe van 

die apostels in die See van Galilea gaan visvang. Die hele nag het hulle niks 

gevang nie. Teen die môre roei hulle terug na die strand toe en sien Iemand op 

die strand staan. Hy roep hulle toe: “My kinders, het julle nie iets om te eet 

nie?” Hulle antwoord Hom: “Nee.” Hy sê vir hulle: “Gooi die net aan die 

regterkant van die skuit, en julle sal kry.” En wonderlik, hulle gehoorsaam 

hierdie Vreemdeling, gooi die net aan die regterkant in, en gou-gou was dit so 

vol visse dat hulle dit nie kon trek nie. Nou weet Johannes Wie die Vreemdeling 

is, en hy sê vir Petrus: “Dit is die Here!” Petrus gord dadelik sy bokleed om en 

spring in die see en swem na die Here toe. Die ander dissipels kom agterna met 

die skuit en trek die net op die strand uit. Daar sien hulle ’n koolvuur op die 

grond met vis wat daarop braai, en brood wat daarby lê. Jesus sê vir hulle: 

“Bring van die visse wat julle nou gevang het.” Dadelik trek Simon Petrus die 

net op die strand, en hulle tel 153 visse. Toe genoeg vis gaar was, sê Jesus vir 

hulle: “Kom eet!” En soos hulle Meester van ouds, neem Hy die brood en vis en 

deel dit uit. Stil en gelukkig nuttig die dissipels die eenvoudige maaltyd saam 

met hulle Here. 

4. Petrus in sy amp herstel 
(Johannes 21:15–23) 

Na die ete sê die Here vir Simon Petrus: “Simon, seun van Jona, het jy My 

waarlik lief, meer as hulle hier?” Ja, Simon het mos gesê dat hy getrou sou bly, 

al sou almal aan die Here aanstoot neem, maar hy het die Here drie keer 

verloën. Nou waag hy dit nie om hom beter as die ander te beskou nie. Hy sê 

net in skaamte: “Ja, Here, U weet dat ek U liefhet.” Jesus sê vir hom: “Laat my 

lammers wei.” Daar vra Hy hom die tweede maal: “Simon, seun van Jona, het 

jy My waarlik lief?” Weer antwoord Petrus: “Ja, Here, U weet dat ek U liefhet.” 

“Pas my skape op,” beveel die Here hom. Simon voel ongemaklik en skaam, 

maar nog is die Here nie klaar nie. Hy het die Here drie keer verloën, en daarom 

vra die Here die derde maal: “Simon, seun van Jona, het jy My lief?” Nou was 

Simon baie bedroef; dit lyk so asof die Here hom nie glo nie. Hy antwoord net 

maar: “Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet.” Jesus antwoord: “Laat my 

skape wei. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou: toe jy jonger was, het jy jouself 

gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou 

hande uitsteek, en ’n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie.” 

Ja, eendag sou Petrus nog gevange geneem, gebind en doodgemaak word ter 

wille van die Here wat hy liefhet. 
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5. Die Koningsverskyning 
(Mattheus 28:16–26) 

Enkele dae na die verskyning by die See van Tiberias vind die groot verskyning 

plaas op een of ander berg in Galilea. Die gelowiges het saamgestroom op die 

berg waar Hy hulle bestel het. Daar was altesaam vyfhonderd dissipels van die 

Here. Hulle wag dat Hy moet kom. Eindelik sien hulle Hom aankom in 

onbeskryflike heerlikheid, sodat hulle voor Hom neerval en Hom aanbid as 

hulle Koning en hulle God. Sommige het selfs getwyfel of dit werklik Hy was, 

so heerlik was sy verskyning, maar niemand het gewaag om een woord uit te 

spreek nie. Stil wag hulle dat Hy moet praat. En dan sê Hy: “Aan My is gegee 

alle mag in hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, 

en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en 

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle 

al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.” Hy sou wel binnekort van 

hulle skei wanneer Hy opvaar na die hemel, maar Hy is ook alomteenwoordig, 

daarom is Hy nou nog elke dag met ons. 

6. Die hemelvaart 
(Lukas 24:48–52; Handelinge 1:1–12) 

Na die Koningsverskyning van die Here op die berg het die elf apostels weer 

teruggegaan na Jerusalem. Daar wag hulle op die Here, miskien omdat Hy gesê 

het dat hulle daar vir Hom moes gaan wag. Hier verskyn die Here aan hulle, 

veertig dae na sy opstanding. Hy beveel hulle om in Jerusalem te wag op die 

uitstorting van die Heilige Gees. Hulle vra Hom toe: “Here, gaan U in hierdie 

tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” Hulle verwag nog dat Hy ’n aardse 

koninkryk gaan stig, maar Hy antwoord: “Dit kom julle nie toe om die tye of 

geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie; maar julle sal 

krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies 

wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste 

van die aarde.” Hierdie gesprek het plaasgevind terwyl hulle uit Jerusalem stap 

en teen die Olyfberg opklim. Eindelik bereik hulle die top van die berg. Dan 

gaan Jesus staan; Hy hef sy hande seënend oor sy dissipels op en daar sien hulle 

hoe Hy na die hemel opstyg. Stil en verbaas staan hulle Hom en agterna kyk, 

totdat ’n wolk Hom voor hulle oë wegneem. Nog bly hulle oë na die hemel 

gerig, asof hulle na Hom soek. Skielik staan daar egter twee engele in wit klere 

by hulle wat sê: “Galilese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? 

Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na 

die hemel sien wegvaar het.”Stil en verwonderd loop die elf terug na die stad. 

Daar gaan hulle saam na ’n bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. 

Hier het hulle eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ’n aantal 

vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Ja, ook sy broers was nou 

hier saam met die ander gelowiges in aanbidding voor Hom, hulle Here. 
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Hoofstuk 76 Vrae oor hoofstuk 66–75 
1. Waarom mag ’n man en vrou nie van mekaar skei nie? (Mat. 19:8) 

2. Waarom is dit so moeilik vir ’n ryke om in die koninkryk van God in te 

gaan? (Mark. 10:24, 25) 

3. Hoe word ons loon in die koninkryk van die Here toegereken? (Mat. 10:1–

16) 

4. Hoe het die profesie van Sagaria 9:9 in vervulling gegaan? (Mat. 21:1–11) 

5. Waarom wou die Fariseërs nie antwoord op die vraag of die doop van 

Johannes uit God of uit mense was nie? (Mark. 11:29–32) 

6. Wie is die “landbouers” na wie die Here in die gelykenis van die 

landbouers verwys? (Mark. 12:1–12) 

7. Wat is groot gebod in die wet? (Mat. 22:34–40) 

8. Waarom het die arm weduwee meer gegee as die rykes? (Mark. 12:41–44) 

9. Wat is die ooreenkoms tussen die tyd van die wederkoms van die Here en 

die tyd van Noag en Lot? (Mat. 24:37–39) 

10. Hoe moet ons op die wederkoms van die Here wag? (Mat. 25:13) 

11. Beteken dit dat ons nie ook moet werk nie? (Mat. 24:45–51) 

12. Wat is die verband tussen die Paasfees en die Nagmaal? (Luk. 22:7–23) 

13. Waarom het Jesus sy dissipels se voete gewas? (Joh. 13:13, 14) 

14. Wat was die gebed van die Here in Getsémané? (Luk. 22:42) 

15. Waarom is die Here in die stilte van die nag gevange geneem? (Luk. 

22:47–53) 

16. Op watter aanklag het die Joodse Raad Jesus skuldig bevind? (Luk. 22:70, 

71) 

17. Waarom moes Hy ook deur die aardse regter, Pontius Pilatus, veroordeel 

word? (Kategismus, vraag 38) 

18. Waarom moes Jesus met sy dood vir ons sonde betaal? (Gen. 2:16, 17) 

19. Wat beteken die opstanding van die Here vir ons? (1 Kor. 15:19, 20; 

Kategismus, vraag 45) 

20. Wat maak Christus na sy hemelvaart aan die regterhand van sy hemelse 

Vader? (Mark. 16:19; Kategismus vraag 31 — gedeelte oor sy koningskap; 

Hebr. 9:24; Kol. 3:1) 
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Hoofstuk 77 Pinksterfees 
(Handelinge 1 – 4:31) 

1. Die apostels volhard in die gebed 

Die apostels en ander gelowiges het nou gereeld in ’n bepaalde huis 

saamgekom. Ons meen dat dit die huis was van die moeder van Johannes 

Markus. Hier het hulle saam in gebed volhard. Hulle het ’n groot opdrag van 

Jesus ontvang, naamlik om sy getuies in die wêreld te wees, en hulle was 

heeltemal te swak vir die opdrag. Daarom het hulle gebid om krag en wysheid. 

So het hulle gewag op die vervulling van die belofte van die koms van die 

Heilige Gees, die Trooster wat by hulle sou bly. 

2. Matthias gekies as apostel 

In dié dae het Petrus die leiding van die apostels op hom begin neem. Toe daar 

eendag 120 dissipels bymekaar was, staan Petrus op en sê vir hulle: “Broeders, 

hierdie woord moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die 

mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange 

geneem het. Want daar staan geskrywe: Laat ’n ander een sy opsienersamp 

neem. Laat ons in die plek van Judas dan ’n man kies uit hulle wat saam met 

ons getuie was van al Jesus se werke en sy opstanding.” Hulle het toe twee 

voorgestel: Josef, wat ook Barsabas genoem is, en Matthias. Daarna het hulle 

tot die Here gebid, en deur die lot is Matthias aangewys as apostel in die plek 

van Judas. 

3. Die uitstorting van die Heilige Gees 

Tien dae na die hemelvaart van die Here het daar weer vir die Jode ’n feestyd 

aangebreek. Dit was die Pinksterfees of fees van die weke wat sewe weke of 

vyftig dae na die Paasfees gevier is. Hierdie fees was vir Israel ’n oesfees, want 

dan is die eerste brode van die nuwe oes aan die Here geoffer. Op hierdie dag 

was die dissipels almal eendragtig bymekaar, miskien weer in die huis waar 

hulle gewoonlik saamgekom het. Mooi is dit om te hoor dat hulle almal hier 

was; niemand het ontbreek nie. Verder het alle jaloesie verdwyn, want hulle was 

eendragtig, en hulle het gebid. Skielik kom daar uit die hemel ’n geluid soos van 

’n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle was. Toe sien 

hulle tonge soos van vuur wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 

En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek, 

soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 

4. Betekenis van die tekens 

Wind en vuur is al twee tekens van krag. So is die Heilige Gees onoorwinlik 

sterk, en niks is teen Hom bestand nie. In besonder wil die tonge van vuur nog 

te kenne gee dat ons deur die Gees ligdraers in die wêreld is. Die dissipels 

spreek ook in vreemde tale; so sal die evangelie deur die krag van die Gees aan 

elke volk en taal en nasie verkondig word. 
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5. Opskudding in Jerusalem 

Toe die verbygangers die geluid van die rukwind hoor, het mense gou 

toegestroom. Verbaas het hulle gehoor hoe die eenvoudige Galileërs in allerlei 

vreemde tale praat, want in die feestyd was pelgrims uit die hele Romeinse Ryk 

in Jerusalem, en hier hoor hulle hoe die mense in hulle eie tale van die groot 

dade van God spreek. Verbaas vra hulle: “Is almal wat daar spreek, dan nie 

Galileërs nie? Wat kan dit tog wees?” Maar ander het gespot en gesê: “Hulle is 

vol soetwyn.” 

6. Petrus se toespraak 

Eindelik staan Petrus op, en die mense word stil om te hoor wat hy wil sê. 

“Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-

uur in die môre,” sê hy. “Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: En in 

die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle 

seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle 

ou mense sal drome droom.” So kom die Heilige Gees soos deur die profeet 

voorspel is. Verder wys Petrus daarop dat hulle Jesus gekruisig het, maar dat Hy 

opgestaan het en dat sy apostels daarvan getuies was. Hy is opgewek en 

verhoog tot aan die regterhand van God, soos Dawid in die boek van die Psalm 

geprofeteer het. Nadat Hy dan verhoog is en van die Vader die belofte van die 

Heilige Gees ontvang het, het Hy dit uitgestort soos hulle nou sien en hoor. 

“Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus 

gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” So sluit Petrus sy toespraak 

af. 

7. Die eerste bekeerdes 

Die menigte is diep in hulle hart getref deur Petrus se woorde en het vir Petrus 

en die ander apostels gesê: “Wat moet ons doen, broeders?” Petrus antwoord: 

“Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus 

Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees 

ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver 

is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.” Toe het daar mense na vore 

gekom om gedoop te word, en op die dag is omtrent 3000 mense by die kerk 

gevoeg. Deur die besondere gawes wat die Gees aan hulle gegee het, het die 

apostels wonders en tekens gedoen, en almal was verbaas. Die gemeente het 

gegroei; die ryk lidmate het van hulle eiendomme verkoop, en die opbrengs is 

vir almal gebruik. Dag vir dag het hulle eendragtig volhard om die Woord van 

die Here in die tempel te verkondig, en in huise het hulle saamgekom om 

Nagmaal te vier. Oor hulle voorbeeldige gedrag was hulle in guns by die hele 

volk. 

8. Die genesing van die kreupelgebore man 

Van al die wonders en tekens wat die apostels in hierdie eerste tyd gedoen het, 

word net een uitvoerig beskrywe. Op ’n sekere middag kom Petrus en Johannes 
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teen ongeveer drie-uur by die tempel. Daar word toe net by die tempelpoort, wat 

die Skone genoem word, ’n kreupele neergesit wat elke dag daar sit en bedel. 

Hy vra toe ook vir Petrus en Johannes ’n aalmoes. Die twee apostels kyk hom 

stip aan en sê vir hom: “Kyk na ons!” Hy verwag nog dat hulle vir hom iets 

gaan gee, maar Petrus sê vir hom: “Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, 

dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en 

loop.” Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy 

voete en enkels sterk geword. Hy was so bly dat hy rondgeloop en gespring het 

en die Here hardop geprys het. Die volk het hom geken en was verbaas om te 

sien dat hy kon loop en aan die twee apostels vashou. Toe die volk saamstroom, 

het Petrus vir hulle gesê: “Moenie dink dat ons deur eie krag of godsvrug 

hierdie teken gedoen het nie. Dit is deur Jesus wat julle oorgelewer en voor 

Pilatus verloën het, dat ons dit gedoen het. Hy is die lewende Christus, want Hy 

het opgestaan. Bekeer julle dan tot Hom, en julle sal gered word.” 

9. Petrus en Johannes voor die Joodse Raad 

Maar nou begin die vervolging teen die apostels en die kerk, soos die Here 

Jesus vooraf gesê het. Van die owerpriesters en Sadduseërs kom op hulle af en 

is dadelik baie ontevrede. Deur bemiddeling van die hoofman van die tempel 

word hulle gevange geneem en tot die volgende dag in die gevangenis gehou. 

Toe verskyn hulle voor die Joodse Raad wat vir hulle vra: “Deur watter mag en 

deur watter naam het julle dit gedoen?” Petrus antwoord onverskrokke: 

“Owerstes, julle ondervra ons oor die weldaad aan ’n siek man; laat dit nou aan 

julle almal en die hele volk bekend wees dat deur die Naam van Jesus Christus, 

die Nasarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, 

dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan. Die saligheid is ook deur 

niemand anders nie as deur Hom.” Die owerstes was verbaas oor die 

vrymoedigheid van die eenvoudige, ongeleerde manne. Hulle stuur Petrus en 

Johannes uit die Raadsaal en beraadslaag alleen wat hulle te doen staan. 

Eindelik besluit hulle om die apostels los te laat, maar om hulle te verbied om 

verder in die Naam van Jesus te preek of tekens te doen. Hierop antwoord 

Petrus en Johannes: “Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees 

as God, moet julle self beslis; maar vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek 

oor wat ons gesien en gehoor het nie.” So kry hulle krag deur die Heilige Gees 

om standvastig te bly en wysheid om voor die Joodse Raad te spreek. Die Raad 

dreig hulle nog, maar laat hulle tog vry. Toe hulle aan die ander gelowiges 

vertel wat gebeur het, het hulle hulle eendragtig in gebed tot die Here gewend 

om hulp en beskerming. Nadat hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle 

saam was, as teken dat die Here met hulle sou wees, en hulle het doodgewoon 

voortgegaan om te preek en tekens te doen. 
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Hoofstuk 78 Uitbreiding en vervolging 
(Handelinge 4:32 – 7:60) 

1. Gemeenskap van goedere 

Dit is asof die gelowiges nou nog meer aan mekaar geheg raak, nou dat die haat 

van die Jode teen hulle ontbrand. Hulle was een van hart en siel. Rykes verkoop 

eiendomme en lê die opbrengs aan die voete van die apostels. So bring hulle 

hulle dankoffers aan die Here. Een van hulle, ’n sekere Barnabas, word by name 

genoem. Hy het ’n stuk grond verkoop en die opbrengs vir die apostels gebring. 

Hierdie selfde Barnabas sou later ’n belangrike plek in die kerkgeskiedenis 

inneem, want hy het op die eerste sendingreis saam met Paulus na die heidene 

uitgegaan. So wek die Heilige Gees die liefde in die harte van die mense. Hulle 

besit nou baie meer as aardse rykdomme: hulle besit die Here Jesus as hulle 

Verlosser. 

2. Ananias en Saffira 

’n Sekere Ananias en sy vrou, Saffira, was ook lede van die gemeente. Toe so 

baie mense van hulle goedere verkoop en die opbrengs aan die apostels gee, 

besluit hulle om dit ook te doen. Hulle is egter nie werklik deur die ware liefde 

tot die Here en sy gemeente daartoe beweeg nie, maar het gedink om vir 

hulleself daardeur naam te maak onder die ander gelowiges. Dit is mos 

aangenaam om te hoor dat mense praat van die vrygewige Ananias en Saffira. 

Hulle besluit egter om nie die hele opbrengs van die grond aan die apostels te 

gee nie, maar ’n deel daarvan agter te hou. Vir die gemeente sou hulle egter sê 

dat dit alles is wat hulle vir die grond gekry het. So kom Ananias dan met sy 

geld by die apostels aan. Toe sê Petrus vir hom: “Ananias, waarom het die Satan 

jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en 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? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.” 

By die aanhoor van Petrus se woorde val Ananias dood neer. Jongmanne neem 

hom weg en gaan begrawe hom. Drie uur later kom Saffira ook daar aan, seker 

om te sien en te hoor hoe vrygewig sy en haar man is. Petrus vra vir haar of 

hulle werklik die grond vir die bedrag verkoop het. Sy antwoord: “Ja.” Daarop 

sê Petrus: “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.” Ook sy val dood neer en is begrawe. Hoe vreeslik is dit om 

vir die Heilige Gees te lieg! 

3. Nuwe vervolging 

Die hoëpriester kon nie meer aanskou dat die apostels in vrede die opstanding 

van die Here Jesus verkondig nie. Hy was self ’n Sadduseër wat nie aan die 

opstanding van die dode geglo het nie, en hy was jaloers op die eenvoudige 

apostels wat so ’n invloed onder die volk gekry het. Weer laat hy Petrus en 

Johannes in die gevangenis opsluit. Daardie nag het ’n engel van die Here egter 
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die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê: “Gaan heen, 

staan in die tempel en vertel aan die volk al die woorde van hierdie lewe.” Die 

volgende môre vergader die Joodse Raad en stuur na die gevangenis om die 

apostels te bring. Hulle dienaars kom egter terug en sê: “Die gevangenis het ons 

gesluit gevind, en die wagte was op hulle pos, maar die twee gevangenes was 

weg.” Toe kom daar iemand aan wat hulle meedeel dat Petrus en Johannes in 

die tempel staan en die volk leer. Nou stuur hulle die hoofman wat nie waag om 

die apostels te dwing om saam te kom nie, maar hulle vra om voor die Raad te 

verskyn. Die hoëpriester vra hulle toe waarom hulle die gebod van die Raad 

oortree het wat hulle beveel het om nie in die Naam van Jesus te preek nie. 

Hierop antwoord Petrus weer: “Ons moet God meer gehoorsaam wees as die 

mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het 

deur Hom aan ’n kruishout te hang. Ons is sy getuies van hierdie dinge en ook 

die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is.” Die 

Joodse Raad was woedend en wou hulle doodmaak. Gamaliël, ’n leraar van die 

wet, het hulle egter gewaarsku dat hulle nie haastig moet wees nie. As die dinge 

uit God is, sou hulle dit nie kon keer nie; en as dit nie uit God is nie, sou dit 

vanself doodloop. Eindelik het die Raad die apostels weer ingeroep en hulle laat 

gésel. Nadat hulle hulle weer beveel het om nie in die Naam van Jesus te preek 

nie, het hulle hulle laat gaan. Die apostels was bly dat hulle waardig geag is om 

vir die Naam van Jesus te ly en het voortgegaan om vir die volk te preek. 

4. Kiesing van die sewe diakens 

Die gemeente in Jerusalem het naderhand baie groot geword. Die apostels kon 

nie meer behoorlik die goedere onder die armes verdeel nie, want hulle moes in 

die eerste plek die evangelie verkondig. Die werk was vir hulle te veel. Daar het 

aan die gemeente ook baie Jode behoort wat vroeër in Griekse stede gewoon het 

wat Grieks gepraat het. Omdat hulle die Aramese taal wat die Jode gepraat het, 

nie goed kon verstaan nie, het hulle min of meer ’n aparte groep in die gemeente 

gevorm. Hulle het naderhand begin murmureer, omdat dit vir hulle gelyk het 

asof die weduwees uit hulle groep nie só gulhartig behandel is wanneer die 

goedere aan die armes uitgedeel is nie. 

Toe hulle van die ontevredenheid hoor, roep die apostels dadelik ’n 

gemeentevergadering byeen. Hulle stel aan die gemeente voor om sewe manne 

te kies wat die armes kon versorg, sodat hulle ongehinderd kon voortgaan om 

die evangelie te verkondig. Die woord het byval gevind by die gemeente, en 

hulle het sewe manne as diakens gekies. So het dit gekom dat daar diakens in 

die kerk dien om die armes te versorg. Die sewe manne was: Stefanus, Filippus, 

Progorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus. 

5. Stefanus word gevange geneem 

Nadat die ontevredenheid uit die weg geruim is, word die evangelie weer met 

nuwe krag verkondig, en die gemeente groei vinnig aan. Daar het ook ’n groot 

aantal priesters by die gemeente aangesluit. Stefanus, die diaken, vol van geloof 
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en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Hy was self ’n 

Griekssprekende Jood en het veral onder die ander Griekse Jode baie tot 

bekering gebring. Die leiers onder hierdie groep het met hom geredetwis, maar 

hulle kon sy wysheid en die Gees waarmee hy gespreek het, nie weerstaan nie. 

Meer en meer van die Griekssprekende Jode het by die gemeente aangesluit. 

Nou word die Griekse leiers kwaad en sweep die volk en die owerpriesters en 

Skrifgeleerdes op om hom gevange te neem. Hulle gryp hom en sleep hom voor 

die Joodse Raad. Daar roep hulle valse getuies teen hom wat sê: “Die man praat 

lasterlik teen die tempel en die wet. Hy sê dat Jesus, die Nasarener, die tempel 

sal afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het, verander.” Almal in 

die Raad se oë is stip op Stefanus gerig, en hulle sien toe dat sy gesig soos die 

gesig van ’n engel word. Die heerlikheid van die Here straal uit die gesig van 

hierdie dienskneg van hom. 

6. Stefanus, die eerste martelaar 

Na die aanklag voor die Joodse Raad het Stefanus hom met ’n lang toespraak 

verdedig. Uit die Ou Testament toon hy aan hoe die Here sy volk gelei het, 

hoewel hulle ongehoorsaam was. Moses het alreeds gesê dat die Here vir sy 

volk ’n Profeet sou verwek soos hy was. Selfs na Moses wou die volk nie luister 

nie, en hulle het die goue kalf gemaak. So het ook hulle nageslag afgode gedien. 

Hulle kan dus sien dat die volk na die Here en sy profete nie wou luister nie, net 

soos die Jode ook nou nie na Jesus wou luister nie. Verder toon hy aan dat die 

Here self gesê het dat Hy nie in ’n huis met hande gemaak, woon nie. Nie die 

tempel is dus die ware woning van God nie, maar die harte van sy kinders. Dan 

roep Stefanus uit: “Julle hardnekkiges en onbesnedes van hart en ore! Julle 

weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders! Watter een van die 

profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die profete gedood wat 

vooraf die koms van Christus aangekondig het, van Wie julle nou verraaiers en 

moordenaars geword het!” Toe die waardige raadslede dit hoor, was hulle 

woedend en het op die tande gekners. Maar Stefanus staan daar voor hulle met 

sy oë na die hemel gerig en sê: “Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun 

van die mens aan die regterhand van God staan.” Toe bars daar ’n geskreeu in 

die Raad los, en hulle storm op hom af, gryp hom en sleep hom uit buitekant die 

stad waar hulle hom stenig. Terwyl die klippe op hom reën, roep Stefanus uit: 

“Here Jesus, ontvang my gees!” Toe hy op sy knieë neerval, roep hy hardop uit: 

“Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!” En met hierdie woorde het hy 

gesterf. 

7. ’n Groot vervolging 

Onder die aanklaers van Stefanus was daar ’n ywerige jong Fariseër met die 

naam Saulus, afkomstig uit Tarsus. Voor sy voete het die valse getuies teen 

Stefanus hulle mantels neergelê toe hulle, volgens die vereiste van die wet, die 

eerste klippe moes optel om hom te stenig. Hierdie jong Saulus van Tarsus het 

nou die leiding geneem in die vervolging van die Christene. Hy het die 
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gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in 

die gevangenis gegooi. Hy was vervul met haat teen die veragte Nasarener en sy 

volgelinge. Die Here gebruik hierdie vervolging ten goede, want nou vlug die 

Christene weg uit Palestina. Waar hulle gaan, verkondig hulle egter die 

evangelie. So het die kerk nog baie vinniger uitgebrei as voorheen. Die owerstes 

van die Jode bereik dus tog nie hulle doel om die evangelie te versmoor nie. 

Hoofstuk 79 Uitbreiding van die kerk: Bekering van Saulus 
(Handelinge 8 – 9:31) 

1. Prediking in Samaria 

Die voortvlugtende gelowiges het die land deurgegaan en oral die evangelie 

verkondig. So het die diaken Filippus in ’n Samaritaanse stad gekom en daar 

gepreek en tekens gedoen. Met blydskap het hierdie Samaritane hulle tot die 

Here bekeer en in Jesus geglo. Daar was groot blydskap in daardie stad. Daar 

was ook ’n sekere towenaar, Simon, wat baie mense deur sy towery mislei het 

en wat hom bekeer het en deur Filippus laat doop het. 

2. Simon die towenaar en die apostels 

Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die Samaritane die Woord van die Here 

aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes daarheen gestuur. By hulle 

aankoms het hulle vir die nuwe gemeente gebid en die hande op hulle gelê. 

Wonderlik bekragtig die Here toe hierdie werk van die apostels deur ook op die 

Samaritane die Heilige Gees uit te stort soos op die Joodse dissipels met 

Pinkster. Ook hier het die tekens van die uitstorting van die Heilige Gees weer 

verskyn. Toe Simon die towenaar dit sien, kom hy na die apostels en bied hulle 

geld aan en sê: “Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande 

oplê, die Heilige Gees kan ontvang.” Toornig sê Petrus vir hom: “Mag jou geld 

saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te 

verkry. Jy het geen deel in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God 

nie. Bekeer jou van jou boosheid en bid God om hierdie bose gedagte van jou te 

vergewe.” Verskrik sê Simon vir hulle: “Bid julle tot die Here vir my, sodat niks 

van wat julle gesê het, oor my mag kom nie.” O, hoe moeilik is dit vir ’n mens 

wie se hart aan die heidense towery vasgegroei is, om die koninkryk van God te 

begryp. 

3. Filippus en die hofdienaar van Ethiopië 

Uit die verre Afrika was daar in dié dae ’n vername man in Jerusalem. Hy het 

ook in die God van die Jode geglo en van Ethiopië af daarheen gereis om die 

Here te aanbid. Hy was ’n hofdienaar van Kandacé, die koningin van die 

Ethiopiërs. In Jerusalem het hy die boekrol van die profeet Jesaja op een of 

ander wyse in die hande gekry. Op sy terugreis, op die pad tussen Jerusalem en 

Gasa, sit hy op sy wa aandagtig in die boekrol en lees. Filippus, die diaken, was 

nog in Samaria. Dáár verskyn ’n engel aan hom met die opdrag: “Gaan na die 
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suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gasa.” Daar op die pad sien hy 

die wa van die hofdienaar. Die Heilige Gees sê vir hom: “Gaan daarheen en bly 

by daardie wa.” Toe Filippus hoor dat die man uit die profeet Jesaja lees, vra hy 

vir hom: “Verstaan u wel wat u lees?” Die man antwoord: “Hoe kan ek tog, as 

niemand my die weg wys nie?” Hy vra Filippus toe om op te klim en by hom te 

kom sit. “Wat moet ek verstaan onder die woorde van Jesaja: ‘Soos ’n skaap is 

Hy gelei om geslag te word, en soos ’n lam wat stom is voor die een wat Hom 

skeer, so maak Hy sy mond nie oop nie’? Sê die profeet dit van homself of van 

iemand anders?” vra hy. Filippus begin toe om aan hom die evangelie van Jesus 

te verkondig. Ja, want dit is Hy wat soos ’n skaap gelei is om geslag te word; dit 

is van Hom wat Jesaja profeteer. Aandagtig luister die Ethiopiër, en in sy hart 

kom die wonder van die geloof. Eindelik kom hulle by water, en hy sê vir 

Filippus: “Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word?” Filippus 

antwoord: “As u glo met u hele hart, is dit geoorloof.” Hy antwoord: “Ek glo 

dat Jesus Christus die Seun van God is.” Hierop het Filippus hom gedoop. Toe 

hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik 

weggevoer. Die hofdienaar het met blydskap sy reis voortgesit, maar Filippus is 

in Asdod gevind waar hy voortgegaan het om die evangelie te verkondig. 

4. Die bekering van Saulus 

Die jong Fariseër, Saulus van Tarsus, was nog steeds in Jerusalem besig om 

dreiging en moord te blaas teen die Christene. Hy hoor toe dat sommige 

Christene na Damaskus gevlug het en ook daar die evangelie verkondig. Daarop 

gaan hy na die hoëpriester en vra vir hom briewe aan die sinagoges van 

Damaskus, sodat hy ook daar die gelowiges kon gevange neem en geboeid na 

Jerusalem bring. So gaan hy op reis na Damaskus, besiel met haat teen Jesus en 

sy volgelinge. Hulle was reeds naby Damaskus, toe ’n helder lig uit die hemel 

hulle skielik omstraal. Verskrik val Saulus op die grond en hoor ’n stem wat sê: 

“Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” Bewend antwoord hy: “Wie is U, Here?” 

Weer kom die stem tot hom: “Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om 

teen die prikkels te skop.” Saulus was verbaas en vervul met vrees en kon maar 

net vra: “Here, wat wil U hê moet ek doen?” Hierop antwoord die Here: “Staan 

op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.” Die manne 

saam met Saulus luister verbaas na die stem, maar sien niemand nie. Dan gaan 

die geselskap voort na Damaskus, maar hulle moes Saulus lei, want hy het blind 

geword. 

5. Saulus en Ananias 

In Damaskus was ’n dissipel van die Here met die naam Ananias. Drie dae na 

Saulus se gesig op weg na Damaskus, verskyn die Here in ’n gesig aan hierdie 

Ananias en sê vir hom: “Gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en 

vra in die huis van Judas na ’n man met die naam van Saulus van Tarsus, want 

kyk hy bid.” (Saulus het alreeds in ’n gesig gesien hoe Ananias inkom en hom 

die hande oplê, sodat hy weer kon sien.) Ananias was egter bang om te gaan, 



217 

 

omdat hy geweet het van die briewe wat Saulus het om gelowiges gevange te 

neem. Die Here sê egter vir hom: “Gaan, want hy is vir My ’n uitverkore 

werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. 

Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.” Ananias het toe 

gegaan, hom die hande opgelê en vir hom gesê: “Saul, broeder, die Here het my 

gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het, sodat jy weer kan sien en met 

die Heilige Gees vervul word.” Dadelik val daar iets soos skille van sy oë af en 

hy kon weer sien. Nadat hy gedoop is, was hy ’n paar dae saam met die 

dissipels in Damaskus. Hierna het hy vertrek na die woestyn van Arabië waar 

hy ongeveer ’n jaar lank gebly het. Hier in die woestyn het hy, soos Moses van 

ouds, kon nadink oor die wonderlike gebeure en die Woord van die Here kon 

ondersoek. So berei die Here hom voor vir sy lewenstaak. (Van hierdie een jaar 

in Arabië lees ons nie in Handelinge nie, maar in Galasiërs 1:17 en 18: Na sy 

bekering sê hy: “Ek het ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my 

apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus.”) 

6. Saulus word vervolg 

By sy terugkeer uit Arabië het Saulus dadelik in Damaskus die evangelie in die 

sinagoges begin verkondig. Verbaas het die Jode gevra: “Is hy nie die man wat 

in Jerusalem uitgeroei het die wat hierdie Naam aanroep, en hier gekom het met 

die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie?” Maar Saulus het al 

meer krag ontvang om die Jode in die war te bring en te bewys dat Jesus die 

Christus is. Eindelik besluit die Jode om hom dood te maak, maar hulle planne 

het aan Saulus bekend geword. Hulle het die stadspoorte dag en nag bewaak, 

maar die dissipels het hom in die nag by ’n venster deur die muur in ’n mandjie 

laat afsak, sodat hy ontkom het. Hierop het hy na Jerusalem vertrek. 

7. Die bekeerde Saulus in Jerusalem 

In Jerusalem wag vir Saulus ’n groot teleurstelling. By sy ou vriende, die 

Fariseërs, kon hy hom nie meer voeg nie, maar ook die Christene was vir hom 

bang en wou hom nie ontvang nie. Hulle was bang dat sy bekering maar ’n 

listige plan was om hulle in ’n lokval te lei. Eindelik het Barnabas hom oor 

Saulus ontferm, want hy het geweet van sy bekering en sy prediking in 

Damaskus. Hy het hom na die apostels gebring en hulle dié dinge vertel. Die 

apostels het hom toe in hulle kring opgeneem, en hy het ook in Jerusalem veral 

met die Griekssprekende Jode oor Jesus gepraat en met hulle geredetwis. Toe 

het die Jode weer planne beraam om hom dood te maak, en ander gelowiges het 

hom na sy geboortestad, Tarsus, gestuur. Saulus self vertel later hoe hy in 

Jerusalem wou bly, maar dat die Here weer aan hom verskyn het en gesê het dat 

hy moes weggaan, want hy sou die getuie van die Here voor die heidene word. 

Hy het dus na Tarsus vertrek en daar ongeveer agt of nege jaar gebly. Ons weet 

nie wat hy in die jare gedoen het nie. Hy het hom seker besig gehou met die 

werk waarin hy opgelei is, naamlik om tente te maak, maar hy het seker ook in 

Tarsus nie van Jesus, sy Heiland, geswyg nie. 
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Hoofstuk 80 Wedervaringe van Petrus 
(Handelinge 9:32 – 12:25) 

1. Genesing van Enéas 

Nou het daar oral in Palestina alreeds gemeentes bestaan. Dit het gebeur as 

gevolg van die arbeid van die vlugtelinge uit Jerusalem. Petrus onderneem nou 

vanuit Jerusalem ’n reis om die Christene op die verskillende plekke te besoek. 

So kom hy ook by Lidda, ’n dorpie naby die Middellandse See. Hier vind hy ’n 

sekere Enéas wat al agt jaar bedlêend en verlam was. Sonder dat Enéas daarom 

vra, sê Petrus vir hom: “Eneas, Jesus Christus maak jou gesond; staan op en 

maak jou bed op.” Dadelik was hy gesond en het opgestaan. Hierdie wonder het 

’n groot indruk op die inwoners van Lidda en die hele vlakte van Saron gemaak, 

en baie het hulle tot die Here bekeer. 

2. Die opwekking van Tabita 

Nie ver van Lidda af nie was Joppe, ’n ander kusdorp waar ’n gelowige vrou, 

Tabita of Dorkas, gewoon het. Sy was ’n liefdevolle vrou wat baie vir die armes 

gedoen het. In dié dae het sy siek geword en gesterwe. Die Christene het haar 

beween en dadelik twee manne na Lidda gestuur om Petrus te vra om sonder 

uitstel na hulle toe oor te kom. Toe Petrus daar aankom, ontmoet hy in die huis 

baie weduwees wat aan hom die klere wys wat Dorkas vir hulle gemaak het. 

Petrus is aangegryp deur wat hy van die liefdevolle vrou gehoor en gesien het. 

Hy stuur toe almal uit die dodekamer en kniel neer en bid. Daarop draai hy hom 

na die liggaam en sê: “Tabita, staan op!” En die wonder gebeur: sy maak haar 

oë oop en, toe sy Petrus sien, sit sy regop. Hy gee haar sy hand en help haar om 

regop te kom. Daarop roep hy die gelowiges en die weduwees en stel haar 

lewendig voor hulle. So het die Here aan die weduwees hulle weldoenster 

teruggegee. Hierdie wonder het groot indruk op die inwoners van Joppe 

gemaak, en baie het in die Here Jesus geglo. Petrus het nou voorlopig in Joppe 

gebly en tuisgegaan by ’n sekere Simon, ’n leerlooier. 

3. Die gebed van Cornelius 

In die stad Caesarea7 was daar ’n Romeinse offisier met die naam Cornelius, ’n 

hoofman oor honderd wat die Joodse geloof aangeneem het. Hy en sy hele huis 

het die Here gedien, en hy het aan die armes baie liefde bewys. Hy het ook 

gereeld gevas en gebid. Eendag verskyn daar ’n engel van die Here aan hom in 

’n gesig toe hy besig was met die aandgebed. Toe die engel hom aanspreek, vra 

hy verskrik: “Wat is dit, my heer?” Die engel antwoord: “Jou gebede en jou 

aalmoese het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe en 

laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by ’n sekere Simon, 

’n leerlooier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen.” Nadat 

 
7 Die 1933/1953 vertaling het dit as Cesaréa en die 1983 vertaling as Sesarea. 
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die engel weg is, het Cornelius dadelik twee van sy huisbediendes en ’n vroom 

soldaat gestuur om Petrus te gaan roep. 

4. Petrus sien ’n gesig 

Toe die boodskappers van Cornelius die volgende middag reeds naby Joppe 

was, was Petrus juis bo-op die plat dak van Simon, die leerlooier, se huis besig 

om te bid. Omdat dit naby etenstyd was, het hy baie honger geword en wou 

graag eet, maar die maaltyd was nog nie vir hom gereed nie. Daar op die dak 

sien hy meteens ’n vreemde gesig: Die hemel word bokant hom geopen, en daar 

daal iets soos ’n groot laken voor hom uit die hemel neer, en dit is aan die vier 

hoeke vasgebind. 

Binne-in die laken sien hy ’n afskuwelike skouspel: allerlei onrein diere en 

voëls wemel in die laken. Vir hom as Jood wat geen onrein dier eet nie, was dit 

weersinwekkend, maar dan hoor hy ’n stem uit die hemel: “Staan op, Petrus, 

slag en eet!” Petrus was verwonderd. Is dit miskien vir hom ’n versoeking? Hy 

antwoord: “Nooit nie, Here; ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie!” 

Hierop antwoord die stem: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag 

nie.” Tot drie maal toe word hierdie bevel aan Petrus herhaal, en daarna is die 

laken weer in die hemel opgetrek. Petrus wonder by homself wat hierdie gesig 

tog kan beteken. Hy sou egter nie lank in onsekerheid bly nie… Die drie manne 

wat Cornelius gestuur het, staan alreeds by die poort en verneem na die huis van 

Simon, die leerlooier. Die Heilige Gees sê toe aan Petrus dat hy met die manne 

moet saamgaan sonder om te twyfel. Hy kom onder en sê vir hulle: “Kyk, dit is 

ek wat julle soek. Wat is die rede waarom julle hier is?” Hulle vertel hom van 

die gesig van Cornelius. Hierna nooi hy hulle binne, en die volgende dag 

vertrek hy saam met hulle na Caesarea. Saam met hom neem hy ook enkele van 

die gelowige manne van Joppe. 

5. Petrus in die huis van Cornelius 

Een van die boodskappers van Cornelius het seker vooruitgegaan om hom te 

vertel dat Petrus onderweg is, want toe hy die volgende dag in Caesarea 

aankom, was daar ’n groot skare bloedverwante en vriende byeen. Toe Petrus 

daar aankom, val Cornelius aan sy voete neer, maar Petrus sê vir hom: “Staan 

op, ek is self ook maar ’n mens.” Binne die huis sê Petrus vir die menigte wat 

saamgekom het: “Julle weet dat dit ongeoorloof is vir ’n Joodse man om met 

iemand van ’n ander volk omgang te hê of hom te besoek; maar God het my 

getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Daarom het ek 

gekom sonder om teë te spreek. Vertel my nou om watter rede julle my laat haal 

het.” 

Cornelius vertel hom toe van sy gesig. Hierop sê Petrus: “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.” Hierop begin hy hulle 

vertel van die Here Jesus. Terwyl hy nog besig was om te praat, vind hier weer 
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’n wonder plaas: die tekens van die Heilige Gees verskyn en kom op die 

hoorders. Hier toon die Here dat Hy ook sy genade aan die heidene gee. Petrus 

en die ander Jode wat saam met hom gekom het, was verbaas om dit te sien. 

Nou kon hy nie meer twyfel nie, en hy sê: “Niemand kan tog die water weer dat 

hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word 

nie.” Op sy bevel is hulle toe gedoop, en hy het nog ’n paar dae by hulle gebly. 

6. Die gelowiges in Jerusalem ontevrede met Petrus 

Petrus was nog nie terug in Jerusalem nie, toe die gelowiges uit die Jode al 

gehoor het dat hy by ’n heiden in die huis was. By sy aankoms in Jerusalem het 

hulle hom ingewag en dadelik met hom daaroor begin twis. Petrus het daarop, 

in ’n byeenkoms van die apostels en die gemeente, aan hulle vertel hoe alles 

gebeur het. Nadat hy aan hulle vertel het hoe die Heilige Gees ook op Cornelius 

en sy mense geval het, sê hy: “As God dan aan hulle dieselfde gegee het as aan 

ons wat in die Here Jesus Christus glo, wie was ek dan dat ek God kon 

verhinder?” Toe hulle dit alles gehoor het, was hulle tevrede en het die Here 

verheerlik en gesê: “So het God dan ook aan die heidene die bekering tot die 

lewe geskenk.” 

7. Herodes vervolg die gemeente 

’n Aantal rustige jare het vir die Christene verbygegaan. Die Jode self het in 

hierdie tyd te kampe gehad met die vervolgsug van die Romeinse keiser 

Caligula wat vir homself ’n beeld in die tempel wou laat oprig. In die jaar 41 

word Claudius keiser in Rome, en hy stel Herodes Agrippa as koning oor Judea 

aan, sodat hierdie Herodes nou weer oor die hele Israel geregeer het, soos sy 

grootvader, Herodes die Grote. Om die Jode se guns te behou het Herodes 

uitwendig die Joodse wette streng onderhou. Tog was hy aan die ander kant ’n 

wêreldse mens wat hom aan groot en lelike uitspattighede skuldig gemaak het. 

Dit kon die Jode nie verdra nie, en Agrippa kom toe op die plan om die 

Christene te vervolg om sodoende van die Jode te behou. 

8. Die apostel Jakobus gedood 

Herodes laat ’n aantal Christene vang en gésel hulle. Ook die apostel Jakobus, 

die broer van Johannes, neem hy gevange en laat hom met die swaard 

doodmaak. Die gemeente was verslae. Wat wag nog verder op hulle? 

9. Petrus ’n gevangene 

Die listige Herodes Agrippa merk dat die Jode bly is oor die vervolging van die 

Christene. Daarom laat hy ook vir Petrus, die erkende leier van die Christene, 

vang met die bedoeling om hom ook om die lewe te bring. Dit was egter nog in 

die Paastyd, in die dae van die ongesuurde brode, en hy wou die Jode nie 

aanstoot gee deur Petrus in hierdie tyd dood te maak nie. Hy laat Petrus toe in 

die gevangenis opsluit. Hy tref behoorlike voorsorg om Petrus te bewaak. Vier 

soldate moes altyd by hom waghou: twee binne sy sel en twee voor die deur 
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daarvan. Petrus self was nag en dag gebind met swaar ysterkettings. Herodes het 

egter nie rekening gehou met die Here Jesus wie se gemeente in hierdie 

voortdurend byeen was om vir Petrus te bid nie. 

10. Petrus word uit die gevangenis verlos 

Eindelik nader die dag waarop Petrus verhoor sou word. Die nag voor die 

verhoor was Petrus aan die slaap tussen die wagte, toe daar meteens ’n engel 

van die Here in die sel verskyn. Deur Petrus op sy sy te slaan, maak hy hom 

wakker en sê: “Staan gou op!” Onmiddellik val sy boeie van hom af en, op 

bevel van die engel, gooi hy sy bokleed om hom en volg die engel na buite. 

Hulle gaan by al die wagte verby, en die buitenste ysterpoort gaan voor hulle 

oop. Toe hy buite in die straat staan, verlaat die engel hom. Nou eers besef 

Petrus dat hy nie droom en nie en dat die Here werklik sy engel gestuur het om 

hom te verlos. Hy gaan dadelik na die huis van Maria, die moeder van Johannes 

Markus, waar die dissipels in gebed bymekaar was. 

11. Ongeloof van die Christene 

By die huis van Maria aangekom, klop Petrus aan die poort. Rhodé ’n 

diensmeisie, gaan om te hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was sy so 

oorstelp van blydskap, dat sy die poort nie oopmaak nie, maar haastig teruggaan 

na binne met die tyding dat Petrus voor die poort staan. Hulle wou haar nie glo 

nie en sê: “Jy is van jou verstand af.” Maar sy het volgehou dat dit so was. 

Hierop sê hulle: “Dit is sy engel.” Intussen hou Petrus aan met klop, en eindelik 

haas hulle hulle na die poort waar hulle hom sien staan. Hy beduie egter dat 

hulle moet stilbly en vertel hulle hoe hy verlos is. Hierna vertrek hy na ’n ander 

plek waar Herodes hom nie weer kon vind nie. 

12. Herodes se einde 

Herodes was woedend toe hy verneem dat Petrus weg is. Hy het die wagte laat 

teregstel en self na Caesarea vertrek en daar gebly. Jerusalem was nie meer vir 

hom aangenaam nie. Hier in Caesarea het hy te doen gekry met ’n bittere 

opstand van die Sidoniërs en Tiriërs. Eindelik vra hulle hom om vrede te sluit. 

Op ’n bepaalde dag trek hy sy koninklike kleed aan en gaan sit op sy troon om 

die volke en die afvalliges toe te spreek. Die menigte roep hom daarop toe: “’n 

Stem van ’n god en nie van ’n mens nie!” Nog nooit het Herodes so geëer en 

gevlei gevoel nie, maar nou gryp die Here in, omdat hy nie die eer aan Hom 

gegee het nie. ’n Engel van die Here tref hom en hy word, terwyl hy nog lewe, 

deur wurms verteer. So kom hy aan ’n skandelike einde. 
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Hoofstuk 81 Vrae oor hoofstuk 87–80 
1. Wat het die apostels gedoen terwyl hulle na die hemelvaart gewag het op 

die uitstorting van die Heilige Gees? (Hand. 1:14) 

2. Wat was die tekens van die koms van die Gees? (Hand. 2:2–6) 

3. Waaruit blyk die groot liefde vir mekaar onder die lidmate van die 

gemeente in Jerusalem? (Hand. 2:44–46; Hand. 4:32–37) 

4. Waarom wou Petrus en Johannes nie na die Joodse Raad luister deur van 

Jesus te swyg nie? (Hand. 4:19, 20) 

5. Wat was die sonde van Ananias en Saffira? (Hand. 5:1–10) 

6. Wat is die werk van ’n diaken? (Hand. 6:1–7) 

7. Wie was die eerste Christen-martelaar? (Hand. 7) 

8. Wat was Simon die towenaar se dwaling? (Hand. 8:18–25) 

9. Na watter hoofstuk uit die profesie van Jesaja verwys Hand. 8:32, 33? 

10. Waarom het die Jode die Christene vervolg? 

11. Waartoe wou die Here Paulus gebruik? (Hand. 9:15) 

12. Waarom was Tabita so bemind by die Christene van Joppe? (Hand. 9:36–

41) 

13. Waarom wou Petrus nie van die onrein diere wat hy in die gesig gesien het, 

eet nie? (Hand. 10:9–16) 

14. Wat was die betekenis van hierdie gesig? (Hand. 10:34–48) 

15. Waarom was die Christene uit die Jode ontevrede met Petrus? (Hand. 

11:1–3) 

16. Wie het eerste die evangelie in Antiochië verkondig? (Hand. 11:19–21) 

17. Hoe is Petrus uit die gevangenis verlos toe Herodes hom laat opsluit het? 

(Hand. 12:1–9) 

18. Hoe het Herodes aan sy einde gekom? (Hand. 12:20–25) 

19. Hoe het die Here die vervolging van die gemeente in Jerusalem ten goede 

gebruik? (Hand. 8:4) 
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Hoofstuk 82 Die eerste sendingreis van Paulus en Barnabas 
(Handelinge 13 en 14) 

1. Die gemeente van Antiochië 

Die voortvlugtende gelowiges wat Jerusalem verlaat het tydens die vervolging 

toe Stefanus gedood is, het tot in Antiochië in Sirië gekom. Hier het hulle die 

evangelie aan Griekssprekende Jode verkondig, en baie uit hulle het gelowig 

geword. Die apostels het toe vir Barnabas uit Jerusalem daarheen gestuur. Hy 

was dankbaar en bly toe hy die groei en geloof van die gemeente in Antiochië 

sien. Hy het dadelik besef dat hy hulp nodig het om hier te arbei en het gedink 

aan Saulus van Tarsus. Hy reis daarop na Tarsus om Saulus te soek en, toe hy 

hom kry, het hy hom na Antiochië gebring om daar met die arbeid in die 

gemeente te help. Hier is die gelowiges die eerste keer “Christene” genoem. 

In Antiochië self is die evangelie die eerste keer doelbewus aan heidene 

verkondig. Verder was die gemeente ook vervul met liefde vir die ander 

gemeentes. Toe daar hongersnood in Judea was en die gemeente daar in nood 

verkeer het, het hulle ’n kollekte gehou en Saulus en Barnabas daarheen gestuur 

om dit weg te bring. By hulle terugkeer na Antiochië het hulle Johannes Markus 

saamgebring. Hy was ’n neef van Barnabas. 

2. Die begin van die eerste sendingreis 

In Antiochië was in dié tyd verskillende profete en leraars. Die profete was 

mense aan wie die Here sy wil op ’n besondere wyse geopenbaar het, sodat 

hulle dit aan die gelowiges kon bekendmaak. Die Nuwe Testament waaruit ons 

die wil van die Here ken, was nog nie geskrywe nie, daarom was dit nog nodig 

dat die Here op dié wyse sy openbaring aan hulle gee. Hier was vyf sulke 

profete en leraars werksaam, naamlik Barnabas, Simeon wat Niger genoem is, 

Lucius, Manaen en Saulus wie se ander naam Paulus was. Aan die profete maak 

die Heilige Gees nou bekend om Barnabas en Saulus af te sonder vir die werk 

onder die heidene. Nadat hulle saam gevas en gebid het, stuur hulle dié twee 

weg om na die heidene te gaan en die evangelie te verkondig. Saam met hulle 

het ook Johannes Markus gereis. 

3. Paulus en Barnabas in Ciprus 

Die drie manne het hulle reis begin deur met ’n skip af te vaar na die eiland 

Ciprus. Dit is te begrype dat hulle eerste daarheen gegaan het, want Barnabas 

was van dié eiland afkomstig. Hulle gaan eers na die stad Salamis en verkondig 

in die sinagoge die evangelie aan die Jode. Daarvandaan reis hulle die eiland 

deur na Pafos aan die westekant daarvan. Hier ontmoet hulle ’n towenaar, Bar-

Jesus, wat ook Elimas of “Die Wyse” genoem is. Die Romeinse goewerneur, 

Sergius Paulus, wat hier gewoon het, het Paulus en Barnabas laat roep, want hy 

wou graag na hulle luister. As bekende van die goewerneur was Elimas ook 

teenwoordig. Elimas wat nie alleen ’n towenaar nie maar ook ’n Jood was, het 

hulle voor die goewerneur probeer weerlê. Skielik kyk Paulus, vervul van die 
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Heilige Gees, hom aan en sê: “Kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle 

listigheid, sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie? En 

nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son ’n tyd 

lank nie sien nie.” Onmiddellik word dit vir hierdie towenaar donker, en hy 

moes na mense soek om hom te lei. Verslae aanskou die goewerneur, Sergius 

Paulus, dit. Hy word dan ook gelowig, want hy het duidelik die mag van die 

evangelie gesien. 

4. Paulus en Barnabas in Antiochië in Pisidië 

Van Pafos af het Paulus en sy metgeselle oorgevaar na die kus van Klein-Asië. 

Nou gaan hulle na ’n landstreek wat vir Paulus bekend was, want in hierdie 

gebied was ook Tarsus, die plek waar hy gebore is. In Perge het Johannes 

Markus omgedraai. Die gevare aan die reis en arbeid verbonde het seker vir 

hom te veel geword. Paulus en Barnabas het egter die bergland ingegaan en 

eindelik aangekom by die stad Antiochië in Pisidië. (Dit is natuurlik nie 

dieselfde Antiochië as die stad wat hulle vir die sendingwerk uitgestuur het nie.) 

Soos sy gewoonte altyd gebly het, gaan Paulus eers op die Sabbat na die Joodse 

sinagoge. In dié afgeleë plek was die Jode bly om ’n besoek van ’n wetgeleerde 

uit Jerusalem te ontvang, en hulle vra Paulus om hulle toe te spreek. Hy neem 

die geleentheid graag te baat om aan hulle uit die Ou Testament aan te toon hoe 

die Christus moes kom. Daarna vertel hy dat Hy gekom het. Hy vertel aan hulle 

hoe Jesus deur sy eie volk verwerp en gekruisig is, maar dat Hy ook weer uit die 

dode opgestaan het. Hy roep hulle op tot bekering en tot geloof in Jesus, sodat 

hulle deur Hom die saligheid kon ontvang. Hierna verlaat hulle die sinagoge, en 

baie van die Jode en Jodegenote volg hulle na hulle tuisplek waar hulle nog 

verder oor die evangelie praat. Intussen het daar ’n versoek van die heidene 

gekom dat Paulus hulle die volgende Sabbat ook moes toespreek. Die volgende 

Sabbat het byna die hele stad saamgekom om Paulus en Barnabas te hoor. Toe 

het die Jode jaloers geword en die apostels op ’n bitsige wyse teëgespreek; maar 

Paulus en Barnabas sê vir hulle: “Dit was noodsaaklik dat die woord van God 

aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp, wend 

ons ons na die heidene.” Toe die heidene dit hoor, was hulle bly en het die 

Woord van die Here geprys. Baie in Antiochië het gelowig geword, en die 

Woord van die Here is deur die hele land verbrei. Die Jode sweep egter die 

belangrike mense in die stad teen Paulus en Barnabas op, sodat hulle maar uit 

die stad moes vertrek. Die agterblywende gelowiges was egter bly en dankbaar 

en vervul met die krag van die Heilige Gees. 

5. Paulus en Barnabas in Ikonium 

Van Antiochië af reis Paulus en Barnabas met die groot Romeinse pad na 

Ikonium. Hier was hulle ondervinding byna net soos in Antiochië. Hulle vind 

groot aanhang onder die Jode en die heidene, maar ook die vyandskap en haat 

van die Jode wat nie wou glo nie. Hulle bly ’n geruime tyd hier en doen tekens 

en wonders, sodat baie mense in die Here Jesus glo. Eindelik bewerk die Jode 
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egter ’n beroering onder die inwoners, en die twee gesante van Jesus moes uit 

die stad vlug. 

6. Paulus en Barnabas in Listre en Derbe 

Verder gaan die reis met die groot pad, totdat hulle by ’n klein stadjie met die 

naam Listre aankom. Hier was geen Jode nie; al die inwoners was heidene. 

Hulle verkondig die evangelie, maar dit lyk of hulle weinig indruk maak. 

Eendag sien Paulus ’n man wat van sy geboorte af kreupel was, na hom sit en 

luister. Paulus kyk na hom en sê hardop: “Staan regop op jou voete!” Dadelik 

spring die man op en begin rondloop. Die bygelowige mense dink toe dat 

Paulus en Barnabas die gode Jupiter en Mercurius is wat aan hulle verskyn het. 

Die apostels kon hulle taal nie verstaan nie en merk eers wat gaande was toe ’n 

afgodspriester offers bring om saam met die skare vir hulle te offer. Toe hulle 

begryp wat hulle wou doen, skeur die apostels hulle klere, spring onder die 

skare in en roep: “Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke 

mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle julle van hierdie 

nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en 

die see en alles wat daarin is, gemaak het.” Selfs met hierdie woorde het hulle 

moeite gehad om die skare te verhinder om vir hulle te offer. Die geesdrif van 

die inwoners van Listre het egter nie lank geduur nie, want Jode uit Antiochië 

en Ikonium het daar aangekom en die mense teen Paulus en Barnabas 

opgesweep. Eindelik was dieselfde skare besig om Paulus te stenig. Toe hulle 

dink dat hy dood is, sleep hulle hom die stad uit en gooi hom daar neer. Die 

groepie gelowiges staan bedroef rondom hom, en dan sien hulle dat hy nog 

lewe. Eindelik staan hy op en bly die nag in die stad oor. Die volgende môre 

vertrek die apostels na Derbe. Hier in Derbe het hulle stil en met seën gewerk. 

Hierna het hulle hulle terugreis begin. 

7. Die terugreis 

By Derbe draai Paulus en Barnabas om en reis terug oor dieselfde stede waarby 

hulle op hulle heenreis was. Hulle doen dit om die gelowiges in Listre, Ikonium 

en Antiochië weer te besoek en in die geloof te versterk. Hulle het ook in elke 

plek ouderlinge aangestel om die leiding in die gemeente te neem en oor hulle te 

waak. Op hierdie reise het hulle ook nog in Perge die evangelie verkondig. By 

Attalia8 het hulle ’n skip gekry waarmee hulle teruggereis het na Antiochië. Hier 

het die gemeente met groot blydskap die twee sendelinge wat hulle uitgestuur 

het, ontvang. Groot was die vreugde toe hulle verneem dat soveel heidene 

gelowig geword het. Hierdie sendingreis het plaasgevind in die jare 46–47 na 

Christus. 

  

 
8 Die 1933/1953 en 1983 vertalings het dit as Attalië. 
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Hoofstuk 83 Die tweede sendingreis van Paulus en Silas 
(Handelinge 15 en 16) 

1. Moeilikheid oor die besnydenis 

In Antiochië het in hierdie tyd enkele broeders uit Judea aangekom. By hierdie 

gemeente het ook baie mense aangesluit wat vroeër heidene was en nie besny 

was nie. Hierdie mense uit Judea het vir gemeente gesê: “As julle nie besny 

word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie.” Die 

voorstanders van die besnydenis noem ons Judaïste, omdat hulle die Joodse 

wette nog onder die Christene wou behou. Paulus en Barnabas het hierteenoor 

gesê dat dit nie nodig was om die besnydenis te onderhou nie, en die manne 

teëgestaan. Toe daar ’n hewige stryd in die gemeente oor die besnydenis 

ontstaan, besluit hulle om Paulus en Barnabas en ’n paar ander na Jerusalem te 

stuur om die apostels hieroor te raadpleeg. 

2. Vergadering in Jerusalem 

By hulle aankoms in Jerusalem is ’n vergadering van die apostels en ouderlinge 

byeengeroep om oor die saak te beraadslaag. Hier kry ons nou eerste keer te 

doen met ’n meerdere vergadering of sinode waar afgevaardigdes van 

verskillende gemeentes saam beraadslaag. Ook hier was ’n groep gelowiges uit 

die kring van die Fariseërs wat gesê het: “Dit is noodsaaklik dat die heidene 

besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou.” Op voorstel 

van Jakobus, die broer van die Here Jesus, besluit die vergadering eindelik dat 

heidene nie aan die besnydenis en die ander wette van die Jode gebind moes 

word nie, maar dat hulle hulle moes onthou van afgodsoffers en hoerery. 

Hierdie besluit word per brief aan Paulus en Barnabas meegegee om aan die 

gemeente in Antiochië te gaan voorlees. By hulle terugkeer in Antiochië is dit 

gedoen, en daar was weer vrede en blydskap in die gemeente. 

3. Paulus en Petrus bots 

Kort na die vergadering in Jerusalem kom die apostel Petrus ook in Antiochië 

aan. Aan die begin het hy saam met die heidense gelowiges in hulle huise 

gegaan. Toe daar egter ’n paar Judaïste uit Jerusalem aankom, het Petrus hom 

uit vrees vir hierdie Jode van die vroeëre heidene onttrek. Hieroor het Paulus 

hom in die byeenkoms voor die hele gemeente aangeval. Paulus se oortuiging 

was dat hulle wat nog vashou aan die Joodse wette, die evangelie aan bande lê, 

want ons word salig alleen deur die geloof in Jesus en nie deur die werke van 

die wet nie. 

4. Begin van die tweede sendingreis 

Na ’n tyd het Paulus en Barnabas voorgestel dat hulle weer op reis moes gaan 

om die gemeentes te gaan besoek wat hulle op die eerste sendingreis gestig het. 

Barnabas wou weer vir Johannes Markus saamneem, maar Paulus het dit nie reg 

geag nie, omdat hy vorige keer langs die pad omgedraai het. Hy kon hulle weer 
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in die steek laat. Daar het toe verbittering tussen Paulus en Barnabas ontstaan, 

en hulle het van mekaar geskei. Gelukkig het hulle later weer versoen, sodat ons 

selfs vir Markus in later jare saam met Paulus op reis aantref. Barnabas het toe 

saam met Markus na Ciprus vertrek, maar Paulus het Silas saam met hom 

geneem na Klein-Asië. Dit was nou in die jaar 49 n.C. 

5. Die Gees lei hulle na die Weste 

Op hulle reis het Paulus en Silas die gemeentes besoek wat op die vorige reis 

gestig is. In Listre het Paulus ’n jong man, Timotheüs , gevind wat hy verder 

saam met hom geneem het. Timotheüs was die seun van ’n Griekse vader en ’n 

Joodse moeder met die naam Eunice. Paulus het Timotheüs eers besny ter wille 

van die Jode, sodat hy ook in die sinagoges kon ingaan om te preek. 

Hiervandaan wou hulle die binneland van Klein-Asië besoek, maar dit het vir 

hulle duidelik geblyk dat die Heilige Gees dit nie wou hê nie. So kom hulle 

eindelik in Troas, ’n dorp aan die weskus van Klein-Asië. Dié nag sien Paulus 

’n gesig: Voor hom staan ’n Macedoniese man wat hom smeek en sê: “Kom oor 

na Macedonië en help ons”. Macedonië is ’n deel van Griekeland. Paulus het 

hierdie gesig duidelik verstaan as ’n roepstem van die Here om in Griekeland, 

en daarmee in Europa, die evangelie te gaan verkondig. Daarom het hulle so 

gou moontlik met ’n skip oorgevaar na die kus van Macedonië. 

6. Die eerste gelowige in Europa 

Die eerste stad in Macedonië wat hulle besoek het, was Filippi. Hier was geen 

Joodse sinagoge nie, en die Jode het buitekant die stad langs ’n rivier 

saamgekom om te bid. Hier het Paulus en Silas op die Sabbat die evangelie aan 

’n groepie vroue verkondig. En ’n vrou met die naam Lidia, ’n purper-

verkoopster van die stad Thiatire, ’n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here 

het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. Sy en haar 

huisgesin is gedoop, en sy het hulle toe gedwing om by haar tuis te gaan. 

Hierdie vrou, Lidia, was die eerste Christen in Europa. 

7. Die slavin met die waarsêende gees 

Nadat Lidia tot bekering gekom het, het Paulus en Silas voortgegaan om in 

Filippi te werk, en die kring van die gelowiges het stadigaan gegroei. Eendag 

merk hulle dat daar ’n vrou agter hulle aanloop en uitroep: “Hierdie manne is 

dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van 

verlossing!” Dit was ’n slavin met ’n waarsêende gees wat vir haar base baie 

geld verdien het met haar waarsêery. Van toe af loop sy elke dag agter die 

apostels aan en roep. So wou die duiwel die mense onder die indruk bring dat 

die apostels en hierdie slavin eintlik maar dieselfde soort mense was, besiel deur 

dieselfde gees. Eendag draai Paulus om en sê, baie ontevrede, vir die gees: “Ek 

beveel jou in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan!” Dadelik was 

die arme mens verlos van die bose gees. Sy kon egter nie meer as waarsegster 

optree nie, en haar base se wins was daarmee heen. Hierdie base was nou boos 
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en gryp vir Paulus en Silas en sleep hulle na die regters van die stad en sê: 

“Hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is, en hulle 

verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om na te volg nie, omdat ons 

Romeine is.” Die volksmenigte het nou ook teen hulle opgestaan en die regters 

gedwing om hulle klere af te skeur en hulle met stokke te slaan. Nadat hulle 

hulle baie slae gegee het, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en die 

bewaarder opdrag gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. 

8. Die tronkbewaarder van Filippi 

Die tronkbewaarder het sy twee gevangenes in die binneste gevangenis 

opgesluit, nadat hy nog hulle voete in ’n blok vasgeskroef het. So wou hy seker 

maak dat hulle nie kon ontsnap nie. Teen middernag luister die ander 

gevangenes verwonderd na lofliedere wat deur Paulus en Silas gesing word, en 

hoor hoe hulle bid. Skielik kom daar ’n groot aardbewing wat die fondamente 

van die gevangenis skud. Onmiddellik was al die deure oop en die boeie val van 

die gevangenes af. Van die aardbewing skrik die tronkbewaarder wakker en 

merk dat die deure oop is. Dadelik trek hy sy swaard om homself om die lewe te 

bring en so die swaar straf te ontvlug wat op hom wag, omdat hy gedink het dat 

die gevangenes ontvlug het. Paulus roep egter met ’n groot stem na hom: 

“Moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier!” Die bewaarder vra 

lig en spring na binne waar hy bewend voor Paulus en Silas neerval. Daarop lei 

hy hulle uit na buite en vra: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” 

Hulle sê vir hom: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou 

huisgesin.” Daarop begin hulle hom en sy huisgesin vertel Wie die Here Jesus 

is. Nog in dieselfde nag is hierdie tronkbewaarder en sy gesin gedoop. Hy bring 

die apostels in sy huis en sit aan hulle ’n maaltyd voor. Groot was die vreugde 

van hierdie tronkbewaarder en sy huisgesin dat hulle so wonderbaarlik tot die 

geloof in die Here gekom het. 

9. Paulus en Silas vrygelaat 

Vroeg die volgende môre kom daar ’n boodskap van die regter by die 

tronkbewaarder aan om Paulus en Silas los te laat. Toe die bewaarder die 

boodskap aan hulle oorbring, sê Paulus vir hom: “Hulle het ons in die openbaar 

onveroordeeld geslaan, ons wat Romeinse burgers is, en ons in die gevangenis 

gewerp, en wil hulle ons nou in die geheim uitwerp? Volstrek nie! Laat hulle 

self kom en ons uitlei.” Toe die regters dit hoor, het hulle bang geword. Hulle 

was veral bang toe hulle verneem dat hulle Romeinse burgers is, want as dit by 

die goewerneur bekend sou word dat hulle Romeinse burgers só behandel het, 

kon hulle in ’n groot moeilikheid beland. Hulle het toe gekom en hulle gesmeek 

om tog die saak stil te hou. Daarna het hulle hulle uit die gevangenis gelei en 

hulle versoek om uit die stad te vertrek. Paulus en Silas is daarop eers na die 

huis van Lidia waar hulle die ander gelowiges bemoedig het. Daarna groet hulle 

almal en vertrek na Thessalonika. 



229 

 

Hoofstuk 84 Die tweede sendingreis voortgesit 
(Handelinge 17:1 – 8:23) 

1. Paulus en Silas in Thessalonika 

Van Filippi af reis die twee apostels weswaarts na Thessalonika, drie dagreise 

daarvandaan. Dit was die grootste van alle stede wat Paulus tot dusver besoek 

het. Hier was ook weer ’n sinagoge van die Jode, en Paulus het, soos dit sy 

gewoonte was, op die Sabbat in die sinagoge met die Jode gespreek. Drie 

Sabbatte na mekaar het hy so die Here Jesus as die Christus verkondig. 

Sommige Jode is oortuig en het hulle laat doop. Ook baie van die godsdienstige 

Grieke en ’n groot aantal aansienlike vroue het by hulle aangesluit. Die 

ongelowige Jode is egter weer met jaloesie vervul en het ’n volksoploop bewerk 

met behulp van slegte manne van die stad en van leeglopers. Hulle het die huis 

van ’n sekere Jason waar die apostels tuis was, omsingel. Toe hulle die apostels 

self nie in die hande kon kry nie, het hulle Jason en ’n paar ander gelowige 

manne na die stadsowerhede gesleep en geskreeu: “Die mense wat die wêreld in 

opstand bring, hulle het hier ook gekom, en Jason het hulle ontvang. Hulle 

handel teen die bevel van die keiser en sê dat daar ’n ander koning is, naamlik 

Jesus.” Die volk en die stadsowerhede was in opskudding, maar hulle het Jason 

tog losgelaat toe hulle van hom genoegsame waarborg ontvang het dat hy geen 

opstand beoog het nie. Hierna het die gelowiges Paulus en Silas in die nag na 

Berea weggestuur. 

2. Paulus en Silas in Berea 

Die stadjie Berea was twee dagreise ten weste van Thessalonika. Hier was ook 

’n sinagoge van die Jode, en Paulus het eers ook hier op die Sabbat na die 

sinagoge gegaan. Hierdie mense was welwillender as die Jode van Thessalonika 

en het saam met Paulus en Silas die Bybel ondersoek om te sien of Jesus op 

grond van die Skrif die Christus is. Baie Jode en van die aansienlike Grieke het 

gelowig geword. Eindelik kom daar egter weer Jode uit Thessalonika aan en 

sweep die skare teen die apostels op. Die gelowiges stuur Paulus toe weg, maar 

Silas en Timotheüs het voorlopig daar gebly om voort te gaan met die werk. 

3. Paulus in Athene 

Eindelik kom Paulus en sy begeleiers in die beroemde stad Athene aan. Athene 

was bekend as die middelpunt van die geleerde en wyse mense van daardie tyd. 

Dit was ook ’n stad vol afgodsbeelde en afgodstempels. Hier kon Paulus hom 

verlustig in die mooiste skatte wat die kuns en die kultuur van die mens nog 

voortgebring het. Vir Paulus was dit egter vreeslik om te dink dat al hierdie 

mooi dinge in diens van die afgode en die bygeloof staan. Paulus was nou 

alleen, want hy het sy begeleiers teruggestuur na Berea met die boodskap dat 

Silas en Timotheüs so gou moontlik na hom moes kom. Hoe bly was hy nie toe 

Timotheüs by hom opdaag nie! Die blydskap was egter van korte duur, want 

Timotheüs vertel hom dat daar ’n vervolging van die gemeente in Thessalonika 
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uitgebreek het. Hy het Timotheüs dadelik weer daarheen gestuur om die 

vervolgde gemeente by te staan. Alleen het hy nou begin om met die Jode in die 

sinagoge oor Jesus te praat, en selfs op die mark het hy met die Griekse 

wysheidsleraars begin redeneer. 

4. Paulus se toespraak op die Areopagus 

Eindelik nooi die wysheidsleraars Paulus uit om op die Areopagus, die 

hooggeregshof van Athene, sy leer te kom verduidelik. Hulle wou graag die leer 

van hierdie “praatjiesmaker”, soos hulle hom noem, ondersoek. Paulus maak 

graag gebruik van die geleentheid en begin hulle toespreek: “Atheners, ek sien 

dat julle in elke opsig baie godsdienstig is,” sê hy. “Terwyl ek rondgegaan en 

julle heiligdomme aanskou het, het ek ook ’n altaar gevind waarop geskrywe is: 

‘Aan ’n onbekende God’. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, 

verkondig ek aan julle.” Nou gaan hy voort om hulle te vertel van die God van 

die hemel en van sy Seun, Jesus Christus. Toe hy egter van die opstanding van 

die dode praat, het die meeste wyse manne kopskuddend weggegaan met die 

opmerking: “Ons sal u weer hieromtrent hoor.” Sommige het egter tog gelowig 

geword en by Paulus aangesluit. Onder hulle was selfs die Areopagiet, 

Dionisius, en ’n vrou met die naam Damaris. 

5. Paulus kom in Korinthe aan 

Eindelik vertrek Paulus uit Athene en reis suidwaarts na die groot handelstad, 

Korinthe, ’n stad met 700,000 inwoners. Korinthe was bekend as een van die 

onsedelikste stede van die Romeinse Ryk. Êrens in een van die smal straatjies 

van die stad open hy ’n klein werkswinkel waarin hy tente maak en verkoop om 

so in sy lewensonderhoud te voorsien. Op die Sabbatdag gaan hy dan na die 

Joodse sinagoge en verkondig daar die evangelie. Hy ontmoet in Korinthe ’n 

ander tentmaker, ook ’n Jood, ’n sekere Aquila, en sy vrou, Priscilla. Hulle 

moes vroeër uit Rome vlug, omdat keiser Claudius die Jode daar vervolg het. 

Hy besluit om in die tentmakery met Aquila saam te werk, sodat hy ook meer 

geleentheid kon kry om die evangelie te verkondig. Aquila en Priscilla het ook 

al twee gelowiges geword. 

6. Die aankoms van Silas en Timotheüs  

Eindelik kom Silas en Timotheüs ook in Korinthe aan. Hulle bring allerlei 

berigte van die toestande in die gemeentes van Thessalonika en Berea. As 

gevolg hiervan besluit Paulus om aan die gemeente in Thessalonika twee briewe 

te skrywe. Die briewe is vir ons in die Bybel bewaar (1 en 2 Thessalonicense). 

7. “Ek het baie mense in hierdie stad” 

Nou het Paulus ook in Korinthe begin om hom net met die verkondiging van die 

evangelie besig te hou. Toe die Jode in die sinagoge egter nie na hom wou 

luister nie, het hy vir hulle gesê: “Julle bloed is op julle hoof. Ek is rein. Van 

nou af sal ek na die heidene gaan.” Hy gaan daarop na die huis van Titus Justus, 
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’n gelowige Griek wat langs die sinagoge gewoon het. Hierdeur kom hy in 

verbinding met Crispus, die owerste van die sinagoge wat ook gelowig geword 

het. Hy word toe afgesit as hoof van die sinagoge, en ’n sekere Sosthenes word 

in sy plek aangestel. Nou begin die haat van die Jode teen hom opvlam, maar 

die Here het deur ’n gesig in die nag aan hom gesê: “Wees nie bevrees nie, maar 

spreek en moenie swyg nie, want Ek is met jou en niemand sal die hand aan jou 

slaan nie, want Ek het baie mense in hierdie stad.” So het Paulus een en ’n 

halwe jaar lank met groot seën in Korinthe gebly en gewerk. In hierdie tyd het 

hy ook die brief aan die gemeentes in Galasië geskryf wat ons in die Bybel vind. 

8. Paulus voor goewerneur Gallio 

Eindelik kon die Jode Paulus se welslae nie meer aanskou nie, en hulle sleep 

hom voor die regterstoel van die goewerneur Gallio. Hulle aanklag teen hom 

was: “Hierdie man haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer.” 

Paulus wou nog begin praat om hom te verdedig, maar Gallio maak hom stil en 

sê vir die Jode: “As daar nou enige oortreding of kwaadwillige skelmstuk was, 

dan sou ek rede hê om julle te verdra, o Jode; maar as dit ’n geskil is oor ’n 

woord en oor name en oor ’n wet wat vir julle geld, moet julle toesien, want 

daaroor wil ek geen regter wees nie.” Hy laat hulle toe van sy regterstoel af 

verdryf. Die Griekse aanwesiges gryp toe vir Sosthenes, die owerste van die 

sinagoge, en slaan hom voor die oë van Gallio. Gallio verroer egter geen vinger 

om die beangste Jood te help nie. 

9. Paulus keer na Antiochië terug 

Na ’n afwesigheid van ongeveer twee jaar keer Paulus weer na Antiochië terug. 

Op sy terugreis is hy vergesél van Aquila en Priscilla. Nou doen hy ook Efese 

aan en spreek daar met die Jode in die sinagoge. Hulle wou graag hê dat hy nog 

langer moes bly, maar hy was haastig om nog met die komende fees in 

Jerusalem te wees. Hy laat Aquila en Priscilla in Efese agter en reis verder na 

Jerusalem. Hierdie besoek aan Jerusalem was maar kort, en spoedig was hy 

weer op pad na Antiochië om aan die gemeente van sy tweede sendingreis 

verslag te doen. 
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Hoofstuk 85 Die derde sendingreis van Paulus 
(Handelinge 18:24 – 21:14) 

1. Apollos in Efese 

Paulus het Aquila en Priscilla in Efese agtergelaat op sy terugreis na Antiochië 

na die tweede sendingreis. Hulle het na die sinagoge gegaan en daar gehoor hoe 

’n sekere Skrifgeleerde, Apollos, met krag die koninkryk van God verkondig. 

Hierdie Apollos was afkomstig uit die stad Alexandrië in Egipte en het deur een 

van die dissipels van Johannes die Doper van Jesus gehoor. Hy het egter niks 

van die lyding en sterwe en opstanding van Jesus geweet nie. Vir hom was 

Christus die groot Regter wat Israel sou oordeel, en hy het soos Johannes die 

mense gedoop om die oordeel vry te spring. Aquila en Priscilla vra Apollos ná 

die diens om met hulle saam te gaan huis toe, en daar vertel hulle hom alles van 

Jesus. Die leraar Apollos laat hom deur die eenvoudige tentmakers onderrig. 

Later besluit hy om na Korinthe te gaan, en die ouderlinge van Efese gee aan 

hom ’n brief na die gemeente in Korinthe. Hier het hy verder met groot krag en 

seën in die gemeente gewerk. 

2. Paulus in Efese 

Paulus het maar ’n klein rukkie in Antiochië gebly, toe besluit hy om weer op 

reis te gaan. Weer gaan hy eers na die gemeentes wat hy op sy eerste 

sendingreis gestig het om hulle te bemoedig en te help in die stryd teen die 

Judaïste wat wou hê dat hulle die besnydenis moes onderhou. Hiervandaan reis 

hy na die groot stad Efese aan die weskus van Klein-Asië. Hier ontmoet hy ’n 

klein groepie gelowiges wat deur die prediking van Apollos tot bekering gekom 

het. Hulle het nie eens geweet van die uitstorting van die Heilige Gees nie en is 

gedoop met die doop van Johannes deur een van Johannes se leerlinge. Nadat 

Paulus hulle vertel het van die lyding en dood van die Here, het hy hulle gedoop 

in die Naam van die Here Jesus. Hierna het hy sy hande op hulle gelê, en hulle 

ontvang ook die wondergawes van die Heilige Gees. 

3. Onderrig in die skool van Tirannus in Efese 

In Efese het Paulus drie maande lank volhard om die evangelie aan die Jode in 

die sinagoge te verkondig. Sommige van die Jode het egter begin kwaad praat 

teen die evangelie, en, toe hulle daarmee aanhou, het hy hom na die heidene 

gewend. Die gelowiges het van toe af in die skool van ’n sekere Tirannus 

byeengekom, en Paulus het elke dag hier samesprekings gehou. Hier het hy 

twee jaar lank met groot vrug gewerk, sodat die evangelie nie alleen in Efese 

nie, maar in die hele Klein-Asië bekend geword het. Die Here het ook 

buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. Selfs wanneer doeke of 

voorskote wat aan sy lyf was, op siekes gelê is, het hulle gesond geword. 
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4. Die sewe seuns van Skeva 

In Efese was sewe seuns van ’n sekere Skeva, ’n Joodse owerpriester wat 

bekend was as duiwelbesweerders. Toe hulle sien hoe die Here tekens en 

wonders deur Paulus doen, het hulle besluit om ook die Naam van Christus in 

hulle duiwelskuns te gebruik. Op ’n sekere dag sê hulle vir ’n duiwelbesete 

man: “Ons besweer jou by die Jesus wat Paulus verkondig.” Die bose gees in 

die man antwoord egter: “Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is 

julle?” Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle af en oorweldig 

hulle, sodat hulle naak en gewond uit die huis gevlug het. Toe hulle hiervan 

hoor, is die inwoners van Efese vervul met eerbied vir die Here Jesus. Baie het 

tot geloof en bekering gekom. Towenaars het die boeke waarin hulle 

towerformules opgeskryf was, gebring en hulle verbrand. So het daar in Efese 

’n groot gemeente ontstaan. 

5. Moeilikhede in Korinthe 

Terwyl Paulus in Efese was, het hy verneem van moeilikhede in die gemeente 

van Korinthe. Hy was veral bekommerd oor partyskappe in die gemeente wat 

twis veroorsaak het. Sommige het gesê hulle behoort aan Paulus, ander aan 

Apollos, ander aan Petrus en ander aan Christus. Verder het die tug in die 

gemeente verslap, sodat mense wat lelike sondes doen, toegelaat is om in die 

gemeente te bly. Hieroor het Paulus ’n brief aan hulle geskrywe. Hierdie brief 

het verlore geraak; ons besit dit nie meer nie. Daarna het hy self ’n kort besoek 

aan Korinthe gebring, maar ook dit kon die moeilikhede nie oplos nie. Toe stuur 

hy Timotheüs na Korinthe om te kyk of hy nie weer rus en orde in die gemeente 

kon bring nie. Eindelik skryf hy nog ’n brief aan hulle wat ons in die Bybel 

besit as die eerste sendbrief van Paulus aan die Korinthiërs. Hierin het hy hulle 

skerp vermaan oor hulle twiste en tugloosheid. Die onrus oor die Korinthiërs 

laat hom egter eindelik besluit om self daarheen te gaan, nadat hy ook vir Titus 

daarheen gestuur het. 

6. “Groot is die Diana van die Efesiërs” 

Voordat Paulus na Korinthe kon vertrek, ontstaan daar egter ’n oproer in Efese. 

Daar was in Efese ’n groot tempel met ’n beeld van die Griekse godin Diana, 

die godin van skoonheid of ontug waarheen duisende pelgrims van oor die hele 

Klein-Asië gekom het. In Efese het die silwersmede dan klein silwertempeltjies 

gemaak, afbeeldinge van die groot tempel van Diana, en dit aan die pelgrims 

verkoop. Toe die getal Christene toeneem, het die handel van die silwersmede 

afgeneem. Een van hulle, ’n sekere Demetrius, roep toe al die silwersmede 

byeen en sê vir hulle: “Manne, julle weet dat ons welvaart afhang van die 

verkoop van hierdie tempeltjies. Nou het hierdie Paulus met sy leer baie mense 

van die diens van Diana afvallig gemaak. So kom ons vak en ook Diana in die 

hele Asië in veragting.” Toe hulle dit hoor, is die manne met woede vervul en 

het begin skreeu: “Groot is die Diana van die Efesiërs!” Dit veroorsaak ’n groot 

oploop onder die volk wat ook begin skreeu: “Groot is die Diana van die 
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Efesiërs!” Hulle gryp twee van Paulus se helpers, Gajus en Aristarchus, en sleep 

hulle saam na die skouburg, terwyl hulle aanhou met skreeu. Paulus self wou 

onder die menigte inspring, maar sy vriende het hom gekeer en hom gesmeek 

om nie na die skouburg te gaan nie. By die skouburg stoot die Jode ’n sekere 

Jood, Alexander, na vore om die Jode te verdedig, want hulle was nou ook in 

gevaar. Toe hy wou praat, het die skare hom egter doodgeskreeu. Twee uur lank 

hou die menigte aan met skreeu: “Groot is die Diana van die Efesiërs!” Toe 

hulle eindelik moeg was van skreeu, kry die stadsklerk geleentheid om te praat 

en sê vir hulle: “Efesiërs, watter mens is daar wat nie weet dat die stad van die 

Efesiërs tempelbewaarder is van die groot godin Diana en van die beeld wat uit 

die hemel geval het nie? Wees julle maar rustig, want hierdie manne is geen 

tempelrowers nie en het ook nie julle godin gelaster nie. As Demetrius en sy 

ambagsmanne ’n saak teen iemand het, die hofsittings word gehou, en daar is 

regters: laat hulle hulle klag voor die regters lê. Maar as julle nog iets verlang, 

dit sal in die wettige vergadering beslis word. Ons loop gevaar om deur hierdie 

oploop by die owerhede aangekla te word.” Daarop stuur hy die skare uiteen, en 

hulle gaan rustig hulle koers. So het hierdie aanslag van die duiwel teen Paulus 

en die Christene op niks uitgeloop nie. 

7. Paulus reis na Macedonië en Griekeland 

Hierna neem Paulus afskeid van die gemeente in Efese en reis noordwaarts na 

Macedonië. Hy kom weer in Troas waar hy die vorige keer die gesig van die 

Macedoniese man gesien het, en verkondig nou ook hier die evangelie met 

groot vrug. Daarna steek hy die see oor en besoek die gemeentes Filippi, 

Thessalonika en Berea in Macedonië. In Filippi ontmoet hy vir Lukas, die 

evangelieskrywer, en later daag ook Timotheüs daar op. Hy was op pad na 

Paulus van Korinthe af. Êrens in Macedonië ontmoet hy ook vir Titus by sy 

terugkeer van Korinthe. Titus kon hom meedeel dat alle onrus en partyskappe in 

Korinthe nou uit die weg geruim is. Hieroor was Paulus baie bly, en hy skryf 

aan die Korinthiërs ’n brief waarin hy sy blydskap uitspreek. Dit is die tweede 

brief aan die Korinthiërs wat ons in die Bybel het. Hierdie brief stuur hy met 

Titus vooruit na Korinthe, terwyl hy self nog ’n tydjie in Macedonië agterbly. 

8. Paulus na Korinthe 

Eindelik gaan Paulus na Korinthe waar hy drie maande vertoef. Van hierdie 

besoek weet ons verder niks nie. Terwyl hy hier was, het hy gehoor dat ’n 

sekere vrou, Febe, uit die naburige stad Kenchreë, na Rome sou gaan. Hy neem 

die geleentheid te baat om vir haar ’n brief mee te gee aan die gemeente in 

Rome. Dit is die sendbrief van Paulus aan die Romeine. Hierin spreek hy sy 

verlange uit om ook ’n keer die evangelie in Rome te verkondig. 

9. Haastige terugreis na Jerusalem 

Nadat hy drie maande in Korinthe was, probeer die Jode om Paulus te vang en 

te vermoor. Daarop besluit hy om na Jerusalem terug te gaan. Hy reis weer deur 
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Macedonië en Troas. In Troas het hy sewe dae gebly. Dié Sondagaand hou hy 

’n afskeidsbyeenkoms met die gemeente. Nadat hulle geëet en Nagmaal gevier 

het, spreek Paulus hulle toe tot middernag. Die byeenkoms was op die derde 

verdieping van ’n gebou. ’n Seun wat in ’n venster gesit en luister het, het daar 

aan die slaap geraak en uit die venster geval en is dood opgetel. Paulus gaan toe 

self na onder en val op die seun en slaan sy arms om hom. Daarna sê hy vir die 

mense: “Moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom.” Daarna het hy 

nog tot dagbreek die gemeente toegespreek. Die seun het hulle lewendig huis 

toe weggebring. 

Van Troas af is Paulus verder suid en het by Milete aangekom. Hier het hy die 

ouderlinge van die gemeente van Efese ontmoet en van hulle afskeid geneem en 

gesê: “Kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem; en watter dinge my 

daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig 

getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad 

nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie… Julle almal sal my 

aangesig nie meer sien nie…” Na hierdie woorde het hy neergekniel en met 

hulle saam gebid. Daarna het hulle wenend van hom afskeid geneem en hom na 

die skip begelei. 

Hiervandaan het Paulus en sy geselskap hulle reis voortgesit en eindelik by 

Caesarea aan wal gestap. Hier was hy tuis by Filippus, die evangelis en vroeëre 

diaken. Eendag kom daar ’n profeet Agabus van Judea aan. Hy bind sy eie 

hande en voete met Paulus se gordel vas. Daarop sê hy: “Dit spreek die Heilige 

Gees: ‘So sal die Jode die man wie se gordel dit is, in Jerusalem bind en in die 

hande van heidene oorlewer’.” Toe hulle dit hoor, het die ander gelowiges 

Paulus gesmeek om nie na Jerusalem te gaan nie, maar hy het gesê: “Waarom 

ween julle en maak my hart week? Ek is nie alleen bereid om gebind te word 

nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die Naam van die Here Jesus.” 

Hierna het hulle gesê: “Laat die wil van die Here geskied.” En Paulus het na 

Jerusalem vertrek. 

Hoofstuk 86 Paulus ’n gevangene 
(Handelinge 21:15 – 25:12) 

1. Paulus in Jerusalem 

In Jerusalem is Paulus met blydskap deur ’n groep gelowiges ontvang. Die 

volgende dag is hy en sy metgeselle na die huis van Jakobus, die broer van die 

Here Jesus, waar hulle die ouderlinge van die gemeente van Jerusalem ontmoet 

het. Hier het Paulus hulle vertel van sy arbeid onder die heidene en van die 

groot vrug op sy werk. Jakobus en al die ouderlinge was baie bly toe hulle dit 

hoor, maar hulle het aan Paulus gesê dat duisende gelowige Jode in Jerusalem 

hom nie vertrou nie, omdat die Judaïste rondvertel het dat hy ook die Jode in die 

afgeleë gebiede afvallig maak van die wette van Moses. Hulle beveel by hom 

aan dat hy hom, saam met vier ander wat ’n gelofte gedoen het, moet heilig en 
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sy hoof moet skeer, sodat die gemeente kon sien dat ook hy hom aan die wet 

van Moses hou. So sou hy die vertroue van die gemeente wen. Paulus het 

hierdie raad opgevolg en saam met die vier ander na die tempel gegaan en hom 

geheilig. Sewe dae lank moes hy nog saam met die ander vier in die tempel bly 

voordat die tyd van hulle gelofte verstreke was. 

2. Paulus word gevange geneem 

Die sewe dae was byna verby toe onverwags ’n einde aan hierdie seremonie 

kom. Toe Paulus op die laaste dag in die tempel was, herken ’n paar Jode uit 

Asië hom. Dadelik skreeu hulle: “Israeliete, help! Dit is die man wat oral aan 

almal dinge leer teen die volk en die wet en hierdie plek! Hy het ook nog Grieke 

in die tempel gebring en hierdie heilige plek ontheilig!” Hulle het naamlik 

vantevore Trofimus, ’n Efesiër, saam met Paulus in die stad gesien en gedink 

dat hy hom ook in die tempel gebring het. Dit was genoeg om die volk in 

beweging te bring. Hulle gryp Paulus en sleep hom die tempel uit waar hulle 

probeer om hom dadelik dood te maak. Die Romeinse bevelhebber in Jerusalem 

hoor egter van die oproer en met ’n groep soldate storm hy na die tempel. Toe 

die volk die soldate sien, het hulle opgehou om Paulus te slaan, en die offisier 

het hom gevange geneem. Hy het Paulus met twee kettings gebind en hom na 

die kamp van sy leërafdeling geneem. 

Dit het so woes gegaan dat die soldate Paulus moes dra, omdat die Jode gedurig 

nader storm en aanhou skreeu: “Weg met hom!” Nadat Paulus die trappe na die 

ingang van die soldatekamp opgedra is, vra hy vir die offisier in Grieks of hy 

die volk kon toespreek. Die offisier was verbaas om te hoor dat hy Grieks kon 

praat, want hy het gedink dat hy ’n oproerige Egiptenaar was. 

3. Toespraak van Paulus voor die volk 

Nadat die offisier gehoor het wie Paulus was en waarvandaan hy gekom het, gee 

hy aan hom toestemming om die volk toe te spreek. Hy spreek daarop tot hulle 

in Aramees, hulle moedertaal. Dit maak die volk stil, en hulle luister aandagtig. 

Hierop verhaal hy aan hulle hoe hy die gemeente vervolg het en hoe hy op weg 

na Damaskus tot bekering gekom het. Toe hy egter aan hulle sê dat die Here vir 

hom gesê het: “Gaan weg uit Jerusalem, want Ek sal jou ver wegstuur na die 

heidene,” het hulle begin skreeu: “Weg van die aarde met so ’n mens! Hy 

behoort nie te lewe nie!” Paulus se groot sonde in die oë van die Jode was dus 

dat hy die evangelie aan die heidene verkondig het. Toe die offisier die woede 

van die Jode sien, het hy Paulus in die soldatekamp gebring. So word hy deur ’n 

heiden uit die hande van sy eie volk verlos. 

4. Paulus verskyn voor die Joodse Raad 

In die gevangenis wou die Romeinse offisier Paulus laat gésel om hom tot ’n 

bekentenis te dwing, maar Paulus vra aan hom: “Is dit u geoorloof om ’n 

Romeinse burger, en dit onveroordeeld, te gésel?” Daarop is die géseling 

afgelas en hulle het Paulus verder goed behandel. Die volgende dag het die 
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hoofman die Joodse Raad beveel om te vergader om die aanklag teen Paulus te 

ondersoek. Toe Paulus egter begin om hom te verdedig, gee die hoëpriester, 

Ananias, bevel om hom op die mond te slaan. Paulus sê vir hom: “God sal u 

slaan, gewitte muur! U sit tog om my volgens die wet te oordeel, en beveel u in 

stryd met die wet dat ek geslaan moet word?” Verskeie raadslede sê vir hom: 

“Skel jy die hoëpriester van God uit?” Hierop sê Paulus: “Ek het nie geweet, 

broeders, dat hy hoëpriester is nie, want daar staan geskrywe: ‘Van ’n owerste 

van jou volk mag jy nie kwaadspreek nie’.” Paulus ken die Joodse Raad. Hy 

weet sommige van hulle is Fariseërs wat in die opstanding van die dode glo, en 

die ander Sadduseërs wat nie daarin glo nie. Daarom sê hy: “Broeders, ek is ’n 

Fariseër, die seun van ’n Fariseër. Oor die hoop van die opstanding van die dode 

staan ek voor die gereg.” Hierop ontstaan daar verdeeldheid in die Raad self. 

Die Fariseërs twis met die Sadduseërs oor die opstanding. Die Fariseërs het 

gemeen dat Paulus wel ’n gesig van ’n engel of ’n gees kon gesien het, en die 

Sadduseërs het dit betwis. Eindelik het die twis so erg geword dat die offisier 

bevel gegee het om Paulus uit die Raad weg te neem, want hy was bang dat 

hulle hom sou verskeur. Weer is hy in die soldatekamp in die gevangenis 

opgesluit. Dié nag het die Here in ’n gesig aan hom verskyn en vir hom gesê: 

“Hou goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande My in Jerusalem kragtig 

getuig het, so moet jy in Rome ook getuig.” 

5. Sameswering van die Jode teen Paulus misluk 

Die volgende dag kry Paulus besoek van ’n seun van sy suster. Dié seun vertel 

aan hom dat hy gehoor het van ’n sameswering deur meer as veertig Jode om 

hom dood te maak. Hulle het die hoëpriester gevra om weer te versoek dat 

Paulus voor die Raad moes verskyn, en wanneer hy dan op weg na die Raad sou 

wees, sou hulle sy wag oorval en hom doodmaak. Paulus vra een van die 

onderoffisiere om die seun na die hoofman oor duisend te neem. Aan hom vertel 

die seun sy verhaal. Die hoofman oor duisend het Paulus toe in die nag met ’n 

sterk soldatewag na die goewerneur Felix in Caesarea gestuur. Die hoofman het 

ook aan die goewerneur ’n brief geskryf waarin hy aan hom die aanklag teen 

Paulus verduidelik. By sy aankoms het die goewerneur aan hom gesê dat hy 

hom sou verhoor wanneer sy beskuldigers opdaag, en hom intussen in die paleis 

van Herodes laat bewaak. 

6. Paulus voor die regterstoel van goewerneur Felix 

Paulus moes net vyf dae wag op die koms van Ananias, die hoëpriester, en sy 

gevolg. Ananias het ook ’n advokaat, ’n sekere Tertullus, saamgebring wat sy 

aanklag voor Felix lê, naamlik: “Ons het gevind dat hierdie man ’n pes is en ’n 

verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld en ’n voorman van die 

sekte van die Nasareners wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig.” 

Hierna kry Paulus van die goewerneur geleentheid om hom te verdedig. Hy 

vertel aan Felix dat hy nie besig was om ’n oproer te bewerk toe hy gevange 

geneem is nie, maar hy erken dat hy wel behoort aan die Weg wat hulle ’n sekte 



239 

 

noem. Hy wandel egter in ’n rein gewete en staan tereg oor die opstanding uit 

die dode waarin hy glo. Toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel en gesê 

dat hy weer die saak sou verhoor wanneer Lisias, die hoofman oor duisend, in 

Jerusalem aankom. Hy het ook bevel gegee dat Paulus in die bewaking nie so 

streng behandel moes word nie. ’n Paar dae later het Felix hom selfs laat roep 

om hom en sy vrou Drusilla, ’n Jodin, oor die geloof in Jesus toe te spreek. 

Maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en toekomstige oordeel, 

het Felix baie bang geword en vir Paulus gesê: “Gaan vir hierdie keer heen, en 

as ek ’n geleentheid vind, sal ek jou laat roep.” Die arme Felix het nie kans 

gesien om met sy uitspattige lewe te breek nie, daarom wou hy Paulus liewer 

nie verder hoor nie. Hy het selfs gehoop dat Paulus hom geld sou aanbied om 

hom los te laat. Daarom het hy van tyd tot tyd met Paulus gesprekke gehad. So 

het twee jaar verloop sonder dat goewerneur Felix, die slappeling, Paulus 

verhoor en veroordeel of losgelaat het. Hy dra Paulus as gevangene aan sy 

opvolger, Porcius Festus, oor, omdat hy ’n guns aan die Jode wou bewys. 

7. Paulus verskyn voor Festus en beroep hom op die keiser 

Nadat Festus goewerneur in Caesarea geword het, het hy ook opgegaan na 

Jerusalem. Die hoëpriester en die vername Jode het die geleentheid aangegryp 

om die saak te Paulus onder sy aandag te bring. Hulle het by hom aangedring 

om Paulus na Jerusalem te laat kom, sodat hulle hom op pad daarheen kon laat 

vermoor. Festus het egter geantwoord dat Paulus in Caesarea bewaak word en 

dat hy spoedig self daarheen sou reis. Daar kon hulle hulle saak teen hom kom 

stel. Pas tien dae later was Festus terug in Caesarea en het Paulus laat voorbring. 

Ook die Jode was daar met hulle swaar beskuldiginge waarvan hulle niks kon 

bewys nie. Paulus sê in sy verdediging: “Ek het niks teen die wet van die Jode 

of teen die tempel of teen die keiser gesondig nie.” Festus wat graag ’n guns aan 

die Jode wou bewys, vra toe vir Paulus: “Wil jy na Jerusalem opgaan en daar 

voor my oor hierdie dinge teregstaan?” Hierop antwoord Paulus: “Ek staan voor 

die regterstoel van die keiser. Aan die Jode het ek geen onreg gedoen nie, soos u 

ook baie goed weet. As u my nie skuldig vind nie, kan u my ook nie as ’n guns 

aan hulle oorlewer nie. Ek beroep my op die keiser!” As Romeinse burger het 

Paulus die reg om hom op die keiser te beroep, en daarom moes die goewerneur 

nou die saak as afgehandel beskou. Dit was nou nie meer in sy hande nie. Hy sê 

vir Paulus: “Op die keiser het jy jou beroep — na die keiser sal jy gaan.” 

Hoofstuk 87 Die gesant van Koning Jesus op weg na die 

keiser van Rome 
(Handelinge 25:13 – 27:44) 

1. Festus raadpleeg koning Agrippa 

Enkele dae later kom daar by die paleis van Festus hoë besoekers aan. Koning 

Agrippa en sy suster, Bernice, kom om met die nuwe goewerneur kennis te 
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maak. Na ’n paar dae vertel Festus hom van sy gevangene, Paulus. Festus weet 

nie eintlik watter klag hy teen Paulus moet opstel om aan die keiser voor te lê 

nie. Agrippa sou hom hierin kon help, omdat hy die Jode en hulle godsdiens 

ken. Festus vertel hom die hele geskiedenis en laat duidelik uitkom dat hy 

Paulus eintlik as onskuldig beskou en dat die saak blykbaar gaan om ’n sekere 

Jesus. Agrippa waag dit nie om dadelik te antwoord nie, maar versoek Festus 

om hom die geleentheid te gee om Paulus self te hoor. 

2. Paulus voor Agrippa en Bernice 

Die volgende dag tree Agrippa en Bernice met prag en praal die gehoorsaal 

binne, gevolg deur offisiere en die aansienlikes van die stad. Daarop word ook 

die gevangene binnegelei. Plegtig kondig Festus weer aan dat hy die gevangene 

voor koning Agrippa laat verskyn, omdat hy nie eintlik weet wat hy in ’n 

klagskrif aan die keiser moes skrywe nie. Agrippa moes hom nou ondersoek, 

sodat hy, ná die ondersoek, iets kon skrywe. Hierop sê Agrippa vir Paulus: “Dit 

is jou vergun om vir jouself te spreek.” Op welsprekende wyse rig die begaafde 

Paulus hom tot Agrippa. Hy vertel aan hom sy geskiedenis en kennismaking 

met die Here Jesus; eers sy vyandskap teen die Christene, verder sy bekering op 

weg na Damaskus en eindelik dat die Here hom gestuur het om die evangelie 

aan die heidene te gaan verkondig. Dit is die rede waarom die Jode hom in die 

tempel gevang het. Maar terwyl hy hom so verdedig, roep Festus hardop uit: “Jy 

is kranksinnig, Paulus; die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid!” 

“Ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus,” antwoord Paulus, “maar ek 

spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Want die koning, met wie ek 

vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge.” Hy wend hom tot Agrippa en sê: 

“Glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet dat u glo.” Verleë antwoord 

Agrippa: “Jy beweeg my byna om ’n Christen te word.” “Ek sou wel God wil 

bid dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag 

aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hierdie boeie,” antwoord Paulus. Die 

koning het egter genoeg gehoor. Ook hy skrik as hy dink wat hy sou moes 

opoffer om ’n Christen te word. Daarom verlaat hy met sy gevolg die saal. Toe 

hulle weggaan, sê Agrippa nog vir Festus dat Paulus nie die dood of boeie 

verdien nie. Festus stem saam dat hy losgelaat kon word as hy hom nie op die 

keiser beroep het nie. 

3. Die begin van die reis na Rome 

Eindelik word Paulus oorgegee aan ’n hoofman oor honderd van die keiserlike 

afdeling met die naam Julius. Julius het die opdrag om ’n groep gevangenes na 

Rome te neem. In die hawe van Caesarea word al die gevangenes, onder wie 

ook Paulus, op ’n vragskip gelaai. Twee van Paulus se getroue helpers kry ook 

plek op die skip, naamlik Lukas, die geneesheer, en Aristarchus wat vroeër in 

Efese met die oproer van Demetrius, die silwersmid, deur die menigte na die 

skouburg gesleep is. Eindelik vaar hulle weg en kom die volgende dag in Sidon 

aan. Julius, die hoofman, het opdrag om Paulus nie so streng te behandel as die 
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ander gevangenes nie. In Sidon laat hy hom toe om vriende te gaan besoek 

onder leiding van ’n soldatewag. Van Sidon af het hulle te kampe met ’n sterk 

wind op see, maar hulle bereik eindelik met moeite ’n klein hawe Mira aan die 

suidkus van Klein-Asië. Hier laai die hoofman Julius sy gevangenes oor op ’n 

skip uit Alexandrië wat op reis was na Italië. Op die tweede skip het hulle al van 

die begin af met ’n sterk westewind te kampe. Eindelik bereik hulle ’n hawe aan 

die kus van Kreta, bekend as Mooi Hawens. Die gevaarlike stormwinde van die 

winter begin al waai, en Paulus waarsku Julius en sy manne: “Ek sien dat die 

reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die 

skip nie, maar ook vir ons lewe.” 

Die hoofman, Julius, heg egter meer waarde aan die mening van die stuurman 

en die eienaar van die skip as aan die woorde van Paulus. Min het hy geweet dat 

hy hier ’n waarskuwing van die Here verwerp. 

4. Die storm op see 

Volgens die seeliede was Mooi Hawens nie goed om te oorwinter nie, en hulle 

besluit om weg te vaar na ’n meer beskutte hawe in Kreta, naamlik Fenix. Toe 

hulle uitvaar, lyk alles gunstig, want daar waai net ’n sagte suidewind. Meteens 

verander die wind egter, en ’n groot stormwind, by die seeliede bekend as 

Euroklidon, breek oor die skip los. Die skip word koersloos meegesleur deur die 

storm. Teenoor die eilandjie Clauda kon hulle met moeite die sleepbootjie agter 

die skip onder beheer hou; die skip self is versterk deur dit onderom te gord, en 

die seile is selfs neergehaal. Nou dryf die skip koersloos die groot see in. Die 

volgende dag word van die vrag in die see gegooi om die skip ligter te maak. 

Op die derde dag moes hulle selfs die skeepsgereedskap uitgooi. Baie dae lank 

dryf hulle so onder die swart wolke op die woeste see rond. Hulle is moedeloos 

en bang en dink nie eens meer daaraan om te eet nie. Alle hoop om gered te 

word, het verdwyn. Hulle verwag net ’n koue watergraf. 

5. Paulus tree op 

Doodsbleek en siek en wanhopig sit bandiete en manskappe, saamgedronge 

deur hulle angs en ellende. Dan staan Paulus rustig op en spreek hulle toe: 

“Manne, julle moes na my geluister en nie van Kreta afgevaar het nie en julle so 

hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, 

want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar 

alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan ’n engel van dié 

God aan Wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê: ‘Moenie vrees nie, 

Paulus; jy moet voor die keiser staan, en kyk, Ek het aan jou geskenk almal wat 

saam met jou vaar.’ Daarom, hou moed, manne; want ek glo God dat dit so sal 

wees soos aan my gesê is. Maar ons moet op ’n sekere eiland strand.” 

6. Die skip loop op die strand 

Eindelik breek die veertiende nag van die storm aan. Die skip dryf nog 

koersloos rond op die golwe. Teen middernag vermoed die matrose dat hulle 
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land nader. Hulle gooi die dieptelood uit en meet twintig vaam. ’n Bietjie later 

was dit vyftien vaam, en hulle gooi toe vier ankers uit, omdat hulle bang was 

dat die skip op die rotse sou loop. Listig probeer die matrose met die 

sleepbootjie ontsnap, maar Paulus waarsku Julius, die Romeinse offisier, en die 

soldate kap die toue van die bootjie af, sodat dit in die see val. Teen dagbreek 

moedig Paulus almal aan om voedsel te gebruik, sodat hulle krag kon hê om die 

geweld van die golwe te oorlewe. Weer sê hy aan hulle: “Van niemand onder 

julle sal ’n haar van sy hoof val nie.” Hy neem self brood, dank God in die 

teenwoordigheid van almal en begin voor hulle eet. Paulus se kalm optrede laat 

hulle almal moed skep, en hulle begin ook eet. Daarna maak hulle die skip ligter 

deur weer van die lading koring in die see te gooi. Toe dit dag word, merk hulle 

’n inham aan die onbekende strand. Hulle kap die ankertoue af, span die voorste 

seil teen die wind en probeer op die inham afstuur. Eindelik val die skip vas op 

die sand en sy agterstewe word deur die golwe stukkend geslaan. Die soldate 

gryp na hulle swaarde om die gevangenes dood te maak, sodat hulle nie miskien 

sou uitswem en ontsnap nie, maar Julius, die offisier, keer hulle. Hy wou Paulus 

red, en so word al die gevangenes gered ter wille van Paulus. Eindelik spring 

ook hulle in die see; sommige swem na die strand, en ander kom daar aan op 

planke en stukke van die skip. Almal bereik die strand in veiligheid. 

7. Paulus op die eiland Melite 

Eers toe hulle gered was, het hulle te wete gekom dat die eiland Melite of Malta 

was. Die mensliewende inwoners kom die skipbreukelinge help en maak 

dadelik ’n groot vuur, sodat die halfverkluimde mense hulle kon warm maak. 

Paulus help ook om hout bymekaar te maak, en toe hy dit op die vuur gooi, kom 

daar ’n slang uit die vuur en byt aan sy hand vas. Verskrik kyk die inboorlinge 

daarna en sê vir mekaar: “Hierdie man is beslis ’n moordenaar wat die 

goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered.” Maar Paulus skud 

die dier in die vuur af en kom niks oor nie. Toe die inboorlinge naderhand sien 

dat hy niks oorkom nie, sê hulle dat Paulus ’n god is. 

Digby die plek waar die skip gestrand het, het ’n vermoënde man, ’n sekere 

Publius, gewoon. In die geboue op sy plaas bied hy aan die skipbreukelinge ’n 

welkome onderdak. So sorg die Here vir hulle ter wille van sy uitverkore kneg, 

Paulus. Ook hier ontvang Paulus ’n geleentheid om in belang van die koninkryk 

van die Here te werk. Publius se vader lê in die bed met ’n hoë koors. Paulus 

gaan na hom toe, lê sy hande op hom en bid vir hom en genees hom. Van toe af 

kom die eilandbewoners met hulle siekes na Paulus, en hy kry die geleentheid 

om aan hulle die evangelie te verkondig. So word die evangelie op die eiland 

Malta gevestig. 
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Hoofstuk 88 Paulus se arbeid afgesluit 
(Handelinge 28) 

1. Paulus kom in Rome aan 

Nadat hulle drie maande op Malta was, sit hulle die reis voort met ’n skip uit 

Alexandrië wat in Malta oorwinter het. Hulle doen nog Regium aan en seil dan 

verder na Puteoli waar die gevangenes aan wal gesit word om verder die reis 

oor land na Rome af te lê. Paulus was nou ’n gunsteling van die offisier Julius, 

en daarom kon hulle in Puteoli sewe dae by ander Christene oorbly. Daarna 

vertrek hulle met die grootpad, die Via Appia, na Rome. In Rome het die 

Christene al gehoor dat Paulus op pad was en wat hulle op see wedervaar het. 

Daarom het ’n groep van hulle Paulus tegemoet gegaan en hulle by ’n plekkie 

met die naam Drie Herberge teëgekom. Paulus was bly toe hy die broeders sien, 

en hy het die Here gedank. Met nuwe moed sit hy die reis voort na die 

wêreldstad, Rome, die stad van die keiser, maar ook die stad waar die duiwel 

die septer swaai. Rome was ’n stad met mooi paleise en pragtempels van allerlei 

afgode, maar onder hierdie prag en praal was die ellende en nood van duisende 

slawe en armes weggesteek. Hulle is deur die heersers nie as mense nie, maar as 

redelose diere beskou en behandel. Paulus kom in Rome aan met hande wat 

vasgebind is, maar met ’n gees wat vry is in Christus Jesus. Hy was dankbaar 

dat hy ook die geleentheid ontvang om hierdie vaandel van sy Koning, Jesus 

Christus hoog te laat wapper. 

2. Paulus woon in Rome 

By hulle aankoms is die ander gevangenes opgesluit, maar Paulus ontvang die 

vergunning om afsonderlik te woon, saam met ’n soldaat wat hom oppas. Hier 

het hy twee jaar in sy eie gehuurde huis gewoon, en sy vriende en geloofsgenote 

kon hom vryelik besoek. Drie maande na sy aankoms het hy die vernaamste 

Jode saamgeroep en hulle ingelig oor sy leer en die klag van die owerstes in 

Jerusalem teen hom. Daarna het hulle weer ’n byeenkoms gereël waarop hy ’n 

kragtige getuienis gelewer het vir die koninkryk van God. Sommige het gelowig 

geword, maar ander se haat het weer teen hom ontbrand. 

3. Paulus weer vrygelaat 

Verdere besonderhede oor wat met Paulus gebeur het, kry ons nie in die Bybel 

in soveel woorde nie. Uit sy briewe kan ons wel aflei dat hy na dié twee jaar 

weer losgelaat is, waarskynlik nadat hy voor die keiser tereggestaan het. 

4. Paulus se briewe 

Wat ons verder van Paulus se lewe weet, lei ons af uit sy briewe. Tydens sy 

verblyf in Rome het hy vier briewe geskrywe wat ons nog in die Bybel het, 

naamlik die briewe aan die Kolossense, die Efesiërs, Filemon en die Filippense. 
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5. Die brief van Paulus aan die Kolossense 

In Rome kom daar by Paulus ’n sekere Epafras uit Kolosse, ’n stad naby Efese 

in Klein-Asië. Paulus self het Kolosse nooit besoek nie, maar sy arbeid in Efese 

sou ook die gemeente in Kolosse ten goede gekom het. Epafras, wat self ’n 

leraar in die gemeente was, kom Paulus raadpleeg oor allerhande dwaalleringe 

wat nou in die gemeente begin posvat. Daarop besluit Paulus om ’n brief aan 

die gemeente te skrywe. Die brief stuur hy met Tichikus na Kolosse. 

6. Die brief aan die Efesiërs. 

Aan Tichikus gee Paulus ook ’n brief om aan die gemeente in Efese af te lewer. 

Waarskynlik was die brief bedoel as ’n omsendbrief aan Efese en die 

omliggende gemeentes. Ook hierin weerlê hy die dwalinge waarvan hy van 

Epafras verneem het, en gee verder aan die gemeentes voorligting oor allerlei 

praktiese sake. 

7. Die brief aan Filemon 

Saam met Tichikus reis ook na Asië ’n jong man met die naam Onesimus. 

Onesimus was vroeër ’n slaaf van ’n sekere Filemon wat ook in Kolosse 

gewoon het. Hy het egter van sy baas af weggeloop en eindelik in Rome 

aangekom. Hier het hy Paulus ontmoet en onder sy prediking gelowig geword. 

Paulus spoor die jong man nou aan om terug te gaan na vroeëre meester wat ook 

’n Christen was. Om hom te help gee hy aan hom ’n brief saam aan Filemon 

waarin hy by hom pleit om Onesimus nie as ’n slaaf nie, maar as ’n geliefde 

broeder terug te ontvang. Ons kan aanneem dat Filemon gehoor gegee het aan 

Paulus se versoek, of anders sou hy die brief nie bewaar het nie. 

8. Die brief aan die Filippense 

Tydens sy verblyf in Rome het daar ook van Filippi af ’n sekere Epafroditus by 

Paulus aangekom. Hy het aan Paulus allerlei geskenke van die gelowiges in 

Filippi saamgebring. Hieroor was Paulus baie dankbaar. Hy skryf daarop ook 

aan die gemeente ’n brief waarin hy hulle bedank vir hulle liefde en 

besorgdheid oor hom, hulle geliefde leermeester. Epafroditus was ernstig siek in 

Rome, maar na sy herstel het Paulus hom weer teruggestuur na Filippi. Hy skryf 

aan hulle dat hy ook hoop om Timotheüs kort daarna na hulle te stuur. 

9. Verdere reise van Paulus 

Ongeveer in die jaar 62 is Paulus in Rome vrygelaat. Dit was tydens die 

regering van die wrede keiser Nero, wat selfs sy eie moeder en vrou om die 

lewe gebring het. Veral gedurende die jare 59 tot 68, toe hy dood is, het hy 

Rome ’n stad van verskrikking en vervolging gemaak. Veral die Christene het 

baie onder hom gely. Daarom is dit begryplik dat Paulus na sy loslating so gou 

moontlik die stad verlaat het. Hy het weer die gemeentes gaan besoek en baie 

dwalinge en verval teëgekom. Dit kan ons sien uit sy drie laaste briewe. Op een 

tydstip het die gryse Paulus hom in Kreta bevind vanwaar hy ’n brief aan 
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Timotheüs geskrywe het wat toe in Efese werksaam was. Dit is die eerste brief 

aan Timotheüs wat in die Bybel staan. 

Op hierdie laaste reise was Paulus ook ’n keer in Macedonië. Van Filippi in 

Macedonië het hy oor Troas na Efese gegaan. Daar het hy Timotheüs self 

ontmoet en hom gesterk in sy werk. Van Efese is hy na Milete. Hiervandaan het 

hy waarskynlik sy brief aan Titus geskrywe wat ons ook nog in die Bybel kry. 

Hierna is hy oor Korinthe en Dalmasië weer na Rome. In Rome was hy 

eensaam, met net Lukas, die geneesheer, by hom. Dit was nou ongeveer die jaar 

64. In dié jaar het die bekende brand in Rome plaasgevind waardeur die hele 

stad byna verwoes is. Die Christene is beskuldig dat hulle die stad aan die brand 

gesteek het, en hulle is in groot getalle gevange geneem en op wrede wyse 

doodgemaak. Ook Paulus is kort na sy aankoms in Rome gevang, waarskynlik 

ook in dié tyd van vervolging. Hierdie keer begryp Paulus dat hy nie weer 

vrygelaat sou word nie. Vanuit die gevangenis gaan sy laaste brief wat ons in 

die Bybel het, naamlik die tweede brief aan Timotheüs . In hierdie brief spreek 

die bejaarde stryder van Christus treffend sy lewensbeginsel uit: “Want ek word 

alreeds as drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die 

goeie stryd gestry; en het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. 

Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die 

regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook 

aan almal wat sy verskyning liefgehad het” (2 Tim. 4:6–8). Nog vir laas spreek 

hy sy verlange uit om die getroue Timotheüs te sien. “Beywer jou om gou na 

my te kom,” skrywe hy. 

10. Paulus se einde 

Hoe Paulus aan sy einde gekom het, weet ons nie uit die Bybel nie. Of 

Timotheüs hom nog lewend gesien het, weet ons ook nie. In ou Christelike 

geskrifte word vertel dat hy deur Nero met die swaard onthoof is. So is hy as 

drankoffer uitgegiet vir sy Here en Meester. Die groot apostel van die heidene 

het aangekom in die heerlikheid om die kroon van geregtigheid uit die hand van 

sy Meester te ontvang. 

Hoofstuk 89 Afsluiting van die Godsopenbaring 
1. Paulus en die ander apostels 

Nadat Paulus op die toneel verskyn het, hoor ons byna niks meer van die ander 

apostels nie. Hulle het met die verkondiging van die evangelie voortgegaan, 

maar die Here wou in besonder aan ons wys hoe dit gekom het dat die evangelie 

onder die heidene posgevat het, nadat die meeste Jode dit verwerp het. Daar het 

natuurlik baie Jode gelowig geword, maar die kerk het ’n baie groter aantal 

lidmate onder die heidene gekry, hoofsaaklik as gevolg van die arbeid van 

Paulus. Daarom is soveel aandag aan sy werk gegee. Na sy dood was die kerk 

onder die heidene gevestig en het vinnig na alle kante uitgebrei. Ons weet egter 
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darem nog iets uit die Bybel van die ander apostels en leidende Christene wat 

ons nou kortliks wil nagaan. 

2. Verdere lotgevalle van Petrus 

In die eerste jare na die uitstorting van die Heilige Gees was Petrus die erkende 

leier van die Christene. Hy het hoofsaaklik in Jerusalem en onder die Jode 

gewerk. Hy is ’n paar keer gevange geneem, maar op ’n wonderbare wyse deur 

die Here verlos. Na die byeenkoms in Jerusalem, toe besluit is dat die heidene 

nie nodig gehad het om hulle te laat besny nie, het hy ook na Antiochië gegaan 

en ’n tyd lank daar gebly. Verder weet ons baie min van Petrus se lewe en werk. 

Hy het waarskynlik ook ’n tyd lank in Korinthe gewerk, want Paulus praat in 

1 Korinthiërs 1:12 en 3:22 van ’n groep mense in die gemeente wat gesê het 

hulle behoort aan Cefas — dit is Petrus se Aramese naam. In later jare was hy 

ook in Rome waar hy en Markus saamgewerk het. Markus het waarskynlik sy 

evangelie saamgestel uit wat Petrus aan hom vertel het. Waarskynlik is Petrus in 

dieselfde tyd as Paulus gedood. Volgens die ou Christelike geskiedenis is hy 

met sy hoof na onder gekruisig. 

3. Petrus se sendbriewe 

In die Bybel kry ons die eerste en tweede briewe van die apostel Petrus. Die 

twee briewe het hy aan die gemeentes van Klein-Asië geskryf. Waarskynlik was 

hy toe in Rome wat hy in sy eerste brief (1 Pet. 5:13) “Babilon” noem. Hy noem 

Rome só vanweë die goddeloosheid van die stad. 

4. Verdere lotgevalle van Johannes 

Van die apostel Johannes weet ons na die uitstorting van die Heilige Gees baie 

min. Saam met Petrus het hy aan die begin ’n leidende aandeel gehad in die 

jong gemeente. Hulle het dikwels saam opgetree en was ook saam in die 

gevangenis. In die jaar 66 het die Jode in opstand gekom teen die Romeine, en 

in die jaar 70 is Jerusalem en die tempel verwoes. Johannes was waarskynlik in 

hierdie jare in Efese. Polikarpus, die biskop van Smirna wat in die jaar 155 dood 

is, vertel dat hy Johannes nog in Efese hoor preek het. Johannes het baie oud 

geword, só oud dat sommige gemeen het dat hy nie sou sterwe nie. Hy was al 

baie oud toe hy sy Evangelie, die “Evangelie volgens Johannes” geskrywe het. 

In sy Evangelie en sy drie briewe wat ons in die Bybel het, bewys hy veral dat 

Jesus God uit God is en nie ’n gewone mens, soos Cerinthus en ander 

dwaalleraars van sy tyd geleer het nie. Die laaste Bybel boek, “Die Openbaring 

van Johannes”, het hy op die eiland Patmos geskrywe toe hy uit Efese daarheen 

verban is. Hier het die Here Jesus aan hom verskyn en in ’n reeks 

wonderbaarlike gesigte aan hom die loop van die evangelie en die verloop van 

die geskiedenis tot by die voleinding van die wêreld getoon. Daarmee is die 

Bybel afgesluit. 
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5. Skrywers en ander Bybelboeke 

Behalwe die vier Evangelies wat deur Mattheus, Markus, Lukas en Johannes 

geskrywe is, die Handelinge van die Apostels deur Lukas, die sendbriewe van 

Paulus, die briewe van Petrus en Johannes en die Openbaring van Johannes vind 

ons nog briewe van Jakobus en Judas en die brief aan die Hebreërs in die Bybel 

Jakobus en Judas was al twee broers van die Here Jesus. Veral Jakobus was in 

later jare die leidende persoon in die gemeente van Jerusalem. Hy het in 

Jerusalem die bynaam “die regverdige” gekry. Voordat Paulus in Jerusalem 

deur die Jode gevange geneem is, het hy na die huis van Jakobus gegaan wat 

ook bewys dat hy die erkende leier van die gemeente was. Hy het die brief van 

Jakobus geskrywe wat ons in die Bybel het. Hierin het hy hoofsaaklik benadruk 

dat ’n gelowige ook volgens sy geloof moet lewe. “Wees daders van die 

Woord,” sê hy. 

Van Judas wat homself in sy kort briefie “die dienaar van Jesus Christus en 

broer van Jakobus” noem, weet ons verder niks nie. Hy was dus ook ’n broer 

van die Here Jesus. In die brief waarsku hy baie ernstig teen die valse leraars. 

Dan is daar nog ’n brief aan die Hebreërs waarvan die skrywer onbekend is. 

Waarskynlik is die brief geskrywe deur iemand wat êrens in Italië was en dit 

aan die gelowige Jode in Rome gestuur het. In sy brief toon hy dan hoeveel 

heerliker die Nuwe Testament as die Ou Testament is, omdat die tyd van die 

skaduwees verbygegaan het en ons nou die volle lig in die Here Jesus besit. 

6. Die Christelike kerk gevestig in die wêreld 

Teen die tyd dat Paulus en Petrus gedood is, was die Christelike kerk al wyd 

versprei in die wêreld. In Jerusalem was ’n groot gemeente wat uit duisende 

Christene bestaan het. Oral in Judea was ook kleiner gemeentes. In Samaria en 

langs die kus tot by Tirus en Sidon was baie gemeentes. Hoewel Galilea nie in 

die Bybel genoem word nie, kan ons aanneem dat ook daar gemeentes bestaan 

het. Onder die heidene was die Christene versprei van Antiochië in Sirië af, 

dwarsoor Klein-Asië, Macedonië en Griekeland tot in Italië. Selfs in Rome, die 

hoofstad van die groot Romeinse Ryk, was duisende gelowiges. Die groot 

uitbreiding was in die eerste plek die vrug op die arbeid van die gewone 

gelowiges. Dit het in Jerusalem begin toe die Jode die gemeente vervolg het. 

Die vlugtelinge uit Jerusalem het oral waar hulle kom, die evangelie bekend 

gemaak. So het die geloof in Jesus dwarsoor die Romeinse Keiserryk versprei. 

Natuurlik het veral Paulus baie bygedra tot die verspreiding van die geloof 

onder die heidene. Paulus en sy medewerkers het dié groot voordeel gehad dat 

hulle oral Grieks kon praat, want dit was oral ’n bekende taal. Hulle het ook nie 

te doen gehad met probleme in verband met landsgrense nie. Hulle kon altyd 

vryelik beweeg binne die grense van die groot Romeinse Ryk. 
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7. Die ampte in die ou Christelike kerk 

Van die begin af moes daar in die kerk mense wees wat die leiding neem. Die 

Here gebruik mense om oor sy kerk te regeer, om die Woord te verkondig en 

om die armes te versorg. Hierdie mense beklee die ampte in die kerk. Die 

oudste amp was die apostelamp wat die Here Jesus self ingestel het. Hulle amp 

het oral in die kerk gegeld en het ook oor hulle hele lewe gestrek. Tot hierdie 

amp het net die twaalf apostels en Paulus behoort. Paulus is in besonder deur 

die Here Jesus as apostel van die heidene geroep. Na hulle dood het die 

apostelamp uit die kerk verdwyn, omdat dit ’n buitengewone amp was. In die 

plek daarvan het die gewone ampte gekom wat ons nog in die kerk het, naamlik 

die ampte van leraar, ouderling en diaken. Reeds gedurende hulle lewe het die 

apostels hierdie gewone ampte ingestel. In die beroeping tot die gewone amp 

gebruik die Here sy gemeente. Hulle kies mense tot die ampte, soos 

byvoorbeeld die eerste sewe diakens deur die gemeente gekies is. In die 

beginjare het die apostels nog soms self persone tot ouderlinge aangestel, maar 

ons meen dat ook dit in samewerking met die gemeente geskied het. Die leraars 

is in die tyd meestal biskoppe genoem, en die ouderlinge of opsieners wat die 

regeerders van die gemeente was, is presbiters genoem. Verder was in die ou 

kerk nog die buitengewone amp van die profete wat ook verdwyn het toe die 

Nuwe Testament op skrif gestel was. In die tyd toe die evangelies en 

sendbriewe nog nie bestaan het nie, was dit noodsaaklik dat die Here op ’n 

besondere wyse sy wil aan die gemeente deur openbaringe aan die profete 

bekend moes maak. Daarom was die profete nie meer nodig toe die Nuwe 

Testament klaar geskrywe was nie, want nou kan elkeen die wil van die Here 

leer ken uit sy Woord, die Heilige Skrif. 

Daar is ook gepraat van evangeliste wat hoofsaaklik helpers van die apostels 

was in die verkondiging van die evangelie. Bekende evangeliste was Filippus 

wat vroeër diaken was, Timotheüs , Titus, Lukas en ander. Hulle was in groot 

aansien by die gelowiges, omdat hulle meestal saam met die apostels opgetree 

het. 

8. Vergaderings 

In die ou kerk is allerlei belangrike sake in gemeentevergaderings behandel. Toe 

Cornelius, die Romeinse offisier, byvoorbeeld gedoop is, moes Petrus daarvan 

verslag doen voor ’n gemeentevergadering in Jerusalem. Ook Paulus het in 

Antiochië voor die gemeentevergadering verslag gedoen van sy werk onder die 

heidene. Later toe die gemeentes groter geword het, is baie sake deur die 

kerkraad of ouderlinge behandel. So het Paulus na sy derde sendingreis aan die 

kerkraad van Jerusalem verslag gedoen. Verder lees ons in Handelinge 15 van 

die eerste sinode of vergadering van verskillende kerke. Hier was die apostels 

en ouderlinge van Jerusalem teenwoordig. Maar hier was ook afgevaardigdes 

van die gemeente Antiochië, saam met Paulus en Barnabas. Op die vergadering 
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is die besluit geneem dat Christene wat vroeër heidene was, nie nodig gehad het 

om hulle te laat besny nie. 
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Hoofstuk 90 Vrae oor hoofstuk 82–89 
1. Wie was die apostel van die heidene? (Gal. 2:7, 8) 

2. Watter gemeente het eerste sendelinge na die heidene gestuur? (Hand. 

13:1–4) 

3. Waarom het Elimas die towenaar blind geword? (Hand. 13:6–12) 

4. Waarom het Paulus altyd eers in die sinagoge van die Jode gaan preek 

voordat hy hom na die heidene gewend het? (Hand. 13 en 14) 

5. Waarom het daar stryd in die gemeente van Antiochië ontstaan? (Hand. 

15:1, 2) 

6. Waarom het Petrus gesê dat dit nie nodig was vir heidene wat gelowig 

word, om hulle te besny nie? (Hand. 15:7–11) 

7. Waarom skryf die apostels aan die gemeente in Antiochië: “Die Heilige 

Gees en ons het besluit”? (Hand. 15:28) 

8. Waarom het Paulus en Barnabas van mekaar geskei? (Hand. 15:35–39) 

9. Waarom het Paulus en Silas na Macedonië gegaan? (Hand. 16:9, 10) 

10. Wie was die eerste gelowige in Europa? (Hand. 16:14) 

11. Waarom het Paulus die slavin wat agter hulle aangeloop en roep het, 

stilgemaak? (Hand. 16:16–18) 

12. Wat weet jy van die bekering van die tronkbewaarder van Filippi? (Hand. 

16:19–34) 

13. Waarom het die geleerdes van Athene Paulus die rug toegekeer? (Hand. 

17:31, 32) 

14. Hoe lank het Paulus die eerste keer in Korinthe gebly? (Hand. 18:11) 

15. Waaroor was die silwersmede van Efese ontevrede? (Hand. 19:24–40) 

16. Wat is die werk van ’n ouderling? (Hand. 20:28–31) 

17. Waarom het die Romeinse owerheid Paulus nie aan die Joodse Raad 

oorgelewer nie? (Hand. 22:25, 26) 

18. Waarom het ook Felix en Festus hom nie losgelaat nie? (Hand. 24:27 en 

25:9–12) 

19. Waarom was Paulus sterk en vol moed in die storm op see? (Hand. 27:21–

25) 

20. Waarmee het Paulus hom besig gehou terwyl hy ’n gevangene in Rome 

was? (Hand. 28:30–31) 
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OPSOMMINGS OM UIT DIE HOOF TE LEER 
Die volgende opsommings kan die kinders met vrug uit die hoof leer: 

1. Skeppingsdae 

In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Daarna het die sesdaagse 

skepping gevolg. Ons gee nou weer wat God op elke dag geskape het:  

Eerste dag:  Lig  

Tweede dag:  Die uitspansel of hemelruim bo die aarde  

Derde dag:  Die plante  

Vierde dag:  Die son, maan en sterre om te heers oor die dag en die nag  

Vyfde dag:  Die visse, seediere en voëls  

Sesde dag:  Die diere en die mens  

Sewende dag:  God rus van sy skeppingsarbeid  
 

2. Name van die aartsvaders 

Ons verdeel die aartsvaders in twee groepe van tien elk:  

Voor Sondvloed Na Sondvloed 

Adam Sem 

Set Arpagsad 

Enos Selag 

Kenan Heber 

Mahalálel Peleg 

Jered Rehu 

Henog Serug 

Metúsalag Nahor 

Lameg Tera 

Noag Abram (Abraham) (1 Kron. 1) 
 

3. Die twaalf seuns van Jakob (Twaalf stamme van Israel) 

Ruben 

Simeon 

Levi Die priesterstam. Eerste hoëpriester: Aäron 

Juda Die koningstam uit wie die Messias gebore is 

Issaskar 

Sebulon 

Dan 

Naftali 

Gad 

Aser 

Josef Het twee stamme geword: Efraim en Manasse 

Benjamin 
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4. Die tien plae in Egipte  

Eerste plaag:  Water in bloed verander.  

Tweede plaag:  Paddas.  

Derde plaag:  Muskiete.  

Vierde plaag:  Steekvlieë.  

Vyfde plaag:  Pes onder die vee.  

Sesde plaag:  Swere.  

Sewende plaag:  Hael.  

Agste plaag:  Sprinkane.  

Negende plaag:  Drie dae duisternis.  

Tiende plaag:  Die dood van die eersgeborenes  

5. Name van die Rigters 

Otniël, Ehud, Samgar, Debora en Barak, Gideon, Tola, Jaïr, Jefta, Ebsan, Elon, 

Abdon, Simson, Eli en Samuel. 

6. Name van die konings van Israel  

Konings oor die hele volk 

Saul 

Dawid 

Salomo 

Konings van Juda (Juda en Benjamin) Konings van Israel (Tienstammeryk) 

Rehabeam Jerobeam 

Abia Nadab 

Asa Baésa 

Josafat Ela 

Joram Simri 

Ahasia Omri 

Atalia Agab 

Joas Ahasia 

Amasia Joram 

Ussia Jehu 

Jotam Joahas 

Agas Joas 

Hiskia Jerobeam II 

Manasse Sagaria 

Amon Sallum 

Josia Menahem 

Joahas Pekahia 

Jojakim Peka 

Jojagin Hosea 

Sedekia 
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7. Name van die Boeke van die Bybel en van die Dissipels  

Ou Testament  Nuwe Testament  

Genesis  Mattheus  

Exodus  Markus  

Levitikus  Lukas  

Numeri  Johannes  

Deuteronomium  Handelinge van die Apostels  

Josua  Romeine  

Rigters  1 en 2 Korinthiërs  

Rut  Galásiërs  

1 en 2 Konings  Efésiërs  

1 en 2 Kronieke  Filippense  

Esra  Kolossense  

Nehemia  1 en 2 Thessalonicense  

Ester  1 en 2 Timóthéüs  

Job  Titus  

Psalms  Filémon  

Spreuke van Salomo  Hebreërs  

Prediker  Jakobus  

Hooglied van Salomo  1 en 2 Petrus  

Jesaja  1, 2 en 3 Johannes  

Jeremia  Judas  

Klaagliedere van Jeremia  Openbaring van Johannes  

Esegiël  
 

Daniël  Name van die twaalf dissipels van Jesus  

Hosea  Simon Petrus 

Joël  Andreas (Petrus se broer) 

Amos  Jakobus 

Obadja  Johannes (seuns van Sebedeüs) 

Jona  Filippus 

Miga  Bartholomeüs 

Nahum  Thomas 

Habakuk  Mattheus (Levi), die tollenaar 

Sefanja  Jakobus, seun van Alfeüs 

Haggai  Lebbeüs (Thaddeüs) 

Sagaria  Simon Kananites 

Maleagi  Judas Iskariot, die verraaier 

 

8. Wonderwerke van Jesus  

Siekes genees  Wonders in die natuur 

Petrus se skoonmoeder 

(koors)  

Mat. 8:14-17  Jesus wandel op die see  Mk. 4:35-41  

Verlamde man in 

Kapernaüm  

Luk. 5:17–26  Wonderlike visvangs  Luk. 5:1-11  
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Hoofman se slaaf: 

Kapernaüm  

Luk. 7:1–10  Tweede wonderlike visvangs  Mk. 8:1-9  

Siek man van Betésda  Joh. 5:1–16  Vermeerdering van brode  Mk. 6:30-44  

Man met verdorde hand  Mt. 12:9–14  Tweede vermeerdering  Mk. 8:1-9  

Doofstomme genees  Mk. 7:31–37  Verdroogde vyeboom  Mk. 11:12-26    
Stater in die bek van die vis  Mat. 17:24-27  

 

Besetenes genees  Blindes genees  

Besete in Kapernaüm  Mk. 1:21–28  Twee blindes  Mt. 9:27–31  

Blinde en stomme besetene  Mt. 12:22–29  Blinde van Betsaida  Mk. 8:22–26  

Besetene van Gadara  Mt. 8:28–34  Blindgeborene  Joh. 9  

Dogter van Kananése vrou  Mt. 15:21–28  Blindes van Jerigo  Mt. 20:29–34  

Maansieke kind  Mt. 17:14–21  
  

 

Reiniging van melaatses  Opwekking van dooies  

Reiniging van ’n melaatse  Mat. 8:1–4  Dogtertjie van Jaïrus  Mat. 9:18–26  

Tien melaatses  Luk. 17:11-19  Weduwee van Nain se seun  Luk. 7:11–17  
  

Lasarus  Joh. 11  

 

9. Gelykenisse van Jesus  

Oor die koninkryk van die hemele  Oor die toekoms  
 

Die saaier  Mat. 13:1–23  Tien maagde  Mat. 25:1–13  

Die onkruid  Mat. 13:23–30  Die talente  Mat. 25:14–30  

Saad wat self groei  Mk. 4:26–29  Tien ponde  Luk. 19:11–28  

Mosterdsaad  Mat. 13:31–32  Twee diensknegte  Mat. 24:45–51  

Suurdeeg  Mat. 13:33  
  

Verborge skat in die 

saailand  

Mat. 13:44  
  

Kosbare pêrel  Mat. 13:45, 46  
  

Visnet  Mat. 13:37–50  
  

 

Oor verlorenheid  Oor barmhartigheid  

Verlore skaap  Luk. 15:3–7  Onbarmhartige 

skuldeiser  

Mat. 18:15–35  

Verlore penning  Luk. 15:8–10  Barmhartige Samaritaan  Luk. 10:25–37  

Verlore seun  Luk. 15:11–32  
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Oor die gebed  

 
Van maaltye  

 

Onbeskaamde vriend  Luk. 11:5–8  Genooides en voorste 

plekke  

Luk. 14:7-24  

Onregverdige regter  Luk. 18:1–8  Groot maaltyd  Luk. 14:15-24  

Fariseër en tollenaar  Luk. 18:9–14  Bruilofsmaal  Mat. 22:1-14  

 

Oor arbeiders  
 

Oor aardse besittings  

Twee seuns in die 

wingerd  

Mat. 21:23–32  Onregverdige bestuurder  Luk. 16:1–13  

Arbeiders op 

verskillende tye 

gehuur  

Mat. 20:1–16  Die ryk man en Lasarus  Luk. 16:19–31  

Die landbouers  Mat. 21:33–46  Ryk dwaas  Luk. 12:13–21  

 

10. Die sewe diakens 

Stefanus, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. 

11. Paulus se sendingreise 

a. Eerste Sendingreis: Paulus en Barnabas word uitgestuur deur die gemeente 

van Antiochië en reis dan na die eiland Ciprus waar hulle die stede Salamis en 

Pafos besoek. Hierna vertrek hulle na Klein-Asië en besoek die volgende stede: 

Perge, Antiochië in Pisidië, Ikonium, Listre en Derbe. Daarna keer hulle terug 

na Antiochië wat hulle uitgestuur het. 

b. Tweede Sendingreis: Paulus en Silas besoek eers die gemeentes wat op sy 

eerste sendingreis in Klein-Asië gestig is: Derbe, Listre en Ikonium. Vandaar 

wou hulle na die Ooste, maar die Heilige Gees verhinder hulle. Eindelik kom 

hulle in Troas waar Paulus 'n gesig sien, en dan vaar hulle oor na Macedonië in 

Griekeland en besoek die volgende stede: Filippi, Thessalonika, Berea, Athene, 

Korinthe — op sy terugreis doen hy ook Efese aan en gaan dan na Jerusalem. 

Hiervandaan keer hy na Antiochië terug. 

c. Derde Sendingreis: Van Antiochië af reis Paulus nou, waarskynlik met 

Timotheüs en Titus by hom, deur Frigië en Galasië, na Efese, waar hy 'n paar 

jaar werk. Hierna vertrek hy oor Troas na Macedonië en besoek die gemeentes 

aldaar (Filippi, Thessalonika, Berea). Dan vertrek hy oor Athene na Korinthe. 

Hiervandaan reis hy terug deur Macedonië en by Troas langs. By Milete neem 

hy afskeid van die ouderlinge van Efese en reis dan oor Caesarea na Jerusalem 

waar hy gevange geneem is. Die gevangeneming loop daarop uit dat hy 

uiteindelik na Rome gestuur is om voor die keiser te verskyn. 
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12. Die sewe gemeentes van Klein-Asië 

In Openbaring 2 en 3 kry ons sewe briewe wat Johannes, in opdrag van die Here 

Jesus, aan die sewe gemeentes in Klein-Asië moet stuur. Die sewe gemeentes 

was: Efese, Smirna, Pérgamus, Thiatire, Sardis, Filadelfía, Laodicéa. 
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DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS 
VEREENVOUDIGING MET KORT TOELIGTING 

deur DS. M. J. BOOYENS 

INLEIDING WAT IS DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS? 

Frederik III die keurvors van die Paltz in Duitsland het die Gereformeerde 

godsdiens aanvaar. Hy het eers pogings aangewend om die kerkstryd onder alle 

Protestante in Duitsland te beëindig, maar toe dit misluk, het hy besluit om sy 

volk deur ’n ingrypende daad op die regte spoor te bring. Hy het die kerk in sy 

land ingerig volgens die Gereformeerde beginsels en daartoe ook die opdrag om 

’n leerboek te skryf om die jeug op skool en die gemeente in die eredienste te 

onderrig. 

Twee teoloë, Ursinus en Olivianus, kry opdrag van Frederik III om die 

Kategismus te skryf. Die werk is voltooi in 1563. Hierdie boekie word in die 

Gereformeerde kerke oor die hele wêreld gebruik as ’n leerboek vir die kinders. 

Dit word egter ook gebruik as ’n boek waaruit die gemeente onderrig word in 

die eredienste. So bepaal ons Kerkorde nog steeds in Art. 68: “Die dienaars 

moet op Sondag, gewoonlik in die tweede diens, die hoofinhoud van die 

Christelike leer wat in die Heidelbergse Kategismus vervat is, kortliks uitlê, 

sodat die soveel moontlik jaarliks, volgens die afdelinge in die Kategismus self 

daarvoor gemaak, kan beëindig word”. 

In Nederland is die Kategismus nie alleen as leerboek nie, maar spoedig as 

belydenisskrif naas die Nederlandse Geloofsbelydenis aanvaar. Reeds die 

sinodes van Emden (1571), Dordtrecht (1574), Middelburg (1581) en 's 

Gravenhage (1586) eis dat die Kategismus ook onderteken moet word deur die 

ampsdraers en dat dit as leerboek in die skole en die kerk gebruik moet word. 

Sedert die Sinode van Dordtrecht in 1618–19 is dit amptelik een van ons 

Belydenisskrifte saam met die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse 

Leerreëls. 
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HOOFSTUK 91 

SONDAG 1 

Vraag 1. a.: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? 

Antwoord: My enigste troos is dat ek met liggaam en siel, in lewe en in 

sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus 

Christus, behoort. 

Vraag 1. b.: Waarom behoort jy aan die Here Jesus Christus? 

Antwoord: Ek behoort aan Jesus Christus want “Hy het met sy kosbare 

bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy 

van die duiwel verlos.” 

Vraag 1. c.: Waarom is dit in hierdie lewe jou enigste troos dat jy aan Hom 

behoort? 

Antwoord: Dit is in hierdie lewe my enigste troos om aan Hom te behoort 

want: “Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my 

hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet 

inderdaad tot my saligheid dien.”  

Vraag 1. d.: Hoe word jy verseker van hierdie troos? 

Antwoord:  Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige 

lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan 

vir Hom te lewe. 

Toeligting: 

1. Jy is sonder troos: 

a. omdat jy sonder God en sonder Vader is; 

b. omdat jy ’n slaaf van die sonde en die duiwel is; 

c. omdat jy dood is in sonde en misdade en die ewige dood vir jou wag. 

2. Jy is getroos: 

a. Omdat Christus jou God en Vader aan jou teruggee, wat jou bewaar in 

lewe en in sterwe. 

b. Omdat Christus jou verlos het van die sonde en die duiwel. 

c. Omdat Christus jou van die dood bevry het en aan jou die ewige lewe 

gee. 

3. Ondersoek hoe hierdie waarhede blyk uit die volgende: Romeine 14:8; 1 

Korinthiërs. 6:19; 1 Korinthiërs. 3:23; 1 Petrus 1:18 en 19; Psalm 73:23 en 24. 

 

Vraag 2: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan 

lewe en sterwe? 



259 

 

Antwoord: Drie dinge: Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is; ten 

tweede; hoe ek van al my sonde en ellende verlos word en ten 

derde hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. 

Toeligting: 

1. Hier het ons die indeling van die Kategismus. Stel vas watter 

Sondagsafdeling onder elkeen van die drie dele hoort. 

2. Ondersoek jouself of jy die drie dinge waarlik weet. 

3. Ondersoek hoe hierdie waarhede blyk uit die volgende: Mattheus 11:28–30; 

Romeine 3:23 en 24; Romeine 12:1. 

 

DIE EERSTE DEEL 

OOR DIE MENS SE ELLENDE 

SONDAG 2. 

 

Vraag 3: Waaruit ken jy jou ellende? 

Antwoord: Uit die wet van God. 

Toeligting: 

1. Die wet van God is die spieël waarin ons sien hoe vuil ons geestelik is. 

2. Pasop dat jy jou nie aan jou medemens spieël nie, want alle mense is 

sondaars. Dan mag ’n mens dink dat jy darem nie so vreeslik vuil is, as wat 

jy in die oë van die Here is nie. 

3. Ondersoek hierdie waarheid aan die hand van Romeine 3:20. 

 

Vraag 4: Wat eis die wet van God van ons? 

Antwoord: Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22:37-40: 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. En die 

tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die 

profete. 

Toeligting: 

1. Hierdie samevatting van die tien gebooie vind ons ook in Deuteronomium 6: 

5. Lees dit. 

2. Die eis van die wet is liefde. Liefde is positief werksaam. As ek God liefhet, 

dan lewe ek tot sy eer; as ek my naaste liefhet, dan werk ek in sy belang. 

3. Let daarop hoe treffend die liefde tot God en ons naaste ver bind word in 1 

Johannes 2:3–11. 
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Vraag 5: Kan jy dit alles ten volle nakom? 

Antwoord: Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. 

Toeligting: 

1. As ’n mens God en jou naaste nie liefhet nie, dan haat jy hulle. ’n 

Onverskillige houding teenoor hulle is ook haat. 

2. Van nature kan ons nie waarlik liefhê nie, omdat alle ware liefde tot ons 

naaste spruit uit die liefde tot God. Daar is nog liefde by die ongelowige 

mense onder mekaar, omdat die Here die uitbarsting van die kwaad teëhou 

deur sy algemene genade. 

3. Wat sê Romeine 3:10 hiervan? 

 

SONDAG 3. 

Vraag 6: Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? 

Antwoord: Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit 

beteken: in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy 

Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom in 

die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys. 

Toeligting: 

1. Dat die mens ’n sondaar is, het nie sy oorsprong by God nie. 

2. Die beeld van God in die mens is dat hy goed geskape is. Dit beteken dat hy 

God met hoof, hart en hand kon dien. 

3. Die mens het ’n hoof ontvang om God te ken; 

4. die mens het ’n hart ontvang om God lief te hê en 

5. die mens het ’n hand ontvang om God te dien of vir Hom te werk. 

 

Vraag 7: Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan? 

Antwoord: Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en 

Eva, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat 

ons almal in sonde ontvang en gebore word. 

Toeligting: 

1. Die duiwel verlei Adam en Eva om ongehoorsaam te wees aan God. Hulle 

val nie alleen in sonde nie, maar is ook moedswillig ongehoorsaam. 

2. Die sonde van Adam en Eva, ons eerste voorouers, tas die hele menslike 

geslag se natuur aan. Ons word almal as sondaars gebore. 

3. Wat sê Dawid hiervan in Psalm 51:7? 

 

Vraag 8: Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te 

doen nie en tot alle kwaad geneig is? 
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Antwoord: Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. 

Toeligting: 

1. Hoe groot is ons nood as sondaars! Van nature kan ons niks goeds doen nie. 

Ons doen alleen maar kwaad. 

2. Hoe groot is die genade van die Here! Hy doen ’n wonder en gee ons die 

wedergeboorte deur sy Gees. 

3. Wat sê Christus hiervan in Johannes 3:3 en 5? 

SONDAG 4. 

Vraag 9: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van 

hom eis wat hy tog nie kan doen nie? 

Antwoord: Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar 

die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die 

aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige 

ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. 

Toeligting: 

1. Die kategismus stel hierdie “sondige” vraag om ons te leer en nie omdat ons 

so mag dink nie. 

2. God eis dat ons Hom moet liefhê. Dink jy dat Hy minder kan eis? 

3. Hy het daarby die mens so geskape dat hy Hom kon liefhê? Hoe kan Hy dan 

beskuldig word van onreg? 

4. Hoe blyk hierdie waarheid uit Genesis 3:6 en Romeine 5:12? 

Vraag 10: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat 

bly? 

Antwoord: Nee, glad nie; inteendeel, sy toorn is verskriklik sowel oor die 

erfsonde as oor die sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd 

en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf . Hy het 

immers gesê: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf 

is in die boek van die wet om dit te doen nie. 

Toeligting: 

1. Hierdie vraag sny nog ’n uitweg af, waarna die sondige mens soek. 

2. God is regverdig en sy toorn oor ons sonde verskriklik. 

3. Wat sê die Bybel hiervan in Deuteronomium 27:26. 

Vraag 11: Is God dan nie ook barmhartig nie? 

Antwoord: God is wel barmhartig; maar Hy is ook regverdig. Daarom eis sy 

geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit 

van God gedoen is; ook met die swaarste straf gestraf moet word 

- dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. 
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Toeligting: 

1. God is nie wreed en onregverdig, soos sommige mense beweer, om mense 

in die hel te werp nie. Hy is barmhartig, daarom word sondaars gered; Hy is 

1. regverdig, daarom word sondaars veroordeel. 

2. Hoe blyk sy barmhartigheid en regverdigheid tegelyk uit die lyde en sterwe 

van Christus? 

3. “God is liefde” sê die apostel Johannes. Die liefde beteken egter dat Hy 

Homself en sy eer liefhet en ons in Christus liefhet. Hoe verstaan jy dit? 

DIE TWEEDE DEEL 

OOR DIE VERLOSSING VAN DIE MENS SONDAG 5. 

Vraag 12: Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die 

tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie 

straf bevry en weer in genade aangeneem word? 

Antwoord: God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom 

moet ons òf deur onsself òf deur 'n ander ten volle betaal. 

Toeligting: 

1. God is regverdig en Hy eis betaling vir ons skuld. 

2. Hier sien ons alreeds iets van sy genade, omdat hier staan: “onsself of ’n 

ander”. Wie is die ander Een wat betaal het? 

3. Hoe blyk hierdie waarheid uit die skuld– en soenoffers in die Ou 

Testament? 

Vraag 13: Kan ons deur onsself betaal? 

Antwoord: Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. 

Toeligting: 

1. Die eiegeregtige mens wil vir homself betaal, soos die Fariseërs. Bepaal hoe 

Paulus hierdie dwaling weerlê in Romeine 2:17–23. 

2. Diegene wat self vir hulle sonde wil betaal, betaal vir ewig in die helse 

oordeel, sonder om ooit klaar te kry. 

Vraag 14: Kan enige ander skepsel vir ons betaal? 

Antwoord: Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld 

straf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen gewone 

skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra 

en ander skepsels daarvan verlos nie. 

Toeligting: 

1. God wil nie ’n ander skepsel vir ons laat betaal nie, omdat dit nie regverdig 

1. sou wees nie. 

2. ’n Skepsel kan nie vir ons sondes betaal nie, omdat ’n skepsel te swak is om 

die vreeslikheid van die toorn van God te dra. 
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3. Het die offerdiere in die Ou Testament dan nie vir die sondes betaal nie? 

Indien nie, wat het die offerbloed dan beteken? 

Vraag 15: Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? 

Antwoord: So een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook 

sterker as alle skepsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God 

is. 

Toeligting: 

1. Die middelaar moet ’n mens wees; 

Hy moet ’n regverdige mens wees; 

Hy moet ook waaragtig God wees. 

2. In die volgende Sondagsafdeling sal ons sien, waarom ons so ’n Middelaar 

moet hê en Wie Hy is. 

SONDAG 6. 

Vraag 16. a.: Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? 

Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur 

wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Waarom moet hy 

'n ware en regverdige mens wees? 

Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat 

gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self 

sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. 

Vraag 16. b.: Waarom moet ons Middelaar ’n regverdige mens wees? 

Antwoord:  Ons Middelaar moet ’n regverdige mens wees, omdat “... die 

mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie.” 

Toeligting: 

1. Hou hierdie feite steeds in gedagte: 

a. God is regverdig en eis betaling; 

b. Die mens moet betaal, omdat hy gesondig het; maar kan self nie betaal 

nie, omdat sy skuld altyd meer word. 

c. Daarom moet die Middelaar ’n mens wees wat terselfdertyd ook sonder 

sonde is. 

2. Hoe blyk hierdie waarheid uit Esegiël 18:4 en 20; Hebreërs 7:26? 

Vraag 17: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? 

Antwoord: Om deur die krag van sy Godheid die las van die toorn van God 

aan sy mensheid te kon dra en vir ons die geregtigheid en die 

lewe te kan verwerf en teruggee. 

  



264 

 

Toeligting: 

1. Vreeslik is die toorn van God teen ons sonde. Selfs ’n mens wat sonder 

sonde is (indien daar so een sou wees) kan die vreeslike las nie dra nie. 

2. Niemand minder as God self kan hierdie las dra en ons skuld betaal nie. 

3. Dit is derhalwe onmoontlik om verlos te word, indien God self dit nie doen 

nie. (Onthou dat die Seun van God, self God is.) 

4. Wat is die betekenis van Jesaja 9:5 en 63:3 in hierdie verband? 

Vraag 18: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God en ware 

regverdige mens is? 

Antwoord: Ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, 

geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. 

Toeligting: 

1. Eindelik wys die kategismus die Middelaar aan. 

2. Ons noem die geboorte van Jesus, sy vleeswording, omdat Hy van ewigheid 

af is en by sy geboorte alleen ons menslike natuur aangeneem het. 

3. In Hom is die beeld van God weer in die mens herstel: Hy ken God met sy 

hoof; Hy het God lief met sy hart en Hy dien God met sy hand. 

4. Omdat ons in Hom glo, ontvang ook ons die beeld van God in ons terug. 

Wat beteken dit vir ons? 

Vraag 19: Waaruit weet jy dit? 

Antwoord: Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys 

bekend gemaak het. Daarna het Hy dit deur die heilige 

aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander 

seremonies van die wet laat uitbeeld; Eindelik het Hy dit deur sy 

eniggebore Seun vervul. 

Toeligting: 

1. Deur die hele Ou Testament loop die belofte van die komende Christus soos 

’n goue draad. Slaan dit na in Genesis 3:15, Genesis 22:18 en 49:10, Jesaja 

53:9 en 11. 

2. Die offerdiere in die Ou Testament se bloed wys heen na die bloed van 

Christus. Wat sê Hebreërs 7:27 hiervan? 

3. Die beloftes is vervul toe Jesus gebore is. 

4. Toon aan uit Lukas 1:26–38 hoe Jesus waaragtige God en tegelykertyd 

waaragtige, regverdige mens is. 

SONDAG 7. 

Vraag 20: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle 

deur Adam verlore gegaan het? 

Antwoord: Nee; maar slegs die wat deur 'n ware geloof in Hom ingelyf 

word en al sy weldade aanneem. 
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Toeligting: 

1. In die wêreld is daar twee soorte mense: gelowiges wat verlos word en 

ongelowiges wat veroordeel word. Lees Johannes 3:18. 

2. Die onderskeid is nie sondaars en volmaaktes nie. Waarom nie? Omdat alle 

mense sondaars is. Gelowige sondaars stry egter teen die sonde en 

ongelowige sondaars lewe in die sonde. Gelowiges is sondaars wat 

geregverdig is en daarom met alle mag teen die sonde stry. 

3. Die geloof word aan ons gegee; daarom sê die Kategismus dat ons in 

Christus ingelyf word deur die geloof. 

4. Watter soorte skyngeloof is daar teenoor die ware geloof? 

Vraag 21:   

Wat is 'n ware geloof? 

Antwoord: 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek 

alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het vir waar 

aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees 

deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan 

ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond 

van die verdienste van Christus vergewing van sondes, ewige 

geregtigheid en saligheid geskenk het. 

Toeligting: 

1. ’n Ware geloof is ’n gewisse kennis; m.a.w. ek weet verseker dat die hele 

Bybel die ware Woord van God is. Lees 2 Timotheüs . 3:16. 

2. ’n Ware geloof is ook ’n vaste vertroue; m.a.w. ek vertrou ten volle dat ek 

self deel het aan die beloftes van die Bybel. Ek self ontvang 

sondevergewing, ens. Lees Romeine 10:9–11 en Hebreërs. 11:1. 

3. Waaraan word die ware geloof geken? 

Vraag 22: Wat moet 'n Christen glo? 

Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die 

artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof 

ons in hoofsaak leer. 

Toeligting: 

1. Ons glo die hele Bybel, want die hele Bybel is die Woord van God. 

2. Die waarhede van die Bybel word egter saamgevat in ons Belydenisskrifte, 

waarvan die Twaalf Artikels of Apostoliese Geloofsbelydenis die oudste is. 

3. Wat is die belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerk? 

Vraag 23: Hoe lui die artikels? 

Antwoord: 

(1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel 

en die aarde. 

(2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 

(3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; 
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(4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en 

begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan9. 

(5) Hy het op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; 

(6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die 

almagtige Vader, 

(7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. 

(8) Ek glo in die Heilige Gees. 

(9) Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap 

van die heiliges; 

(10) die vergewing van sondes; 

(11) die opstanding van die liggaam 

(12) en 'n ewige lewe. 

 

SONDAG 8. 

Vraag 24: Hoe word hierdie artikels ingedeel? 

Antwoord: In drie dele: die eerste handel oor God die Vader en ons 

skepping; die tweede oor God die Seun en ons verlossing; die 

derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. 

Toeligting: 

1. Hierdie driedeling kom uit die doopsformule in Matt. 28:19 waaruit die 

Twaalf Artikels gegroei het: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die 

nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 

Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” 

2. Let daarop hoeveel hierdie kort belydenis omvat. 

Vraag 25: Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, 

waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige 

Gees?  

Antwoord: Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het dat hierdie drie 

onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is. 

Toeligting: 

1. Die kategismus probeer nie om die Drie-eenheid te verklaar nie, maar sê 

alleen dat ons dit glo omdat die Bybel dit leer. 

2. Dit kan ook nie anders nie, want die wese van God is onverklaarbaar. Indien 

3. ons Hom sou kon verklaar sou Hy nie meer God wees nie. 

4. Wat leer jy uit die volgende i.v.m. die Drie-eenheid: Deuteronomium. 6:4, 

Mattheus 3:16, Mattheus 28:19, 1 Johannes 5:7, Johannes 14:26. 

  

 
9 Letterlik: en neergedaal het na die hel. 
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SONDAG 9. 

Vraag 26: Wat glo jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, 

die Skepper van die hemel en die aarde? 

Antwoord: Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die 

hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het en 

deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, 

ter wille van sy Seun Christus my God en Vader is. Op Hom 

vertrou ek so dat ek nie daaraan twyfel dat Hy my, met alles wat 

vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die 

kwaad wat Hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my 

beswil verander, omdat Hy dit as 'n almagtige God kan en ook as 

'n getroue Vader wil doen. 

Toeligting: 

1. Hierdie belydenis is nie koud en gevoelloos nie, maar die hartetaal van ’n 

kind wat weer ’n Vader in die hemel het, ter wille van Christus. 

2. Hy het alles geskape en onderhou alles. Dit bely ons teenoor die honderd en 

een gedagtespinsels van mense wat raai en gis hoe alle dinge ontstaan het en 

voortbestaan. 

3. Omdat Hy ons in Christus liefhet en alles kan doen, het ons nooit nodig om 

vir iets te vrees nie, want ons is elke oomblik in sy hand. 

4. Waardeur is alles geskape? Psalm 33:6. 

5. Wat sê Psalm 33:11 van die raad van die Here? 

SONDAG 10. 

Vraag 27:  Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? 

Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God waardeur Hy 

hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou 

en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en 

onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom 

en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy 

Vaderhand toekom. 

Toeligting: 

God is almagtig en alomteenwoordig, daarom kan Hy alles oral regeer en 

onderhou. 

God regeer oor alles. Ook in die geskiedenis sien ons sy hand wat regeer. Die 

magtige regeerders van die wêreld voer sy raadsplan uit. 

God onderhou ook alles. Vanaf die magtigste hemelliggame tot die kleinste 

diertjie of plantjie word deur Hom onderhou. Selfs die hare van ons hoof is 

getel (Luk. 12:7). 
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1. Vir die gelowiges beskik God alles ten goede. Hy bring armoede en siekte 

en swaar oor ons, omdat dit vir ons goed is. 

2. Wat leer jy uit die volgende i.v.m. hierdie waarhede: Psalm 119:67 en 71, 

Mattheus 6:25–34, Romeine 5:3–5? 

Vraag 28:  Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit 

nog deur sy voorsienigheid onderhou? 

Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan 

wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons 

getroue God en Vader kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde 

sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle 

sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. 

Toeligting: 

1. Voorspoed en teëspoed kom uit die hand van die Here. 

2. In voorspoed is ek dankbaar oor die goeie gawes van die Here. 

3. In teëspoed is ek geduldig, omdat die Here dit oor my bring en vir my ten 

goede beskik. 

4. Wat die toekoms aanbetref, is ek gerus, want ek is in die hand van die Here 

en Hy sorg vir my. 

5. Wat sê Psalm 37:5 hiervan? 

SONDAG 11. 

Vraag 29:  Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat 

Verlosser beteken? 

Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders 

enige saligheid te soek of te kry is nie. 

Toeligting: 

1. Die Naam Jesus is die Griekse vorm van die Hebreeuse naam Josua, wat 

beteken: “Die HERE is heil of saligheid”. 

2. Die Naam kan alleen deur die Saligmaker met volle reg gedra word, want 

die Naam sê presies wat Hy is: Saligmaker. 

3. Voor sy geboorte het Josef uitdruklik die bevel ontvang van die Here om 

Hom so te noem. (Lees Matt. 1:21). 

Vraag 30:  Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by 

hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, 

Jesus? 

Antwoord: Nee, maar hulle verloën met die daad die enigste Verlosser as 

Heiland, Jesus, alhoewel hulle met die mond in Hom roem. Slegs 

een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie 'n 

volkome Verlosser nie, of die wat hierdie Verlosser met 'n ware 

geloof aanneem, het in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig 

is. 
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Toeligting: 

1. Hierdie antwoord sinspeel in die eerste plek op die Roomse Kerk wat 

moeder Maria en ’n menigte ander heiliges aanbid. 

2. In die algemeen is daar egter ook baie sogenaamde Christene, wat afgodery 

pleeg deur op ander dinge hulle vertroue te stel. 

3. Wat sê Petrus hiervan in Handelinge 4:10–12? 

SONDAG 12. 

Vraag 31. a.:  Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem? 

Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die 

Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste Profeet en Leraar 

Toeligting: 

1. Christus is die Griekse vorm van die Hebreeuse woord Messias. Die 

Messias is die Gesalfde van die Here. 

2. Die salwing dui aan dat iemand afgesonder is en bekwaam gemaak is deur 

die Heilige Gees om ’n bepaalde amp te beklee. Christus is dus die 

ampsnaam van Jesus. 

3. Wat sê die Skrif van die salwing van Jesus met die Heilige Gees in Psalm 

45:8, Hebreërs 1:9, Lukas 4:18. 

Vraag 31. b.:  Wat is sy amp as ons hoogste Profeet en Leraar? 

Antwoord:  Omdat Hy “aan ons die verborge raad en wil van God 

aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het”. 

Toeligting: 

1. ’n Profeet is iemand wat die Woord van God verkondig. Dit het Christus 

gedoen. 

2. Die doel van die verkondiging van die Woord is om aan ons die raad en wil 

van God aangaande ons verlossing bekend te maak. 

3. Vervul Christus vandag nog hierdie amp? Hoe doen Hy dit? 

Vraag 31. c.: Wat is sy amp as ons enigste Hoëpriester? 

Antwoord: As ons enigste Hoëpriester omdat Hy “met die enige offer van sy 

liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurigdeur by die 

Vader vir ons intree.”. 

Toeligting: 

1. Die werk van ’n priester is om te offer vir die sondes van sy volk. So het 

Christus Homself vir ons sondes geoffer. 

2. Verder is die werk van ’n priester om voorbidding te doen vir sy volk. Dit 

doen Christus ook nog vir ons. 

3. Waarom noem ons Johannes 17 die hoëpriesterlike gebed? 

Vraag 31. d.: Wat is sy amp as ons ewige Koning? 
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Antwoord: Omdat Hy as ons ewige Koning “ons met sy Woord en Gees 

regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en 

bewaar” regeer Hy ons met sy Woord en Gees. Verder beskut en 

bewaar Hy ons by die verworwe verlossing. 

Toeligting: 

1. ’n Koning regeer oor en beskerm sy onderdane teen vyande. Dit doen 

Christus ook. 

2. Hy regeer oor ons met sy Woord en Gees. In sy Woord sê hy hoe ons moet 

lewe en sy Gees maak ons gewillig om sy Woord te gehoorsaam. 

3. Regeer Christus oor alle mense? 

4. Teen wie beskerm Hy ons? Raadpleeg hierby Vraag 127 van die 

Kategismus. 

Vraag 32. a.:  Waarom word jy ’n Christen genoem? 

Antwoord: Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel 

aan sy salwing het. 

Toeligting: 

1. Ons is ook gesalf met die Heilige Gees tot die amp van die gelowige. 

2. Die Here sonder ons ook af en maak ons bekwaam tot die amp as profete, 

priesters en konings. 

3. Waar is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. Handelinge 

11:26? 

Vraag 32. b.: Hoe moet jy as gelowige jou drieërlei amp vervul? 

Antwoord: Ek moet my amp as gelowige vervul deur deurdat “ek sy Naam 

kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan Hom kan toewy en 

in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel 

kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan 

regeer.” 

Toeligting: 

1. “Julle is die liggaam van Christus” (1 Kor. 12:27). As liggaam van Christus 

het ons deel aan sy drieërlei amp. 

4. Profete verkondig die Woord van die Here of bely sy Naam in woord en 

daad. 

5. Priesters offer; in ons geval ’n dankoffer, want Christus het eenmaal klaar 

die soenoffer van sy liggaam gebring. 

6. Konings regeer; ons stry koninklik teen die sonde en die duiwel. In 

beginsel het Christus vir ons oorwin. Daarom sal ons oorwin en eenmaal 

verseker saam met Hom regeer. 

7. Watter besondere ampte vervul in die kerk die ampte as profeet, priester 

en koning? 
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SONDAG 13. 

Vraag 33:  Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem 

terwyl ons tog ook kinders van God is? 

Antwoord: Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is, 

terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God 

aangeneem is. 

Toeligting: 

1. Eniggebore Seun beteken dat Jesus die enigste Kind is. Dit is Hy omdat Hy 

die enigste natuurlike Seun van God is. 

2. Christus verskil verder van ons omdat Hy die ewige Seun van God is en ons 

skepsele is wat nie van ewigheid af bestaan nie. 

3. Ons word alleen om sy ontwil tot kinders aangeneem. 

4. Die genade is dat die Vader ons as egte kinders behandel, omdat Hy ons in 

Christus liefhet. 

5. Wat sê 1 Johannes 3:1 hiervan? 

Vraag 34. Waarom noem jy Hom ons Here? 

Antwoord: Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle 

heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie maar met 

sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. 

Toeligting: 

1. Ons gebruik die woord “Here” en nie “Heer” nie om die verskil tussen God 

en mens aan te dui. 

2. Hy is onse Here, omdat Hy ons Eienaar of Besitter is. Ons is sy eiendom of 

slawe wat Hy losgekoop het van ons vorige eienaar, naamlik die duiwel. 

3. Wat sê 1 Petrus 1:18 en 19 hiervan? 

SONDAG 14. 

Vraag 35. Wat beteken: wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is 

uit die maagd Maria? 

Antwoord: Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, 

die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd 

Maria deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So 

is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan 

sy broers gelyk, behalwe die sonde. 

Toeligting: 

1. Die geboorte van Christus is die grootste wonder van alle tye. God neem die 

menslike natuur aan. Hoe kan ons dit begryp? 

2. So het ons die Middelaar ontvang wat ons kan verlos, soos ons in Sondag 5 

en 6 gesien het. 

3. Jesus het Homself dikwels die “Seun van die Mens” genoem. Het Hyself 

ook verklaar dat Hy die Seun van God is? 
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4. Was die maagd Maria ook ’n sondige mens soos alle ander mense? 

Vraag 36: Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte 

van Christus? 

Antwoord: Dat Hy ons Middelaar is, en met sy onskuld en volkome 

heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God 

bedek. 

Toeligting: 

1. Christus is ons volkome Saligmaker; selfs die sonde waarin ek ontvang en 

gebore is, bedek Hy voor die aangesig van God. 

2. Sy Middelaarswerk begin alreeds by sy geboorte. Sy geboorte was vir Hom 

alreeds lyde, omdat Hy Homself moes verneder om die menslike natuur aan 

te neem. 

3. Gaan klein kindertjies wat jonk sterwe en uit gelowige ouers gebore is, 

verlore? 

SONDAG 15 

Vraag 37. a.:  Wanneer het Christus gely? 

Antwoord:  Christus het “na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, 

maar veral aan die einde daarvan”, gely. 

Toeligting: 

1. Jesus se lyde begin by sy geboorte en duur tot aan die kruis. 

2. Dink aan sy vernedering om ons in alle opsigte gelyk te word, behalwe 

die sonde. Sy geboorte in ’n stal; Hy, die smettelose Heilige bevind Hom 

op die aarde besmet met sonde: haat, vyandskap, lastering. 

3. Sy lyde bereik sy dieptepunt aan die kruis toe Hy die vloekdood moes 

sterwe. 

Vraag 37. b.: Waarom het Christus gely? 

Antwoord: Christus het gely om “die toorn van God teen die sonde van die 

hele menslike geslag” te dra.. 

Toeligting: 

1. Christus het in die tyd die ewige straf gedra. 

2. Sy lyde was genoegdoening vir die sonde van die ganse menslike geslag. 

Dat mense nog verlore gaan, is nie omdat sy betaling te kort skiet nie. 

3. Wat sê Jesaja 53 van die lyde van Christus? 

Vraag 37. c.:  Waarom moes Christus die toorn van God dra? 

Antwoord:  Christus moes die toorn van God dra om met “die enigste 

versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis 

verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die 

ewige lewe verwerf”. 
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Toeligting: 

1. Dit is ’n Goddelike moet dat Christus vir ons die toorn van God gedra het. 

Anders kon nie vir ons sondes betaal word nie. 

2. Christus het nie alleen gekom “om siele te red” nie, maar Hy verlos ons na 

liggaam en siel. Hier op aarde behoort ons met liggaam en siel aan Hom en 

ons sal na liggaam en siel die ewige lewe beërwe. 

Vraag 38:  Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus gely? 

Antwoord: Sodat Hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou 

word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God 

wat oor ons moes kom.. 

Toeligting: 

1. Die owerheid is deur God ingestel om reg en orde te handhaaf. Daarom tree 

die aardse regter namens Hom op, al weet hy dit nie. 

2. Pontius Pilatus moes Christus veroordeel, omdat God wou hê dat Hy 

veroordeel moes word. 

3. Hy moes skuldig verklaar word, omdat ons skuld op Hom gerus het en nie 

omdat Hy self skuldig was nie. 

4. Wat sê 2 Korinthiërs 5:12 hiervan? 

Vraag 39:  Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n 

ander manier gesterf het nie: 

Antwoord: Ja, want daardeur is ek seker dat Hy die vervloeking wat op my 

gerus het, op Hom geneem het, omdat die kruisdood deur God 

vervloek is. 

Toeligting: 

1. In Deuteronomium 21:23 verklaar die Here: “een wat opgehang is, is deur 

God vervloek”. Lees hierby Galasiërs 3:13. 

2. Die gekruisigde hang tussen hemel en aarde: sy voete mag die aarde nie 

raak nie en hy is onwaardig vir die hemel. 

3. Dink nog daarby dat die Romeine die kruisdood op slawe toegepas het. 

Christus is dus deur God en die mense as ’n vervloekte beskou. 

SONDAG 16 

Vraag 40:  Waarom was dit noodsaaklik dat Christus Hom tot in die dood 

toe verneder het? 

Antwoord: Weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as 

deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word 

nie. 
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Toeligting: 

1. God het aan Adam gesê van die boom van die kennis van goed en kwaad: 

“die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe”. Die dood is derhalwe die 

straf op die sonde. 

2. Wat sê Hebreërs 2:14 en 15 van die dood van Christus? 

Vraag 41:  Waarom is Hy begrawe? 

Antwoord: Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het. 

Toeligting: 

1. Christus was werklik dood; sy liggaam is begrawe. 

2. Sy begrafnis was egter ook vir Hom ’n verdere vernedering. So het Hy tot in 

die graf ons vloek gedra. 

3. Waarom het Pontius Pilatus sy graf verseël? 

Vraag 42:  As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog 

sterwe? 

Antwoord: Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n 

afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. 

Toeligting: 

1. Die dood wag vir ons almal, maar sy angel is verwyder vir die gelowiges. 

Christus het die vloek van die dood vir ons gedra. 

2. Hoewel ons verlos is, bly ons nog sondaars tot ons dood toe en hoeveel 

smarte en ellende veroorsaak dit nie vir ons nie! Wanneer ons liggaam 

sterwe, sterwe ons die sonde geheel af. 

3. Verder is die dood die poort na die ewige lewe. 

4. Waarom sê Paulus dat ons in onsself sug in Romeine 8:23? 

Vraag 43:  Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van 

Christus aan die kruis? 

Antwoord: Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, 

gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie 

meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan 

Hom toewy. 

Toeligting: 

1. Deur die geloof het ons deel aan die dood van Christus. Dit bring die dood 

van die oue mens in ons lewe. Die oue mens is die bose luste van ons vlees. 

2. Helaas word die oue mens in hierdie lewe nie geheel gedood nie, maar in 

beginsel is hy dood, want hy regeer nie meer oor ons nie. 

3. Wanneer sal die oue mens heeltemal dood wees? (Antwoord hierop aan die 

hand van Vraag 42). 

Vraag 44. a.:  Wat beteken: “wat neergedaal het na die hel”? 



275 

 

Antwoord:  “Wat neergedaal het na die hel” beteken dat Christus “deur sy 

hele lewe, maar veral aan die kruis”, “hel se benoudheid en pyn” 

moes verduur. 

Toeligting: 

1. Christus was nie werklik in die plek wat “hel” genoem word nie, maar Hy 

het die helse smarte en pyne op sy lydensweg verduur. 

2. Dit is die dieptepunt van sy lyding. 

3. Het Christus eers na sy dood neergedaal na die hel? 

Vraag 44. b.:  Watter troos hou dit vir jou in dat Christus neergedaal het na die 

hel? 

Antwoord:  Dat Hy neergedaal het na die hel gee aan my, in “my swaarste 

aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos 

dat my Here Jesus Christus my van die hel se benoudheid en pyn 

verlos het. 

Toeligting: 

1. Die straf op die sonde is die dood; dit hou ook in die ewige dood in die hel. 

Daarvan moes Christus ons ook verlos. 

2. Watter verband het Mattheus 27:46 met sy neerdaling na die hel? 

SONDAG 17 

Vraag 45:  Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? 

Antwoord: Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy 

ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig 

kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n 

nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus 

vir ons ‘n betroubare waarborg van ons salige opstanding.. 

Toeligting: 

1. Christus se dood is die betaling vir ons sondes, maar dit sou vir ons niks 

beteken het as Hy nie opgestaan het nie. Daardeur het Hy bewys dat Hy die 

dood oorwin het. Nou kan Hy aan ons die geregtigheid skenk, wat Hy vir 

ons verwerf het deur sy dood. 

2. Christus het opgestaan, daarom staan die Christene ook op in ’n nuwe lewe, 

dit wil sê ons lewe tot sy eer. 

3. Christus, die Seun van God, besit ook die ware menslike natuur. Eenmaal 

het ’n mens nou na die liggaam opgestaan uit die dode en daarom sal ons 

ook liggaamlik opgewek word uit die dode. 

4. Wanneer vind die opstanding van die dode plaas? 

SONDAG 18 

Vraag 46:  Wat verstaan jy onder: wat opgevaar het na die hemel? 
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Antwoord: Christus is voor die oë van sy dissipels van die aarde af na die 

hemel opgeneem en Hy is vir ons daar ten goede totdat Hy 

terugkom om reg te spreek oor die lewendes en die wat alreeds 

gesterf het. 

Toeligting: 

1. Eindelik keer Christus terug na die hemel vanwaar Hy gekom het. 

2. By die hemelvaart neem Hy egter ’n menslike liggaam saam. 

3. Hemelvaart en wederkoms word aan mekaar verbind. Vanaf sy hemelvaart 

is Hy besig met die voorbereiding van sy wederkoms. 

4. Noem twee redes waarom Christus ons ten goede in die hemel is? 

Vraag 47:  Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos 

Hy ons beloof het nie? 

Antwoord: Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur 

betref, is Hy nie meer op aarde nie, maar wat sy Godheid, 

majesteit, genade en Gees betref, gaan Hy nooit meer van ons af 

weg nie. 

Toeligting: 

1. Voor sy hemelvaart sê die Here: “Ek is met julle al die dae tot aan die 

voleinding van die wêreld” (Matt. 28:20). Hy sê dit hoewel Hy geweet het 

dat Hy na die hemel sou opvaar. Dit kon Hy sê, omdat Hy ook geweet het 

dat Hy God is en dus alomteenwoordig is. 

2. Is die menslike natuur van Christus by sy hemelvaart vergoddelik of bly dit 

’n menslike natuur? 

Vraag 48:  Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, 

word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei 

nie? 

Antwoord: Nee, glad nie. Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word 

nie en is orals teenwoordig. Hieruit moet volg dat die Godheid 

wel buite sy aangenome mensheid. 

Toeligting: 

1. Hierdie vraag sny die volgende dwalinge af: 

a.  Die dwaling dat Christus se menslike liggaam vergoddelik is en ook oral 

teenwoordig is; 

b. Die dwaling dat Christus ’n skynliggaam gehad het en dus in werklikheid 

alleen ’n Goddelike natuur besit. 

c. Die dwaling dat Christus se twee nature van mekaar geskei kan word. Hy 

kan nie soms mens en soms God wees nie; Hy is altyd albei tegelyk. 

2. Wat sê Handelinge 7:49 van die Goddelike natuur? 

Vraag 49:  Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? 
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Antwoord: Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is. 

Ten tweede dat ons ons menslike natuur in die hemel as 'n 

betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof; ook ons, sy lede, 

na Hom toe sal neem. Ten derde dat Hy sy Gees as waarborg na 

ons toe stuur deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar 

Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op 

die aarde is nie. 

Toeligting: 

1. As ons enigste Hoëpriester tree Christus vir ons in as Voorspreker by sy 

Vader. Wat doen Hy vanuit die hemel as ons Profeet en Koning? 

2. Sy menslike liggaam is vir ons ’n pand dat ons menslike liggame ook die 

heerlikheid sal bereik. Wat is ’n pand? 

3. Sy Gees is ons teëpand wat ons hemelgesind maak. Hoe doen die Gees dit? 

SONDAG 19 

Vraag 50.  Waarom word daar bygevoeg: en sit aan regterhand van God? 

Antwoord: Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as die 

Hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader 

alles regeer. 

Toeligting: 

1. Hy sit aan die regterhand van God. Dit is nie bloot ’n ereposisie nie. ’n 

Mens werk gewoonlik met jou regterhand. So werk die Vader deur Hom, sy 

Regterhand. 

2. Hy is ons ewige Koning, die Hoof van sy kerk, en regeer ons deur sy Woord 

en Gees (Sondag 12, Vraag 31). 

3. Hy is ook die Koning van die hele wêreld en regeer oor alle dinge. 

4. Wat sê Hy hiervan in Mattheus 28:18? 

Vraag 51:  Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus vir 

ons? 

Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in 

ons, sy lede, uitstort. Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen 

alle vyande beskerm en bewaar. 

Toeligting: 

1. Christus is vir ons ten goede aan die regterhand van God omdat: 

a. Hy die Trooster, die Heilige Gees, na ons gestuur het om aan ons sy 

hemelse gawes te skenk; 

b. Hy as ons Koning oor ons waak en ons beskerm teen ons doodsvyande: 

die duiwel, die wêreld en ons eie sondige harte. 

2. Wat sê die Here van die Trooster in Johannes 14:16–18; Johannes 14:25 en 

26; Johannes 15:26 en Johannes 16:7–11? 
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Vraag 52:  Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die 

lewendes en die dooies te oordeel? 

Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met 

gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag wat Hom 

tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle 

vervloeking van my weggeneem het. Verder: dat Hy al sy en my 

vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met 

al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en 

heerlikheid saamneem. 

Toeligting: 

1. By sy eerste koms was Christus in die gestalte van ’n Lam wat na die 

slagplek gelei word. By sy tweede koms is Hy die Leeu uit die stam van 

Juda. 

2. Wat is die gelowige se troos i.v.m. die oordeel volgens Johannes 3:18? 

SONDAG 20 

Vraag 53:  Wat glo jy van die Heilige Gees? 

Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige 

God. Ten tweede is Hy ook aan my gegee sodat Hy my deur 'n 

ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos 

en ewig by my bly. 

Toeligting: 

1. Net soos die Bybel sê die Kategismus min van die Persoon van die Heilige 

Gees. Dwarsdeur die Bybel bemerk ons egter sy werk. Wie is die eintlike 

Skrywer van die Bybel? 

2. Die Heilige Gees is nie maar die “Gees van God” nie, maar is self ’n 

Goddelike Persoon. Hy is die Trooster. 

3. Die Heilige Gees gee aan ons die geloof waardeur die weldade van Christus 

ons deel word. 

4. Kan ons bid dat die Heilige Gees weer uitgestort word? Lees Johannes 

14:16. 

SONDAG 21 

Vraag 54:  Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? 

Antwoord: Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir Hom 'n 

gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en 

Woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die 

wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou en dat 

ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. 
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Toeligting: 

1. Die heilige, algemene, Christelike kerk is alle ware gelowiges of 

uitverkorenes van alle tye en plekke aan watter uitwendige kerk hulle ook al 

behoort. 

2. Hoewel daar uitwendig baie kerke is, is hierdie ware gelowiges ’n onsigbare 

eenheid, omdat hulle almal met die ware geloof in Christus ons Hoof ingelyf 

is. Hy is die Hoof en hulle die liggaam. 

3. Vanweë die dwalinge, wat sonde is, is daar verskillende uitwendige kerke. 

Die waarheid van Gods Woord is vir ons belangriker as die uitwendige 

eenheid van die kerk. Hoe verstaan jy dit? 

4. Wat is die merktekens van die ware kerk volgens Art. 29 van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis? 

5. Waarom behoort jy aan die Gereformeerde Kerk? 

Vraag 55:  Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? 

Antwoord: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, 

as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en 

gawes deel het. Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes 

gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede 

aan te wend. 

Toeligting: 

1. Heiliges is die mense wat afgesonder is as die eiendom van die Here. Hulle 

is geheilig as sy eiendom. 

2. Hulle is in Christus geheilig, omdat Hy vir hul sondes betaal het. 

3. Hulle is geroepe heiliges, omdat hulle altyd meer en meer heilig moet lewe. 

4. Is ons in Christus geheilig, dan het ons ook mekaar lief en bewys dit teenoor 

mekaar. 

5. Wat sê 1 Johannes 2:4–11 van die liefde tot God en ons naaste? 

Vraag 56:  Wat glo jy van die vergewing van die sondes? 

Antwoord: Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my 

sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet 

stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil Hy aan my die 

geregtigheid van Christus skenk sodat ek nooit in die strafgerig 

van God sal kom nie. 

Toeligting: 

1. Ons staan skuldig voor die Here. Selfs as gelowiges moet ons nog elke dag 

teen ons sondige aard stry. 

2. Ter wille van Christus se lyde vergeet die Here egter ons sondes. Hy wil dit 

nie meer gedenk nie. 

3. Daarteenoor skenk Hy aan ons die geregtigheid van Christus. Hoewel ons 

skuldig is, word ons onskuldig verklaar, omdat Christus, ons Middelaar 

onskuldig is. 
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4. Hoe word hierdie waarheid voorgestel in die visioen wat die profeet in Sag. 

3 sien? 

5. Wat sê Jesus hiervan in Johannes 3:18? 

SONDAG 22 

Vraag 57:  Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? 

Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy 

Hoof, opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam 

van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel 

verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig 

sal word. 

Toeligting: 

1. Die gelowige se siel gaan by sy sterwe dadelik na Christus in die hemelse 

heerlikheid. 

2. By die wederkoms van Christus vind die opstanding van die liggame of die 

vlees plaas. 

3. Die gelowige se liggaam en siel word weer verenig en sal dan vir ewig in 

die heerlikheid met Christus op die nuwe aarde onder die nuwe hemel woon. 

4. Die ongelowige se liggaam en siel word ook verenig en sal vir ewig in die 

helse benoudheid verkeer. 

5. Wat sê Openbaring 20:11–15 van die opstanding van die dode en die laaste 

oordeel? 

6. Wat sê Openbaring 21:1–8 van die nuwe hemel en die nuwe aarde? 

Vraag 58:  Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? 

Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in 

my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit - 

'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart 

van geen mens ooit opgekom het nie - om God daarin ewig te 

prys. 

Toeligting: 

1. Die ewige lewe begin in hierdie lewe. “Wie in My glo, het die ewige lewe” 

(Joh. 6:47). Wat is die beginsel van die ewige vreugde in hierdie lewe? 

2. Na hierdie lewe ontvang ons egter die volkome saligheid, omdat alle ellende 

en sonde dan vir ewig vir ons verby is en omdat ons dan vir ewig by die 

Here sal wees om Hom te dien en te loof. 

3. Waarin sal ons volkome saligheid bestaan? (1 Kor. 2:9 en 2 Kor. 5:1). 

SONDAG 23 

Vraag 59: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo? 

Antwoord: Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die 

ewige lewe is. 
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Toeligting: 

1. Alles wat ons glo, is alles wat saamgevat is in die Twaalf Artikels, wat ons 

nou klaar behandel het. 

2. Deur die geloof ontvang ek dus: 

3. Geregtigheid voor God; d.w.s. ek word onskuldig verklaar om Christus 

ontwil. 

4. Die ewige lewe as erfenis d.w.s. as kind van my Hemelse Vader erf ek die 

ewige lewe as erfporsie. 

5. Het jy as verbondskind ’n reg en aanspraak op hierdie erfenis? 

Vraag 60. a.: Hoe is jy regverdig voor God? 

Antwoord: Ek is regverdig voor God “slegs deur 'n ware geloof in Jesus 

Christus”. 

Toeligting: 

1. Die antwoord het twee elemente wat jy moet onthou: 

a. Om voor God regverdig te wees moet jy waarlik glo en 

b. Om voor God regverdig te wees moet jy glo in Jesus Christus. 

2. Wat sê Paulus hiervan in Romeine 3:21–24? 

Vraag 60. b.: Beteken dit dat jy volmaak en sonder sonde is, indien jy 

regverdig voor God is? 

Antwoord:  Ek is nie volmaak en sonder sonde nie, want my gewete klaag 

my aan “dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het 

en nie een daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurigdeur tot 

alle kwaad geneig is”. 

Toeligting: 

1. Regverdig voor God beteken nie dat ons in onsself volmaak is nie. Dan is 

ons eiegeregtig soos die Fariseërs. 

2. Dit is juis ’n kenmerk van die regverdige voor God dat hy sy eie sonde en 

ellende ken. Sy gewete kla hom aan oor die sonde wat hy gedoen het en die 

sondige neigings wat hom nog aankleef. 

3. Is dit vir jou nodig om jou sondes en ellende te ken om te deel in die troos in 

lewe en in sterwe? 

Vraag 60. c.: Maar waarom is jy dan regverdig voor God? 

Antwoord: Ek is regverdig voor God, omdat Hy my “sonder enige 

verdienste van my kant, uit louter genade die volkome 

genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. 

Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het 

nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus 

vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek 

dit met 'n gelowige hart aanneem”. 
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Toeligting: 

1. Ons verdien nie ons saligheid nie, maar ons ontvang dit uit genade. Genade 

1. beteken dat ons iets ontvang wat ons nie verdien nie. 

2. Ons ontvang egter die volkome geregtigheid omdat Christus dit volkome 

verdien het. 

3. Die hand waarmee ek hierdie genadegawe van Christus ontvang is die 

geloof. 

4. Waar kry jy die geloof vandaan? (Lees vraag 65). 

Vraag 61: Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? 

Antwoord: Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God 

aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, 

geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor 

God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof 

aanneem en my eie maak nie. 

Toeligting: 

1. Pasop, gelowige, dat jy jouself nie verhef omdat jy glo nie! Jy glo nie omdat 

jy beter as ander mense is nie. 

2. Sonder geloof kan ’n mens egter nie die geregtigheid van God ontvang nie — 

net so min as wat jy sonder ’n hand kan vat. 

3. Jy het dus die geloof nodig, maar die geloof self is geen verdienste nie. 

4. Wat sê Paulus hiervan in Efesiërs 2:8 en 9? 

SONDAG 24 

Vraag 62: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor 

God of 'n deel daarvan wees nie? 

Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan 

bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die 

wet van God ooreen moet stem en omdat ook ons beste werke in 

hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. 

Toeligting: 

1. Ons kan nie te dikwels hoor dat ons werke onverdienstelik voor God is nie, 

want die Fariseër sit in ons bloed. Wat beteken dit? 

2. Ons goeie werke is soos valse geld voor God. Dit is soos ’n verwerplike 

kleed. Voor die oë van God bedek dit ons sondes nie. 

3. Aan watter vereistes moet ’n goeie werk beantwoord? (Kategismus, Vr. 91). 

Vraag 63: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in 

hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? 

Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade 

gegee. 
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Toeligting: 

1. Dit is waar, goeie werke word deur God beloon. Die Here sê: “Mooi so, 

goeie en getroue slaaf, oor weinig was jy getrou, oor veel sal Ek jou 

aanstel”. 

2. God beloon egter uit genade en nie uit verdienste nie, omdat: 

3. Die goeie werke self alreeds ’n vrug van genade is. Ons kan naamlik alleen 

goeie werke doen, indien ons wedergebore is deur die Gees van die Here. 

Goeie werke is derhalwe God se werk in ons. 

4. Ons allerbeste werke is nog onvolkome en verdien geen beloning nie. Die 

loon bly dus tog maar genadeloon. 

5. Waarom moet ons goeie werke doen? (Kategismus, Vr. 86). 

Vraag 64: Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos 

nie? 

Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof 

in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal 

voortbring nie. 

Toeligting: 

1. Mense sê dat jy onverskillig sal wees as jy alles verniet ontvang. “Wat help 

dit om te werk as my werke niks verdien nie?” sê hulle. 

2. Die Bybel sê egter omdat ek alles verniet ontvang het, doen ek nou alles uit 

dankbaarheid. 

3. Hoe verstaan jy Lukas 7:47 in hierdie verband? 

SONDAG 25 

Vraag 65. a.: Aangesien alleen die geloof ons Christus en al sy weldade 

deelagtig maak, waar kom so ’n geloof dan vandaan? 

Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van 

die heilige evangelie. 

Toeligting: 

1. ’n Mens glo, omdat die Heilige Gees aan jou die geloof gee. 

2. Die Heilige Gees gebruik egter middele om die geloof in ons harte te werk. 

Hy gebruik mense wat sy Woord verkondig. 

3. Hoe kom die werk van die Heilige Gees by die verkondiging van die 

Evangelie aan die lig uit die volgende: Handelinge 8:26–40; Handelinge 

16:13 en 14? 

Vraag 65. b.: Hoe versterk die Here ons geloof? 

Antwoord: Die Here versterk ons geloof deur “die verkondiging van die 

heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die 

sakramente”. 
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Toeligting: 

1. Die geloof is dikwels swak en uitgeput vanweë die stryd teen ons 

doodsvyande: die duiwel, die wêreld en ons eie sondige harte. 

2. Die Here versterk dan ons geloof deur twee middele, wat ons 

genademiddele noem, naamlik: 

a. Die verkondiging van die Evangelie (waarby ons Bybellees kan insluit) 

en 

b. Die gebruik van die Sakramente. 

3. Sou jy sê dat ’n mens alleen die kerk moet besoek en Sakramente moet 

gebruik, wanneer jy daarna voel? 

Vraag 66. a.: Wat is Sakramente? 

Antwoord: Dit is heilige, sigbare tekens en seëls wat God ingestel het om 

ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog 

beter te laat verstaan en dit te beseël. 

Toeligting: 

1. Die woord Sakrament kom nie uit die Bybel nie en beteken waarskynlik 

misterie of geheimenis. 

2. Die Sakramente is tekens wat wys op die offerande van Christus aan die 

kruis: 

3. Die water by die Doop wys op sy bloed wat ons sonde afwas. 

4. Die brood en wyn by die Nagmaal wys op sy liggaam wat vir ons gebreek 

en sy bloed wat vir ons uitgegiet is. 

5. Sakramente is ook seëls d.w.s. dit is ’n waarmerk of stempel van egtheid. 

Dit is God se stempel op sy kinders. 

6. Wat was in die Ou Testament die tekens in die plek waarvan die Doop en 

die Nagmaal gekom het? 

Vraag 66. b.: Wat is die belofte van die Evangelie waarna die Sakramente wys 

en wat dit verseël? 

Antwoord: Die belofte van die Evangelie is “dat God vanweë die enige offer 

van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die 

sondes en die ewige lewe uit genade skenk”. 

Toeligting: 

1. Dit lyk asof ons nie kan wegkom van die slagoffer van Christus aan die 

kruis nie, maar dit is en bly die middelpunt van die Bybel en ons enigste 

troos. 

2. Toon aan hoe wys beide die Doop en die Nagmaal op hierdie belofte dat ons 

sondes vergewe is ter wille van die lyde en sterwe van Christus. 
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Vraag 67: Is die Woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons 

geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as die 

enigste grond van ons saligheid te wys? 

Antwoord: Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en 

verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die 

enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons volbring 

is. 

Toeligting: 

1. Die Sakramente gee aan ons nie iets anders of iets meer as wat ons alreeds 

uit 

1. die Evangelie weet nie. 

2. Die Sakramente verkondig alleen deur sigbare tekens wat die Evangelie aan 

ons met woorde sê. 

3. Die Sakramente verseker ons ook alleen van die belofte wat ons alreeds uit 

die Evangelie gehoor het. 

4. Dink jy dat dit reg is om die verkondiging van die Evangelie Sondae te 

versuim en alleen te sorg om gereeld die Nagmaal by te woon? Gee redes 

waarom jy so antwoord. 

Vraag 68: Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe Verbond of 

Testament ingestel? 

Antwoord: Twee, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. 

Toeligting: 

1. In die Ou Verbond was die Besnydenis en die Pasga waarby bloed gevloei 

het. Waarom is dit vervang deur die Doop en die Nagmaal? 

2. Hoeveel Sakramente het die Roomse Kerk en waarom het hulle soveel? 

(Dink aan die verhouding tussen die verkondiging van die Evangelie en die 

bediening van die Sakramente by die Roomse). 

SONDAG 26 

Vraag 69. a.: Waarvan is die heilige Doop vir jou ’n teken? 

Antwoord: Die heilige Doop is ’n teken van die afwassing “van al my 

sondes” deur “die bloed en Gees” van Christus. 

Toeligting: 

1. Die water in die Doop is ’n teken wat heenwys na die bloed en Gees van 

Christus. 

2. Met water was ’n mens jou liggaam as dit vuil is, so word die onreinheid 

van ons siel afgewas met die bloed en Gees van Christus. 

3. Is dit nodig om jou hele liggaam by die Doop met water te was? (Lees 

hierby Joh. 13:9 en 10). 

Vraag 69. b.: Waarvan verseker die heilige Doop jou? 
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Antwoord: Die heilige Doop verseker my dat ek “net so seker met sy bloed 

en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, 

gewas is as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die 

vuilheid van die liggaam wegneem”. 

Toeligting: 

1. Die doop is nie alleen ’n teken nie, maar ook ’n seël of ’n waarmerk. 

1. Die Doop wil sê: net so seker as wat jy die doophandeling sien en 

ondergaan, net so seker is jou sondes afgewas met die bloed en Gees van 

Christus. 

2. Word alle gedooptes dan salig? Lees hierby Romeine 9:6–13. 

Vraag 70. a.: Wat beteken dit om met die bloed van Christus gewas te word? 

Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te 

ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer 

aan die kruis vir ons gestort het. 

Toeligting: 

1. Christus het vir ons sondeskuld betaal met sy bloed. Daarom is ons 

sondeskuld vergewe of afgewas. 

2. Is die sondeskuld ook vergewe wat ons doen nadat ons gedoop is? 

Vraag 70. b.: Wat beteken dit om met die Gees van Christus gewas te word? 

Antwoord: Om met die Gees van Christus gewas te word, beteken dat 

ook om “vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees 

sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en 

godvresend en onbesproke lewe”. 

 

Toeligting: 

1. Is jou sondes vergewe, dan is jy nog nie sonder sonde nie, want die 

sondesmet kleef nog aan jou. Jy is nog geneig tot sonde en val in sonde. 

2. Die afwassing van die sondesmet deur die Heilige Gees is ’n proses wat ons 

lewe lank duur. Hy maak ons lewend sodat ons teen die sonde stry en al 

meer en meer die sondes afsterwe. 

3. Wat sê Romeine 8:10–14 hiervan? 

Vraag 71: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy 

bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas 

word? 

Antwoord: Met die instelling van die doop wat soos volg lui: "Gaan dan 

heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam 

van die Vader en die Seun en die Heilige Gees..." ; en: "Hy wat 

glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, 

sal veroordeel word". Hierdie belofte word ook herhaal waar die 
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Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing 

van die sondes noem. 

Toeligting: 

1. Johannes die Doper het begin om mense te doop. Voorheen was alleen die 

Proselietedoop bekend. D.w.s. heidene wat die Joodse geloof aanvaar het, is 

gedoop. Vanaf Johannes word die “Doop van bekering tot vergewing van 

sondes” ook aan Jode wat hulle berou en bekering betuig, bedien. Waarom 

sê ons dat Christus die Doop ingestel het? 

1. Waarom is Jesus self ook gedoop? (Matt. 3:15). 

2. Is Jesus ook met die Heilige Gees gedoop? (Matt. 3:16). 

SONDAG 27 

Vraag 72: Is die uitwendige, waterbad self dan die afwassing van die 

sonde? 

Antwoord: Nee, want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige 

Gees reinig ons van alle sondes. 

Toeligting: 

1. Ons mag nie aan die uitwendige teken van die water bly hang nie. Dit gaan 

om wat in ons siel gebeur deur die werking van die Heilige Gees. 

2. Dit hang dus nie af van die hoeveelheid water wat gebruik word nie. Jy hoef 

nie juis ondergedompel te word om deur water gewys te word op die bloed 

en Gees van Christus nie. 

3. Beveel die Skrif uitdruklik dat ons ondergedompel moet word? 

4. Wat leer jy van besprinkeling in Esegiël 36:25–28; Hebreërs 10:22; 1 Petrus 

1:2. 

Vraag 73: Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die 

wedergeboorte en die afwassing van die sondes? 

Antwoord: God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons naamlik 

daarmee leer dat die bloed en Gees van Christus ons sondes so 

wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. 

Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en 

teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes 

gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. 

Toeligting: 

1. Ons moet steeds onthou dat die Doop nie alleen ’n teken is nie, maar ook ’n 

seël of versekering deur die Heilige Gees. Die Gees verseker ons by die 

Doop van die daadwerklike afwassing van ons sondes deur die bloed en 

Gees van Christus. 

2. Ons mag die Doop dus nie oorskat met die gedagte dat die water self die 

sondes afwas nie; maar dit ook nie onderskat deur te maak asof die Doop 

bloot ’n teken is nie. 



288 

 

3. Wat is die Roomse opvatting van die Doop en die afwassing van die 

sondes? (B. Spoelstra: Beknopte Kerkgeskiedenis, Hoofstuk VI). 

Vraag 74. a.: Moet die jong kinders ook gedoop word? 

Antwoord: Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van 

God en sy gemeente ingesluit is. 

Toeligting: 

1. Die kinderdoop word deur sommige verwerp hoofsaaklik op die volgende 

gronde: 

a. Christus het nêrens beveel dat die kinders gedoop moet word nie. 

b. Die Doop is ’n seël of versekering van die geloof wat ’n mens alreeds 

moet besit en klein kindertjies kan tog nie glo nie. 

c. Die Doop het nie in die plek van die besnydenis gekom nie, 

2. Hierteenoor handhaaf ons: 

a. Kinders in die Verbond gebore, behoort aan die Verbond en het reg op 

die Verbondsteken. In die Nuwe Testament is ook huisgesinne gedoop 

soos ons lees in Handelinge 16:15, 33. Wat staan daar? ’n Huisgesin sluit 

gewoonlik kinders in. 

b. Die uitspraak van Jesus in Markus 16:16 staan i.v.m. die Sendingbevel in 

Markus 16:15. Op die sendingveld moet mense vandag nog eers hulle 

geloof bely, voordat hulle gedoop word. Kinders uit gelowige ouers is 

egter reeds in die verbond en het reg op die Doop. Ondersoek Markus 

16:15 en 16 met die oog op hierdie waarheid. 

c. Die Besnydenis is wel vervang deur die Doop as Verbondsteken omdat: 

(i) Die Besnydenis, net soos die Doop, ’n seël van die geregtigheid van 

die geloof is. (Lees hierby Rom. 4:10–12). 

(ii) Die Besnydenis was alleen ’n bloedige teken wat heengewys het na 

die bloed van Christus, terwyl die Doop ’n onbloedige teken is wat 

terugwys na die bloed van Christus. 

Vraag 74. b.: Wat is die Verbond van God met ons en met ons kinders? 

Antwoord:  Die verbond van God is dat Hy “ook aan hulle word nie minder 

as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die 

verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof 

werk, beloof nie”. 

Toeligting: 

1. Hierdie Verbond noem ons die genadeverbond. Waarom? 

2. Wat sê die Skrif hiervan i.v.m. ons kinders in Genesis 17:7 en Handelinge 

2:39? 
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Vraag 74. c.: Wat was die teken van die Verbond in die Ou Testament en wat 

is dit in die Nuwe Testament? 

Antwoord: Die teken van die Verbond in die Ou Testament was die 

“besnydenis, in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop 

ingestel is”. 

Toeligting: 

1. Hoe oud moes die seuntjies wees wat besny is volgens Genesis 17:12? 

1. Alleen seuntjies het die Verbondsteken ontvang, omdat die Ou-

Testamentiese gedagte was dat die vrou by die man inbegrepe is. 

2. Wat is die verpligting van ouers i.v.m. verbondskinders? (Deut. 6:5–7). 

SONDAG 28 

Vraag 75. a.: Waarvan is die brood en wyn in die heilige Nagmaal ’n teken? 

Antwoord: Die gebreekte brood en vergote wyn in die heilige Nagmaal is 

tekens “dat sy liggaam vir my aan die kruis geoffer en gebreek, 

en sy bloed vir my gestort is”, wat ons ten goede kom. 

Toeligting: 

1. Die Nagmaal is ’n gedagtenisviering. Ons gedenk die lyde en sterwe van 

Christus. Daarvan is die brood en wyn tekens. 

2. Die brood moet gebreek word en die wyn uitgegiet word. Waarom? 

3. Kan jy uit 1 Korinthiërs 11:23–26 aflei dat ons die Nagmaal moet hou tot ’n 

gedagtenis aan Christus se lyde? 

Vraag 75. b.: Waarvan word jy verseker deur die heilige Nagmaal? 

Antwoord: Die heilige Nagmaal verseker my dat Christus “self my siel met 

sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die 

ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker 

van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en 

bloed, uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond 

geniet”. 

Toeligting: 

1. Die Nagmaal is nie alleen ’n herdenking nie, maar ook ’n maaltyd. ’n Mens 

eet en drink werklik die liggaam en bloed na die innerlike mens. D.w.s. die 

Heilige Gees voed en laaf jou siel deur jou geloof hegter te bind aan die 

versoeningslyde van Christus. 

2. As jy Nagmaal gebruik het, is jou geloof gesterk. Hoe moet dit uit jou lewe 

blyk? (Kategismus, Vr. 81). 

Vraag 76: Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te 

eet en sy bloed wat vergiet is, te drink? 

Antwoord: Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en 

sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van 
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sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om 

deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al 

hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, dat ons 

vlees van sy vlees en been van sy gebeente is; al is Christus nou 

in die hemel en ons op die aarde. Dit wil se dat ons deur een 

Gees - soos die ledemate van die liggaam deur een siel - ewig 

lewe en geregeer word. 

Toeligting: 

1. Let op die ooreenkoms tussen die Doop en die Nagmaal: 

a. By albei word ons verseker van die vergewing van ons sondes deur die 

offerande van Christus aan die kruis. 

b. By albei word ons lewe vernuut deur die Heilige Gees, sodat ons meer en 

meer tot eer van die Here lewe. 

2. Kan jy in jou eie woorde sê hoe jou geloof deur die Nagmaal versterk word? 

3. Hoe blyk uit hierdie antwoord dat die Nagmaal ’n seël is? 

Vraag 77: Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met 

sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van 

hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? 

Antwoord: By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui: "In die nag 

waarin Hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat 

Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: `Neem, eet, dit is my 

liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. 

Net so ook die beker ná die ete met die woorde: Hierdie beker is 

die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle 

daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle van 

hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood 

van die Here totdat Hy kom" Hierdie belofte word ook herhaal 

deur Paulus waar hy sê: "Die beker van danksegging wat ons met 

danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van 

Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap 

met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons 

almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood". 

(1 Kor. 10:16 en 17). 

Toeligting: 

1. Wat sê Christus hiervan in Lukas 22:19 en 20? 

2. Waarom moet ’n mens jouself beproef of ondersoek voordat jy Nagmaal 

gebruik? (1 Kor. 11:28 en 29). 

SONDAG 29 

Vraag 78: Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en 

bloed van Christus? 
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Antwoord: Nee, maar soos die water by die doop nie in die bloed van 

Christus verander of die afwassing van sonde self is nie, maar 

slegs 'n Goddelike teken en versekering daarvan, so verander die 

brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. 

Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente word die 

brood egter die liggaam van Christus genoem. 

Toeligting: 

1. Net soos die water by die Doop nie verander in die bloed van Christus nie, 

so verander die brood en wyn by die Nagmaal ook nie in die liggaam en 

bloed van Christus nie. 

1. Die brood en wyn is op sigself alleen tekens wat heenwys na die liggaam en 

bloed van Christus. 

2. Wat leer die Roomse Kerk i.v.m. die brood en wyn by die Nagmaal wat 

hulle die heilige Mis noem? 

Vraag 79: Waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker 

sy bloed of die nuwe Testament in sy bloed en waarom noem 

Paulus dit die gemeenskap met die liggaam en bloed van 

Christus? 

Antwoord: Daar is gewigtige redes waarom Christus so sê: Hy wil ons 

daarmee leer dat, soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, 

so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed, as die egte 

voedsel en drank, ons siele vir die ewige lewe. Verder wil Hy 

ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat 

ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy 

ware liggaam en bloed deel kry as wat ons hierdie heilige tekens 

met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. 

Toeligting: 

1. By die Nagmaal is meer aanwesig as bloot die tekens brood en wyn. Ook 

die Heilige Gees is daar werksaam. 

2. Die Heilige Gees versterk ons geloof of verseker ons van die werklike 

gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus deur die geloof. 

3. Daarom noem Christus die brood sy liggaam en die wyn sy bloed. 

4. Merk jy ook hier die ooreenkoms tussen die Doop en die Nagmaal? 

SONDAG 30 

Vraag 80. a.: Wat leer die Roomse Mis? 

Antwoord:  Die Roomse Mis leer: Ten eerste dat “Christus nog daagliks vir 

hulle deur die priesters geoffer” moet word om vergewing van 

sondes aan die lewende en die dode te skenk; Ten tweede dat 

Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is en derhalwe 

daarin aanbid moet word”. 
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Toeligting: 

1. Die Roomse priesters moet die Mis elke dag bedien. Volgens hulle is dit ’n 

daaglikse onbloedige offer van Christus. Die eenmalige lyde en sterwe van 

Christus was dus nie genoeg vir die saligheid nie. 

2. Hierdie Mis word nie alleen vir die lewende gelowiges bedien nie, maar ook 

vir die wat reeds gesterf het. 

3. Wanneer die Mis bedien word, dan verander die brood en wyn daadwerklik 

in die liggaam en bloed van Christus. Die gelowige eet dus werklik sy 

liggaam en drink werklik sy bloed. 

4. Voor hierdie brood en wyn wat nou sogenaamd die liggaam en bloed van 

Christus is, kniel hulle in aanbidding neer. 

5. Wat sê Hebreërs 7:26 en 27 van die eenmalige offer van Christus? 

6. Kan die dode ook deel hê aan die Nagmaal? 

Vraag 80. b.: Wat leer die Nagmaal van die Here teenoor die dwalinge van die 

Roomse Mis? 

Antwoord:  Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al 

ons sondes het, ter wille van die enige offer van Jesus Christus 

wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het, en dat 

ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word, wat nou na 

sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die 

Vader is en daar deur ons aanbid wil word. 

Toeligting: 

1. Word die twee nature van Christus dan nie van mekaar geskei indien sy 

menslike natuur nie oral is waar sy Goddelike natuur is nie? 

2. Hoe eet en drink jy die liggaam en bloed van Christus? 

Vraag 80. c.: Wat dink jy op grond hiervan van die Roomse Mis? 

Antwoord:  Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloëning van die 

enige offer en lyding van Jesus Christus en 'n afgodery wat 

vervloek is. 

Toeligting: 

1. Bepaal uit die voorafgaande: 

2. Waarom is die Mis ’n verloëning van die enige offerande van Christus? 

3. Waarom is dit ’n vervloekte afgodery. 

Vraag 81. a.: Vir wie is die Nagmaal van die Here ingestel? 

Antwoord: Die Nagmaal is ingestel vir die wat: Ten eerste hulle “wat 

vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulleself het”; Ten tweede 

“tog vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is” en Ten 

derde “begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk 

en hulle lewe te verbeter”. 
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Vraag 81. b.: Wie eet en drink ’n oordeel oor hulleself? 

Antwoord: “Die huigelaars en die wat hulle nie van harte tot God bekeer 

nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulleself”. 

Toeligting: 

1. Die Nagmaal is bedoel vir alle ware gelowiges. Die kenmerke van die ware 

gelowige is: 

a. Hy ken sy sonde en ellende; 

b. Hy ken die weg van verlossing en 

c. Hy weet hoe om dankbaar te wees. 

2. Waar spreek die Kategismus van hierdie drie dinge en hoe sien ons dit hier 

by die Nagmaalganger? 

3. Kan die kerk die huigelaars, aan wie se lewe niks verkeerds te merk is nie, 

deur die tug van die Nagmaal weghou? 

Vraag 82. a.: Moet diegene wat hulle as ongelowige en goddelose mense in 

hulle belydenis en lewe gedra, toegelaat word tot die Nagmaal? 

Antwoord: Diegene wat hulle as ongelowige en goddelose mense gedra, 

mag nie toegelaat word tot die Nagmaal nie, “want so word die 

verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente 

opgewek”. 

Vraag 82. b.: Wat moet die kerk doen met lidmate wat hulle as ongelowiges en 

goddelose gedra? 

Antwoord: Die kerk is, volgens die ordening van Christus, verplig om sulke 

lidmate deur die sleutels van die hemelryk uit te sluit, totdat 

hulle verbetering van hulle lewe bewys. 

Toeligting: 

1. Hier gaan dit om mense wat in die openbaar sondig en verkeerde leringe 

verkondig. Die huigelaars is hier nie ter sprake nie, want die kerk kan in 

hulle harte nie sien nie. 

2. Is die kerk nalatig in die tug, dan ly die hele gemeente daaronder. Die toorn 

van God kom oor die ganse gemeente, omdat sy Sakrament siender oë 

ontheilig word. 

3. Waarom mag ons nie mense van ander kerke uitnooi na ons 

Nagmaalsviering nie? 

SONDAG 31 

Vraag 83: Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? 

Antwoord: Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike 

tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die 
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hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges 

toegesluit. 

Toeligting: 

1. Christus het die sleutels van die hemelryk aan sy kerk gegee. Wat sê Hy 

daarvan in Mattheus 16:19 en Johannes 20:23? 

2. Die sleutels is geestelik en dringend, nie vleeslik en dwingend nie. Dit is bv. 

nie lyfstraf of doodstraf nie. Tree die Roomse Kerk reg op as hy die hulp 

van die owerheid inroep om sogenaamde ketters te straf? 

3. Die sleutels is liefdesmiddele om sondaars te behou en nie wraakmiddele 

om te oordeel nie. Wat sê Paulus hiervan in 1 Korinthiërs 5:1–5? 

Vraag 84. a.: Hoe word die hemelryk deur die prediking van die Evangelie 

oopgesluit? 

Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges 

gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al 

hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste 

van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van 

die evangelie met 'n ware geloof aanneem. 

Vraag 84. b.: Hoe word die hemelryk deur die prediking van die Evangelie 

toegesluit? 

Antwoord: Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig 

dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus 

solank hulle hulle nie bekeer nie. 

Toeligting: 

1. ’n Sleutel sluit oop en toe. Die suiwere prediking van die Evangelie moet 

ook oop– en toesluit. 

2. Wanneer die Woord verkondig word, tree die prediker in die Naam van God 

op. Luister jy na die Woord en lewe jy daarvolgens, dan sluit die Evangelie 

vir jou die hemelryk oop; luister jy egter nie en volhard jy in sonde, dan 

sluit die prediking vir jou die hemelryk toe. 

3. Aan watter vereistes moet ’n goeie preek voldoen? 

4. Keer die Woord van God ooit leeg tot Hom terug? (Jes. 55:11). 

Vraag 84. c.: Waarvolgens oordeel God die mense? 

Antwoord: God oordeel die mense volgens hierdie getuienis van die 

Evangelie in hierdie sowel as in die toekomstige lewe. 

Toeligting: 

1. God bedoel dit ernstig met die prediking van die Evangelie, hoewel mense 

dit soms ligtelik van hulle afskud. 

2. Wat sê Jesus hiervan in Mattheus 7:24–27? 
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Vraag 85. a.:  Hoe word die hemelryk toegesluit deur die Christelike sensuur of 

kerklike ban? 

Antwoord: Die hemelryk word toegesluit vir mense wat aan die kerk 

behoort en “tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik 

gedra”, deur: Ten eerste “herhaalde kere broederlik (te) 

vermaan”; Ten tweede “word hulle nie langer tot die heilige 

sakramente toegelaat nie” en Ten derde word hulle “uit die 

Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus 

uitgesluit”, indien hulle volhard in die sonde.  

Toeligting: 

1. Die kerklike tug of sensuur is ’n liefdesmiddel om tot berou en bekering te 

bring. Daarom moet dit lankmoedig en met liefde gebruik word. 

2. Die tug gaan alleen oor openbare sondes waarin volhard word. 

3. Sluit die prediking van die Evangelie die hemelryk ook toe vir mense wat in 

die geheim sondig? 

4. Kan ’n mens vir ’n tydperk onder sensuur geplaas word en dan onthef word, 

omdat jy “jou straf uitgedien” het? 

Vraag 85. b.: Hoe word die hemelryk weer oopgesluit deur die Christelike 

sensuur of kerklike ban? 

Antwoord: Die hemelryk word weer oopgesluit deur die tug wanneer mense 

wat uitgesluit is, weer in die kerk opgeneem word, “wanneer 

hulle werklike verbetering beloof en bewys”. 

Toeligting: 

1. Die genade is altyd genoeg vir elke sondaar. Wat sê Jesaja 55:6 en 7 

hiervan? 

2. God sluit die hemelryk toe vir die onbekeerlikes, maar elkeen wat hom 

bekeer sal lewe, al was sy sondes ook al hoeveel en hoe groot. 

3. Is dit vir ’n ware gelowige nog nodig om hom van sondes te bekeer? Wat sê 

die Here hiervan vir Petrus in Lukas 22:32? 

DIE DERDE DEEL 

OOR DIE DANKBAARHEID WAT ONS AAN GOD VIR DIE 

VERLOSSING VERSKULDIG IS 

SONDAG 32 

Vraag 86: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog 

sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur 

Christus uit ons ellende verlos is? 

Antwoord: Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook 

deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons 

hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy 

deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die 
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vrugte van ons geloof sekerheid kan kry, en ons deur ons 

godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. 

Toeligting: 

1. ’n Mens word uit genade verlos en dan sê jy ten minste “dankie” aan God 

vir jou verlossing. Ons dankie is ons goeie werke. 

2. Aan die vrugte word ’n boom geken. Ons goeie werke verseker onsself 

derhalwe dat ons ware gelowiges is. Ook ons naaste ken ons daaruit. 

3. Ons moet ons naaste vir Christus wen deur ons voorbeeld. Wat sê die Here 

hiervan in Mattheus 5:16? 

Vraag 87: Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, 

ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? 

Antwoord: Nee, glad nie. Want die Skrif sê dat geen onkuise, afgodedienaar, 

egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes 

die koninkryk van God sal beërwe nie. 

Toeligting: 

1. ’n Goeie boom dra goeie vrugte. Die geloof word aan die vrugte geken. 

Geen goeie werke beteken derhalwe geen geloof nie. 

2. Waarom sê Jakobus dat die geloof ’n mens nie kan red nie? Lees Jakobus 

2:17 saam met Jakobus 2:14. 

3. Wat is die maatstaf waarvolgens die Here eendag sal oordeel? (Matt. 25:31–

46). Is dit geloof of die werke? 

SONDAG 33 

Vraag 88: Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? 

Antwoord: Uit twee dele: die afsterwing van die ou mens en die opstanding 

van die nuwe mens. 

Toeligting: 

1. Ook die bekering is God se werk in ons. Die Heilige Gees bring ook die 

bekering tot stand. Die Here maak die ou mens dood en wek die nuwe mens 

op. 

2. Die bekering is ’n vrug van die dankbaarheid. In kort beteken dit dat ons die 

sonde nalaat en in ’n nuwe, heilige lewe wandel uit dankbaarheid dat die 

Here ons verlos het. 

3. Waaruit sien ’n mens dat jy op die weg van bekering is? 

Vraag 89: Wat is die afsterwing van die ou mens? 

Antwoord: Wat is die afsterwing van die ou mens? 

Antwoord: Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes 

vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en 

daarvan wegvlug. 
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Toeligting: 

1. Is jy wedergebore, dan sien jy jou eie sonde in die lig van God se heilige 

wet. 

2. Dit bring jou in beweging: droefheid, berou, jy haat jou eie sonde en jy vlug 

daarvoor. So sterwe die oue mens. 

3. Bereik ons in hierdie lewe ’n stadium waar die oue mens heeltemal dood is? 

4. Geld die uitspraak van Paulus in Romeine 7:18 en 19 van homself voor of 

na sy bekering? 

Vraag 90: Wat is die opstanding van die nuwe mens? 

Antwoord: Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde 

om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. 

Toeligting: 

1. Die opstanding van die nuwe mens is in die eerste plek die opening van jou 

oë om die goeie te sien. 

2. Sien jy die goeie, dan ontwaak ook die begeerte deur die Gees van die Here 

om dit te doen. 

3. Begeer jy om die goeie te doen, dan bly dit nie daarby nie. Jy kom 

daadwerklik tot aksie. In jou hart brand die lus en liefde om God te dien en 

jy dien Hom dan ook. 

4. Wat sê Paulus hiervan in Romeine 6:13? 

Vraag 91: Wat is goeie werke? 

Antwoord: Slegs die wat uit 'n ware geloof, volgens die Wet van God, tot sy 

eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddunke of op 

oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. 

Toeligting: 

1. Hoe vervaag baie wat ons as goed beskou voor die eise van die Woord van 

die Here! Menslike insigte mag nooit ons maatstaf wees nie, maar die Wet 

van die Here. 

2. In die oë van die Here kan ’n mens alleen goeie werke doen as jy in Hom 

glo. 

3. Waarom doen die gelowige goeie werke? 

SONDAG 34 

Vraag 92: Hoe lui die Wet van die Here? 

Antwoord:  God het al hierdie gebooie aangekondig Toe het God al 

hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die HERE jou God 

wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. 

1. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 

2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in 

die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters 
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onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien 

nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van 

die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag 

van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat 

My liefhet en my gebooie onderhou. 

3. Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die 

HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 

4. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk 

doen; maar die sewende dag is die Sabbat van die HERE jou God; dan mag 

jy géén werk doen nie — jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of 

jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. 

Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en 

alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die 

HERE die Sabbatdag geseën en dit geheilig. 

5. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat 

die HERE jou God aan jou gee. 

6. Jy mag nie doodslaan nie. 

7. Jy mag nie egbreek nie. 

8. Jy mag nie steel nie. 

9. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. 

10. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se 

vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy 

esel of iets wat van jou naaste is nie. 

Toeligting: 

1. Dit is die Wet van die HERE of die Tien Gebooie wat die HERE op die berg 

Sinai aan sy volk gegee het. 

2. Die HERE gee sy Wet aan sy volk as ’n reël van dankbaarheid, want voorop 

staan: “Ek is die HERE jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis, 

uitgelei het”. Die HERE het klaar verlos en nou moet sy volk dankbaar wees 

deur te lewe na sy Wet. 

3. Is die Wet ’n deel van die Genadeverbond met Israel en ons? 

Vraag 93: Hoe word hierdie gebooie ingedeel? 

Antwoord: In twee tafels, waarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe 

ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in ses gebooie, wat 

ons aan ons naaste verskuldig is. 

Toeligting: 

1. Waarom word hier gespreek van tafels en nie van twee dele nie? 

2. Wat is die samevatting van hierdie Wet? (Matt. 22:37–40). 

Vraag 94. a.: Wat verbied God in die eerste gebod? 
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Antwoord: God verbied in die eerste gebod “alle afgodery, towery, 

waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander 

skepsels”.. Dit alles moet ek vermy en ontvlug. 

Toeligting: 

1. Afgodery is ’n sonde van alle eeue — ook van ons moderne eeu. Die mens 

is geskape as ’n afhanklike wese. Hy is gemaak om God te dien. Verloor hy 

die ware God, dan dien hy iets of iemand anders as sy god. Is mensverering 

of selfverering ook afgodery? 

2. Uit hierdie gebod, soos uit almal, blyk die genade van die Here. Hoe groot 

sou ons ellende gewees het, as Hy ons in ons afgodery laat bly het! 

Vraag 94. b.:  Wat gebied God in die eerste gebod? 

Antwoord: God gebied my in die eerste gebod dat ek Hom, “die enige ware 

God reg leer ken, Hom alleen vertrou, my slegs aan Hom met 

alle nederigheiden geduld onderwerp en van Hom alleen alle 

goeie dinge verwag. Ek moet Hom met my hele hart liefhê, vrees 

en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af as om in die 

minste teen sy wil te handel”. 

Toeligting: 

1. Elke gebod het twee kante. Deur te verbied dat ons die afgode dien, gebied 

God ons om die enige, ware God te dien. 

2. Maak die ware gelowige hom soms skuldig aan hierdie gebod? 

Vraag 95: Wat is afgodery? 

Antwoord: Dit is om in die plek van die enige ware God wat Hom in sy 

Woord geopenbaar, het, of naas Hom iets anders uit te dink of te 

hê waarop jy jou vertroue stel. 

Toeligting: 

1. Die afgodedienaar bekommer hom nie daaroor hoeveel gode hy aanbid nie. 

Sy gode is nie jaloers nie, want die mens maak afgode vir homself tot sy 

gerief. 

2. Die ware God gee sy eer egter aan geen ander nie. Ja, Hy deel dit selfs nie 

met ’n ander god nie. 

3. Dink aan die erns van die gebod. Dit gaan daarom of God bestaan of nie 

bestaan nie. Vir ons beteken dit die saligheid deur die ware God te aanbid of 

die verdoemenis deur afgode te aanbid. 

4. Waarom vermaan ons Nagmaalsformulier afgodedienaars, towenaars, 

waarsêers, ens. om hulle van die Nagmaal te onthou? 

SONDAG 35 

Vraag 96: Wat eis God in die tweede gebod? 

Antwoord: Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom op 

geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie. 



300 

 

Toeligting: 

1. Waar die eerste gebod oor afgodery handel, gaan dit by die tweede gebod 

oor beeldediens. 

2. Die mens is sinlik en wil graag sien hoe lyk God. Geen mens kan Hom egter 

sien en lewe nie. Daarby is Hy gees en kan nie afgebeeld word nie. 

3. Was die goue kalf wat Israel by Sinai gemaak het, ’n oortreding van die 

eerste of die tweede gebod? 

4. Terwyl God beeldediens verbied, gebied Hy ons om Hom reg te dien, soos 

Hy in sy Woord beveel het. ’n Mens kan Hom nie maar dien soos jy wil nie. 

Vraag 97: Mag ons dan glad nie beelde maak nie? 

Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die 

skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van 

hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en Hom 

daardeur te dien. 

Toeligting: 

1. Die sogenaamde aanskoulike onderwys word dikwels te ver gevoer. Dink 

aan die afbeeldinge in sogenaamde Kinderbybels. 

2. Is Bybelse voorstellinge en Bybelse rolprente verkeerd? 

3. Is dit reg om kranse te lê by die standbeeld van pres. Kruger? 

Vraag 98: Mag ons beelde as "boeke van die leke" in die kerkgebou 

toelaat? 

Antwoord: Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy 

Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende 

verkondiging van sy Woord laat onderrig. 

Toeligting: 

1. Die Roomse Kerk noem sy gewone lidmate leke en gaan uit van die 

standpunt dat die Bybel self vir hulle te moeilik is om te begryp en selfs 

gevaarlik is om te gebruik. Daarom ontvang hulle aanskoulike onderwys 

deur beelde van Christus en die menigte heiliges wat hulle vereer. Dit is ’n 

besliste oortreding van hierdie gebod. 

2. Is die Bybel so duidelik dat selfs die eenvoudigste mens die weg van 

verlossing daaruit kan verstaan? 

SONDAG 36 

Vraag 99. a.:  Wat verbied God in die derde gebod? 

Antwoord: Ons mag die Naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, 

deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons 

nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike 

sondes skuldig maak nie. 
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Toeligting: 

1. Om te vloek of te laster is die gebed van die goddelose. Hy bid egter nie om 

verlossing nie, maar hy bid die oordeel van God oor hom af. 

2. Mense kan soms die Naam van God handig verdraai om dit nie so erg te laat 

klink nie. 

Vraag 99. b.: Maar wat gebied God in die derde gebod? 

Antwoord: Ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en 

eerbied gebruik nie, sodat Hy deur ons reg bely, aangeroep en in 

al ons woorde en werke geprys word. 

Toeligting: 

1. Die vloeker in die kerk en by die godsdiensoefening kom ook nie vry nie. 

Ons mag die Naam van God nie gedagteloos of oneerbiedig gebruik nie. 

2. God se Naam is heilig, omdat Hy heilig is. Daarom vertoorn Hy Hom so 

verskriklik oor die misbruik van sy Naam. 

Vraag 100: Is dit dan so 'n groot sonde om die Naam van God te laster 

deur te sweer en te vloek dat God Hom ook oor elkeen 

vertoorn wat hierdie sonde nie sover moontlik teëgaan en 

verbied nie? 

Antwoord: Ja, seker, want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die 

lastering van sy Naam nie. Daarom het Hy ook beveel om dit 

met die dood te straf. 

Toeligting: 

1. Volgens ’n spreekwoord is die deler net so goed as die steler. Hoe is dit van 

toepassing op hierdie gebod i.v.m. Spreuke 29:24 en Levitikus 5:1? 

2. Hoe blyk die waarheid van hierdie antwoord uit Levitikus 24:10–23? 

SONDAG 37 

Vraag 101. a.:  Mag ons Godsalig by die Naam van God ’n eed sweer? 

Antwoord: Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit 

vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig. 

Vraag 101. b.:  Aan watter vereistes moet ’n eed wat op die Woord van God 

gegrond is, voldoen? 

Antwoord: Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen 

word. Sodanige eedswering is op die Woord van God 

gegrond, en die gelowiges in die Ou en Nuwe Verbond het dit 

reg gebruik. 
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Toeligting: 

1. ’n Mens mag ’n eed neem, maar jy moet versigtig wees daarmee, want dit is 

’n heilige handeling. Die derde gebod, die heilige Naam van God, is in 

gedrang. 

2. Hoe ligtelik sê mense: “sowaar as God” en hoe maklik word ’n eed by elke 

moontlike geleentheid geneem? 

3. Selfs die owerheid eis soms te maklik ’n eed of beëdigde verklaring. Julle 

kan gerus onthou dat ons landswette dit moontlik maak dat ’n mens dikwels 

’n verklaring sonder die eedneming kan aflê. 

4. Wat sê die Here van die eed in Mattheus 5:33–37? 

Vraag 102: Mag 'n mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer? 

Antwoord: Nee, want om 'n regte eed te sweer, beteken dat ek God aanroep 

as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis 

te gee en my te straf as ek vals sweer. Hierdie eer kom geen 

skepsel toe nie. 

Toeligting: 

1. Die gebruik by die Roomse om te sweer by een of ander heilige is nie alleen 

belaglik nie, (want hoe kan ’n mens ’n dooie heilige inroep as getuie), maar 

dit is ook lasterlik. Hulle gee die eer van God aan ’n mens. 

2. Wat sê die Here hiervan in Mattheus 5:33–37? 

SONDAG 38 

Vraag 103. a.:  Wat gebied God in die vierde gebod? 

Antwoord: God gebied in die vierde gebod: “Ten eerste dat die 

Woordbediening en die skole in stand gehou word”. Ten 

tweede dat “ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente 

van God saamkom om die Woord van God te hoor, die 

sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die 

Christelike liefdegawes te gee”. 

Toeligting: 

1. Let daarop dat hier nie gesê word wat ons nie mag doen op die rusdag nie, 

maar wat ons wel moet doen. Ons het op die Sabbat werk en ons werk is om 

besig te wees met die dinge van die Here. 

2. Hier word gesê wat alles by ’n erediens hoort. Kan jy op grond hiervan 

bepaal of die kollekte vir die armes onder of na die erediens gehou moet 

word? 

3. Waarom moet ’n mens ywerig opkom na die erediens? 

Vraag 103. b.: Wat is die betekenis van die rusdag vir jou hele lewe? 

Antwoord: Die betekenis van die rusdag is dat ek “elke dag van my lewe 

van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat 

werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe”. 
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Toeligting: 

1. Die Sabbat omvat ons hele lewe. Ons moet altyd rus in die Here. Dit 

beteken dat ons die sonde moet afsterwe en in ’n Godsalige lewe moet 

wandel. 

2. Waarom is ons rusdag die eerste dag van die week en nie meer die sesde dag 

nie, soos in die Ou Testament? 

SONDAG 39 

Vraag 104: Wat eis God in die vyfde gebod? 

Antwoord: Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle 

eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my 

met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek 

met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil 

regeer. 

Toeligting: 

1. Gesag en gehoorsaamheid is die twee groot beginsels waarop die hele 

samelewing rus. Dink aan ouer en kind; onderwyser en leerling; owerheid 

en onderdaan; werkgewer en werknemer. 

2. Die bron van alle gesag en gehoorsaamheid is die huisgesin. Is ’n mens aan 

jou ouer gehoorsaam, dan leer jy nie alleen om aan ander gehoorsaam te 

wees nie, maar jy kan ook later van jou kinders en ondergeskiktes 

gehoorsaamheid verwag. Een wat gehoorsaam kan wees, kan ook ontsag en 

eerbied by andere inboesem, indien hy daartoe geroep word. 

3. Ons moet in die eerste plek gehoorsaam wees omdat die Here ons ouers en 

andere oor ons gestel het. Hy het hulle in die amp oor ons geplaas en ter 

wille van die Godgegewe amp moet ons hulle eer. 

4. Maar ons eerbied vir ons ouers en andere oor ons gestel, is nie die koue en 

gedwonge gehoorsaamheid van ’n slaaf nie, maar ’n gehoorsaamheid met 

die liefde van ’n kind. Ook dit doen ons omdat ons die Here liefhet wat 

hulle aan ons gegee het. 

5. Moet ’n mens onder alle omstandighede aan jou ouers en andere oor jou 

gestel, gehoorsaam wees? (Hand. 4:19 en 20). 

SONDAG 40 

Vraag 105: Wat eis God in die sesde gebod? 

Antwoord: Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, 

haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, 

woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet 

alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen 

of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid 

die swaard om doodslag te weer. 
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Toeligting: 

1. Die gebod is, soos alle gebooie, veelomvattend. Selfs haat en wraakgedagtes 

is hierby ingesluit. 

2. Waarom moet moord volgens die Christelike opvatting met die dood Bestraf 

word? (Gen. 9:6; Ex. 21:14). 

3. Wie moet die doodstraf toepas op ’n moordenaar? (Rom. 13:4). 

Vraag 106: Praat hierdie gebod net van doodmaak? 

Antwoord: Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel 

daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus verafsku. Dit 

alles is vir Hom heimlike moord. 

Toeligting: 

1. Wat sê die Here hiervan in Matt. 5:21 en 22? 

2. Daar is ook ’n heilige haat. Wat sê Dawid hiervan in Ps. 139:21 en 22? 

Vraag 107: Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste 

doodmaak, soos hierbo gesê is nie? 

Antwoord: Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied Hy dat 

ons ons naaste moet liefhê soos onsself. Ons moet teenoor hom 

geduldig, vredeliewend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik 

wees, alles wat hom kan benadeel, sover moontlik probeer 

voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. 

Toeligting: 

1. Ons is selfs skuldig aan moord indien ons onverskillig staan teenoor ons 

naaste se liggaamlike welsyn. Ons moet hom liefhê en aan hom goeddoen. 

Dit is die positiewe eis van die gebod. 

2. Wat sê die Here van ons vyande in Mattheus 5:43–46? 

SONDAG 41 

Vraag 108: Wat leer die sewende gebod ons? 

Antwoord: Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit 

hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe 

sowel binne as buite die huwelik. 

Toeligting: 

1. Die duiwel leer die mens om aan die geslagsdrang vrye teuels te gee. Dit 

bring losbandigheid en uitspattinge wat ’n bespotting is van wat God bedoel 

het met die geslagsdrang. Die mens het nie alleen verdierlik nie, maar 

gedaal tot benede die peil van die dier. 

2. Die Here het die mens geskape om te trou en die huwelik ingestel om die 

geslagsdrang in gesonde bane te lei. Geseënd is die jong man en meisie wat 

hulleself rein bewaar. Met die seën van die Here word hulle huwelik ’n 

Paradys op aarde. 



305 

 

3. Die Here het aan die mens ’n kleed en skaamtegevoel gegee as ’n skild teen 

die sonde teen die sewende gebod. Daarom doen die duiwel soveel moeite 

om die mens meer en meer te ontklee en die skaamtegevoel af te breek. 

Skaamteloos is die verskyning van mans en vroue in sportdrag, by die 

swembad en strandoord en selfs op straat. 

4. Waarom is dans sonde? (1 Kor. 6:18–20). 

5. Waarom oefen die rolprente so ’n verderflike invloed uit op dié gebied? 

Vraag 109: Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en 

sulke skandes nie? 

Antwoord: Omdat beide, ons liggaam en siel, 'n tempel van die Heilige Gees 

is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied 

hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles 

wat 'n mens daartoe kan verlei. 

Toeligting: 

1. Soos alle ander gebooie gryp ook hierdie gebod na die oorsprong van die 

daad: die begeertes wat daartoe verlei. 

2. Wat sê die Here hiervan in Mattheus 5:27 en 28? 

SONDAG 42 

Vraag 110: Wat verbied God in die agste gebod? 

Antwoord: God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf 

nie, maar Hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste 

waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te 

kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die 

vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, 

deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook 

alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. 

Vraag 111: Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? 

Antwoord: Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, 

bevorder en hom so behandel soos ek wil hê dat hy my moet 

behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek 

die behoeftiges in hulle nood kan help. 

Toeligting: 

1. Die agtste gebod beteken: 

a. Jou naaste se goed mag jy nie steel nie; 

b. Jou naaste se besittings en jou eie behoort aan die Here en 

c. Dit gaan nie alleen om die daad wat die owerheid straf nie, maar ook oor 

bedrog onder die skyn van reg. 
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d. Teenoor jou naaste se besittings mag jy ook nie onverskillig wees nie. Jy 

moet sy belange bevorder en sy skade afweer, want jy moet hom liefhê. 

Dit is die positiewe eis van die gebod. 

2. Jou goed behoort aan die Here; daarom moet jy dit reg verwerf, besit en 

bestee; d.w.s. jy mag nie steel nie, jy mag nie gierig wees nie en jy mag nie 

verkwis nie. Jy is ’n rentmeester van God. 

3. Is dit ook diefstal om die kerklike bydraes of offergawes aan die Here te 

onthou? (Mal. 3:8). 

SONDAG 43 

Vraag 112. a.:  Wat verbied God in die negende gebod? 

Antwoord: Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde 

verdraai, nie 'n kwaadsteker of lasteraar wees nie, niemand 

onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle vorme van 

lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy as 

ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. 

Vraag 112. b.:  Maar wat gebied God in die negende gebod? 

Antwoord: In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid 

liefhê, en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en 

goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. 

Toeligting: 

1. Die twee kante van die gebod is: jy mag nie lieg nie maar jy moet die 

waarheid praat. 

2. Waaruit weet ons dat die leuen van die duiwel af kom? (Gen. 3:4 en 5). 

3. Wat sê Jak. 3:6 en 8 van die tong? 

4. Waarom is ’n mens se woorde so belangrik? (Matt. 12:36 en 37). 

5. Hoe blyk die mag van die leuen uit die propaganda in die wêreld? 

SONDAG 44 

Vraag 113: Wat eis die tiende gebod van ons? 

Antwoord: Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God 

mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig 

vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid 

hê. 

Toeligting: 

1. Hier gaan dit om die sondige begeerte. Ook dit verbied God soos ons 

alreeds in die verklaring van die vorige gebooie gesien het. 

2. Verbied God die sondige begeerte dan gebied Hy die begeerte na die goeie; 

jy moet ’n behae hê in alle geregtigheid. 

3. Die gebod is derhalwe die afsluiting en verdieping van al die ander gebooie. 
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4. Die sondige begeerte is ook die wortel van die sondedaad. Hoe blyk dit uit 

Genesis 3:6? 

5. Die sondige begeerte maak ook die sondedaad ernstiger. Dink aan die 

verskil tussen manslag en moord in ons regspraak. Wat sê Eksodus. 21:12–

13 hiervan? 

Vraag 114: Maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak 

gehoorsaam? 

Antwoord: Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie 

lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, 

maar tog so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie 

alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van 

God te lewe. 

Toeligting: 

1. Voor die eise van God se heilige Wet moet elke mens bely: “Ek kan nie”. 

Wat sê Paulus, wat ons tog as een van die allerheiligstes kan beskou, 

hiervan in Romeine 7:19? 

2. Die gelowige het egter ’n beginsel van die gehoorsaamheid, soos die 

halmpie van die graan, wat tussen die kluite uitkruip, die beginsel is van die 

volle koring in die aar. 

3. Vir die gelowige gaan dit nie daarom om een of ander gebod uit te kies, wat 

vir hom aangenaam of gerieflik lyk nie, maar hy neem al die gebooie van 

God ewe ernstig op. Hy het ’n ernstige voorneme om na al die gebooie van 

God te lewe. 

4. Hoe blyk hierdie waarhede uit Romeine 7:22–25? 

Vraag 115. a.: Waarom laat God die tien gebooie dan so skerp aan ons 

verkondig as tog niemand dit in hierdie lewe kan onderhou 

nie? 

Antwoord: God verkondig die tien gebooie so skerp aan ons: Ten eerste 

“sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur” 

daaruit mag leer ken en Ten tweede omdat dit vir ons ’n reël 

van die dankbaarheid is. 

Vraag 115. b.:  Waarom moet ons ons sondige aard ken? 

Antwoord: Ons moet “gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe 

langer hoe beter kan leer ken”, sodat ons des te begeriger mag 

wees om die vergewing van sondes en die geregtigheid van 

Christus te soek. 

Vraag 115. c.: Hoe dien die tien gebooie vir ons as ’n reël van die 

dankbaarheid? 

Antwoord: Die tien gebooie dien vir ons as ’n reël van die dankbaarheid 

deurdat “ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God 
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vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die 

volmaaktheid as doel bereik”.. 

Toeligting: 

1. Sonder die Wet van God kan ons nie salig word nie want: 

a. dan sou ons nie ons sonde en ellende geken het nie en 

b. dan sou ons nie geweet het hoe om te lewe om ons dankbaarheid aan 

God vir die verlossing te bewys nie. 

2. Wat sê Sondag 1, Vraag 2, hiervan? 

3. Is dit nodig dat ons as verlostes nog gedurig die Wet hoor om ons sondes te 

ken? Ons is immers reeds verlos? Is ons sondes dan nie reeds vergewe nie? 

SONDAG 45 

Vraag 116: Waarom is die gebed vir die Christene nodig? 

Antwoord: Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God 

van ons eis: En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan 

hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou 

daarom bid en daarvoor dank. 

Toeligting: 

1. Daar is hoofsaaklik twee soorte gebede of twee eienskappe in elke gebed: 

a. Dankgebede, waarin ons die Here vir sy verlossing en al sy gawes na 

liggaam en siel dank. 

b. Smeekbedes, waarin ons smeek of vra om die vervulling van ons en 

andere se behoeftes. Die smekinge is ’n erkenning van ons 

afhanklikheid van God en so ook ’n bewys van ons dankbaarheid dat 

Hy ons Vader in Christus is. 

2. Om te bid om die genade en die Heilige Gees is alleen moontlik omdat ’n 

mens alreeds die genade en die Heilige Gees ontvang het. Die Gees maak ’n 

mens immers biddend en sonder die Heilige Gees kan ’n mens nie bid nie. 

Hier is weer een van die waarhede wat ons nie begryp nie, maar waaraan 

ons kinderlik vashou. 

3. Wat sê die Here hiervan in Luk. 11:13? 

Vraag 117: Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur Hom 

verhoor word? 

Antwoord: Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy 

Woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor Hy 

ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons ons nood en 

ellende reg en grondig ken sodat ons ons voor sy majesteit kan 

verootmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond dat Hy ons 

gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here 
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Christus sekerlik wil verhoor soos Hy dit vir ons in sy Woord 

beloof het. 

Toeligting: 

1. Om reg te bid moet ons God reg ken. Daarom moet ons die Bybel ken, want 

daaruit leer ons Hom reg ken. 

2. Om reg te bid moet ons onsself reg ken. Hoe kom dit aan die lig uit die 

gelykenis van die Fariseër en die Tollenaar? (Luk. 18:9–14). 

3. Om reg te bid moet ons glo dat God ons gebed sal verhoor. Gelukkig hang 

dit nie of van ons eie waardigheid nie, maar van Christus se verdienste. 

4. Wat sê die Here van die gebed in Joh. 15:7? 

Vraag 118: Wat het God ons beveel om van Hom te bid? 

Antwoord: Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat 

het, in die gebed wat Hy self aan ons geleer het. 

Toeligting: 

1. God beveel ons om te bid, anders sou die gebed naderhand verstom. 

2. God sorg vir ons na siel en liggaam, daarom moet ons bid vir alles wat ons 

nodig het na siel en liggaam. Ons neem dikwels besluite wat ons later berou, 

omdat ons nie vooraf gebid het nie. 

3. Onthou bid en werk gaan hand aan hand. Bid jy om iets moet jy ook 

daarvoor werk. 

4. Moet ’n mens net bid wanneer jy daarna voel? 

Vraag 119: Hoe lui hierdie gebed? 

Antwoord: Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, 

laat u Naam geheilig word; 

laat u koninkryk kom; 

laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; 

gee ons vandag ons daaglikse brood; 

en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars 

vergewe; 

en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U 

behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in 

ewigheid. Amen. 

SONDAG 46 

Vraag 120: Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te 

spreek? 

Antwoord: Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike 

vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons 

gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword 
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het, en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof 

bid, sal weier as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê. 

Toeligting: 

1. Die poort waardeur ons ingaan tot God is Christus. Ook in die gebed is dit 

so, hoewel sy Naam nie hierin voorkom nie. Hy het immers self die Onse 

Vader vir ons gegee. 

2. Met die Naam Vader kom God baie naby aan ons. Ons nader Hom intiem en 

kinderlik. Dink aan die eerbied en vertroue van ’n kind teenoor sy aardse 

vader. Hoeveel meer geld dit by ons hemelse Vader! 

3. Wat sê die Here hiervan in Lukas 11:9–13? 

Vraag 121: Waarom word hier bygevoeg: wat in die hemel is? 

Antwoord: Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet 

dink nie en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en 

siel nodig het. 

Toeligting: 

1. God is ons Vader, maar Hy is nie ’n mens nie. Ons moet altyd onthou dat 

Hy God is en ons vir Hom eerbied moet hê. 

2. As die Hoë en Verhewene wat in die hemel woon, is Hy ook die Almagtige 

wat alles kan doen. Ons kan alles van Hom verwag. 

3. Waarom verhoor die Here nie al ons gebede nie? 

SONDAG 47 

Vraag 122: Wat is die eerste bede? 

Antwoord: Laat u Naam geheilig word. Dit is: Gee allereers dat ons U reg 

ken en dat ons U heilig, roem en prys in al u werke waarin u 

almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en 

waarheid so skitter. Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, 

woorde en werke daarop sal rig dat u Naam nie om ons ontwil 

gelaster nie, maar geëer en geprys word. 

Toeligting: 

1. Die Naam van God is en bly heilig. Ons kan dit nie heiliger maak as wat dit 

is nie. 

2. Ons bid egter: 

3. Om sy Naam as heilig te ken en erken; soos Hy Hom in sy Woord 

geopenbaar het. 

4. Om sy almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en 

waarheid, wat in al sy werke gesien word, raak te sien en Hom daaroor te 

roem en te prys. Ons moet Hom ook ken en heilig in sy werke. 

5. Nie alleen in woorde nie, maar ook in ons dade moet ons so lewe dat ons nie 

sy Naam ontheilig nie, maar eer en prys. 
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SONDAG 48 

Vraag 123: Wat is die tweede bede? 

Antwoord: Laat u koninkryk kom. Dit is: Regeer ons so deur u Woord en 

Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp. Bewaar 

u kerk en laat dit groei. Vernietig die werke van die duiwel, elke 

mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u 

heilige Woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk 

kom waarin U alles in almal sal wees. 

Toeligting: 

1. Die kerk is die begin van die herstel van die koninkryk van God. God 

herstel sy koninkryk deur die koninkryk van die duiwel te vernietig. 

2. In die herstel van sy koninkryk gebruik Hy ons, sy onderdane, as sy soldate. 

Ons is die strydende kerk. Ons moet werk in die uitbreiding van sy 

koninkryk. 

3. ’n Soldaat moet self gehoorsaam en besield wees. Daarom bid ons dat Hy 

ons aan Hom moet onderwerp. Ons onderwerp ons nie van harte aan Hom 

nie, vanweë die sonde wat nog in ons woon. 

4. Hy moet ook sy kerk bewaar van afval en verval. Daartoe is die ampte van 

leraar, ouderling en diaken in besonder in sy kerk werksaam. 

5. Hy moet sy kerk vermeerder. Daartoe is sy diensknegte werk saam in die 

sending. 

6. Hy moet ook die duiwel en sy handlangers se werke vernietig, sodat sy 

koninkryk kan groei en bloei. 

7. God se koninkryk sal gewis seëvier oor die ryk van die duiwel. Dit gebeur 

met die wederkoms van Christus, ons Koning, op die wolke van die hemel. 

8. Hoe blyk uit hierdie bede dat dit harde werk is om te bid? 

SONDAG 49 

Vraag 124: Wat is die derde bede? 

Antwoord: Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dit 

is: Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee om aan u wil, 

wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees, 

sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan 

beoefen en uitvoer soos die engele in die hemel. 

Toeligting: 

1. Ons onderskei tussen die geopenbaarde wil van God en sy verborge wil: 

a. Sy geopenbaarde wil ken ons uit sy Woord. Daarin se Hy aan ons hoe 

ons moet lewe tot sy eer. 

b. Sy verborge wil is aan ons onbekend. Dit beteken dat alles gebeur soos 

Hy dit in sy ewige Raad besluit het. 
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2. Volgens die Kategismus lê die nadruk in hierdie bede op die uitvoering van 

God se geopenbaarde wil. Ons bid dat Hy ons gehoorsaam moet maak om 

sy wil, volgens sy Woord, uit te voer. 

3. Hier bid ons om selfverloëning en om aan God gehoorsaam te wees. 

4. Die gebed sluit ook ons daaglikse arbeid in hierdie lewe in. My werk, in wie 

se diens ek ook al staan, is ’n amp of beroep uit die hand van God. Ek moet 

dit so gewillig en getrou doen as wat die engele in die hemel hulle werk 

doen. 

5. Is hierdie bede dieselfde as die bede van die Here in Lukas 22:42? 

6. Wat sê Pred. 9:10 in hierdie verband? 

SONDAG 50 

Vraag 125: Wat is die vierde bede? 

Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is: Versorg ons met 

alles wat vir die liggaam nodig is, sodat ons daardeur erken dat 

U die enigste Bron is van alles wat goed is, en dat al ons sorge en 

arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie. Gee 

daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U 

alleen stel. 

Toeligting: 

1. Ons daaglikse brood is alles wat nodig is vir die liggaam. Dit is nie gebrek 

nie, maar ook nie oorvloed nie. 

2. God is die Oorsprong van alles wat ons op aarde besit. 

3. Sonder sy seën is oorvloed en rykdom op aarde vir ’n mens niks werd nie. 

Dit kan vir jou tot jou geestelike ondergang dien. 

4. Waarom moet ’n mens nog bid by ’n welvoorsiene tafel? 

5. Wat sê Ps. 127 van die seën van die Here? 

SONDAG 51 

Vraag 126: Wat is die vyfde bede? 

Antwoord: Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. 

Dit is: Reken ons, arme sondaars, al ons misdade asook die 

boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van 

Christus, nie toe nie. Ons bid dit van U omdat ons hierdie bewys 

van u genade in ons vind: dat ons die ernstige voorneme het om 

ons naaste van harte te vergewe. 

Toeligting: 

1. Ons skulde is misdade teen God en ons naaste en booshede wat ons 

aankleef. 

1. Om te vergewe beteken om dit nie toe te reken nie. 

2. Daar is geen skuldvergewing moontlik sonder die bloed van Christus nie. 

Waarom nie? 
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3. Omdat ons skulde vergewe is, is ons ook gewillig om ons naaste van harte te 

vergewe. Dat ons vergewensgesind is, is ’n vrug van die feit dat ons skulde 

vergewe is. 

4. Hoe verduidelik die Here hierdie waarheid in Mattheus 18:15–35? 

SONDAG 52 

Vraag 127: Wat is die sesde bede? 

Antwoord: En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. 

Dit is: Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande 

kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die 

wêreld en ons eie sondige natuur, nie op om ons aan te val nie. 

Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en 

versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in 

hierdie geestelik stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die 

oorwinning volkome behaal. 

Toeligting: 

1. Die Here self lei ’n mens nie in versoeking nie, maar Hy laat dit toe dat ons 

versoek word. 

2. Ons sou in elke versoeking beswyk indien die Here ons nie bewaar nie, om 

die twee redes wat hier genoem word. Wat is die twee redes? 

3. Om watter twee redes het Petrus die Here verloën (Luk. 22:31–34). 

4. Om watter rede het Petrus nie, soos Judas Iskariot, heeltemal verval nie? 

(Luk. 22:32). 

 

Vraag 128: Hoe sluit jy jou gebed af? 

Antwoord: Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid 

tot in ewigheid. Dit is: Ons bid dit alles van U omdat U as ons 

Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan 

gee sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys 

sal word. 

Toeligting: 

1. Die afsluiting van die gebed is nie ’n lofprysing nie, maar ’n pleitgrond. Ons 

pleit: 

a. Op God se almag: Hy kan ons alles gee en 

b. Ter wille van sy heerlikheid. Om sy Naam te verheerlik verhoor Hy ons 

gebede. 

2. Waarom kan ons nie by God pleit ter wille van onsself nie? 

Vraag 129:  Wat beteken die woord Amen? 

Antwoord: Amen wil sê: Dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder 

deur God verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom begeer. 
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Toeligting: 

“Amen” is nie bloot ’n aanduiding dat ons gebed ten einde is nie. Dit is nog ’n 

laaste uiting van ons geloof dat God verseker ons gebed sal verhoor. 

Die Griekse woord “Amen” word in Afrikaans vertaal met “Voorwaar”. 
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Lys van veranderde eie- en plekname 
1933/1953 1983 

Abimeleg Abimelek 

Agan Akan 

Agis Akis 

Ahia Agija 

Ahimaäs Agimaäs 

Ahimeleg Agimelek 

Alexander Aleksander 

Amasia Amasja 

Antiochië Antiogië 

Aquila Akwila 

Areopagiet (...) 

Arimathea Arimatea 

Aristarchus Aristargos 

Arpagsad Arpaksad 

Athene Atene 

Atheners Ateners 

Barsabas Barsabbas 

Bartholomeüs Bartolomeus 

Bartimeüs Bartimeus 

Benhadad Ben-Hadad 

Betábara Betanië 

Bet-Horon Bet-Goron 

Bogim Bokim 

Cefas Sefas 

Cesarea Sesarea 

Chaldeërs Galdeërs 

Ciprus Siprus 

Ciréne Sirene 

Clauda Kauda 

Cornelius Kornelius 

1933/1953 1983 

Crispus Krispus 

Diana Artemis 

Ebenhaéser Eben-Haeser 

Ebsan Ibsan 

Elimeleg Elimelek 

Emmaüs Emmaus 

Endor En-Dor 

Engedi En-Gedi 

Epafroditus Epafroditos 

Euroklidon Eurakilon  

Felix Feliks  

Fenix Feniks 

Frat Eufraat  

Gajus Gaius  

Giljon Kiljon 

Hanani Ganani 

Hananja Gananja 

Hanun Ganun 

Hasael Gasael 

Haserot Gaserot 

Hatag Hatak 

Hemor Gamor 

Hiddekel Tigris 

Hilkia Gilkija  

Hofra Gofra 

Hor (berg) Horberg 

Hulda Gulda 

Husai Gusai 

Isboset Is-Boset 

Jagin Jakin 



2 

 

1933/1953 1983 

Jahasiël Jagasiël 

Joses Joses/Josef/Josua 

Josua Josua/Jesua 

Jupiter Zeus 

Kandacé Kandake 

Kedor-Laómer Kedorlaomer 

Kehila Keïla 

Kibrot-Hattaäwa Kibrot-Taäwa 

Korinthe Korinte 

Korinthiërs Korintiërs 

Laodicéa Laodisea 

Listre Listra 

Magdala Magadan 

Magpela Magpelagrot 

Malchus Malgus 

Matthias Mattias 

Maäga Maäka 

Meleg Melek 

Mercurius Hermes 

Merodag Marduk 

Migal Mikal 

Molog Molok 

Najot Profetekwartiere 

in Rama 

Nego Neko 

Prisca Priscilla 

Prochorus Progorus 

Pérgamus Pergamum 

Rafidim Refidim 

Rehuel Reüel 

Rhodé Rodé 

1933/1953 1983 

Risataïm Risatajim 

Simon Kananites  Simon die 

Kananeër 

Skelfsee Rietsee 

Sosthenes Sostenes 

Thaddeüs Taddeus 

Thiatire Tiatira 

Thomas Tomas 

Tichikus Tigikus 

Tobia Tobija 

Uria Urija 

Ussia Usija 


