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Inleiding

Die woord bekering word dikwels in godsdienstige kringe gehoor.  
Mense praat gewoonlik van hul “bekering” of hoe dit gebeur het  
dat hulle “bekeerd” geraak het. Wat beteken hierdie woorde?

Bekering, in ’n godsdienstige konteks, verwys gewoonlik na 
’n verandering van een geloofstelsel na ’n ander, of van ongeloof tot geloof. 
Maar is dit al wat dit is om bekeer te word?

Sommige gebruik die woord bekering om amper enige dramatiese, ver-
beterde verandering wat mense self maak aan te dui, en soms verkeerdelik 

die indruk skep dat alle sulke 
selfverandering van God kom. 
Dit is egter nie waar nie. Mense 
kan, en verander ook, sonder 
God se ingryping—maar nie op 
dieselfde manier wat bekering in 
die Bybel beskryf word nie. 

Selfs sonder enige godsdiens- 
tige agtergrond verstaan mense 
dat bekering—as gevolg van die 
definisie in ’n woordeboek—ver-
wys na ’n verandering. As iets 

bekeer word, word dit op een of ander manier verander. 
Die Bybelse konsep van bekering behels sekerlik verandering. Byvoor-

beeld, die Bybel vertel dat Paulus en Barnabas, terwyl hulle na Jerusalem 
gereis het, “Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van 
die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf” (Handelinge 
15:3, beklemtoning deurgaans bygevoeg).

Maar as ’n persoon bekeer word—verander—van wat het hy verander, 
en hoe het hy verander?

In die Bybel word bekering verteenwoordig as ’n wonderbaarlike, 
lewensveranderde proses—’n proses wat onmoontlik is sonder die direkte, 
aktiewe ingryping, deelname en krag van God. Trouens, Hy begin die 
bekerings proses. Hy maak eers die verstand van diegene wat Hy roep oop, 

Inleiding

Ph
ot

os
.c

om

Inhoud
 3 Inleiding

Wat presies is bekering? Mense praat van hulle “bekering” of dat hulle “bekeer” 
is, maar wat beteken dit? Ons weet uit die definisie van die woord dat dit ’n ver- 
andering beteken, maar ’n verandering van wat, na wat? U moet weet!

 5 Wie is God se Ware Volgelinge?
Miljoene mense beweer dat hulle Christene is—volgelinge van Jesus Christus. 
Tog verskil hulle oortuigings, praktyke en lewenstyle baie. Jesus het gesê Sy 
ware volgelinge is “Geroepe, uitverkore en getrou.” Hoe kan ons onderskei wie 
Sy ware dissipels is?

 13 Wat Moet Ek Doen?
Die apostel Petrus het, nie lank na Christus se dood nie, ’n kragtige boodskap 
oorgedra oor verlossing deur Jesus Christus. Diep in hulle harte geraak het Sy 
gehoor gevra: “Wat moet ons doen?” Inderdaad, wat moet ons doen om gered 
te word?

 21 Wat is Sonde?
’n Belangrike eerste stap om ’n ware dienaar van God te word, is om te erken 
dat ons sondaars is en God se vergifnis en hulp soek om sonde te vermy. Maar 
wat presies is sonde? Ons moet verstaan wat God se Woord oor sonde sê en 
waarom ons sondig.

 36 Waarom Moet U Gedoop Word?
Waarom moet ’n Christen gedoop word? Hoe moet ’n mens gedoop word en 
deur wie? Wat simboliseer die doop? Al hierdie is sleutelvrae, want doop is ’n 
uiters belangrike stap wat ons moet neem om werklik bekeer te word.

 44 Die Heilige Gees: God se Transformerende Gees
Nie een van ons kan ons sondes en tekortkominge oorkom sonder God se hulp 
nie en God stel daardie hulp tot ons beskikking deur Sy Heilige Gees. Maar wat 
presies is die Gees? Hoe help dit ons om te verander en hoe ontvang ons dit?

 51 Groei tot Geestelike Volwassenheid
Baie mense glo dat God hulle sal aanvaar net soos hulle is maar die Skrif onder-
steun hierdie idee nêrens nie. God verwag van Sy ware volgelinge om te groei, 
geestelik volwasse te word en vrugte te dra. Watter soort vrugte verwag God? 
En hoe produseer ons dit?

Net soos ’n prentjie verskyn wanneer die stukke van ’n 
legkaart aanmekaar gesit word, kan ook diegene wat God 
se uitnodiging aanvaar om bekeer te word, begin om die 
Heilige Skrifte te verstaan.
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of nooi hulle uit tot bekering sodat hulle kan begin om die Skrif te ver-
staan met ’n duidelikheid en diepte van begrip wat hulle nooit op hul eie 
sal bereik nie.

Hierdie wonderlike proses begin gewoonlik wanneer ’n individu wat 
deur God geroep word Sy waarheid, wat akkuraat beskryf word deur Sy 
ware dienaars, hoor of lees. God begin dan om hul verstand oop te maak 
om die ware evangelie van Jesus Christus te verstaan.

God se Woord begin nou sin maak vir hulle. Net soos ’n prentjie vers-
kyn wanneer die stukke van ’n legkaart saamgevoeg word, kan ook die-
gene wat God se uitnodiging om bekeer te word aanvaar, begin om die 

Heilige Skrifte te verstaan. Dit is die won-
derwerk van God se roeping.

Wat volg, hang af van die keuses wat 
hulle maak wanneer hulle God se waar-
heid hoor of lees. Hulle kan op God 
reageer en vir Sy hulp vra om wat hulle 
leer, te implementeer, of hulle kan hul rug 
draai op die begrip van die waarheid wat 
hulle ontvang het.

Alhoewel Hy mense duidelik aanmoe-
dig, “Kies dan die lewe” (Deuteronomium 
30:19), dwing God niemand om die regte 
keuse te maak nie. Maar, soos ons gou sal 
sien, is die gevolge van ons keuses enorm.

In hierdie boekie sal ons die Bybel se 

leer oor bekering ondersoek. In teenstelling met wat baie dink, is dit nie 
net ’n eenmalige gebeurtenis nie. Instede daarvan wys die Bybel dat dit ’n 
proses is. 

Die proses begin met God se roeping, gevolg deur die belangrikke 
stappe van bekering in geloof, doop en die ontvangs van die Heilige 
Gees—wat uiteindelik tot die hoogtepunt lei met die wederkoms van Jesus 
Christus, wanneer die dooies in Christus opgewek sal word na onsterflik-
heid en die ewige lewe gegee word. Dit is die uiteindelike transformasie, 
om verander te word van ’n sterflike na ’n onsterflike wese!

Kom ons begin ons soektog—direk vanuit God se Woord—vir ’n begrip 
van hierdie wonderlike transformasie wat bekend staan as bekering.

Wie is God se Ware 
Volgelinge?

“Die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou” 
(Openbaring 17:14).

Jesus Christus het uitgeroep: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! 
sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil 
doen van my Vader wat in die hemele is” (Matteus 7:21).

Sy waarskuwing moet ons almal lei om ons godsdienstige oortui-
gings en opvattings versigtig te oorweeg. Hoekom? Omdat baie wat beweer 
dat hulle Sy volgelinge is, wat beweer dat hulle groot dade in Sy naam 
gedoen het, verwerp sal word deur Hom. Hy sal vir hulle sê, “Ek het julle 
nooit geken nie” (vers 23).

Hoe kan ons dan die opregte dissipels van Christus onderskei, die wat 
werklik die wil van die Vader doen, van diegene wat Jesus “Here” noem 
maar nalaat of weier om God se wil te doen?

Vandag word ons gekonfronteer met honderde godsdienstige groepe en 
elkeen van hulle maak aanspraak daarop dat hulle Christene is en dat hulle 
daardie spesiale iets besit wat dit God se seël van goedkeuring gee. Die 
meeste groepe wat daarop aanspraak maak dat hulle Christelik is verteen-
woordig hulself as “geroepe” en as die “uitverkorenes” van die Here. Selfs 
baie nie-Christelike godsdienstige groepe beskou hulself as goddelik gekies.

Dit maak nie saak hoe ons dit aanskou nie, die godsdienstige toneel is 
verwarrend. Dit is dus nie verbasend dat miljoene mense godsdienste met 
agterdog bejeën nie. Is dit moontlik om die waarheid van hierdie raaisel- 
agtige godsdienstige deurmekaarspul te onderskei?

Inderdaad, dit is—as ons bereid is om eerlik na die feite te kyk en die 
waarheid, soos dit in die Skrif geopenbaar word, te aanvaar. 

Jesus Christus bestaan. Hy was opgewek. Hy leef en Sy impak op die 
wêreld het die van enige ander persoon wat nog ooit geleef het, oorskry!

Die meeste mense is bekend met die naam Jesus Christus. Maar hoeveel 
mense weet wat Hy verkondig het? Wat was Sy werk? Wat maak Sy ware 
volgelinge anders? Wie verteenwoordig Hom regtig?

Jesus het gesê: “Ek sal My gemeente [kerk] bou.” Die Griekse woord 
wat as “kerk” in die Bybel vertaal is, is ekklesia, wat ’n gemeente beteken, 
of meer presies, “uitgeroepte.” Vine’s Complete Expository Dictionary of 
Old and New Testament Words dui daarop dat ekklesia “van ek, ‘uit van’, 

Wie is God se Ware Volgelinge?
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In teenstelling met wat baie dink, is dit nie net ’n eenmalige 
gebeurtenis nie. Instede daarvan wys die Bybel dat dit ’n 
proses is.
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en klesis, ‘’n roeping’ (kaleo, ‘om te roep’)” kom, en “was gebruik onder 
die Grieke om ’n groep burgers wat bymekaargekom het om die sake van 
die staat te bespreek, aan te dui, Handelinge 19:39” (1985 “Assembly”).

Die boek van Hebreërs beskryf hierdie groep van gelowiges as “die 
vergadering en die gemeente van eersgeborenes” (Hebreërs 12:23). Paulus 
beskryf dit as “die gemeente is van die lewende God, ’n pilaar en grond-
slag van die waarheid” (1 Timoteus 3:15).

Gevare van misleiding

Jesus het gewaarsku “die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe 
lei, en daar is min wat dit vind” (Matteus 7:14).

Moet ons verbaas wees? Die meeste mense ignoreer Jesus se woorde 
wanneer dit nie met hulle siening saam stem nie. Tog vertel Jesus diegene 
wat Sy ware dissipels wil wees dat hulle moet ingaan “deur die nou poort, 
want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is 
baie wat daardeur ingaan” (vers 13).

Selfs al is ’n mens ’n dissipel van Christus, is hy nog steeds in gevaar 
om weer terug te val in die kloue van Satan, die aartsvyand van almal wat 
goddelik wil lewe. Die apostel Paulus het sy besorgdheid vir diegene wat 
onder sy bediening tot bekering gekom het, uitgespreek:

“Ek is tog bang dat julle gedagtes weggevoer sal word van julle opregte 
en suiwer toewyding aan Christus, net soos die slang Eva met sy listigheid 
verlei het. As iemand ’n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig 
het, of ’n ander gees as die Heilige Gees of ’n ander evangelie aanvaar as 
dié wat julle van ons ontvang het, is julle só maklik tevrede daarmee”  
(2 Korintiërs 11:3-4, Nuwe Lewende Vertaling).

Paulus was verbaas dat mense so maklik van sy leringe kon weg draai 
om in ’n bedrieglike evangelie te glo, om ’n misleidende gees te omhels en 
selfs ’n valse bekering en Messias te aanvaar. Satan is die meesterbedrieër. 
Te veel mense is ’n maklike prooi selfs nadat hulle God se waarheid aan-
geneem het. Hulle word deur oortuigende leermeesters, wat ’n valse gereg-
tigheid voorhou, verlei.

Paulus vervolg: “Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbei-
ders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! 
Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig. Dit is dus niks 
besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van gereg-
tigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke” (2 Korintiërs 
11:13-15). Geen wonder dat soveel geloofsoortuigings wat verkeerdelik as 
“Christelik” bestempel word, onder die naam van Jesus Christus geleer 
word nie! Sy naam dien as ’n dekmantel vir godsdienstige filosofieë en 
leerstellings wat nie van Hom of Sy apostels gekom het nie!

Jesus waarsku ons: “Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het 
ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in 

U Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle 
nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” 
(Matteus 7:22-23). Die praktyk van wetteloosheid kan alle goeie werke 
weerspreek.

Ongehoorsaamheid is die weg van die mens sonder God

Wetteloosheid is diep ingeburger in die menslike natuur. Paulus het 
geskryf, “omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit 
onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En 
die wat in die vlees is, [word deur die vlees beheer] kan God nie behaag 
nie” (Romeine 8:7-8). Ons normale menslike neiging is om God nie te 
gehoorsaam nie maar om Hom en Sy manier van lewe te weerstaan. As 
gevolg daarvan is alternatiewe vir die ware boodskap van Christus bedink 
om die menslike onwilligheid om volgens God se gebooie te leef, te 

akkommodeer. 
Die meeste mense wat die 

wettelose leringe aanvaar is 
sonder twyfel opreg. Hulle het ’n 
bedrieglike boodskap wat eeue 
lank aan die mensdom verkon-
dig is aanvaar en geglo.

Hierdie dwaling is ongeloof-
lik kragtig. Paulus het die effek 
wat dit naby die tyd van die 
einde sou hê, voorspel: “hy wie 
se koms is volgens die werking 

van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die 
leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore 
gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered 
te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om 
die leuen te glo” (2 Tessalonisense 2:9-11) 

Onder die invloed van Satan, “die god van hierdie wêreld” is die mens-
dom deeglik verblind (2 Korintiërs 4:4). Die duiwel se onsigbare krag 
domineer dus die mensdom sodat “die hele wêreld in die mag van die Bose 
lê” (1 Johannes 5:19). Baie mense het ’n valse evangelie aanvaar en het ’n 
verkeerde idee van wat bekering werklik is.

Wie is God se Ware Volgelinge?

Ph
ot

os
.c

om
Vandag word ons gekonfronteer met honderde godsdiens- 
tige groepe, en elkeen van hulle maak aanspraak daarop dat 
hulle Christene is en dat hulle daardie spesiale iets besit wat 
dit God se seël van goedkeuring gee.
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ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet 
vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Petrus 3:9). Daar is 
geen uitsondering nie. God wil hê almal moet tot bekering kom. 

’n Korrekte begrip van die evangelie van Jesus, die Messias, help ons 
om God se plan vir ons te verstaan en ook hoekom ons tot bekering moet 
kom. Daardie begrip van die toekoms wat God vir ons bied help ons om te 
sien hoekom ons nodig het om onsself aan God oor te gee en met Sy hulp 
ons lewens te verander.

Maar hoe kan mens hierdie begrip verkry? Paulus se antwoord: “Hoe 
kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan 
hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor 
sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word 
nie?” (Romeine 10:14-15).

Paulus sê ons moet geleer word deur diegene wat werklik deur God 
gestuur word, Sy getroue diensknegte, wat nie wetteloosheid leer nie maar 
wat getrou is aan God se Woord en gehoorsaamheid aan God leer, en dat 
bekering beteken om op te hou sondig—om op te hou om God se wette te 
oortree (1 Johannes 3:4).

Kom ons kyk na die verskil tussen geroepe en uitverkore. Paulus het 
geskryf, “Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die 
Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid 
in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe Hy julle 
geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van onse Here Jesus 
Christus te verkry” (2 Tessalonisense 2:13-14).

Hier sien ons dat mense deur die prediking van die evangelie (die goeie 
nuus van die Koninkryk van God) geroep word. Hulle ontvang die kennis 
dat hulle van hul sondes moet bekeer.

Diegene wat positief reageer op daardie roeping, daardie uitnodiging, 
word gekies vir verlossing. Hoe? Deur die waarheid te glo en geheilig te 
word (afgesonder) deur die ontvangs van die Heilige Gees.

Net diegene wat deur God aangetrek word, sal verstaan

Die proses van God se roeping en die keuse van ons is ’n sorteerproses 
wat begin met ’n wonderwerk van God. Jesus sê, “Niemand kan na My toe 
kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie;” (Johannes 6:44). 
Hy voeg by, “Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My 
toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie” (vers 65). Dit is 
’n merkwaardige getuienis van die magtige krag van God, dat Hy ons nog 
kan bereik ten spyte van Satan se invloed, ons gebrekkige menslike natuur, 
en die trekkrag van hierdie huidige bose wêreld.

God reik die uitnodiging uit. Hy trek ons harte na Hom toe aan. Hy gee 
ons die begeerte om Sy weë te leer, om ons wilskrag aan Hom te onder-
werp. Maar ons neiging is om onderwerping aan Sy wette te weerstaan 

Nou, terug na ons oorspronklike vraag: Wat onderskei Jesus se opregte 
dissipels van diegene wat dink hulle is Sy ware volgelinge maar in werk-
likheid slagoffers geword het van Satan se misleidings?

Geroepe en uitverkore

Die idee dat iemand “geroepe” en “uitverkore” moet wees, het met Jesus 
self ontstaan wat aan Sy dissipels gesê het: “Want baie is geroep, maar min 
uitverkies” (Matteus 22:14). Die konsepte van om geroepe en uitverkore te 
wees, is albei regmatig Bybels, maar hulle word selde verstaan en gereeld 
misbruik. Kom ons maak seker dat ons dit verstaan. 

“Baie is geroep, maar min is uitverkies.” Dit is wat Jesus gesê het. Maar 
wat beteken dit? God se begeerte is om verlossing—die ewige lewe—vir 
die hele mensdom te gee. “Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie 
om die wêreld te veroordeel nie, 
maar dat die wereld deur Hom 
gered kan word” (Johannes 3:17). 
Die sleutel is egter dat nie almal 
tydens hierdie tyd, in hierdie era, 
gered word nie (Romeine 11:7-8, 
25-26; Efesiërs 1:7-10).

God kies ’n persoon om die 
ewige lewe te ontvang slegs wan-
neer daardie persoon die waar-
heid leer en aanvaar, in geloof 

bekeer en gedoop word. Maar hoe kan ’n mens die waarheid van ’n dwa-
ling onderskei?

Die waarheid, soos Jesus verduidelik het, is wat God deur Sy Woord, 
die Bybel openbaar (Johannes 17:17). Om vir God aanvaarbaar te wees 
moet almal erken en aanvaar dat God se Woord die bron van die waarheid 
is. Ons Skepper “wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die 
waarheid kom” (1 Timoteus 2:1-4). 

Almal moet tot bekering kom

Nadat u die grondbeginsels van God se waarheid geleer het, moet u 
berou hê. “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging 

Wie is God se Ware Volgelinge?
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’n Korrekte begrip van die evangelie van Jesus, die Messias, 
help ons om God se plan vir ons te verstaan en ook hoekom 
ons tot bekering moet kom.
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(Romeine 8:7). Om ons wilskrag aan God te onderwerp is werklik ’n won-
derwerk: “want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk 
na Sy welbehae” (Filippense 2:13).

Jesus gebruik die gelykenis van die saaier en die saad om mense se uit- 
eenlopende reaksies op die evangelie te illustreer. In die gelykenis hoor 
almal die waarheid van God se Woord maar net diegene wat God roep, 
begryp die waarheid en verstaan dit. Mense reageer verskillend op die 
boodskap. U kan die gelykenis van die saaier en die saad in Matteus 13 
lees, waar Jesus dit nie net vertel nie, maar ook verduidelik wat dit beteken.

Jesus verduidelik eers die reaksie van diegene wat nog nie geroep word 
nie. Hulle verstaan nie wat hulle hoor nie. “As iemand die woord van die 
koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart 
gesaai is—dit is hy by wie langs die pad gesaai is” (vers 19). Sulke mense 

verstaan nie die boodskap en die beteke-
nis daarvan nie.

Verskillende reaksies van diegene  
wat verstaan

Volgende verduidelik Hy drie verskil-
lende reaksies van diegene wat wel ver-
staan. God het hul verstand oopgemaak; 
hulle begryp die betekenis maar hulle rea-
geer verskillend en om verskillende redes.

“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 ver-

volging kom ter wille van die woord struikel hy dadelik” (verse 20-21).
Hierdie persoon se eerste reaksie is vreugdevolle aanvaarding, maar hy  

retireer vinnig. Hoekom? Hy trek terug as gevolg van druk van ander mense 
wat nie die waarheid verstaan nie. Hy gee meer om oor wat mense dink as 
wat God dink. Die opinie van diegene rondom hom is meer belangrik. Die 
verdrukking, of vervolging, wat hy ervaar as hy probeer om volgens God 

se lewenswyse te leef laat hom struikel. Hy verwerp die roeping van God.
“En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar 

die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstrik die 
woord, en hy word onvrugbaar” (vers 22).

Hierdie persoon is nie so bekommerd 
oor die menings van sy eweknieë nie 
maar hy het ’n ander probleem—selfsug-
tigheid. Die handhawing van sy status 
en die verkryging van besittings neem sy 
belangstelling, tyd en energie op. Hy het 
geen tyd vir God nie want hy is te besig 
om aan homself te dink. Fisiese goedere 
is meer belangrik as geestelike sake. Hy 
verwerp ook God se roeping.

“En by wie op die goeie grond gesaai 
is—dit is hy wat die woord hoor en ver-
staan, wat dan ook vrug dra en oplewer; 
die een honderd-, die ander sestig-, die 
ander dertigvoudig” (vers 23).

Hierdie persoon verstaan God se 

Woord en neem dit ernstig op. Hy beoefen wat hy leer. Hy verander sy 
lewe! Hierdie persoon is gekies vir verlossing. Hy het God eerste in sy 
lewe gestel.

Baie word geroep. Baie ontvang die geleentheid om God in hulle te laat 
werk “om te wil sowel as om te werk na Sy welbehae” (Filippense 2:13). 
Maar slegs ’n paar reageer. Daardie paar het werklik berou en gee hul wil 
aan God oor en maak ’n verbintenis om Sy gebooie te gehoorsaam. Die-
gene wat op God se roeping reageer is deur God gekies omdat hulle kies 
om Hom te dien, gehoorsaam te wees en Hom eerste te stel!

Hulle moet getrou bly

Wanneer God hulle ’n geleentheid bied om Hom te dien is die keuse 
hulle s’n en dit is nie net ’n eenmalige besluit nie. Hulle moet hulself ver-
bind tot daardie keuse en volhard tot die einde toe (Matteus 24:13).

Aan die einde van hierdie era sal heersers van hierdie wêreld wat weer-
stand bied, “teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin—want 
Hy is die Here van die here en die Koning van die konings—en die wat 

Wie is God se Ware Volgelinge?

Ph
ot

os
.c

om

“En by wie op die goeie grond gesaai is—dit is hy wat die 
woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer; 
die een honderd-, die ander sestig-, die ander dertigvoudig.” 
Hierdie persoon verstaan God se Woord en neem dit ernstig 
op. Hy beoefen wat hy leer. Hy verander sy lewe!

God het verduidelik wie Sy ware dissipels is. Hulle word eers 
tot bekering geroep deur hul verstand oop te maak om die 
leeringstellings van die Skrif akkuraat te verstaan.
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saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou” (Openbaring 17:12-14).
Let daarop dat diegene wat by Christus is, nie net geroep en uitverkore 

is nie; hulle is ook getrou. Om geroepe en uitverkore te wees is nie die 
einde van die storie nie. Ons moet getrou bly aan ons roeping om gered  
te word.

Soms kan ons gevra word om ons getrouheid te bewys deur beproe-
winge te verduur, en hindernisse vir ons geloof te oorkom, as bewys van 
ons volgehoue toewyding aan God. Sy werklik bekeerde mense word in 
die Skrif aangewys as “die liggaam van Christus” (1 Korintiërs 12:27) en 
“die gemeente van die lewende God” (1 Timoteus 3:15).

God het verduidelik wie Sy ware dissipels is. Hulle word eers tot beke-
ring geroep deur hul verstand oop te maak om die leerstellings van die 
Skrif akkuraat te verstaan.

As hulle reageer deur te kies om hul wil aan God oor te gee sodat Sy 
Gees beide hul harte en hul optrede kan lei, word hulle gekies vir verlos-
sing— om deel te hê aan Sy ewige Koninkryk. Dan sal almal wat getrou 
en gehoorsaam aan Hom bly, die ware “geroepe, uitverkore en getroue” 
mense van God wees!

Wat Moet Ek Doen?
“Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle  
sondes uitgewis kan word” (Handelinge 3:19).

Die Nuwe Testamentiese Kerk—die geestelike liggaam wat geroep 
en gekies was om God se getroue mense te word—het begin 
met die skenking van die Heilige Gees aan Christus se dissi-
pels op een van Sy jaarlikse feesdae, Pinksterdag. Handelinge 

2 teken aan hoe God se Gees op diegene gekom het wat in Jesus geglo, 
Sy leer aanvaar en Hom getrou gevolg het. Maar die wonderwerke het nie 
daar opgehou nie. Duisende ander mense wat daardie dag bymekaargekom 
het, was verbaas oor die wonderwerke wat hulle gesien en gehoor het.

Die apostel Petrus het soos hy op daardie dag gepraat het, aangekondig 
dat die beloofde Messias gekom het, maar Hy was verwerp en is gestuur 
om ’n wrede dood te ly. Petrus het verduidelik dat elke mens verantwoor-
delik vir Christus se dood is—nie net die Romeinse soldate of die klein 
groepie Jode wat Jesus gearresteer en ter verhoor gebring het nie.

In die gehoor was besoekers van nasies rondom die Middellandse See 
en so ver as Parthië en Mesopotamië na die ooste (Handelinge 2:7-11). 
Baie van hulle was dalk nie eers in Jerusalem gewees tydens Jesus se dood 
vroeër in die jaar nie. 

Vir hierdie uiteenlopende gehoor het Petrus verklaar: “Israeliete, luister 
na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ’n man deur God vir julle aan-
gewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle 
gedoen het, soos julle self ook weet—Hom, wat deur die bepaalde raad en 
voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose 
manne geneem en gekruisig en omgebring; Hom het God opgewek, nadat 
Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy 
daardeur vasgehou sou word” (verse 22-24).

“Wat moet ons doen?”

Sommige van Petrus se luisteraars het die betekenis van sy woorde 
besef. Alhoewel hulle nie regstreeks betrokke was om Christus se dood te 
veroorsaak nie het hulle Petrus se kragtige prediking begryp—die ware 
rede waarom die beloofde Messias gekruisig was, was om die straf vir die 
sondes te betaal wat hulle en alle ander mense gepleeg het! Vir hulle was 
Petrus se boodskap persoonlik en op die man af.

Petrus het voortgegaan: “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet 
dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekrui-

Wat Moet Ek Doen?
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sig het. Toe hulle dit hoor is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus 
en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders?” (verse 36-37).

Ja, hulle is “diep in die hart getref.” Hul skuldgevoelens het hulle oor-
weldig. Toe hulle Petrus se berisping hoor, het hulle nie aan hul goeie dade 
deur die jare gedink nie maar aan die sondes wat hul lewens gevlek het. 
Inderdaad, wat moes hulle doen?

Petrus het dadelik geantwoord: “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” (vers 38). 
En dis presies wat hulle gedoen 
het. Daardie dag alleen het 3,000 
“toe sy woord met blydskap aan-
geneem en is gedoop” (vers 41). 

God beveel steeds bekering

Sedert daardie tyd het lede 
van God se getroue Kerk voort-
gegaan om dieselfde boodskap te 

verkondig wat Jesus, ons Messias en Verlosser, gebring het—die goeie nuus 
van verlossing, die Koninkryk van God, en dat almal moet bekeer (Markus 
1:14-15).

Die reaksie op die boodskap wissel. Sommige skenk nie aandag aan dit 
nie. Anderwys slegs ’n verbygaande belangstelling maar ’n paar herken 
dit as die opwindendste en belangrikste nuus wat hulle ooit gehoor het—’n 
kosbare pêrel! Dalk is u een van hulle.

Soos ons reeds gelees het, is hierdie huidige bose wêreld geestelik ver-
blind deur Satan (Openbaring 12:9; 1 Johannes 5:19). Maar God roep ’n paar 
uit hulle blindheid. As u een van diegene is wat God roep om Sy Woord te 
verstaan en daarvolgens te leef, dan mag u uself dieselfde vraag vra as die 
een wat Petrus op Pinksterdag gehoor het: Wat moet ek nou doen?

God se Woord vertel ons dat almal gesondig het (Romeine 3:23). Dit 
sluit ons in. Maar dit is soveel makliker vir ons om foute en onreg in ander 
te sien as om ons eie foute en tekortkominge te sien.

Tog is ons almal skuldig aan gedagtes en dade wat strydig met God se 
wet van liefde is. “As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself 
en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en 
regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te 
reinig” (1 Johannes 1:8-9).

Soos ons, is ons oorspronklike menslike ouers vrye keuse gegee. Alhoe-
wel God Adam en Eva beveel het om Hom te gehoorsaam, het Hy nie Sy 
wil op hulle afgedwing nie. As gevolg van Satan se invloed in die Tuin 
van Eden het hulle gekies om Sy opdrag te verontagsaam, om teen Hom te 
rebelleer en die duiwel te volg.

Sedertdien het Satan geweldige mag, maar nie absolute mag nie, oor 
die mensdom uitgeoefen (2 Korintiërs 4:4). Sy rol in die vorming van ons 
wêreld se vermaak, onderwys, politiek, advertensies en morele standaarde 
is enorm. Ongelukkig is ons almal die produkte van hierdie wêreld. Ons 
intellek, gedagtes en motiewe weerspieël jare van Satan se invloed oor ons 
lewens (Efesiërs 2:2-3).

Tog, saam met hierdie kennis, moet ons altyd in gedagte hou dat God, 
die Vader, soos Jesus ons herinner het, “Here van hemel en aarde” is  
(Matteus 11:25). Hy is altyd op Sy troon en hou voortdurend toesig oor die 

Wat Moet Ek Doen?

Bid vir ’n Regte Gees en  
’n Nuwe Gesindheid

Om op God te reageer, behels nie net 
slegs berou van ons individuele sondige 

dade nie. Dit behels ook ’n erkenning dat 
ons harte en gedagtes deur die wêreld en 
die duiwel, “die owerste van die mag van die 
lug” (Efesiërs 2:2), besmet is.

Ons moet die behoefte aan ’n nuwe hart, 
’n ander manier van dink, ’n regte gees en 
houding sien—’n veranderde natuur. Ons 
moet sien dat die menslike hart bedrieglik en  
verdorwe is (Jeremia 17:9). Ons moet begeer 
om ons gesindheid te vervang met die gesind-
heid van Jesus Christus (Filippense 2:5). 

Soos koning Dawid, moet ons ook uitroep 
na God “Skep vir my ’n rein hart” (Psalm 
51:12). Ons hart—dit wil sê ons gedagtes—
is die belangrikste bron van ons probleem 
met sonde. Aksies begin as gedagtes. Ons 
denke is ’n diep ingeboude deel van wie en 
wat ons is. Ons moet tot God uitroep vir Sy 
goddelike hulp in ons om van binne na buite 

skoongemaak te word.
Oorweeg Dawid se opregte pleidooi om 

berou: “Wees my genadig, O God, na U 
goedertierenheid; delg my oortredinge uit na 
die grootheid van U barmhartigheid. Was my 
heeltemal van my ongeregtigheid en reinig 
my van my sonde. Want ék ken my oortre-
dinge, en my sonde is altyddeur voor my” 
(Psalm 51:3-5).

Dawid gaan voort: “Kyk, U het ’n welge-
valle aan waarheid in die binneste, en in die 
verborgene maak U aan my wysheid bekend. 
Ontsondig my met hisop [’n aromatiese plant 
wat gebruik was in rituele suiwering], dat 
ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan 
wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap 
hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel 
het. Verberg u aangesig vir my sondes en 
delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 
’n rein hart, o God, en gee opnuut in die 
binneste van my ’n vaste gees” (verse 8-12). iS
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Alhoewel hulle nie regstreeks betrokke was om Christus se 
dood te veroorsaak nie het hulle Petrus se kragtige predi-
king begryp—die ware rede waarom die beloofde Messias 
gekruisig was, was om die straf vir die sondes te betaal wat 
hulle en alle ander mense gepleeg het!
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samelaars, geeët het. Jesus het op daardie begriplose godsdienstige leiers 
gereageer: “Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die 
wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar son-
daars tot bekering” (Lukas 5:31-32).

Die Fariseërs was geestelik te verblind om hulself te sien soos wat hulle 
regtig was. Hulle was so gemaklik met hul vermeende geestelike toestand 
dat hulle hul oë gesluit het vir hulle sondes. Hulle het nie Christus se waar- 
skuwing erken of selfs verstaan dat hulle hul moes bekeer nie. 

Die Skrif vertel ons dat almal gesondig het. Daarom het ons almal die 
ewige dood as ons straf verdien (Romeine 6:23). Sonder God se tussenkoms 
om ons te help verander, sal ons almal vergaan en nooit weer lewe nie!

Maar dit is God se wil om ons te transformeer, om ons in staat te stel 
om te bekeer en om te verander: “Die Here … is lankmoedig oor ons en 

vordering van Sy groot plan en doel op hierdie aardbol.
Om te waak oor diegene wat Hy geroep het om sonde in hulle lewens te 

oorkom is ’n integrale deel van Sy plan. Satan kan net doen wat ons Skep-
per vir tyd en wyl toelaat. Dit leer ons uit die gebeure wat in die eerste 
twee hoofstukke van die boek Job beskryf word.

Jakobus verduidelik ook: “Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle 
wegvlug” (Jakobus 4:7). Met God se hulp, kan ons as individue Satan se 
invloed oor ons lewens weerstaan en oorwin.

Neem introspeksie

Tog moet ons in ’n samelewing leef wat toenemend boser, selfsugtiger 
en meer arrogant word soos die tyd vir Christus se wederkoms nader kom: 

“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae 
swaar tye sal kom. Want die mense sal 
liefhebbers van hulleself wees, geldgie-
riges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, 
ongehoorsaam aan hulle ouers, ondank-
baar, onheilig, sonder natuurlike liefde, 
onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, 
wreed, sonder liefde vir die goeie, verraai-
ers, roekeloos, verwaand, meer liefheb- 
bers van genot as liefhebbers van God; 
mense wat ’n gedaante van godsaligheid 
het, maar die krag daarvan verloën het”  
(2 Timoteus 3:1-5).

Hoe kan ons dan onsself van sulke 
denkwyses onderskei? Ware bekering, met 
God se hulp, sluit ons erkenning in van 
hoeveel hierdie denkwyses elkeen van ons 

geraak het. Soos Paulus verduidelik het: “Ons almal het vroeër so gelewe. 
Ons gedrag is bepaal deur ons sondige begeertes. Elke sondige wens wat 
in ons gedagtes opgekom het, het ons sommer net gedoen. Soos die ander 
mense was ons vanselfsprekend vir God se straf bestem” (Efesiërs 2:3, 
Nuwe Lewende Vertaling).

Om te bekeer, moet ons lank en eerlik na onsself kyk. Andersins sal ons 
ook soos die Fariseërs reageer toe hulle Christus gekritiseer het omdat Hy 
saam met diegene, op wie hulle neergesien het as sondaars en belastingver-

Wat Moet Ek Doen?
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Ons moet ons Denkwyse Verander

Jesus maak dit duidelik dat bekering ook 
die verandering van ons gedagtes behels. 

“Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens 
onrein. Want van binne, uit die hart van die 
mense, kom die slegte gedagtes …” (Markus 
7:20-21). Hy verduidelik dat wat ons onrein 
maak van binne kom. Hy gee voorbeelde van 
die mees basiese bose houdings en passies 
wat ons denke en gedrag oorheers: “… eg- 
breuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, 
boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, 
lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie 
booshede kom van binne uit en maak die 
mens onrein” (verse 21-23).

Die profeet Jesaja het dit duidelik gestel 
dat bekering die verandering van die manier 
waarop ons dink, behels. “Laat die godde- 
lose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy  
gedagtes; en laat hy hom tot die HERE be- 
keer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot 
onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik” 
(Jesaja 55:7). Hier dui Jesaja twee dinge aan 
wat ons afstand van moet doen om God se 
vergifnis te ontvang—ons sondige weë en 
sondige gedagtes.

Om te bekeer moet ons ten minste erken 
dat sommige van die trekkrag van die mens- 
like natuur aan die werk is in ons gedagtes, 
en ons denke beïnvloed, of selfs beheer. Nie 

elke mens gee voortdurend toe aan elke trek-
krag van die menslike natuur nie. Maar ons 
almal sondig. Ons almal het swakhede. Een 
persoon kan onder gierigheid swig, ’n ander 
een aan selfgeregtigheid of trots. Nog ’n 
ander een sukkel om eerlik en opreg te wees 
maar op een of ander manier is ons almal 
selfgesentreerd en selfdienend in denke en 
gedrag.

Bekering beteken dat ons onsself moet 
ondersoek en ons eie besondere swakhede 
erken—die areas waarin ons sondig in 
gedagte of aksie. Ons moet God vra om aan 
ons te openbaar wat ons moet verander.

Dit is ’n lewenslange proses. Hoe meer ons 
onsself onderwerp aan God en Sy hulp vra 
om ons te wys wat ons moet verander, hoe 
meer maak Hy ons verstand oop sodat ons 
ons foute en swakhede herken. Hierdie pro-
ses duur jare soos toegewyde en bekeerde 
Christene “toeneem in die genade en kennis 
van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” 
(2 Petrus 3:18).

Verandering in die manier waarop ons 
dink is die mees belangrikste aspek van 
ware bekering. Na ons God se Heilige Gees 
ontvang is ons beter in staat om die regte 
gedrag, as die vrug van ons nuwe denkwyse, 
te handhaaf.

Bekering moet ’n gevoel van smart en skaamte insluit, maar 
ware, opregte bekering is baie meer as ’n blote emosie. Ons 
lewens moet verander.
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wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat amal tot bekering 
moet kom” (2 Petrus 3:9).

 God bied aan ons ’n manier om die straf van die dood wat oor ons 
hang te verwyder—sonder om ons ongeregtigheid te verontskuldig of te 
verskoon. Hy het Sy Seun gestuur om die straf vir ons te betaal: “Want so 
lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan 
hê” (Johannes 3:16). As ons gewillig van ’n verkeerde lewenswyse draai is 
God meer as bereid om die doodsvonnis, wat ons deur ons sondes oor ons 
gebring het, met die gestorte bloed van ons Verlosser te vervang.

Wat is bekering?

Jesus Christus het ’n skare gewaarsku: “Maar as julle jul nie bekeer nie, 
sal julle almal net so omkom” (Lukas 13:3, 5; vergelyk dit met Handelinge 
5:31-32).

Ons hoor selde die woord bekering vandag. Min verstaan wat dit regtig 
beteken. Die Griekse en Hebreeuse woorde wat as “bekeer” vertaal is, ver- 
wys beide na ’n verandering van hart, ’n beduidende verskuiwing in ons 
denke, ’n transformasie van doel met klem om jou gedrag te verander.

Petrus sê vir ons: “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes 
uitgewis kan word” (Handelinge 3:19). Die woord wat as “bekeer” vertaal 
is, beteken om ’n ommekeer te maak. Waarvan? Dit is duidelik dat sondes 
uitgewis moet word. Dus, wanneer ons bekeer moet ons van die sondes, 
waaraan ons skuldig is, wegdraai en moet ons onvoorwaardelik ons wil 
oorgee aan die wil van God. Op ’n ander manier gestel, moet ons van die 
invloed van Satan in ons lewens afwyk en ons heelhartig aan God oorgee.

Alhoewel Christus gekom het om ons sondes weg te neem, het ons nog 
óns deel om te doen. Hy het nie gekom om ons te red in ons sondes of ter-
wyl ons in sonde voortgaan nie.

As ’n regter iemand van ’n misdaad vergewe, verwag hy dat die persoon 
moet ophou met sy kriminele dade. Hy vergewe hom nie sodat hy kan 
voortgaan met wetsoortreding nie. Net so moet ons afwyk van sondige 
dade en gedagtes. Die apostel Johannes vertel ons dat “En elkeen wat hier-
die hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is” (1 Johannes 3:3).

Bekering sluit beide glo en doen in

Handelinge 16 teken die gevangenisstraf van Paulus en Silas in Filippi 
aan en hoe ’n aardbewing hul kettings losgemaak het en die deure na hul 
selle geopen was. Die tronkbewaarder wat ’n wonderwerk van God erken 
het, het hulle gevra wat hy moet doen om gered te word. Hulle het vir hom 
gesê: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huis-
gesin” (Handelinge 16:31).

Maar wat vereis so ’n geloof? Om geloof in Jesus te hê, is nie net om te 
glo dat Hy ons Verlosser is nie, maar om Sy boodskap, Sy beloftes, Sy op- 
dragte te glo en om daarvolgens te handel. Vroeër het Christus gevra, “En 
wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?” (Lukas 6:46).

Wanneer ons bekeer hou ons op om te doen wat verkeerd is en begin 

Wat Moet Ek Doen?

Bekering moet met Geloof Geskied

Bekering van dooie werke, en geloof teen-
oor God, word in Hebreërs 6:1 gelys 

as deel van die fondasie wat uiteindelik lei 
tot volmaaktheid en die ewige lewe. Jesus 
Christus het ’n belangrike patroon in Sy pre- 
diking gestel toe Hy gereeld die hoorders 
aangespoor en gesê het “bekeer julle en glo”  
(Markus 1:15). Die apostel Paulus het ook 
gepreek oor “bekering tot God en die geloof 
in onse Here Jesus Christus” (Handelinge 
20:21).

Bekering—om terug te keer na gehoor- 
saamheid aan God nadat ons ons teengesit 
het teen Hom—begin met ’n uitroep aan 
God om ons van ons sondes te vergewe en 
Jesus Christus te aanvaar as ons persoonlike 
Verlosser. Dit sluit die vertroue in Christus 
se offer as vergifnis van ons sondes in en 
geloof dat ons bekering aanvaar is en dat 
ons sondes vergewe is. Bekering is ’n besluit 
wat nie slegs op emosie gebaseer is nie, 
alhoewel opregte emosie beslis ’n belangrike 
deel van dit is (Handelinge 2:37). Dit is ’n 
besluit en ’n toewyding om God, deur geloof 
in Jesus Christus, opreg gehoorsaam te 
wees. Christus se geregtigheid word ons s’n 
deur geloof in en van Hom (Filippense 3:8-9; 
Romeine 8:1-4).

Hierdie geloof is ’n diepe geloof en ver-
troue in God (Hebreërs 11:1) en ons kan nie 
daarsonder tot God kom nie: “En sonder 
geloof is dit onmoontlik om God te behaag; 
want hy wat na God gaan, moet glo dat Hy 
is en ’n beloner is van die wat Hom soek” 
(vers 6). Sulke geloof sal lei tot gehoorsaam-
heid aan God. Dit vertrou nie net in die 
aanvanklike vergifnis van sonde nie maar dit 
erken ook dat God die getroues sal help om 

getrou te bly.
Terwyl bekering spyt oor ou sondes insluit, 

sluit dit ook vreugde in oor God se vergifnis 
en die seëninge en toekoms wat Hy belowe. 
In Markus 1:15, gedeeltelik vroeër aange-
haal, het Jesus spesifiek die mense versoek 
“bekeer julle en glo die evangelie”—dit  
verwys na die goeie nuus van die Koninkryk 
van God. Die verwagting om deur geloof ’n 
deel van God se Koninkryk te wees, is sekerlik 
’n rede om te juig—en dit motiveer die wat 
dit ter harte neem om God se wil te doen.

Na bekering en doop gee God vir ons 
sy Gees (Handelinge 2:38). ’n Belangrike 
uitvloeisel van die Heilige Gees in ons is die 
ontwikkeling van geloof (Galasiërs 5:22-23; 
1 Korintiërs 12:4, 9). Ons lewe nou “deur die 
geloof in die Seun van God” (Galasiërs 2:20). 
Inderdaad, die regverdiges (die wat regverdig 
of reg gemaak is met God), lewe deur geloof 
(Habakkuk 2:4; Romeine 1:17; Galasiërs 3:11; 
Hebreërs 10:38).

Die bekeerde persoon gaan voort om deur 
bekering en geloof op die offer van Jesus 
Christus te vertrou om sy of haar sondes in 
hierdie lewenslange proses van oorkoming  
te dek. Met die wonderbaarlike hulp van 
Christus wat in hom of haar lewe deur die 
Heilige Gees, is die Christen in staat om toe-
nemend meer in geloof en gehoorsaamheid 
in God se lewenswyse en Sy wet van liefde  
te groei (Galasiërs 2:20; Filippense 4:13; 
Kolossense 1:29).

Om meer te wete te kom oor die belangrike 
rol van geloof in die proses van die transfor-
masie van u lewe, vra vir ons gratis boekie, 
You Can Have Living Faith, of laai dit van ons 
webbladsy af.
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om in harmonie met God se weë en wette te lewe—Sy wil! Ons hou op om 
doelbewus en wetend te sondig!

Bekering moet ’n gevoel van smart en skaamte insluit, maar ware, op- 
regte bekering is baie meer as ’n blote emosie. Ons lewens moet verander. 
Wanneer God ons roep, verwyder Hy ons geestelike blindheid en stel ons 
in staat om Sy Skrif soos nog nooit tevore te verstaan nie (Johannes 6:65; 
Matteus 13:11). Hy stel ons in staat om te sien hoe ons weë strydig met 
Syne is. Ons kom tot ’n groot kruising in die pad van ons lewens. Ons het 
belangrike besluite om te neem. Die tyd van bekering is ’n groot keerpunt 
in die lewe.

Ware bekering is ’n gawe van God (Handelinge 11:18). God lei ons tot 
daardie punt as ons positief reageer op Sy werking met ons om ons verstand 
oop te maak, en Hy gee ons begrip van Sy Woord en onsself (Johannes 
6:44; 2 Timoteus 2:25).

Sodat ons kan verstaan dat ons moet verander, gaan ons noukeurig die 
Bybelse verklaring van sonde ondersoek sodat ons beter kan verstaan wat 
ons moet verander.

Wat is Sonde?
“Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid,  

want die sonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4).

Ons het geleer dat die eerste stap om een van God se geroepe, 
verkose en getroue diensknegte te word, is om te erken dat ons 
sondaars is (Romeine 3:23; 1 Johannes 1:8). Maar hoe beskryf 
die Bybel sonde? Wat is dit?

Die Bybel vertel ons duidelik in verskeie Skrifture wat sonde is, wat 
elkeen ons begrip verbeter. Maar voordat ons na hierdie gedeeltes kyk, 
moet ons eers leer wat die woord sonde, in die Bybel beteken.

Twee breë konsepte

Die Hebreeuse en Griekse woorde wat as “sonde” dwarsdeur die Bybel 
vertaal is, draai om twee hoofkonsepte. Die eerste is die van ’n oortreding.  
Om te oortree beteken “om oor te stap” of “verder as ’n vasgestelde grens 
of limiet te gaan.” Hierdie konsep kan vergelyk word met ’n atletiese speel- 
veld met lyne wat die grense, waarbinne die spel gespeel moet word, uiteen- 
sit. Wanneer ’n speler oor die grense gaan, het hy ’n “oortreding” gepleeg; 
hy het buite die grense gegaan. Grense is ingestel wat die speelgebied aan-
dui, en die spelers moet binne die grense bly.

Die meeste van die ander woorde wat as “sonde” vertaal word in die 
Bybel behels ’n tweede konsep, “om die teiken te mis.” Weereens, om ’n 
sport-analogie te gebruik, as ’n speler vir die doel mik en dit mis, hoeveel 
punte kry hy? Geen. Hy het die doel gemis; Hy het die merk gemis waarna 
hy gemik het. 

Hierdie siening van sonde sluit die konsep in van ons voorneme om in 
een rigting te gaan maar dan gaan ons van koers af en nie in die rigting 
wat ons beplan het nie, met die resultaat dat ons nie die doel bereik het, 
wat ons beplan het om te bereik nie.

Hierdie konsep sluit ook die idee in om nie aan ’n standaard te voldoen 
nie. Byvoorbeeld, die meeste akademiese kursusse en toetse word volgens 
’n minimum standaard gegradeer. As ons nie daardie standaard bereik nie 
druip ons die toets of kursus. ’n Minimum vlak van prestasie word verwag, 
en enigiets minder is ’n mislukking. Deur nie aan die standaard te voldoen 
nie, mis ons die merk; ons slaag nie. Ons kan die merk misloop deur die 
doel waarna ons gemik het, te mis, deur te kort te skiet van die doel, of in 
die verkeerde rigting te gaan. In al hierdie situasies bereik ons nie die tei-
ken wat vir ons gestel is nie.

Wat is Sonde?
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Beide hierdie begrippe, oortreding, en om die teiken te mis, impliseer ’n 
basiese vereiste. As ons oortree, wat beteken om na die verkeerde kant van 
’n vasgestelde grens oor te steek, moet daar grense of beperkinge wees om 
oor te steek. As ons die punt mis, moet daar ’n teiken of standaard wees 
om na te streef. Om te sondig is dan om die grense wat God voorgeskryf 
het, te oortree—of om Sy vastegestelde teiken te mis.

Dit is waar die Bybelse definisies van sonde veral belangrik word. Die 
Skrif openbaar die regverdige grense en standaarde wat God vir ons stel. 

Dit spesifiseer die speelveld waarop 
ons gaan leef. Dit lê die doelpunt 
uit—die regverdige karakter waarna 
ons moet streef, tesame met die stan-
daarde wat God verwag ons moet aan 
voldoen.

Met ander woorde, die Bybelse 
definisies van sonde toon vir ons die 
standaarde aan wat God vir ons gegee 
het en wat vir Hom aanvaarbaar is 
en wat nie aanvaarbaar is nie. Dit 
wys waaraan ons moet voldoen en 
ook wat nié aan die standaarde vol-

doen nie. Sy standaarde openbaar die fundamentele beginsels wat God vir 
ons gegee het om volgens te lewe.

Die definisies van sonde in die Bybel is nie net willekeurig moets en 
moenies nie. In plaas daarvan wys dit ons hoe God leef. Dit openbaar die 
geestelike beginsels waarvolgens Hy leef—dieselfde standaarde van gedrag 
wat Hy van ons verwag om volgens te lewe.

Die oortreding van die wet van God

Wat is dan die grense en standaarde wat God vir ons gestel het wat sonde  
definieer? Die mees basiese definisie van sonde is in 1 Johannes 3:4: “Elk-
een wat aanhou sonde doen, doen ook wat teen die wet is, want sonde is 
wetteloosheid” (Nuwe Lewende Vertaling). Hier definieer God ’n grens 
vir die mensdom. Hy sê sonde is om Sy heilige, geestelike wet te oortree 

(Romeine 7:12-14). Verbreking van daardie wet—om die goddelike grense 
wat God vir ons gestel het te oorskrei—is sonde.

Die woord wat as “wetteloosheid” vertaal word is van die Griekse woord  
anomia, wat “sonder wet” of “teen die wet” beteken. Die konsep wat hier 
oorgedra word, is dat sonde is om te lewe asof daar geen morele wet is nie, 
of die aktiewe oortreding van God se wette en basiese morele beginsels.

God het die mensdom Sy wette gegee om ons Sy manier van liefde te 
wys. Sy wette definieer hoe om liefde teenoor God en ons medemens te 
demonstreer (Deuteronomium 30:15-16; Matteus 22:35-40; 1 Johannes 
5:3). Sonde is die skending van God se wet van liefde. God het vir ons ’n 
manier gewys om in vrede en harmonie saam met Hom en die mensdom te 
leef en Hy het hierdie manier van lewe deur Sy wet gedefinieer. Wanneer 
ons sondig—ons oortree—verbreek ons daardie grens deur die verbreking 
van Sy wet. 

Breër definisie van sonde

Ons vind ’n breër definisie van sonde in 1 Johannes 5:17: “Alle onge-
regtigheid is sonde.” Ander Bybel weergawes help ons om die betekenis 
te verstaan: “Elke optrede wat nie reg is nie, is sonde” (Nuwe Lewende 
Vertaling).

Die woord wat vertaal is as “ongeregtigheid,” “verkeerde aksie,” “ver-
keerd doen” en “boosheid” kom van die Griekse woord adikia. Die Expo-
sitory Dictionary of Bible Words definieer dit as “aksie wat sigbare skade 
veroorsaak aan ander persone in stryd met die goddelike standaard”  
(Lawrence Richards, 1985, “Sin”).

Ander betekenisse van die woord en sy werkwoord vorm is “kwaadwil-
liges,” “oneerlik,” “onregverdig,” “goddeloosheid,” “onregverdig wees,” “om 
te beseer,” “om te mishandel” en “om iemand onreg aan te doen” (ibid.).

Hierdie betekenisse gaan verder as net fisiese aksies en sluit ook hou-
dings en motiewe vir ons dade in—wat ons denkwyse is. Dit behels dus 
ook wat in ons gedagtes aangaan. 

Jesus het dit in Matteus 5:21-22 verduidelik: “Julle het gehoor dat aan 
die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen 
wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar Ek sê vir 
julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording 
moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê Raka! [jou gek] 
moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou 
dwaas! [in die sin van om iemand sleg te sê as ’n nikswerd en laakbaar] 
moet verantwoording doen in die helse vuur.”

Hier vestig Jesus die aandag op die wet se onderliggende beginsel: As 
ons oordeel oor ander mense uitspreek en hulle beskou as waardeloos en 
onverdienstelik van ’n lewe of bestaan, stel hierdie soort van gebelgde en 
nydige houding ons in gevaar van die ewige dood, nie net fisiese steniging 
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Die Skrif openbaar die regverdige grense en standaarde wat 
God vir ons stel. Dit spesifiseer die speelveld waarop ons 
gaan leef. Dit lê die doelpunt uit—die regverdige karakter 
waarna ons moet streef tesame met die standaarde wat God 
verwag dat ons moet aan voldoen.
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Wat is Verkeerd met ons  
Menslike Natuur?

Toe God ons eerste menslike ouers, Adam 
en Eva, in die Tuin van Eden gefatsoeneer 

het, was hulle deel van ’n geskape orde wat 
“baie goed” was (Genesis 1:31). Hulle was 
duidelik nie daarop ingestel om kwaad te 
doen nie. Deur hulle skepping as goed te 
beskryf het God nie bedoel dat Adam en Eva 
inherent goed was of geneig was om God se 
manier van lewe te kies nie. Aanvanklik het 
hulle geen beredeneerde keuse gemaak in 
terme van goed en kwaad nie. Hulle manier 
van dink en hulle gedrag was neutraal—’n 
toestand waarna daar somtyds verwys word 
as tabula rasa, of “’n skoon lei.”

As vlees-en-bloed mense het hulle ook 
fisiese drange en materiële belangstellings 
gehad wat algemeen is vir die hele mensdom. 
Hulle het begeertes vir selfbehoud, vir fisiese 
plesier, vir waardering, vir leer en vir die verbe-
tering van hulle omstandighede gehad. Hulle 
was ook natuurlik nuuskierig en het begeer 
om verveling te vermy of, omgekeerd, ook 
te veel moeite te vermy. Die fokus op die self 
in sulke karaktereienskappe was nie inherent 
sondig nie maar hierdie selfgeoriënteerde 
fokus kan tot sonde lei as dit God se leiding 
en instruksies weerspreek.

Satan, die duiwel, het op die toneel verskyn 
in die gedaante van ’n slang en hy het geen 
tyd verspil om die eerste mense te tempteer 
om te sondig nie. Hy het Eva bedrieg om 
van die vrug te neem wat God verbied het 
en haar begeerte, om van die aangename 
vrugte te geniet om sodoende wyser en beter 
te word, benut. Hierdie swakheid van haar 
vleeslike, ligaamlike bestaan—insluitend haar 
algehele liggelowigheid—het dit makliker vir 
die duiwel gemaak om haar te mislei. Adam 
was nie mislei nie, maar hy het homself deur 
Eva, blykbaar om die band tussen hulle nie te 
breek nie, aan Satan se konkelary onderwerp 
(Genesis 3:1; 1 Timoteus 2:14).

Adam en Eva het dus ’n hele patroon begin 

wat die menslike ras, wat van hulle ontstaan 
het, sou volg—die aanvaarding van die heers-
kappy en invloed van Satan eerder as om God 
te volg.

Die voetspore van Adam en Eva word gevolg

Van toe af sou die mens gelei word om 
selfsugtigheid na te streef en teen God se 
gebooie te rebelleer. Kinders sou nog steed 
gebore word met ’n neutrale aard—tabula 
rasa—maar, onder die invloed van Satan en 
in ’n wêreld waar al die mense mislei is om 
onbewustelik Satan en sy weë te volg, sou 
alle kinders vinnig die selfsugtige natuur van 
die korrupte menslike samelewing en kultuur 
rondom hulle ontwikkel.

Die neiging van mense om hulself te verhef 
en ongehoorsaam teenoor God te wees is 
bekend as die menslike natuur, en in die Bybel 
staan dit bekend in sulke terme soos “sondige 
natuur”, “vleeslike begeertes”, “selfsugtige 
ambisie” en dies meer—dit dui aan op self-
sug as die primêre motivering eerder as ’n 
begeerte om gehoorsaam te wees aan God. 

Maar weereens, God het nie mense geskape 
met hierdie selfsugtige natuur nie en kinders 
word ook nie met dit gebore nie. Ons almal 
word slagoffers van dit deur die invloed van 
Satan. Dit is in werklikheid Satan se eie kor-
rupte natuur wat hy in die hele menslike ras 
ingeboesem het (behalwe dat hy self geen 
gepaardgaande vleeslike swakhede het nie, 
omdat hy ’n geestelike wese is).

Satan word in die Bybel voorgestel as 
die meester manipuleerder van die menslike 
natuur. Ons swakhede, gekombineer met die 
duiwel se invloed, het die hele wêreld tot sonde 
gelei (Openbaring 12:9). Paulus verduidelik 
dat as “god van hierdie wêreld,” Satan, “die 
gedagtes van die ongelowiges verblind sodat 
hulle die lig van die Goeie Nuus nie kan sien 
nie (2 Korintiërs 4:4, Nuwe Lewende Vertaling).

Omdat daar somtyds na ons vleeslike mens- 

like natuur verwys word as ’n sondige natuur, 
het sommige die indruk dat dit slegs ’n pro-
bleem is by sekere mense—die wat sondig. 
Die feit is dat hierdie natuur ’n probleem is vir 
alle mense. Inderdaad, met die uitsondering 
van Jesus Christus, “almal het gesondig en dit 
ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” 
(Romeine 3:23). 

Die apostel Paulus het, terwyl hy ’n paar 
Ou Testamentiese gedeeltes aangehaal het, 
die hele jammerlike geestelike toestand van 
die mensdom op hierdie manier opgesom: 
“Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een 
nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, 
daar is niemand wat God soek nie. Hulle het 
almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar 
is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie 
een nie. Hul keel is ’n oop graf, met hul tonge 
pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder 
hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en 
bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed 
te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle 
paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. 
Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie” 
(Romeine 3:10-18).

Satan se invloed op die ganse mensdom

Paulus herinner die getroue dissipels van 
Christus daaraan dat “julle tevore gewandel 
het volgens die loop van hierdie wêreld, vol-
gens die owerste van die mag van die lug van 
die gees wat nou in die kinders van die onge-
hoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook 
vroeër gewandel het in die begeerlikhede van 
ons vlees toe ons die wil van die vlees en van 
die sinne gedoen het; en ons was van nature 
kinders van die toorn net soos ook die ander” 
(Efesiërs 2:2-3). Dit toon dat Satan selfs 
korrupte en sondige gemoedstoestande en 
houdings aan die menslike verstand “uitsaai.”

Net so kragtig soos sy invloed is, moet ons 
ook verstaan dat die duiwel niemand kan for-
seer om te sondig nie. Hy verlei ons mettertyd 
deur ons vleeslike swakhede en verkeerde 
denkwyse. Kom ons kyk na sommige maniere 
waarop ons maklik deur Satan gemanipuleer 
kan word.

Eerstens kry ons selfsugtige, vleeslike be- 
geertes ons dikwels in die moeilikheid: “En 
die werke van die vlees is openbaar, naam-
lik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebon-
denheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, 
jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, 
partyskap, afguns, moord, dronkenskap, bras-
sery en dergelike dinge, waarvan ek julle 
vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die 
wat sulke dinge doen, die koninkryk van God 
nie sal beërwe nie (Galasiërs 5:19-21).

Paulus beskryf die effek wat korrupte 
begeertes op die menslike natuur het, baie 
grafies: “Daarom het God hulle ook in die 
begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan 
onreinheid, om hulle liggame ondermekaar te 
onteer … en omdat hulle dit nie die moeite 
werd geag het om God in erkentenis te hou 
nie, het God hulle oorgegee aan ’n slegte 
gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: 
hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, 
hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; 

“vol nydigheid, moord, twis, bedorg, 
kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, 
haters van God, geweldenaars, trotsaards, 
grootpraters, uitvinders van slegte dinge, 
ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, 
ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, 
onbarmhartig, mense wat—al ken hulle die 
verordening van God goed, dat die wat sulke 
dinge doen, die dood verdien—dié dinge nie 
alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeu-
ring skenk aan die wat dit doen” (Romeine 
1:24, 28-32).

Tweedens, ons ingewortelde slinksheid, 
insluitend self-bedrog, is ’n groot swakheid 
van die vleeslike verstand. “Bedrieglik is die 
hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan 
dit ken?” (Jeremia 17:9). 

Onderhewig aan Satan se invloed, kyk ons  
natuurlik vir maniere om ons wellus, ons son- 
dige begeertes, en die gedrag wat daaruit 
voortspruit, te regverdig. Ons mislei onsself 
deur te glo dat, aangesien ons begeertes na- 
tuurlik is, hulle tog nie so sleg is nie. Maar God 
se Woord herinner ons daaraan dat “Daar is 
’n weg wat vir ’n mens reg lyk, maar die einde 
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nie. Christus het gewys dat sonde nie net ons fisiese dade insluit nie, maar 
ons gedagtes en gesindheid.

Ons moet besef dat sonde in die verstand begin. Wanneer ons toelaat 
dat bose gedagtes in ons gemoed ingaan en daar bly, kan dit uiteindelik in 
aksie oorgaan en tot sonde lei. Ons is wat ons dink (Spreuke 23:7).

Ons moet nie ons gewete skend nie

God se doel is om geestelik volwasse, goddelike karakter in ons te bou 
oor die verloop van hierdie lewe en ons meer soos wat Hy is, te maak 
(Matteus 5:48). Ons het ons deel om hierdie karakter te bou deur getrou te 
bly aan dit wat reg is ten spyte van die trekkrag na die teendeel. Ons moet 
die versoeking weerstaan om dinge te doen wat ons weet ons nie moet doen 
nie. Ons moet glo dat God ons die krag sal gee om enige beproewinge te 
verduur wat ons in hierdie lewe sal teëkom. 

Maar wanneer ons toegee, breek ons die karakter, wat God ons help  
om te bou, af. Ons gee toe. En elke keer as ons toegee, vind ons dit baie 
moeiliker om die volgende versoeking te weerstaan. Om getrou te bly is  
’n noodsaaklike deel van ons karakterontwikkeling.

As ons een keer met iets wegkom vind ons dit makliker om dit weer 
’n volgende keer te probeer. Kompromie groei soos ’n kanker. Dit begin 
stadig en versprei dan. Voordat ons dit besef, kan ons onsself in ernstige 
geestelike gevaar bevind, in ’n geveg vir ons geestelike lewens.

Kompromie is nie net ’n kwessie van die oortreding van duidelike uitge-
spelde Skriftuurlike standaarde nie. Ons gee ook in wanneer ons iets doen 
wat ons dink ons nie moet doen nie—al is dit self nie eintlik ’n sonde nie. 
Wat dit verkeerd maak, ’n sonde, is in hierdie geval die gesindheid, aange-
sien God vereis dat ons ’n ingesteldheid het oor versigtige gehoorsaamheid 
en ’n begeerte om Hom te behaag.

Dit is selfs verkeerd om iets te doen as ons net dink dat dit verkeerd kan 
wees. Ons moet seker maak dat wat ook al ons doen, aanvaarbaar is of 
nie. Daarom se God vir ons “alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde” 
(Romeine 14:23). As ons optrede strydig is met wat ons glo reg is, sondig 

ons. Ons moet versigtig wees om nie ons gewete te skend nie (1 Petrus 
3:15-16).

Ons moet seker wees dat wat ons doen, in geloof en vertroue gedoen 
word, dat dit reg en aanvaarbaar is vir God—of ons moet dit nie doen nie. 
Ons motiewe moet reg wees en ons gewete skoon in alles wat ons doen. 
Daarom is dit noodsaaklik dat ons ons gewete opvoed sodat dit in ooreen- 
stemming is met God se Woord, die Bybel. Ons natuurlike verstand is nie 
in staat om reg van verkeerd te onderskei nie (Jeremia 10:23). Daarom moet 
ons eers God se weë, wat reg en verkeerd definieer, leer (Hebreërs 5:14). 

God wil hê ons moet binne die grense en standaarde wat Hy vir ons 
gestel het leef en ons waardes, houdings, gedagtes en optrede so te ver-
ander dat dit ooreenkom met Sy standaarde. Die proses van bekering kan 
eenvoudig gedefinieer word as, om God toe te laat om in ons te werk om 
ons standaarde, waardes en gedagtes te vervang met God se standaarde, 
waardes en gedagtes.

Sonde kan selfs wees wat ons nie doen nie

Die Bybel vertel ons dat ons kan sondig deur die dinge wat ons doen. 
Maar ons kan ook sondig deur die dinge wat ons nie doen nie.

Jakobus 4:17 verduidelik: “Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen  
nie, vir hom is dit sonde.” Hierdie vers vertel ons dat sommige oortredings 
sondes van versuim insluit. Jakobus vertel ons dat as ons weet om goed te  
doen, en ons erken dat ons sekere dinge moet doen, maar dit nie doen nie,  
is daardie nalating sonde. Ons skiet tekort van wat ons weet ons moet doen.

Die vier Evangelies is gevul met voorbeelde van hierdie soort sonde. 
Jesus het dikwels gebots met mense wat ywerig was oor die streng letter-
like gehoorsaamheid aan God se wette, maar wat nooit besef het dat God 
meer van ons verwag as net die voldoening van minimum standaarde van 
gedrag nie.

Tydens Christus se tyd het die Fariseërs gedetailleerde lyste saamgestel 
van wat hulle beskou het as wettige gedrag op die Sabbat. Hulle was ywe- 
rig oor die tiendes—om ’n tiende van die inkomste aan God te betaal—tot 

Wat is Sonde?

daarvan is weë van die dood” (Spreuke 14:12; 
16:25). Die dood is die eindresultaat van ’n 
verkeerde manier van lewe (Romeine 6:23).

Derdens, onder die invloed van die duiwel 
het ons die neiging ontwikkel om gebelg te 
voel teenoor reëls, selfs God se reëls, omdat 
ons selfsugtige begeertes daardeur beperk 
word. Paulus verduidelik: “Want die wat 
vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die 

wat geestelik is geestelike dinge. Want wat 
die vlees bedink, is die dood, maar wat die 
Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die 
vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit 
onderwerp hom nie aan die wet van God nie, 
want dit kan ook nie. En die wat in die vlees 
is, kan God nie behaag nie” (Romeine 8:5-8).

Ons sien uit hierdie, en ander gedeeltes, dat 
Satan ’n kragtige bedrieër en manipuleerder is 

en hy trek voordeel uit ons selfgerigte natuur 
deur ons te oorreed om nog meer aan ons 
menslike drange en begeertes toe te gee as 
wat ons normaalweg sou doen. Maar ons 
speel ook ’n rol hierin. Sonder die positiewe 
invloed van God se Gees, is ons primêre nei-
ging om onsself te dien en om God se Bybelse 
instruksies te weerstaan.

Daarom waarsku Paulus: “Want as julle 

na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as 
julle deur die Gees die werke van die liggaam 
doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat 
deur die Gees van God gelei word, dié is die 
kinders van God” (Romeine 8:13-14). Ons het 
die leiding van God se Gees nodig om ons te 
help om ’n goddelike natuur te ontwikkel en 
vry te wees van die selfsugtige natuur wat ons 
ontwikkel het onder Satan se invloed.
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die laaste saadjie van graan of speserye. Hulle het ure bestee om die wet 
te bestudeer, het gevas en gebid. Tog het Christus hulle “blinde leiers”, 
“geveinsdes” en “slange” genoem. Hoekom?

Hierdie mense het eenvoudig nie die bedoeling van God se wet verstaan 
nie. Hulle het baie moeite gedoen om nie sondes te pleeg nie maar hulle 
het so baie gekonsentreer in hierdie stryd dat hulle misluk het om baie van 
die groter, selfs meer belangrike beginsels van die wet toe te pas (Matteus 
23:23; Hebreërs 5:12).

Kyk na die konflikte wat hulle met Jesus gehad het. Hul grootste menings- 
verskille was dikwels oor die Sabbat. Hulle was ontsteld omdat Christus  
mense op die Sabbat genees het. Volgens hulle leëring kon ’n mens me- 
diese hulp of behandeling op die Sabbat verskaf slegs indien die situasie 
onmiddellik lewensgevaarlik was. Dus, toe Jesus wonderwerke op die Sab-
bat gedoen het—mense genees het wat jare lank kreupel of siek was—was 
hulle woedend vir Jesus in plaas van blydskap vir diegene wat genees was.

Die Fariseërs was blind vir die goeie dade wat Jesus gedoen het. Hy het 
liefde, deernis en barmhartigheid, wat die grondslag van God se wette is, 
getoon. Hy het die ellende van mense wat jare lank gely het, verlig. Dat 
Jesus hierdie dade van genade op die Sabbat uitgevoer het is ’n bewys dat 
die uitvoering van sulke dade nie ’n verbreking van die Sabbat is nie.

Dit was as gevolg van die Fariseërs se opsetlike geestelike blindheid  
vir die werklike doel van die wet—en hul vyandigheid en dus ook die ver- 
breking van die beginsel van die wet—dat Christus hulle geveinsdes en 
slange genoem het.

Wat ons is moet verander

Soms kan ons dieselfde foute as die Fariseërs maak. Ons kan soveel 
konsentreer op ’n spesifieke aspek van God se wet dat ons die doel daar-
van, besorgdheid en liefde vir ander, uit die oog verloor.

Dit is maklik om te dink dat om bloot die verbreking van die letter van 
God se wet te vermy al is wat van ons verlang word. Maar wat het Jesus 
gesê? “So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê 
dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons 
verplig was om te doen” (Lukas 17:10).

Ons behaag God net as ons die volstrekte minimum van die letter van 
Sy wet oorskry. Net ’n paar dae voor Sy kruisiging het Jesus op hierdie be- 
ginsel uitgebrei: “En wanneer die Seun van die mens in Sy heerlikheid kom  
… en voor Hom sal al die nasies versamel word … Dan sal die Koning vir 
die wat aan Sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf 
die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. 
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 Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U 

honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons 
U ’n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee? En wan-
neer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom? En die 
Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover 
julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van 

My, het julle dit aan My gedoen.
“Dan sal Hy ook vir dié aan 

sy linkerhand sê: 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 … En hulle [die wat nie hierdie 
gedoen het nie] sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges [die 
wat hierdie dinge gedoen het] in die ewige lewe” (Matteus 25:31-43, 46).

Jesus het hierdie punt geïllustreer met ander voorbeelde. Sy gelykenis 
van Lasarus en die ryk man (Lukas 16:19-31) is ’n uitstekende voorbeeld 
van ’n sonde van versuim. Die ryk man het nie aandag gegee aan ’n arme 
bedelaar nie, ’n man wat absoluut van geen waarde was in die ryk man se 
besige lewe nie, maar wat vir God van baie waarde was. 

Nog ’n ryk man het sy skure vol indrukwekkende proviand gevul en 
nagelaat om ’n helpende hand aan die behoeftiges uit te reik (Lukas 12:16-
21). Hierdie man het skatte vir homself opgeberg en sy pakhuise gevul met 
veel meer as wat hy moontlik kon gebruik terwyl hy geen ag aan ander 
gegee het nie—nog ’n sonde van versuim.

Daar is baie geleenthede vir ons om die goeie, wat ons weet ons moet 
doen, te doen. Ons kan begin met ons onmiddellike families deur hulle 
sterk, warm en liefdevol te maak en bemoedigende bronne van onder- 
steuning vir alle familielede te wees. 

Wat is Sonde?

Hierdie soort van gebelgde en nydige houding stel ons in 
gevaar van die ewige dood, nie net fisiese steniging nie. 
Christus het gewys dat sonde nie net ons fisiese dade insluit 
nie, maar ons gedagtes en gesindheid.
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Ons het ook baie geleenthede buite ons gesinne. God se Woord vertel 
ons in Jakobus 1:27 dat suiwer godsdiens “weeskinders en weduwees in 
hulle swaarkry versorg, en dat ons nie toelaat dat die wêreld ons besmet 
nie” (Nuwe Lewende Vertaling).

God wil hê ons moet meer medelydend wees, mense moet liefhê en Sy 
lewenswyse weergee. Hy wil hê ons moet meer soos Jesus van Nasaret 
word wie Sy lewe as ’n offer vir die hele mensdom gegee het. Daar is baie 
geleenthede vir ons om liefde te gee, ander aan te moedig, te versterk en 
ook liefde vir behoeftiges te wys. Wanneer ons hierdie dinge doen, doen 
ons goeie werke—ons offer ons tyd en energie op vir die welsyn en voor-
deel van ander.

Verstaan waarom ons sondig

Noudat ons gesien het hoe die Bybel sonde definieer—deur wat ons 
doen en versuim om te doen—kom ons ondersoek nog ’n belangrike vraag: 

Hoekom sondig ons?
Die apostel Paulus het die frustrasie wat ons almal met sonde het, wel-

sprekend uitgespreek: “Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit 
doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek” (Romeine 7:15).

Omdat Paulus menslik was, het hy net soos ons uitgeroep: “En as ek 
doen wat ek nie wil nie … is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die 
sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees,  
niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed  
te doen, dit vind ek nie” (verse 16-18).

Soos Paulus opgemerk het, het ons slegs beperkte natuurlike vermoë om 
behoorlik te konformeer na die standaarde en waardes wat God in Sy wet 
definieer.

Jesus het verduidelik dat ons gewillig mag wees—’n begeerte het—om 
te doen wat reg is, maar ons misluk omdat ons vlees swak is en vatbaar is 
vir versoeking. “Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees 

Is Sonde Regtig so Erg?
Een van die fundamentele beginsels van die 

Bybel help ons om te verstaan waarom God 
wil hê dat ons moet ophou sondig en na Hom 
toe keer. Daardie basiese beginsel is, ons maai 
wat ons saai!

Paulus stel dit so: “Moenie dwaal nie; God 
laat Hom nie bespot nie; want net wat die 
mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy 
vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar 
hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die 
ewige lewe maai” (Galasiërs 6:7-8). Van die 
mensdom as geheel, verduidelik hy: “Ver-
woesting en ellende is in hulle paaie, en die 
weg van vrede ken hulle nie” (Romeine 3:16-
17; vergelyk dit met Jesaja 59:7-8).

Sonde—ongehoorsaam aan God—lei tot 
lyding en pyn. God haat sondige houdings 
en dade (Spreuke 8:13) weens hul aaklige 
gevolge. Sonde lei tot gebroke verhoudings, 
geweld en ellende. Dit skei ons van God  
(Jesaja 59:1-2).

Die uiterste selfsugtigheid wat agter sondes 
skuil, wat onbedagsaamheid teenoor ander 
insluit en selfs onmenslik is, word duidelik 
beskryf in Spreuke 1:

“My seun, as die sondaars jou wil verlei, 
moet jy nie inwillig nie; as hulle sê: Gaan saam 

met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die 
onskuldige voorlê sonder oorsaak, laat ons 
hulle lewendig verslind soos die doderyk en 
die gesondes soos die wat in die kuil neerdaal; 
allerhande kosbare goed sal ons vind, ons 
huise sal ons vol maak met buit; jy sal jou lot 
onder ons werp, ons sal almal een beurs hê—

“My seun, gaan nie met hulle saam op die 
weg nie, hou jou voet terug van hulle pad; 
want hulle voete hardloop na die kwaad 
en haas hulle om bloed te vergiet; want die 
net word tevergeefs uitgesprei voor die oë 
van allerhande voëls; so loer hulle op hul eie 
bloed, hulle lê hulleself voor. So gaan dit met 
almal wat onregverdige wins maak: dit ont-
neem sy besitter die lewe” (Spreuke 1:10-19). 
Of, soos ’n ander vertaling die einde van vers 
19 vertaal: “Sonde kos hulle hulle lewe” (Die 
Boodskap).

Sonde is soos ’n lokval; wetteloosheid is 
’n strik. Dit kan skadeloos lyk tot die gevolge 
daarvan begin verskyn. Dan is die sondaar 
vasgevang, verstrengel deur sy eie dwaasheid. 
Nie net benadeel sonde ander nie, maar dit 
vernietig die sondaar se karakter en stel sy 
lewe dikwels in gevaar.

Daar bestaan nie so iets soos onskadelike 

sonde nie. Uiteindelik maak sonde almal ’n 
verloorder. Lees Psalm 1vir ’n duidelike les oor 
die vrugte van om volgens God se manier te 
lewe, in teenstelling met die resultaat van ’n 
sondige lewe.

Tog blyk sonde soms baie aanloklik want dit 
bied gereeld tydelike belonings en plesier. Ons 
word voortdurend in die gesig gestaar met 
keuses. Dit is belangrik dat ons die gevolge 
van daardie keuses oorweeg. 

Byvoorbeeld: “Deur die geloof het Moses, 
toe hy grootgeword het, geweier om die seun 
van Farao se dogter genoem te word, omdat 
hy verkies het om liewer sleg behandel te word 
saam met die volk van God as om ’n tyd lank 
die genot van die sonde te hê, en die smaad 
van Christus groter rykdom geag het as die 
skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die 
beloning” (Hebreërs 11:24-26).

Dit is dikwels moeilik om die eindresultaat 
van sonde te sien. Omdat die duiwel die god 
van hierdie wêreld is (2 Korintiërs 4:4), en 
diegene wat sal kies om te sondig beïnvloed 
(Matteus 4:8-10), kan sonde blyk om ’n vin-
nige en sekere pad na plesier en aangename 
dinge te wees.

Maar sulke onregmatige buit kom met ’n 
verborge prys, soos dit duidelik in Psalm 73 
verduidelik word.

“Want ek het die verwaandes beny, die 
goddeloses se voorspoed het ek gesien. Hulle 
spot en praat net kwaad; hooghartig dreig 
hulle met geweld. Hulle lippe laster teen die 
hemel en hulle tonge spog op die aarde … 
Kyk, so is goddelose mense: altyd sorgvry, 
besig om rykdom te vermeerder. Het ek dan 
tevergeefs die kwaad vermy, en my onskuld 
met ’n eed bevestig? Die hele dag lank moes 
ek ly, elke oggend is ek opnuut gestraf …

“Ek het nagedink om dit te verstaan; tog 
was dit vir my moeilike taak, totdat ek inge-
gaan het in die heiligdom van God, en die 
uiteinde gesien het van die goddeloses.

“U plaas hulle op gladde plekke en laat 
hulle verval tot ’n puinhoop. In ’n oogwink 
is hulle vernietig, verslind deur verskrikking. 
Soos ’n droom wat ophou wanneer ’n mens 
wakker word, so verdwyn hulle beeld wanneer 
U ontwaak, o Here ….

“Dié wat ver van U is, sal omkom; dié wat 
ontrou is aan U, vernietig U. Maar wat my be- 
tref, dit is vir my goed om naby God te wees! 
Ek het geskuil by die oppermagtige HERE,  
en sal bly vertel van al u wonders” (verse 3, 
8-20, 27-28, Nuwe Lewende Vertaling).

Geen hoeveelheid van tydelike plesier is die 
huidige en toekomstige gevolge van sonde 
werd nie!
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is wel gewillig, maar die vlees is swak” (Matteus 26:41). Die swakheid van 
die vlees speel ’n belangrike rol om ons te lei tot sonde.

Kom ons laat die Skrif verduidelik waarom ons dikwels afstand doen 
van ons voorneme om nie te sondig nie, en dan ingee vir versoeking.

Jakobus verklaar duidelik dat sonde deur ons selfsugtige begeertes 
voortgebring word want “elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlik-
heid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, 
baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit 
die dood voort” (Jakobus 1:14-15). Ons vlees is nie inherent kwaadwillig 
nie, maar dit is inherent swak. Gevolglik tempteer die selfsugtige trekkrag 
en neigings van ons vlees ons om te sondig.

Paulus het die omvang van die probleem uitgedruk toe hy geskryf 
het: “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie 
dood?” (Romeine 7:24). Paulus se antwoord: “Ek dank God [Redding sal 
kom] deur Jesus Christus, onse Here! So dien ek self dan wel met die 
gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde” (verse 

25-26). Paulus maak dit baie duidelik dat ons sondes kom uit onbeheerde 
begeertes van die vlees.

Wanneer is ’n begeerte ’n euwel?

Is begeerte altyd sleg? Toe Paulus sê: “Want ek weet dat in my, dit wil 
sê in my vlees, niks goeds woon nie” (Romeine 7:18), het hy bedoel dat al 
ons begeertes verkeerd is?

Beslis nie! Hy kon net so akkuraat gesê het: “Ek weet dat daar in my 
vlees niks is wat inherent ’n euwel is nie.”

Die vlees, op sigself, is neutraal ten opsigte van sonde en geregtigheid. 
Trouens, toe God Sy skepping voltooi het, insluitend Adam en Eva met 
hulle liggame wat van vlees gemaak is soos ons s’n, “Toe sien God alles 
wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed” (Genesis 1:31). Niks wat God 
gemaak het is van nature ’n euwel nie. 

Ons eie waarnemings moet bevestig dat die neigings en ander behoeftes 
wat natuurlik aan ons liggame is, goeie en gesonde gevolge het. As ons geen 
begeerte vir kos gehad het nie, sou ons sterf van honger. Maar dieselfde 
begeerte, indien dit nie behoorlik beheer word nie, lei tot oormatigheid en 
vetsug—en kan self tot gevolg hê dat mense van ander steel. Dit is nie die 
natuurlike begeertes of neigings van die vlees wat sondig is nie. Dit is die 
manier waarvolgens ons die begeertes, wat goed of kwaad is, hanteer. 

Sonder begeertes sou ons eentonig en doelloos wees. Begeertes dien as 
motiveringskragte in ons lewens. Daarom het God die vlees geskep met 
meganismes wat begeertes in ons liggame stimuleer.

Ons behoefte aan selfbeheersing

Ons uitdaging is dan om ons begeertes behoorlik te bestuur. God ver-
wag van ons dat ons Sy hulp sal soek en gebruik om daardie begeertes in 
regmatige kanale te lei.

Terwyl hy homself voor Felix, die Romeinse goewerneur, verdedig het, 
het Paulus “(ge)spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekoms- 
tige oordeel” (Handelinge 24:25). Handhawing van selfbeheersing is een 
van die belangrikste punte van die evangelie. Paulus vermaan ons “maak 
geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie” (Romeine 
13:14). Ons moet eerder ons begeertes beheer sodat dit nie sondige begeer-
tes word nie.

Sonde is geneig om ’n domino-effek te hê. Dit versnel. As ’n begeerte 
eers buite beheer raak, begin ’n reeks ander reaksies. Verhoudings met 
God en ander mense word veral geraak. ’n Verkeerde gees ontwikkel. 
Daarom versoek Paulus ons “laat ons ons van alle besoedeling van die 
vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God 
volbring” (2 Korintiërs 7:1).

Wat is Sonde?

Moet ons God se Gebooie  
Gehoorsaam?

Jesus het duidelik gewys dat ons ge- 
hoorsaamheid aan God gehoorsaamheid 

aan die Tien Gebooie moet insluit.
“En daar kom een na Hom en sê vir Hom: 

Goeie Meester, watter goeie ding moet ek 
doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En Hy sê 
vir hom: … Maar as jy in die lewe wil ingaan, 
onderhou die gebooie.

“Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê—dit: Jy 
mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek 
nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse 
getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; 
en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” 
(Matteus 19:16-19).

Gehoorsaamheid aan God begin met die 
aanvaarding van die Tien Gebooie as die 
permanente standaard en grondslag vir ons 
waardes en gedrag. Maar ons gehoorsaam-
heid moet die volle gees van die Tien Gebooie 
insluit.

Jesus het ook gesê: “Moenie dink dat 
Ek gekom het om die wet of die profete te 
ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind 
nie, maar om te vervul [van die Griekse  

pleroo, wat beteken om ‘volledig te vul’]. 
Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die 
hemel en die aarde verbygaan, sal nie een 
jota of een titteltjie van die wet ooit ver- 
bygaan totdat alles gebeur het nie [van ’n 
verskillende Griekse woord, ginomai, wat 
gebruik word in die sin van ‘geskied’].

“Elkeen dus wat een van die minste van 
hierdie gebooie breek en die mense só leer, 
sal die minste genoem word in die koninkryk 
van die hemele; maar elkeen wat dit doen en 
leer, hy sal groot genoem word in die konink- 
ryk van die hemele” (Matteus 5:17-19).

Sonde is die verontagsaming of weiering 
om te doen wat God vir ons sê om te doen. 
Jesus sê vir ons dat Hy geen voorneme gehad 
het om weg te doen met die gebooie van 
God of om dit ongeldig te verklaar nie, en 
dat enigeen wat dit wel aan ander leer in 
ernstige geestelike gevaar is. (Om meer te 
verstaan, vra vir die gratis boekies The Ten 
Commandments en The New Covenant: Does 
it Abolish God’s Law? of kry dit vanaf ons 
webbladsy).
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Die vleeslike verstand

’n Verblinde verstand, verward deur sy selfsugtige “begeerlikheid van 
die vlees” en die “liste van die duiwel” word in die Skrif na verwys as ’n 
“vleeslike verstand”. Paulus skryf: “Want die wat vleeslik is, bedink vlees- 
like dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees 
bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat 
wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie 
aan die wet van God nie, want dit kan ook nie” (Romeine 8:5-7).

Let daarop dat Paulus ’n “vleeslike” verstand beskryf as ’n verstand wat 
vasgestel is op “vleeslike dinge.” 
(Lees gerus “Wat is Verkeerd 
Met Ons Menslike Natuur?” wat 
op bladsy 24 begin.)

Paulus gebruik die analogie 
van slawerny om die graad van  
menslike onderwerping aan die  
trekke van die vlees te beskryf, 
soos dit beïnvloed en gemani-
puleer word deur Satan. “Weet 
julle nie dat aan wie julle julself 

as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diens- 
knegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie—òf van die sonde tot 
die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Maar ons dank God 
dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam 
geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en 
vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtig-
heid” (Romeine 6:16-18).

Om ’n swakheid van die wet teen te werk

God se wet is volmaak (Psalm 19:8). Dit is geestelik, heilig, regverdig 
en goed (Romeine 7:12-14). Maar die apostel Paulus verduidelik dat, alhoe-
wel God se wet definieer wat sonde is (vers 7), dit nie sonde kan voorkom 
nie. Dit gee ons kennis van die swakheid van die vlees, maar dit gee geen 
direkte krag om die vlees daaraan te onderwerp nie.

“Want God het—wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos 
was deur die vlees—deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige 

vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die 
vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die 
vlees wandel nie, maar na die Gees” (Romeine 8:3-4).

Die mag om oor ons vleeslike begeertes en impulse te heers moet van 
God kom deur Sy Gees. “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle 
nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer 
teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, 
sodat julle nie kan doen wat julle wil nie” (Galasiërs 5:16-17).

Vervolgens sal ons sien hoe ons sondes vergewe word sodat ons God se 
Heilige Gees kan ontvang en dan die krag het om die sonde te weerstaan 
en te oorkom.

Wat is Sonde?

D
es

ig
np

ic
s

Paulus gebruik die analogie van slawerny om die graad van 
menslike onderwerping aan die trekke van die vlees te be- 
skryf, soos dit beïnvloed en gemanipuleer word deur Satan.
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Waarom Moet U  
Gedoop Word?

“Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word” (Markus 16:16).

Ware bekering lei ons om onvoorwaardelik ons wil oor te  
gee aan God. Sodra ons tot daardie punt kom, sê Petrus  
die volgende stap is “laat elkeen van julle gedoop word in 
die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes” 

(Handelinge 2:38).
Om met water gedoop te word is een van die Christendom se mees 

antieke gebruike. Dit is nie nutteloos en argaïsies nie en bevat diep sim- 
boliese betekenis.

Om die betekenis van die doop te verstaan, moet ons eers die historiese 
agtergrond ondersoek. The Holman Bible Dictionary verduidelik: “Op 
’n stadium naby die tyd van Jesus het Judaïsme sterk klem op die rituele 
was, om van onreinheid te reinig, begin. Dit kan teruggevoer word na die 
priesterlike bad voordat offeranders geoffer kon word (Levitikus 16:4, 24). 
Waarskynlik kort voor Jesus se tyd, of eietyds saam met Hom, het die Jode 
begin om heidense bekeerlinge te doop, alhoewel besnydenis steeds die 
primêre ritueel gebly het om ingang in Judaïsme te kry” (1991, “Baptism”). 

As gevolg van hierdie presedent het niemand dit vreemd gevind dat 
Jesus of die apostels die behoefte aan doop beklemtoon het nie. Maar, 
benewens die simboliek van reiniging van onsuiwerhede, het die doop ’n 
groter betekenis vir Christus en die apostels gehad?

Slegs ’n begin

Die doop herinner ons aan verskeie diep geestelike waarhede. Dit ver- 
teenwoordig die dood, begrafnis en opstanding—Jesus s’n, sowel as ons 
eie. Om gedoop te word toon dat ons die gestorte bloed van Christus vir 
ons sondes aanvaar en dit beeld die dood van ons vorige lewe in ’n doop-
graf, uit.

Soos Jesus opgewek was as ’n geestelike wese, simboliseer die opstan-
ding uit die graf—deur uit die doopwater te kom—ons nuwe Geesgeleide 
lewe. Ons begrip van die ware betekenis van berou en bekering maak die 
doop veel meer as net ’n simbool; dit word ’n diepgaande lewensverande-
rende gebeurtenis. 

Die doop is nie die einde van die bekeringsproses nie. Dit dui ’n begin 

aan vir ons. In Romeine 6 verwys Paulus na die doop as ’n oproep dat “ons 
ook so in ’n nuwe lewe kan wandel.” In vers 11 verklaar hy dat, eerder as 
om die dood in die gesig te staar, ons nou “lewend is vir God in Christus 
Jesus, onse Here.”

Die doop is ’n uiterlike teken van ’n innerlike verandering van hart en 
verstand. Paulus gebruik hierdie kragtige voorstelling van ’n nuwe lewe 
wat toegewyd is aan gehoorsaamheid en geloof in Christus en die Vader in 
Kolossense 3:9-10: “Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met 
sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe 

word tot kennis na die beeld van 
sy Skepper.”

Hebreërs 9:14 vertel ons 
dat Jesus se offer, wat ons for-
meel aanvaar met die doop, 
“julle gewete reinig van dooie 
werke om die lewende God te 
dien.” Dit beteken dat ons deur 
bekering en die doop vergifnis 
ontvang en nie meer veroordeel 
moet voel vir ons sondes wat 
ons gepleeg het nie.

Hoe groot is God se vergifnis? Dawid sê vir ons: “Want so hoog as die 
hemel is bo die aarde, so geweldig is Sy goedertierenheid oor die wat Hom 
vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy 
ons oortredinge van ons” (Psalm 103:11-12).

Deur Jesaja vertel God ons: “Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal 
wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol” 
(Jesaja 1:18). Deur Christus se offer, simboliseer die waters van die doop 
die wegspoel van die sonde in ons lewens (Handelinge 22:16) sodat ons 
met ’n skoon gewete vorentoe kan beweeg.

Waarom ons Christus se offerande nodig het

Die Skrif sê vir ons “die loon van die sonde is die dood, maar die gena-
degawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” (Romeine 
6:23). Daardie geskenk van die lewe word aan ons beskikbaar gestel deur 
Christus se offer “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enig-
gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan 

Waarom Moet U Gedoop Word?
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Die doopwater simboliseer die wegspoel van die sonde  
in ons lewens, sodat ons met ’n skoon gewete vorentoe  
kan beweeg.
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nie, maar die ewige lewe kan hê” (Johannes 3:16).
Ons sondes het ons van God geskei (Jesaja 59:2) maar deur Christus se 

dood maak God die deur oop sodat ons met Hom versoen kan word.
Soos Paulus verduidelik: “Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat 

Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal 
ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die 
toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur 
die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat 
ons versoen is” (Romeine 5:8-10).

“Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon 
en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede ge- 
maak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die 
aarde sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd 
was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen in die 

liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en 
onberispelik voor Hom te stel” (Kolossense 1:19-22).

Honderde jare voor Jesus se geboorte het die Skrif verduidelik dat Hy 
doodgemaak sou word as ’n offer vir ons sondes. Jesaja verduidelik die 
toekomstige offer deur die dood van die Messias: “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 Hý óns krank-
hede op Hom geneem, en óns 
smarte—dié het Hy gedra; maar 
óns het Hom gehou vir een wat 
geplaag, deur God geslaan en 
verdruk was. Maar 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 Hom, en 
deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal 
soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die onge-
regtigheid van ons almal op Hom laat neerkom” (Jesaja 53:3-6). 

Paulus verduidelik die verband tussen Christus se dood en ons doop: “Of 
weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood 
gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die 
dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid 
van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel” (Romeine 6:3-4).

Hy gaan voort: “Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekrui-
sig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie 
meer die sonde sou dien nie” (vers 6).

Gekoop met ’n prys

Tot met ons doop beskryf die Bybel ons as verslaaf aan ons selfsugtige 
menslike natuur. Maar, sodra ons gedoop word en ons sondes vergewe is, 
beskou God ons as dienaars van geregtigheid. Ons word verlos—terugge-

Waarom Moet U Gedoop Word?

Hoe die Betekenis en Wyse  
van Doop Verwant is

Wat is die regte manier van doop: be- 
sprinkeling, oorgooi van water, onder-

dompeling of ’n ander tegniek? Soos die 
meeste Bybel woordeboeke wys, is die 
woord wat vertaal is as “doop” die Griekse 
woord baptizo, wat bedoel om “in te dom-
pel” of “onder te dompel”—om heeltemal 
onder te dompel. Die Griekse taal gebruik 
ander woorde vir besprinkeling of die oor-
gooi van water en dit verwys nie een keer na 
die doop nie. 

Al die Bybelse voorbeelde wys dat die 
doop altyd in ’n watermassa wat groot en 
diep genoeg was vir onderdompeling, uit-
gevoer was. Johannes 3:23 sê byvoorbeeld 
Johannes die Doper “was ook besig om te 
doop in Enon naby Salim, omdat daar baie 
water was.” Matteus het aangeteken dat 
toe Jesus gedoop was “het Hy dadelik uit die 
water opgeklim” (Matteus 3:16). 

Alle ander voorbeelde van doop deur 
Christus se dissipels wat in die Skrif ge- 
noem word volg hierdie patroon. Ons lees 
in Handelinge 8:38 “hulle twee het in die 
water gegaan, en Filippus het hom gedoop” 
(Nuwe Lewende Vertaling). Daar is geen 
Bybelse voorbeeld van enige ander vorm van 

waterdoop nie.
Ons vind ’n belangrike rede vir onderdom-

peling as die enigste regte vorm van doop. 
In Romeine 6 beskryf Paulus die doop as ’n 
simboliese begrafnis (verse 1-6). Geen ander 
vorm van doop behalwe die volle onder-
dompeling in water kan ’n ware begrafnis 
uitbeeld nie. Die doop verteenwoordig die 
begrawing van die ou self.

Die Skrif wys ons daarop dat die doop 
moet plaasvind in water wat diep genoeg 
is om die nuwe gelowige volkome onder 
die water te dompel. Die doop wat op hier-
die manier gedoen word, is diepgaande in 
betekenis.

Romeine 6 toon aan dat dit nie net die 
begrafnis van ons ou self verteenwoordig 
nie, maar ook ons geloof in die dood, begraf- 
nis en opstanding van Jesus as ons Here 
en Meester. Deur uit die watergraf van die 
doop te kom, is dit ook ’n voorstelling dat 
ons vanaf ’n simboliese dood opstaan tot ’n 
nuwe, bekeerde lewe. Dit verteenwoordig 
ook ons geloof dat, net soos Jesus uit die 
graf opgewek is, so sal God ook ons weer 
lewend maak tot onsterflikheid met die 
wederkoms van Christus. D
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Die profeet Jesaja het oor die toekomstige offerdood van die 
Messias geskryf: “Nogtans het Hý óns krankhede op Hom 
geneem en óns smarte … 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 Hom.”
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koop—van ’n lewe van slawerny aan sonde, om dienaars van God en ware 
geregtigheid te word (Romeine 6:16-19).

Wat by die doop gebeur, is ’n letterlike oordrag van eienaarskap. Ons 
lewens behoort nou aan God. Van nou af maak ons ’n verbintenis om 
aan God te sê, net soos Jesus gedoen het, “nie My wil nie, maar U wil 
geskied” (Lukas 22:42).

Paulus verduidelik dat hierdie oordrag van eienaarskap teen ’n prys ge- 
kom het: “Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam 
en in julle gees wat aan God behoort” (1 Korintiers 6:20).

Petrus spesifiseer hierdie prys: “omdat julle weet dat julle nie deur ver-
ganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel 
wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van 
Christus, soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos” (1 Petrus 1:18-19).

Jesus het die doop beveel

Jesus het die doop seremonie so belangrik beskou dat Hy sy Kerk op- 
drag gegee Het om oor die hele wêreld dissipels, wat die evangelie glo, te 
doop. “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” (Matteus 28:19-20).

Petrus het die noodsaaklikheid van doop na bekering benadruk sodat 
ons die gawe van God se Heilige Gees kan ontvang (Handelinge 2:38).

Die doop is ’n ernstige, lewensveranderende verbintenis. Dit is slegs vir 
diegene wat volwasse genoeg is om die belangrikheid van hul besluit te 
verstaan.

Behalwe in buitengewone gevalle vir sommige in hulle latere tienerjare, 
is kinders eenvoudig nie in staat om so ’n ernstige saak te begryp en ’n 
lewenslange toewyding te maak nie. In elke spesifieke voorbeeld waar die 
doop in die Bybel genoem word, sien ons dat diegene wat gedoop was, oud 
genoeg en volwasse genoeg was om bekering, doop en die erns van hul 
besluit te verstaan (Lees “Ons Moet die Koste Bereken” wat op bladsy 40 
begin). Nêrens kan ons ’n enkele voorbeeld vind van ’n baba of kind wat 
gedoop word nie.

Die waterdoop reinig ons simbolies van ons sondes wat ons in die ver-
lede gedoen het (Handelinge 22:16), maar Jesus Christus laat ons nie alleen 
om die toekoms in die gesig te staar nie. Hy bied ons die kosbare gawe van 

Waarom Moet U Gedoop Word?

Ons toewyding, sê Jesus die Messias, moet 
totaal wees: “So kan dan ook niemand van 
julle wat nie afsien van al sy besittings, 
my dissipel wees nie” (vers 33). Die doop 
verteenwoordig ons bewuste, doelbewuste 
toewyding om God bo alles te plaas ongeag 
van die koste.

Die toewyding wat Hy van ons verwag is 
inderdaad groot, maar die beloning is nog 
groter en ons het die belofte van God se hulp: 
“Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat 
nie” (Hebreërs 13:5).

Paulus herinner ons daaraan dat “Hy wat ’n 
goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig 
tot op die dag van Jesus Christus;” (Filippense 
1:6). Ondanks die ontberinge waarmee hy te 
kampe gehad het, het Paulus se fokus gebly 
op “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 Timoteus 4:8).

Hy het geweet dat “die lyding van die 
teenwoordige tyd nie opweeg teen die heer-
likheid wat aan ons geopenbaar sal word nie” 

(Romeine 8:18).
Ons moet die kostes versigtig oorweeg 

voordat ons gedoop word. Sodra ons tot 
bekering kom, Jesus se offer aanvaar, gedoop 
word en God se Heilige Gees ontvang, kan 
ons nie terugdraai nie. Jesus sê vir ons dat 
ons nie moet twyfel oor ons toewyding nie. 
Toe een man getwyfel het of hy vir Hom moet 
volg, het Christus aan hom gesê, “Niemand 
wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe 
kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie” 
(Lukas 9:62).

Die uitdagings en beproewings waarmee 
ons te kampe het is miniskuul in vergelyking 
met die glorieryke toekoms wat God ons aan-
bied. Soos Hebreërs 2:1-3 vir ons sê: “Daarom 
moet ons des te meer ag gee op wat ons 
gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe 
nie. Want as die woord deur engele gespreek, 
onwankelbaar was, en elke oortreding en 
ongehoorsaamheid regverdige vergelding 
ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 
’n groot saligheid veronagsaam wat, nadat 
dit eers deur die Here verkondig is, aan ons 
bevestig is deur die wat dit gehoor het?”

Ons Moet die Koste Bereken

Die doop is die belangrikste verbintenis wat 
ons kan maak. Dit dui op ons bereidwil-

ligheid om ons lewens volledig en geheel en 
al oor te gee aan ons Skepper, om ons ou self 
dood te maak en op te staan uit ’n watergraf 
om ’n nuwe en veranderde lewe te lei.

Aangesien hierdie besluit so ’n groot ver-
bintenis is, sê die Skrif dat ons dit nie ligtelik 
moet opneem nie.

Baie mense was aangetrokke tot Jesus en 
Sy leer en groot menigtes het Hom soms van 
plek tot plek gevolg. Tog het Hy hulle duidelik 
uitgedaag om hulle vlak van verbintenis te 
oorweeg.

“En elkeen wat sy kruis nie dra en agter 
My aan kom nie, kan my dissipel nie wees 
nie. Want wie van julle wat ’n toring wil bou, 
gaan nie eers sit en die kostes bereken of hy 
die middele het om dit uit te voer nie—sodat 
as hy die fondament gelê het en nie in staat 
is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie 
miskien met hom sal begin spot en sê: Hierdie 
man het begin bou en kon nie klaarkry nie.

“Of watter koning wat optrek om teen  
’n ander koning slag te lewer, gaan nie eers 
sit en beraadslaag of hy in staat is om met 
tienduisend die een te ontmoet wat met twin-
tigduisend teen hom kom nie? Anders stuur 
hy ’n gesantskap as die ander een nog ver is, 
en vra vredesvoorwaardes” (Lukas 14:27-32).

Hy het twee voorbeelde gebruik om Sy punt 
te illustreer sodat ons die koste moet bere-
ken—erken en aanvaar die gevolge—van ons 
verbintenis om Hom te volg. Eerstens het Hy 
die voorbeeld gebruik van iemand wat ’n baie 
duur en tydrowerende bouprojek begin. Hy 
het opgemerk dat niemand met so ’n poging 
moet begin sonder om eers vas te stel dat hy 
die verbintenis tot die einde kan nakom nie.

In die tweede voorbeeld vergelyk Hy ons 
toewyding tot ’n besluit om oorlog toe te 
gaan—om ’n lang, uitgereikte stryd te begin 
waar ons herhaaldelik baie swaarkry, terug-
slae en nederlae sal verduur. Is ons bereid 
om onsself daartoe te verbind, ongeag die 
persoonlike opoffering wat dit sal verg?
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die Heilige Gees aan om ons te bemagtig tot ’n lewe van oorkoming en om 
te dien in gehoorsaamheid en geloof.

Hoe God Sy Gees gee

As ons tot bekering kom—met geloof in God en die offerande van 
Christus as betaling vir ons sondes—en ons word gedoop, ontvang ons 
twee geskenke. Een daarvan is vergifnis van ons sondes. Al ons foute van 
die verlede word uitgewis. Ons is heeltemal vergewe. Tweedens ontvang 
ons die beloofde gawe van God se Gees.

Dit gebeur na die doop deur ’n seremonie van die oplegging van die 
hande van een of meer van God se getroue dienaars met die doel om God 
te verteenwoordig in die gee van Sy Heilige Gees (Handelinge 8:14-17).

Die handoplegging word in 
die Skrif beskryf as deel van die 
basis van ’n gelowige se geloof 
en optrede (Hebreërs 6:1-2). Hier-
die seremonie, soos die doop, is 
’n belangrike stap in die beke-
ringsproses. Waarom? Omdat die 
meeste voorbeelde in die Nuwe 
Testament wys dat deur die 
handoplegging van Christus se 
dienaars, word God se Gees aan 
nuwe bekeerlinge gegee.

Soos die doop, het die gebruik van hande-oplegging sy historiese oor-
sprong in die Ou Testament. In antieke tye was hierdie seremonie, dikwels 
gepaard met die gesalf van olie, gebruik om mense af te sonder vir die 
amp van koning of priester. Dit was ook soms gebruik om offerande en 
ander dinge vir heilige gebruik af te sonder. Net so dui die handoplegging 
na die doop aan dat die pas gedoopte persoon nou vir God afgesonder is 
vir Sy doel.

Sedert die dae van die apostels het die handoplegging na die doop gedui 
op die oomblik van die ontvangs van die Heilige Gees en die afsondering 
van ’n bekeerling as ’n kind van God. Dit is net deur die gawe van God 
se Gees dat ons goddelike geloof en gehoorsaamheid kan ontwikkel. Die 
praktyk van die oplegging van hande vir die ontvangs van God se Gees 

word genoem in Handelinge 8:17, 19:6 en 2 Timoteus 1:6. 
Wanneer ons die Gees van God ontvang, begin ons ’n nuwe lewe van 

geestelike groei, om ons selfsugtige menslike natuur deur God se godde- 
like natuur te vervang. Die doop dui daarop dat ons as kinders van God 
afgesonder is. Die resultaat is geestelike leiding en direksie deur die Gees 
van God wat in ons woon, wat ons na die Koninkryk van God lei.

Glo u dat God u lei tot ’n begrip van Hom en Sy Woord? As die ant-
woord ja is, moet u dit ernstig oorweeg om op die stappe wat God vir u 
aandui, te reageer.

’n Mens moet gedoop word deur ’n ware leraar van Jesus Christus, 
iemand wat God vrees en Sy wette gehoorsaam. Paulus het geskryf: “Hoe 
kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan 
hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor 
sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word 
nie?” (Romeine 10:14-15).

Die United Church of God het vandag leraars in die meeste dele van  
die wêreld wat opgelei is om diegene wat tot God kom in ware bekering, 
raad te gee en te doop. As u voel dat God u roep en u wil graag met een 
van God se dienaars gesels, kontak ons gerus en ’n leraar, naaste aan u,  
sal u kontak. 

Na die doop begin God ons lewens verander deur die krag van Sy Gees. 
Kom ons ondersoek nou die rol wat God se Gees in ’n Christen se lewe 
speel na die doop.

Waarom Moet U Gedoop Word?
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Sedert die dae van die apostels het die handoplegging na 
die doop gedui op die oomblik van die ontvangs van die 
Heilige Gees en die afsondering van ’n bekeerling as ’n kind 
van God.
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Die Heilige Gees: 
God se Trans- 

formerende Gees
“Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle 
deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle 

lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is 
kinders van God” (Romeine 8:13-14).

Niemand van ons kan ons sondes en tekortkominge oorkom son-
der God se hulp nie. Selfs al kan ons deur ons eie wil ons aksies 
verander, kan slegs God ons harte verander.

Daarom het Paulus ’n beroep op lidmate van die kerk in 
Rome gedoen: “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar 
word verander deur die vernuwing van julle gemoed” (Romeine 12:1-2), 
deur die krag van God se Gees.

Vroeër in hierdie brief, in hoofstuk 8, help hy ons om te verstaan hoe 
die Heilige Gees in die lewe van ’n Christen werk. In vers 14 skryf hy 
“Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van 
God.” Hier sien ons dat om as ’n kind van God beskou te word, moet ons 
deur die Gees van God gelei word.

Hy gaan met dieselfde gedagte voort in vers 9. Hier verklaar Paulus 
dogmaties dat as u nie die Gees van God in u het nie, “dié behoort nie aan 
Hom nie.” Dit is daarom noodsaaklik dat ons tot bekering kom en gedoop 
word—sodat ons ons lewens oor kan gee aan God en die gawe van Sy 
Gees kan ontvang.

Paulus skryf elders “Christus leef in julle” as u ’n Christen is (Kolossense 
1:27, Nuwe Lewende Vertaling). Dit is deur die krag en invloed van God se 
Gees dat ons toelaat dat Christus in ons woon.

Nadat hy die Gees van God ontvang het, het Paulus sy nuwe lewensuit-
kyk beskryf: “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar 
Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof 
in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee 
het” (Galasiërs 2:20).

Paulus is in die watergraf van die doop begrawe met Christus en het 
nou ’n lewe geleef wat nie meer sy eie was nie. Hy het sy getransformeerde 
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lewe beskryf as ’n lewe wat Christus toelaat om weer in hom te leef. Dit  
is hoe ons God behaag—deur Sy Seun na te boots. Paulus het ander gelo-
wiges aangespoor “Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is”  
(1 Korintiërs 11:1). Hy sê vir ons: “hierdie gesindheid moet in julle wees 
wat ook in Christus Jesus was” (Filippense 2:5).

Ons kan egter nie deur ons eie pogings daarin slaag om ’n bekeerde 
lewe te leef nie. Ons kan slegs daarin slaag as ons God se krag en hulp 
gebruik. Daarom gaan die eer en die erkenning aan Hom.

Om Christus na te boots, moet ons God vra vir hulp deur Sy Gees, sodat 
ons ons gedagtes, houdings en optrede in ooreenstemming met Syne kan 
bring. Ons moet Sy Gees toelaat om die leidende krag in ons lewens te 
word en sodoende die eienskappe van ’n ware Christen openbaar. Ons moet 
onsself vra of ons waarlik gelei word deur God se Gees, of dit teëstaan. 

Om te verstaan hoe God se Gees in ons werk, moet ons verstaan wat 
God se Gees is. Baie is verward hieroor.

Eerstens, moet ons verstaan dat die Heilige Gees nie ’n afsonderlike 
“persoon” saam met God die Vader en Jesus Christus is, en ’n “Heilige 
Drie-eenheid” vorm nie. Daar is eenvoudig geen Bybelse bewyse om die 
algemene geloof, dat die Heilige Gees ’n afsonderlike persoon saam met 
die Vader en die Seun is, te ondersteun nie. In die Skrif word die Heilige 
Gees meestal beskryf as die krag van God wat werk in ons lewens. Hier-
die krag kom van God, waardeur ons “deur die Gees van God gelei word” 
(Romeine 8:14).

Wat doen God se Heilige Gees vir ons as Christene? Hierdie vraag beïn- 
vloed die kern van ons geloofsoortuigings, want sonder die krag van God 
se Gees kan ons geen ware, noue verhouding met die Vader hê nie en ook 
nie Sy kinders word nie. Dit is deur die Gees wat in ons woon dat ons kin-
ders van God genoem word (Romeine 8:14-17).

Ons moet verstaan wat dit beteken om “deur die Gees van God gelei (te) 
word.” God se Gees dryf ons nie, sleep of stoot ons rond nie; dit lei ons. 
Dit sal ons nie verhinder om te sondig nie, en sal ons ook nie dwing om te 
doen wat reg is nie. Dit lei ons, maar ons moet bereid wees om te volg as 
ons God deur Sy Gees in ons wil laat werk. 

Goddelike hulp deur God se Gees

Hoe lei God se Gees ons? Kom ons kyk na ’n paar maniere. Die Heilige  
Gees hou ons in kontak met God se verstand. God se Gees werk met ons 
verstand. Die apostel Johannes beskryf dit so: “En hy wat Sy gebooie be- 
waar, bly in Hom, en Hy in hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly: 
aan die Gees wat Hy ons gegee het” (1 Johannes 3:24). Deur die Gees van 
God wat Hy ons gee kan ons ten goede deur Hom beïnvloed word. Dit 
staan in skrille kontras met die wêreld rondom ons en ons eie menslike 
natuur wat ons beïnvloed ten gunste van die bose.
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God se Gees help ons ook om die waarheid te verstaan. Toe Jesus die 
apostels belowe het dat Hy die Gees na hulle sal stuur het Hy gesê dat “Hy 
julle in die hele waarheid [sal] lei” Johannes 16:13.

God se Gees inspireer ’n dieper begrip van Sy Woord, Sy plan en Sy 
wil. Soos 1 Korintiërs 2:9-11 vir ons sê: “maar soos geskrywe is: Wat die 
oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opge-
kom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit 

aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, 
ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in ’n mens is 
behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in 
God is nie, behalwe die Gees van God”.

Sonder God se Gees kan niemand God se goddelike uitgesproke woord 
en wil verstaan nie, “want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie ver-
staan nie, omdat dit geestelik beoordeel word” (vers 14).

Die Heilige Gees: God se Transformerende Gees

Is die Heilige Gees ’n Persoon?

Die Skrif praat van die Heilige Gees in baie 
maniere wat demonstreer dat dit nie ’n 

goddelike persoon is nie. Daar word byvoor-
beeld na die Heilige Gees verwys as ’n gawe 
(Handelinge 10:45; 1 Timoteus 4:14). Ons 
word vertel dat dit geblus kan word (1 Tes-
salonisense 5:19), dat dit uitgestort kan word 
(Handelinge 2:17; 10:45), en dat ons daarmee 
gedoop word (Matteus 3:11). Dit moet binne 
ons aangewakker word (2 Timoteus 1:6), en dit 
vernuwe ons ook (Titus 3:5). Hierdie is beslis 
nie eienskappe van ’n persoon nie.

Hierdie Gees word ook “die Heilige Gees 
van die belofte wat die onderpand is van ons 
erfdeel … die Gees van wysheid en openba-
ring” genoem (Efesiërs 1:13-14, 17).

In teenstelling met God die Vader en Jesus 
Christus, wat konsekwent met mense verge-
lyk word in hul vorm en fatsoen, word die 
Heilige Gees net so konsekwent op ’n heel 
ander wyse voorgestel. Dit word beskryf as ’n 
duif (Matteus 3:16; Markus 1:10; Lukas 3:22; 
Johannes 1:32) en as tonge van vuur (Hande-
linge 2:3). Jesus vergelyk dit met “lewende 
water” (Johannes 7:37-39).

Die Evangelies teken verder aan dat die Hei- 
lige Gees nie ’n persoon is nie. In Matteus 
1:20 lees ons dat Jesus deur die Heilige Gees  
verwek is. Tog het Christus gedurig vir die 
Vader gebid en Hom, en nie die Heilige Gees  
nie, aangespreek as Sy Vader (Matteus 10:32,  
33; 11:25-27; 12:50; 15:13; 16:17, 27; 18:10, 
35). Nooit stel Hy die Heilige Gees voor as Sy 
Vader nie.

Jesus het ook nie van die Heilige Gees as ’n 
derde goddelike persoon gepraat nie; in plaas 

daarvan het Hy net van die verhouding tussen 
God die Vader en Homself gepraat (Matteus 
26:39; Markus 13:32; 15:34; Johannes 5:18, 
22; 8:16, 18; 10:30; 13:3; 17:11).

As die godheid ’n Drie-eenheid was, dan 
sou die apostel Paulus dit sekerlik verstaan 
en beklemtoon het in sy leer. Tog vind ons 
nie so ’n konsep in sy geskrifte nie. Paulus se 
normale begroeting in sy briewe aan die kerke 
sowel as die individue aan wie hy geskryf het, 
is: “Mag die genade en vrede van God ons 
Vader en die Here Jesus Christus met julle 
wees.” Daar is geen sprake van die Heilige 
Gees nie.

Dieselfde begroeting, met slegs geringe 
variasies, verskyn in elke brief van Paulus: 
Romeine 1:7; 1 Korintiërs 1:3; 2 Korintiërs 
1:2; Galasiërs 1:3; Efesiërs 1:2; Filippense 1:2; 
Kolossense 1:2; 1 Tessalonisense 1:1; 2 Tes-
salonisense 1:2; 1 Timoteus 1:2; 2 Timoteus 
1:2; Titus 1:4; en Filemon 3. Die Heilige Gees 
word altyd buite hierdie begroeting gelaat—
’n ongelooflike oorsig as die Heilige Gees 
inderdaad ’n persoon was wat gelyk is aan 
God en Jesus.

Dit is selfs meer verbasend as ons daaraan 
dink dat die kerke waarvoor Paulus geskryf 
het baie heidense lede gehad het met polite-
istiese agtergronde wat voorheen talle gode 
aanbid het. Die briewe van Paulus teken geen 
poging aan om die Drie-eenheid, of die Heilige 
Gees as ’n goddelike persoon, gelykstaande 
aan God die Vader en Jesus Christus, te ver-
duidelik nie.

Die apostel Paulus stel dit duidelik dat 
“daar is vir ons maar een God, die Vader uit 

wie alles is, … en een Here Jesus Christus 
deur wie alles is” (1 Korintiërs 8:6). Hy maak 
geen melding van die Heilige Gees as ’n god-
delike persoon nie.

Die laaste boek van die Bybel (en die laaste 
om geskryf te word) beskryf “’n nuwe hemel 
en ’n nuwe aarde” (Openbaring 21:1) en “die 
tabernakel van God is by die mense, en Hy sal 
by hulle woon” (vers 3). Jesus Christus, “die 
Lam,” is ook daar (vers 22). Die Heilige Gees is 
egter weer uitdruklik nie genoem nie—nog ’n 
ondenkbare oorsig as hierdie Gees die derde 
persoon van ’n Drie-eenheid is.

“God is Gees” (Johannes 4:24)—dit is, Hy 
bestaan daaruit. En dit vloei ook van Hom af.

Die Gees wat uit God voortkom, die Heilige 
Gees, word deur ’n engel beskryf as “die krag 
van die Allerhoogste” (Lukas 1:35). Dit is die-
selfde krag wat ons direk van God kan ontvang.

Baie ander skrifture toon ook die verband 
tussen die Heilige Gees en die krag van God 
aan. Paulus het Timoteus byvoorbeeld daar-
aan herinner dat “God het ons nie ’n gees van 
vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en 
liefde en selfbeheersing” (2 Timoteus 1:7; sien 
ook Sagaria 4:6; Miga 3:8).

Lukas 4:14 meld dat Jesus Christus Sy bedie-
ning begin het “in die krag van die Gees.” 

Terwyl Hy gepraat het van die Heilige Gees 
wat aan Sy volgeling na Sy dood gegee sou 
word, het Jesus vir hulle gesê: “Julle sal krag 
ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle 
kom” (Handelinge 1:8).

Petrus vertel “hoe God Hom gesalf het met 
die Heilige Gees en met krag. Hy [Jesus] het 
die land deurgegaan, goed gedoen en almal 
genees wat onder die mag van die duiwel 
was, omdat God met Hom was” (Handelinge 

10:38). Die Heilige Gees is hier geassosieer 
met die krag waardeur God by Hom was—die 
krag waardeur Jesus Christus kragtige won-
derwerke gedurende die tyd van Sy fisiese 
aardse bediening gedoen het. Die Heilige 
Gees is die ware teenwoordigheid van God 
se krag wat aktief werk in Sy knegte (Psalm 
51:12; 139:7).

Paulus spreek sy begeerte uit dat kerklid-
mate sou “oorvloedig kan wees in die hoop 
deur die krag van die Heilige Gees,” in dieselfde 
manier wat Jesus deur hom gewerk het “deur 
die krag van tekens en wonder, deur die krag 
van die Gees van God” (Romeine 15:13, 19).

Hierdie Gees bemagtig Christene om ’n 
lewe van groei en oorkoming te lei, ’n transfor-
masie van hulle lewens om soos Jesus Christus 
te word. 

Wanneer na die Heilige Gees verwys word 
in persoonlike voornaamwoorde soos “hy” of 
“homself” in die Skriftuur, bewys dit nie dat 
die Heilige Gees ’n persoon is nie. Die vertalers 
was beïnvloed deur hul geloof in die Heilige 
Gees as ’n derde persoon in die Drie-eenheid 
en het oor die algemeen voornaamwoorde 
gebruik wat verwys het na die Heilige Gees as 
persoonlik en manlik, eerder as neutraal.

Vertalers van latere weergawes van die 
Bybel, ook vanuit die uitgangspunt van die

Drie-eenheid, het ’n stap verder gegaan 
en amper alle verwysings na die Heilige Gees 
as manlik vertaal. Dus word daar na God 
se Gees byna altyd verkeerdelik verwys met 
sulke persoonlike voornaamwoorde soos “hy” 
of “hom”.

Vir meer oor hierdie onderwerp, vra gerus 
vir ons gratis boekie Is God a Trinity? of laai  
dit vanaf ons webbladsy af.
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Die Heilige Gees maak dit moontlik om sonde te oorwin. Niks is te moei 
lik vir ons met die krag van God wat in ons lewens werk nie. Romeine 8:26 
sê vir ons dat God se Gees ons help in ons swakhede. Paulus, wat die brief 
aan die Romeine geskryf het, praat met ons almal as hy sê: “Ek is tot alles 

in staat deur Christus wat my krag gee” (Filippense 4:13).
 Jesus belowe Christene: “By God is alle dinge moontlik” (Matteus 

19:26; Markus 10:27). Die Christelike lewe is een van oorwinning. Ons 
moet besef dat God nie wil hê dat ons moet bly soos ons was toe Hy ons 
geroep het nie. In plaas daarvan, moet ons, soos ons vroeër gelees het, 
“En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander 
deur die vernuwing van julle gemoed” (Romeine 12:2). Christenskap is ’n 
leeftyd van oorwinning en groei—van transformasie van ons gedagtes en 
verstand om soos Jesus Christus te word (Filippense 2:5).

Die Gees van God oortuig ons gewete en help ons om sonde te sien. 
Jesus het van die Heilige Gees gepraat wat aan Sy volgelinge na Sy dood 
gegee sou word en gesê dat 
dit “die wêreld sal oortuig van 
sonde” (Johannes 16:8). God se 
Gees in ons, wat werk met ons 
gewete, help ons om sonde te 
herken en te vermy. Die skuldge-
voelens wat ons ervaar is eg as 
dit ons aanspoor tot erkenning 
van ons sondes.

Die Heilige Gees lewer god-
delike vrugte in ons. Net soos 
’n appelboom appels produseer, 

lewer God se Gees ’n spesifieke soort vrug in die lewe van ’n Christen. 
Paulus noem die vrug wat sigbaar moet wees by diegene wat gelei word 
deur God se Gees as “liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriende-
likheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing” (Galasiërs 
5:22-23). Elke aspek van hierdie vrug is ’n gedetailleerde studie op sigself 
werd, tesame met ’n selfanalise om te bepaal in watter mate hierdie eien- 
skappe sigbaar is in ons lewens. U kan ’n reeks artikels, “The Fruit of the 
Spirit” wat herdruk is, aflaai vanaf ons webwerf (by www.ucg.org.za).

Die apostel Petrus som die proses van groei tot geestelik volwassen-
heid op: “Immers, Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die 
lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur 
Sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes 
geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike 

Die Heilige Gees: God se Transformerende Gees

Waarom kan Teoloë nie die  
Drie-eenheidsleer Verduidelik nie?

Baie mense neem aan dat die Heilige 
Gees, saam met God die Vader en Jesus 

Christus die Seun, die Drie-eenheid vorm, 
soos dit algemeen bekend is. Die leer van 
die Drie-eenheid spreek ’n geloof uit in een 
God wat bestaan uit drie afsonderlike, maar 
gelyke, persone. Is die Heilige Gees waarlik 
’n derde goddelike persoon saam met die 
Vader en Jesus?

Ten spyte van hierdie aanvaarding, verskyn 
die woord Drie-eenheid nêrens in die Bybel 
nie. In werklikheid was dit nie algemeen ge- 
bruik as ’n godsdienstige term tot etlike eeue 
na die laaste Bybelboeke voltooi was nie.

Let op hierdie erkenning in die New Bible 
Dictionary: “Die term ‘Drie-eenheid’ word nie 
in die Bybel gevind nie. Dit is die eerste keer 
deur Tertullian teen die einde van die 2de eeu 
gebruik, maar het wye gangbaarheid ont-
vang [algemene gebruik tydens bespreking] 
en die formele verduideliking het eers in die 
4de en 5de eeue gevolg” (1996, “Trinity,” 
klem bygevoeg).

Die woordeboek verduidelik verder dat “die 
formele leer van die Drie-eenheid was die 
resultaat van verskeie onvoldoende pogings 
om te verduidelik wie en wat die Christelike 
God regtig is … om hierdie probleme te han-
teer, het die Kerkvaders in 325 by die Raad 
van Nicea vergader om ’n ortodokse bybelse 
definisie rakende die goddelike identiteit op 
te stel.” Dit was egter eers in 381, “By die 
Raad van Konstantinopel, [dat] die goddelik-
heid van die Gees bevestig is” (ibid.).

Ons sien dus dat die leer van die Drie-
eenheid nie geformaliseer was tot lank nadat 
die Bybel voltooi was, en die apostels lankal 
dood in hulle grafte was nie. Dit het latere 

teoloë eeue geneem om uit te vind wat hulle 
geglo het in verband met die Heilige Gees.

Die teoloë se verklarings van die Drie-
eenheid leerstelling is geensins duidelik nie. 
A.W. Tozer, in sy boek The Knowledge of the 
Holy, skryf dat die Drie-eenheid ’n “onver-
staanbare misterie” is en “pogings om dit te 
verstaan moet vir ewig futiel bly.” Hy erken 
dat kerke, “sonder om voor te gee om dit te 
verstaan” nietemin voortgegaan het om die 
leerstelling te onderrig (1961, bl. 17-18).

Ungers Bible Dictionary, in sy artikel oor 
die Drie-eenheid, gee toe dat die Trinitariese 
konsep menslik onbegryplik is: “Dit word 
deur almal wat hierdie onderwerp noukeurig 
bestudeer erken dat die Skrifopenbaring ons 
lei in die teenwoordigheid van ’n diep raaisel; 
en dat alle menslike pogings om dit uit te 
druk onvolmaak is” (1966, bl. 1,118). 

Waarom vind selfs diegene wat in die kon-
sep van die Heilige Gees as ’n derde persoon 
van ’n sogenaamde Goddelike drie-eenheid, 
saam met God die Vader en Jesus die Seun 
glo, dit so moeilik om te verduidelik?

Omdat die Bybel dit nie leer nie! Niemand 
kan iets van die Bybel bewys as dit nie Bybels 
is nie. Die Bybel is ons enigste betroubare 
bron van goddelike openbaring en waarheid 
en die Drie-eenheid konsep is eenvoudig nie 
deel van God se openbaring aan die mens-
dom nie.

Die Heilige Gees word in die Bybel beskryf 
as God se goddelike krag in teenstelling met 
’n spesifieke persoon. (Sien “Is die Heilige 
Gees ’n Persoon?” op bladsy 46) Om meer 
hieroor te leer, vra vir ons gratis boekie,  
Is God a Trinity?, of laai dit van ons web-
bladsy af.

Paulus noem die vrug wat sigbaar moet wees by diegene 
wat gelei word deur God se Gees as “liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sag-
moedigheid, selfbeheersing.”
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natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid 
in die wêreld is. En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle 
ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die 
kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by 
die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by 
die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig 
is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van 
onse Here Jesus Christus nie;

“Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig 
en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet 
julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; 
want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan 
julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en 
Saligmaker, Jesus Christus” (2 Petrus 1:3-11).

Die Gees van God troos, bemoedig en help ons. Jesus Christus het be- 
lowe om vir Sy volgelinge ’n “Trooster” (Johannes 14:16) of “’n Raadgewer” 
(Nuwe Lewende Vertaling), te stuur. Ware troos en gerusstelling kom van 
die Gees van God wat in ons woon. Ons hoef nie onnodig bekommerd te 
wees oor wat met ons kan gebeur nie. God se Gees gee ons die verseke-
ring dat wat ook al gebeur, ten goede sal wees “vir hulle wat Hom liefhet, 
hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe” (Romeine 8:28, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Hierdie versekering bied ’n uitkyk op die lewe wat skaars in ons wêreld 
is. Ja, ’n Christen kan ontmoedig raak, maar dit is deur die Heilige Gees 
wat ons kan begin om anders na die lewe te kyk. Soos vroeër opgemerk, is 
vrede ook ’n vrug van God se Gees in die lewe van ’n Christen.

Groei tot Geestelike 
Volwassenheid

“Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking 
aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan” 

(Hebreërs 6:1).

Die korrrekte begrip van die Skriftuurlike waarheid dat die Hei-
lige Gees die krag van God is wat ons lewens kan verander, 
help ons om Sy doel en wil vir ons beter te verstaan.

Paulus het geskryf dat ons “in alles sou opgroei in Hom wat 
die Hoof is, naamlik Christus” (Efesiërs 4:15). Hy het ook gesê: “Broeders, 
moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boos-
heid en wees volwassenes in die verstand” (1 Korintiërs 14:20).

Hierdie groeiproses behels die oormeestering van die vlees en die ver-
vanging daarvan met die karakter van Jesus Christus. Waar begin ons?

Johannes sê vir ons: “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde 
nie, omdat Sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit 
God gebore” (1 Johannes 3:9). Die bekeerde Christen maak nie ’n ge- 
woonte daarvan om te sondig nie. Hy het immers besluit om weg te draai 
van die sonde.

Dit beteken nie dat ons as Christen nooit sal sondig nie (1 Johannes 
1:8), want ons is menslik en onvolmaak en word steeds beïnvloed deur ons 
menslike natuur en die wêreld wat rondom ons agteruitgaan. Die begrip is 
dat ’n Christen nie dit sy gewoonte sal maak om te sondig nie.

Let op hierdie vertaling van 1 Johannes 3:9: “Niemand wat deur God  
Sy kind gemaak is, maak nog ’n gewoonte van die sonde nie. Hoe kan hy? 
God het so iemand mos lewendig gemaak. Ja, uit God self is hy gebore, 
want God is kragtig en sterk. Daarom mag die gedagte om iets te doen 
wat God ongelukkig maak, nie eens by ’n kind van God opkom nie” (Die 
Boodskap).

’n Ware bekeerde Christen sal soms struikel en sondig, maar sy of haar 
lewe sal een wees wat kragtig daarna streef om sonde te vermy. Dit behels 
om te leer om nie net versoeking te weerstaan nie, maar om te vlug van 
omstandighede waar ’n mens getempteer kan word om verkeerd te doen  
(1 Korintiërs 6:18).

In Efesiërs 4 bied Paulus ’n maklik verstaanbare formule aan om sonde 
te oorkom. Hy illustreer die metode met verskeie voorbeelde sodat ons 

Groei tot Geestelike Volwassenheid
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Stel God Voorwaardes op Sy Gawe  
van die Ewige Lewe?

In Efesiërs 2:8-9 verduidelik Paulus “uit ge- 
nade is julle gered, deur die geloof, en dit nie 

uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit 
die werke nie, sodat niemand mag roem nie.”

Die ewige lewe kom as gevolg van God se 
genade. Dit is Sy gawe en is onverdiend van 
ons kant af. Niemand sal ooit kan spog dat 
hy of sy die gawe van die ewige lewe verdien 
het nie.

Maar kan om dinge te doen—of nie dinge 
te doen nie—ons ongeskik maak om daardie 
wonderlike gawe van God te ontvang?

As daar ’n outoriteit is oor hoe om die ewige 
lewe te ontvang, moet dit Jesus Christus  
wees. Hy is immers die Een deur wie ons dit 
ontvang.

In Hebreërs 5:8-9 word Jesus die bewerker 
van ons verlossing genoem: “Hy, al was Hy 
die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat 
Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy 
vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker 
van ewige saligheid geword.”

Aangesien redding ’n gawe van God is, 
wat beteken hierdie gedeelte as dit sê “vir 
almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker 
van ewige saligheid geword” het? As ons iets 
moet doen om God se geskenk van verlossing 
te ontvang, hoe kan dit nog ’n geskenk wees?

Geskenke kan sekere voorwaardes hê

Die feit is dat die Bybel wys dat God sekere 
voorwaardes stel om verlossing te ontvang. 
Sommige voorwaardes stel ons in staat om 
daardie geskenk te ontvang, en ander voor-
waardes diskwalifiseer ons om dit te ontvang.

Om ’n analogie te gebruik, as iemand aan-
bied om vir u ’n R100 noot as ’n geskenk te 
stuur as u vir hom ’n selfgeadresseerde koe-
vert met ’n seël daarop stuur, dan bied hy u ’n 
geskenk aan. As u nie die koevert stuur nie sal 
u nie die geskenk ontvang nie. U mag daaroor 
kla, maar u sal nog steeds nie die geskenk 

ontvang nie omdat u nie die voorwaardes 
nagekom het nie. Aan die ander kant, as u 
die nodige koevert gestuur het en die R100 
noot ontvang het, het u daardie geskenk nie 
verdien nie. U het slegs die voorwaardes wat 
daaraan verbonde was, nagekom. Die feit dat 
voorwaardes daaraan verbonde is maak dit 
nie minder ’n geskenk nie. 

Aangesien Jesus die bewerker van ons ver-
lossing is, kom ons bestudeer van Sy stellings 
wat ons vertel wat ons moet doen om daardie 
geskenk te ontvang.

Wat moet ons doen?

In Matteus 7:21 sê Jesus: “Nie elkeen 
wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die 
koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die 
wil doen van my Vader wat in die hemele is.” 
Jesus het dit duidelik gemaak dat om Hom te 
erken as Here en Meester—om te sê “Here, 
Here!”—nie voldoende is nie. Om die Konin-
kryk te erf, moet ons iets doen. Ons moet die 
wil van die Vader doen, soos Hy dit duidelik 
gestel het. 

Jesus wil hê dat ons moet verstaan dat om 
die ewige lewe te ontvang meer behels as net 
geestelike aanvaarding. Ons oortuiging dat 
Hy ons Verlosser is moet meer wees as net 
’n warm, vertroostende denke of intellektuele 
konsep. Jesus waarsku dat om bloot Sy naam 
aan te roep of Hom te erken as “Here” nie 
genoeg is nie.

Op ’n stadium het ’n ryk jongman vir Jesus 
gevra hoe hy die ewige lewe kon ontvang. 
“Goeie Meester, watter goeie ding moet  
ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?” 
(Matteus 19:16). Christus se antwoord, in 
vers 17, kan sommige mense skok wat glo 
dat gehoorsaamheid aan die wet van God 
onnodig is. Jesus het geantwoord: “Maar as  
jy in die lewe wil ingaan, onderhou die 
gebooie.”

Jesus het nie geantwoord dat niks anders 
nodig is as om net in God, of in Hom, te glo 
nie. Hy het aan die jong man gesê dat hy die 
gebooie moet nakom om van God die gawe 
van die ewige lewe te ontvang.

Soos die apostel Jakobus daarop wys, is 
geloof nutteloos tensy dit gerugsteun word 
deur aksie en gehoorsaamheid: “Jy glo dat 
God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit 
ook, en hulle sidder” (Jakobus 2:19).

Hy gaan voort en verduidelik dat geloof—
om te glo en te vertrou op God—en ge- 
hoorsaamheid hand aan hand gaan: “Maar wil 
jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder 
die werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie 
uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, 
op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die 
geloof saamgewerk het met sy werke en dat 
die geloof volkome geword het uit die werke?” 
(verse 20-22).

Jakobus het dus verduidelik dat werke van 
gehoorsaamheid as ’n gevolg van ons geloof, 
ons verhouding met God handhaaf, en dit lei 
tot groter geloof en gehoorsaamheid, soos 
God vereis.

Die doop en oplegging van hande

Jesus het ’n ander voorwaarde vir God se 
gawe van die ewige lewe in Markus 16:16 
gegee: “Hy wat glo en hom laat doop, sal 
gered word; maar hy wat nie glo nie, sal 
veroordeel word.” Waterdoop—deur volle 
onderdompeling—is ’n simboliese gebaar wat 
die dood van ons ou self voorstel en die begin 
van ’n nuwe lewe om God te dien en om te 
streef om sonde te vermy (Romeine 6:1-23).

Die doop word ook gevolg deur die opleg-
ging van hande wat ons toelaat om God se 
Heilige Gees te ontvang en waarlik aan Hom 
te behoort (Handelinge 8:17; Romeine 8:9). 
Tensy ons ons lewens oorgee aan God deur 
die doop en handoplegging om Sy Gees te 
ontvang soos voorgeskryf, faal ons bewuste-
lik of onbewustelik aan Sy voorvereistes vir 
die ontvangs van Sy geskenk van verlossing. 
Aan diegene wat hierdie en ander duidelike 

Bybelse instruksies opsy skuif, sê Jesus, “En 
wat noem julle My: Here, Here! en doen nie 
wat Ek sê nie?” (Lukas 6:46).

In Matteus 10:22 noem Jesus ’n ander 
voorwaarde wat ons moet nakom om God se 
geskenk van verlossing te ontvang: “Maar wie 
volhard tot die einde toe, hy sal gered word”. 
As ons nie volhard tot die einde nie kan ons 
ons verlossing verloor. Nadat ons onsself 
daartoe verbind het om God te gehoorsaam 
en ons aan Hom oor te gee, moet ons koers-
vas bly en nie terug kyk nie (Lukas 9:62;  
1 Korintiërs 9:27).

Gratis, maar nie goedkoop nie

U het miskien die uitdrukking gehoor: “Red-
ding is gratis, maar dit is nie goedkoop nie.” 
God se geskenk van die lewe aan ons het Jesus 
Christus se lewe geverg. Hy, die enigste Seun 
van God, het gewilliglik Sy lewe gegee sodat 
ons God se wonderlike gawe van die ewige 
lewe kan ontvang.

Maar Hy verwag dat ons ons lewens in ruil 
daarvoor moet oorgee. “As iemand na My 
toe kom en hy haat nie sy vader en moeder 
en vrou en kinders en broers en susters, ja, 
selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel 
nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra 
en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie 
wees nie” (Lukas 14:26-27).

Ons liefde vir, en toewyding aan Jesus  
Christus en God die Vader, moet vir ons 
belangriker wees as enige ander verhouding. 
Elkeen van ons moet bereid wees om sy 
“kruis” te dra, om Jesus getrou te volg selfs 
deur die lewe se moeilikste uitdagings.

Verse 28-33 gaan voort met die gedagte 
en waarsku ons om versigtig te oorweeg dat 
die aanvaarding van die gawe van die ewige 
lewe kom teen die hoogste koste wat ons aan 
kan dink. “So kan dan ook niemand van julle 
wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel 
wees nie” (vers 33).

Soos Jesus Christus Sy lewe vir ons gegee 
het, moet ons bereid wees om ons lewens te 
gee om Hom te volg!
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maklik kan verstaan wat daarby betrokke is. As ons hierdie verse onder-
soek sien ons drie stappe wat ons moet neem om van ’n sondige lewe, na 
’n lewe wat God se werking in en met ons verteenwoordig, oor te gaan.

Die opdrag van Paulus om ons geneigdheid tot sonde te oorkom, is dit: 
“die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te 
gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 
en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware 
geregtigheid en heiligheid” (Efesiërs 4:22-24).

Weg met die oue

Die eerste stap, sê Paulus, is dat ons “die oue mens moet aflê.” Om dit 
te kan doen, moet ons besef dat die ou persoon ons vleeslike, selfsugtige 
geaardheid is, wat vyandig is teenoor God (Romeine 8:7). Die “oue mens” 
waarna Paulus verwys, is beide ons onbekeerde gedagtes en die individuele 
gedagtes en dade van sonde wat daaruit spruit. Soos vroeër bespreek, moet 
ons voormalige self deur die waters van die doop simbolies doodgemaak 
word (Romeine 6:1-4).

Met verloop van tyd kan God wonderwerke verrig om die slegste van 
ons deur die transformerende krag van Sy Gees te verander. Hy kan ons 
bevry van die vele sondes wat ons gevange hou—sondes wat ons dink dat 
ons nooit kan oorkom nie. Ons kan vrygestel word van die boeie wat ons 
verstrik en gevange hou.

Met God se hulp word ons geleidelik bevry van ’n verkeerde manier van 
lewe wat Paulus as slawerny beskryf (Romeine 6:16). Om vry te wees van 
slawerny, sê Paulus vir ons “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, 
naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat 
afgodediens is” (Kolossense 3:5).

As ons die Woord van God bestudeer, selfs nadat ons gedoop en bekeer  
is, sien ons besonderhede van ons menslike natuur soos dit aan ons geopen- 
baar word. Die Skrif help ons om die veranderinge wat ons moet aanbring, 
te identifiseer. Die Woord van God, as ons dit toelaat, sny kragtig en dring 
tot die kern van ons wese deur en “is ’n beoordelaar van die oorlegginge 
en gedagtes van die hart” Hebreërs 4:12).

God se Woord help ons om ons verkeerde gewoontes en gedagtes te 
identifiseer (sien “Waarom Bybelstudie Nodig is om Geestelik te Groei”  
op bladsy 56). Ons kan daarvan wegdraai en goddelike gedagtes dink en 
goddelike werke doen. Maar ons kan dit nie alleen doen nie!

Ons moet die gawe van God se Gees in ons opwek (2 Timoteus 1:6). 
Daardie Gees kan ons elke dag vernuwe en ons nuwe natuur bemagtig vir 
die suksesvolle stryd teen sonde (2 Korintiërs 4:16). Met die hulp van Sy 
Gees kan ons “die werke van die liggaam doodmaak” (Romeine 8:13). 

Sommige struikel in hul stryd teen die sonde wanneer hulle probeer om 
op hulle eie krag, eerder as die krag wat deur God beskikbaar gestel word 

deur Sy Gees, te vertrou. Paulus erken hierdie menslike tekortkoming. 
Hy het die impak van die menslike natuur op ons gedrag goed geken. Hy 
het geskryf, “As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig” 
(Romeine 7:21). Hierdie skriftuur beskryf die stryd van Paulus—en elke 
Christen—tussen sy menslike natuur en sy nuwe goddelike aard.

Dit is deur Jesus wat in ons woon dat ons ’n nuwe, godvrugtige lewe 
kan lei (Galasiërs 2:20). Ons word “verlos van alle ongeregtigheid en vir 
Homself ’n volk as Sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke” (Titus 
2:14). Met God se hulp kan ons oorkom.

Neem die nuwe aan

As ons net daarna streef om van die ou self ontslae te raak, is die proses 
van oorkoming onvolledig. Nou kom die uitdagendste deel. Ons moet, met 
God se hulp, positiewe eienskappe in ons karakter bou wat die teenoorge-
stelde is van die foute wat ons geïdentifiseer het. Soos Paulus verduidelik, 
“en julle met die nuwe mens moet beklee” (Efesiërs 4:24) met al sy godde- 
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’n Hoëpriester Gretig om ons te Help

Die sleutel tot die oplossing van die pro-
bleem van sonde in ons lewens is die 

hulp wat ons deur Jesus Christus ontvang. 
Jesus is nie net gebore om vergifnis vir ons 
vorige sondes moontlik te maak nie, maar 
ook om ons te help om die houvas van die 
sonde te oorwin, die ingegrawe gewoontes 
wat so moeilik is om uit ons lewens te verwy-
der. Hy is ons barmhartige Hoëpriester in die 
hemel wat namens ons by die Vader intree 
(Hebreërs 2:17-18; 8:1-2; 9:11-14; 10:19-23; 
Romeine 8:34).

Soos Johannes verduidelik het, “As ons ons  
sondes bely, Hy is getrou en regverdig om 
ons die sondes te vergewe en ons van alle 
ongeregtigheid te reinig” (1 Johannes 1:9).

Jesus Christus is altyd gereed om ons 
te help om ’n oorwinning oor die sonde te 
behaal: “Want alles wat uit God gebore is, 
oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning 
wat die wêreld oorwin het, naamlik ons 
geloof. Wie anders is dit wat die wêreld 
oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van 
God is?” (1 Johannes 5:4-5).

Die apostel Johannes, terwyl hy ons mens- 
like swakhede erken, spoor ons aan om nie 

in te gee tot die sonde nie: “My kinders, ek 
skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie 
moet sondig nie; en as iemand gesondig het, 
ons het ’n Voorspraak by die Vader, Jesus 
Christus, die Regverdige. En Hy is ’n ver- 
soening vir ons sondes, en nie alleen vir ons 
s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld 
(1 Johannes 2:1-2).

Dit gee ons baie aanmoediging in ons 
daaglikse stryd teen die sonde. Christus 
het dieselfde versoekings beleef en ver-
staan ons situasie ten volle: “Want ons het 
nie ’n hoëpriester wat nie met ons swak-
hede medelye kan hê nie, maar een wat in 
alle opsigte versoek is net soos ons, maar  
sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedig-
heid na die troon van die genade gaan, sodat 
ons barmhartigheid kan verkry en genade 
vind om op die regte tyd gehelp te word” 
(Hebreërs 4:15-16).

Hoe kry ons die hulp? Jesus antwoord: 
“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en 
julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak 
word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy 
wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal 
oopgemaak word (Matteus 7:7-8).
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like eienskappe. Ons moet ons aandag en inspanning vestig op die godde-
like gedrag wat ons wil beoefen.

Ons moet konsentreer op die positiewe om die negatiewe uit te skakel. 
Dit is waar die voorbeelde wat Paulus gebruik so leersaam en behulpsaam 

is: “Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste” 
(vers 25).

Wanneer is ’n leuenaar nie ’n leuenaar nie? Hy hou nie op om ’n leue- 
naar te wees net omdat hy swyg nie. Hy is nog steeds ’n leuenaar tussen 
leuens. Die enigste manier wat ’n leuenaar sy verandering in karakter kan 
demonstreer is “om die waarheid te praat met sy naaste”. 

Hy moet die oue afsit deur die nuwe aan te neem. Wanneer ’n voor-
malige leuenaar gereeld die waarheid begin vertel sal sy ou maniere van 
oneerlikheid en ontwyking begin verkrummel en sterf. Dit is wat gebeur 
wanneer, met die hulp van God se Gees, ons daarna strewe om ons ou 
maniere van leef te oorkom en dit te vervang met God se weë.

Paulus gee nog ’n ander voorbeeld, naamlik diefstal. Wanneer is ’n dief 
nie ’n dief nie? Iemand wat nie op die oomblik iets steel nie, kan ’n dief 
wees “tussen werke”. Die enigste bewys dat ’n dief sy weë verander het, is 
as hy konsekwent begin om die teenoorgestelde te doen.

Diefstal is bloot die daad van onwettig neem. Die teenoorgestelde bena-
dering van ’n selfsugtige, stelende houding is om te gee. Met God se hulp 
kan ’n dief leer om te werk “sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die 
een wat gebrek het” (vers 28).

Vernietigende of opbouende woorde?

Paulus noem nog ’n voorbeeld van die manier waarop ons kommuni-
keer. Ons tong is dikwels ’n akkurate aanduiding van ons oorheersende 
geaardheid, of dit goed of sleg is. Jesus merk op dat “uit die oorvloed van 
die hart praat die mond” (Matteus 12:34). Jakobus vertel dat die tong wat 
nie beheer word nie “die wêreld van ongeregtigheid” is (Jakobus 3:6).

Om stil te bly sodat geen korrupte woord uitglip nie is ’n stap in die 
regte rigting maar om te swyg is nie ’n bewys dat ons geaardheid veran-
der het nie. “Selfs ’n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word” (Spreuke 
17:28). Ons geaardheid sal fundamenteel verander wanneer ons ons tong 
op ’n positiewe manier begin gebruik. “Laat daar geen vuil woord uit julle 
mond uitgaan nie, maar net ’n woord wat goed is vir die nodige stigting, 
sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor” (Efesiërs 4:29).

Om die verkeerde gebruik van spraak te oorkom, moet ons God vra om 
deur die krag van sy Gees vir ons te help om te konsentreer op bemoedi-
ging en die opbouing van ander in plaas daarvan om hulle sleg te sê of  
af te breek. Ons woorde moet spruit uit “’n fontein van lewe” (Spreuke 
10:11). Ons woorde moet “uitgesoekte silwer” wees (Spreuke 10:20). Ons 
moet tot God bid en vra dat ons “woord altyd aangenaam [sal] wees” 
(Kolossense 4:6).

Ons kan ons onedele eienskappe oorkom deur op die regte gedrag te 
konsentreer. Deur hierdie formule toe te pas met die hulp van God se 
Gees, word verandering ’n blywende deel van ons karakter.

Waarom Bybelstudie Nodig is om 
Geestelik te Groei

Paulus het die Christene in Korinte berispe 
vir hul houding en gedrag wat nie gees-

telik was nie (1 Korintiërs 3:1-4). Hy het ver-
duidelik dat hulle probleme deels veroorsaak 
was deur sommige wat te min kennis van 
God se weë het. Hy het geskryf: “Wees nug-
ter op die regte manier, en sondig nie; want 
sommige het geen kennis van God nie. Ek sê 
dit tot julle beskaming” (1 Korintiërs 15:34).

Ons kan God en sy Seun, Jesus Christus, 
nie behoorlik eer en dien tensy ons kennis 
van Sy wil het nie (Romeine 12:2; Kolossense 
4:12; Hebreërs 10:36). Ons verkry daardie 
kennis deur gereeld en ywerig die Bybel te 
bestudeer. Paulus sê, “Lê jou daarop toe om 
jou beproef voor God te stel as ’n werker wat 
hom nie hoef te skaam nie, wat die woord 
van die waarheid reg sny” (2 Timoteus 2:15).

Hy het aan Timoteus verduidelik, “Maar 
bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy ver-
seker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer 
het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte 
ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur 
die geloof in Christus Jesus” (2 Timoteus 
3:14-15).

Waarom is die Skrif noodsaaklik vir ons 
redding? Paulus gaan voort, “Die hele Skrif  
is deur God ingegee en is nuttig tot lering, 
tot weerlegging, tot teregwysing, tot onder-
wysing in die geregtigheid, sodat die mens 
van God volkome kan wees, vir elke goeie 
werk volkome toegerus” (verse 16-17).

Ons leer God se weë deur aandagtig Sy 
instruksies te lees en oor die betekenis daar-
van te besin. Kom ons kyk na die denkwyse 
teenoor God se Woord en Sy wet soos uitge-
druk in Psalm 119:97-104: “Hoe lief het ek 
u wet; dit is my bepeinsing die hele dag. U 

gebooie maak my wyser as my vyande, want 
hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as 
al my leermeesters, want u getuienisse is my 
bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou 
mense, want ek bewaar u bevele. 

“Ek het my voete teruggehou van elke 
verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. 
Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, 
want Ú het my geleer. Hoe soet is u beloftes 
vir my verhemelte, meer as heuning vir my 
mond. Uit u bevele kry ek verstand; daarom 
haat ek elke leuenpad.”

Let op die kritiek teenoor sommige wat 
nie die tyd geneem het om deur ywerige 
studie van Sy woord, God se wil akkuraat te 
onderskei nie.

“Want hoewel julle vanweë die tyd leraars 
behoort te wees, het julle weer nodig dat 
’n mens julle die eerste beginsels van die 
woorde van God moet leer, en julle het weer 
behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. 
Want elkeen wat melk gebruik, is onervare 
in die woord van geregtigheid, omdat hy ’n 
kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, 
vir die wat geestesvermoëns besit deur die 
gewoonte geoefen, om goed van kwaad te 
onderskei” (Hebreërs 5:12-14).

Geestelike groei deur gereelde en sinvolle 
persoonlike Bybelstudie is noodsaaklik. Pau-
lus het dit so saamgevat: “En dit bid ek dat 
julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag 
word in kennis en alle ervaring, om die dinge 
waar dit op aankom, te onderskei, sodat julle 
rein en vir niemand ’n aanstoot mag wees 
nie, tot op die dag van Christus, vervul met 
die vrug van geregtigheid wat daar is deur 
Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God” 
(Filippense 1:9-11).
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Watter gees sal met u wees?

God se Gees word gekontrasteer met die gees van “woede en toorn” in 
Efesiërs 4:31-32: “Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en laste-
ring moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees 
vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God 

ook in Christus julle vergewe het.” Wanneer ons toegee aan die natuur van 
ons ou self met al sy korrupte praktyke gee ons “die duiwel so ’n houvas” 
(vers 27, Nuwe Lewende Vertaling). As ons vriendelik en vergewend is 
weerspieël ons die Gees van God.

Miskien kan ons nou verstaan waarom ons God se Gees blus (1 Tessalo- 

Hoe om die Gees van God op te Wek

Die apostel Paulus het lede in een van die 
kerke wat hy begin het, vermaan, “Blus 

die Gees nie uit nie” (1 Tessalonisense 5:19). 
Hy het ook die jong evangelis Timoteus aan-
gespoor: “Om hierdie rede herinner ek jou 
daaraan om die genadegawe van God aan te 
wakker wat in jou is deur die oplegging van 
my hande. Want God het ons nie ’n gees van 
vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en 
liefde en selfbeheersing” (2 Timoteus 1:6-7).

Paulus vergelyk God se Gees met ’n gloei-
ende kool in ’n sterwende vuur. Hy het Timo-
teus aangemoedig om die lewende kool aan 
te stook, sodat dit vlamme kan maak. Hy het 
geweet dat ons daarteen moet waak om die 
gawe van God se Gees nie te verwaarloos en 
dit koud te laat word nie.

Hoe kan ons die moed, krag en liefde hand-
haaf wat God deur Sy Gees aan ons gegee 
het? Ons vind die antwoorde in verskillende 
Skrifgedeeltes.

Paulus sê vir ons in Efesiërs 6:13: “Daarom, 
neem die volle wapenrusting van God op, 
sodat julle weerstand kan bied in die dag van 
onheil …” Satan sal alles in sy mag doen om 
ons te ontnugter en bang te maak—om ons 
vertroue in God te laat vaar. Wat het Paulus 
dan beteken deur “die volle wapenrusting van 
God” aan te trek as ons verdediging? Wat kan 
ons gebruik om weerstand te bied teen sulke 
selfvernietigende houdings soos vrees, apatie 
en moedeloosheid?

Paulus gaan voort: “Staan dan vas, julle 
lendene met die waarheid omgord, met die 
borswapen van die geregtigheid aan, en as 
skoene aan julle voete die bereidheid vir die 
evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem 
die skild van die geloof op waarmee julle al 

die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. 
En neem aan die helm van verlossing en die 
swaard van die Gees—dit is die woord van 
God” (verse 14-17, vergelyk met 1 Tessaloni-
sense 5:8).

Paulus sê vir ons dat ons vas moet staan  
in die waarheid wat ons geleer het en moet 
konsentreer op ’n lewe van regverdigheid 
ongeag die omstandighede. Ons moet ook 
aktief wees om ons deel te doen in die ver-
spreiding van die ware evangelie en nooit uit 
die oog verloor dat die ewige lewe ons doel 
is, en God se woord gebruik as die swaard om 
deur alle misleiding te sny.

Maar net so belangrik is wat Paulus vol-
gende noem in Efesiërs 6: “terwyl julle met 
alle gebed en smeking by elke geleentheid 
bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle 
volharding en smeking vir al die heiliges en vir 
my, sodat ’n woord my gegee mag word as 
ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid 
die verborgenheid van die evangelie bekend 
te maak, waarvoor ek ’n gesant is in kettings, 
sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos 
ek moet spreek” (verse 18-20).

Ons vermoë om geestelik sterk en aktief te 
bly hang af van hoeveel ons op God vertrou. 
Ons kommunikasielyn vir daardie hulp is deur 
gebed.

Paulus het Christene aangemoedig om dit 
’n gewoonte te maak om nie net vir hulself te 
bid nie maar ook vir hom en ander. “Volhard 
in die gebed en waak daarin met dankseg-
ging; en bid tegelykertyd ook vir ons, dat God 
vir ons die deur van die woord mag open om 
te spreek van die verborgenheid van Christus, 
waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit open-
baar kan maak soos ek dit behoort te spreek” 

(Kolossense 4:2-4).
Een van die belangrikste sleutels om God 

se Gees aktief en opgewek in ons lewens te 
hê, is om ons denke te hou op die geheel-
beeld van wat God besig is om te doen. As 
ons oormatig op onsself en ons eie probleme 
konsentreer dan raak ons baie kwesbaar vir 
Satan se negatiewe invloede. Paulus het alle 
nuwe bekeerlinge aangemoedig om hulself 
as deel van die groot werk te sien wat God 
besig is om te doen. As die leier vir die werk 
van God in hulle area van die wêreld het hy 
hulle aangemoedig om deur hulle gebede hom 
entoesiasties te ondersteun.

Hy verduidelik waarom hulle gebede so 
belangrik was: “Ons wil nie hê dat julle, 
broers en susters, oningelig moet wees oor 
ons swaarkry in die provinsie Asië nie … Dit 
het eintlik vir ons gevoel of ons die doodsvon-
nis ontvang het sodat ons nie op onsself sou 
vertrou nie, maar op dié God wat die dooies 
opwek. Dit is Hy wat ons van só ’n groot 
doodsgevaar gered het en ons weer sal red. 
Hy sal ons altyd weer red. Daaraan werk julle 
saam deur ook vir ons te bid. Die gevolg is dat 
die gebede van baie mense ’n genadegawe vir 
ons bring en dat daar ook baie mense is wat 
Hom vir ons dank” (2 Korinthiers 1:8-11, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Paulus noem sy diep liefde vir die bekeer-
des onder sy bediening. “Elke keer as ek aan 
julle dink, dank ek God. Ek bid altyd in al my 
gebede met blydskap vir julle almal omdat 
julle, van die eerste dag wat julle die Goeie 
Nuus gehoor het, tot vandag toe saamgewerk 
het om dit verder uit te dra. Ek is oortuig dat 
God die goeie werk wat Hy in julle begin het, 
sal voortsit totdat Hy dit voltooi op die dag 
wanneer Jesus Christus terugkom” (Filippense 
1:3-6, Nuwe Lewende Vertaling).

Dit is belangrik dat ons ook ons vertroue in 
God lewendig en aktief moet hou. Soms moet 
ons ons gebede kombineer met ’n vas om ons 
ywer en dedikasie en toewyding te vernuwe. 
Koning Dawid het geskryf, “ek het my siel 
gekwel met vas” (Psalm 35:13). Om te vas is 
om geen kos en water in te neem nie as ’n 
middel om ons denke weer terug te kry in die 
realiteit dat ons nie selfonderhoudend is nie. 
Dit help ons ook met die besef van hoe broos 
ons is en hoeveel ons afhanklik is op dinge 
buite onsself. Dit dien ook as ’n oefening in 
selfbeheersing met God se hulp. 

Die Bybel noem dat groot mense van geloof 
soos Moses, Elia, Daniël, Paulus en Jesus self, 
gevas het sodat hulle nader aan God kon kom 
(Eksodus 34:28; 1 Konings 19:8; Daniël 9:3; 
10:2-3; 2 Korintiërs 11:27; Matteus 4:2).

Jesus is genader met die vraag, “Waarom 
vas die dissipels van Johannes en dié van  
die Fariseërs, maar u dissipels vas nie? En 
Jesus sê vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan 
vas terwyl die bruidegom by hulle is? So lank 
as hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle 
nie vas nie. Maar daar sal dae kom wanneer 
die bruidegom van hulle weggeneem word, 
en dan sal hulle vas, in daardie dae” (Markus 
2:18-20).

Jesus het geweet dat Sy ware dissipels, as 
Hy nie meer saam met hulle in die vlees sal 
wees nie, met tye nodig sal hê om te vas om 
weer hulle ywer, om Hom te dien, te vernuwe. 
Hulle sal altyd die Gees in hulle moes “aan 
wakker”.

Jakobus sê vir ons: “Nader tot God, en 
Hy sal tot julle nader” (Jakobus 4:8). Deur 
voortdurend te bid en om af en toe te vas, kan 
ons dit ook doen. Ons moet dit ons gewoonte 
maak om die Gees van God in ons aan te 
wakker.
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nisense 5:19) as ons weier om dit toe te laat om ons te lei en toegee aan 
diefstal of verkeerde kommunikasie, soos leuens. Satan floreer in so ’n 
omgewing.

Maar, as ons ’n nuwe man beklee onder leiding van die Gees van God, 

sal die teenoorgestelde resultate seëvier. Satan haat godvrugtige gedrag en 
kan nie in so ’n omgewing die oorhand kry nie. God se Gees bloei egter in 
’n persoon wat strewe om ’n goddelike lewe te lei.

Dit alles illustreer ’n paar eenvoudige maar diepgaande waarhede: 
“Onderwerp julle dan aan God” en “weerstaan die duiwel, en hy sal van 
julle wegvlug” (Jakobus 4:7). Soos Paulus verduidelik het: “Wandel deur 
die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;” 
(Galasiërs 5:16).

Die eenvoudigste manier om die lug uit ’n koppie te verwyder, is deur 
dit te vul met water. Net so kan God ons menslike natuur oorkom deur ons 
gedagtes te vul met Sy natuur en Sy vele wonderlike eienskappe.

Soos 2 Petrus 1:5-8 vir ons sê: “En juis daarom ook moet julle met aan- 
wending van alle ywer by julle geloof voeg die deug en by die deug die 
kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die 
lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die  
broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde. Want as hierdie 
dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of on- 
vrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie.”

Dit beteken nie dat ons nooit weer sal sondig nie want solank ons fisies 
is bly ons onderworpe aan menslike swakhede. Ons hoef egter nie moede- 
loos te word in die aangesig van ons sondes nie. Ons moet inderdaad dank- 
baar wees dat ons van hulle bewus is, want bewustheid is die eerste stap in 
die rigting van die uitroeiing daarvan.

Paulus deel met ons dat hy nooit volmaaktheid bereik het in sy pogings 
om sonde uit sy lewe te skakel nie. Maar hy gee ons hierdie perspektief: 
“Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek 
vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die 
doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus” 
(Filippense 3:13-14).

Uit die boek Hebreërs kom hierdie bemoedigende woorde: “Terwyl ons 
dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik 
Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 
’n Hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een 
wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons 
dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barm-
hartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” 
(Hebreërs 4:14-16).

“Daarom … laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so mak-
lik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog 
gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die 
vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het 
en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet 
ag gee op Hom wat so ’n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, 

Die Gebed wat God sal Aanhoor

God is bewus van alles wat ons sê en 
doen. Nie eens ’n mossie kan op die 

grond val sonder dat Hy dit nie weet nie 
(Matteus 10:29). Daarom is God deeglik 
bewus van die woorde wat gespreek word 
as iemand vir Hom bid, maar neem Hy al die 
versoeke wat aan Hom gerig word in ag?

Nie altyd nie!
Eerstens, laat die Skrif verduidelik: “Kyk, 

die hand van die HERE is nie te kort om te 
help nie, en Sy oor is nie te swaar om te hoor 
nie; maar julle ongeregtighede het ’n skeids-
muur geword tussen julle en julle God, en 
julle sondes het Sy aangesig vir julle verberg, 
sodat Hy nie hoor nie” (Jesaja 59:1-2).

Jesus Christus gee addisionele opdragte: 
“En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos 
die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan 
om in die sinagoges en op die hoeke van die 
strate te staan en bid, om deur die mense 
gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat 
hulle hul loon weg het” (Matteus 6:5).

Wat moet ons dan doen sodat God ons 
gebede hoor?

Jesus gaan voort: “Maar jy, wanneer jy 
bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur 
en bid jou Vader wat in die verborgene is; 
en jou Vader wat in die verborgene sien, sal 
jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, 
gebruik nie ’n ydele herhaling van woorde 
soos die heidene nie, want hulle dink dat 
hulle deur hul baie woorde verhoor sal word” 
(verse 6-7).

Die Skrif toon aan dat openbare gebede 
toepaslik is in die regte situasies. Maar die 
meeste van ons gebede moet opregte, pri-
vate gesprekke wees tussen net ons, en God.

God het beloof om na ons te luister as 
ons opreg op hierdie manier na Hom toe 
gaan, met ’n houding van probeer om Sy wil  

te doen, en bereid is om toe te laat dat Sy 
Woord ons lei en ons korrigeer. “Want die 
oë van die Here is op die regverdiges en 
Sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig 
van die Here is teen die kwaaddoeners”  
(1 Petrus 3:12).

God kyk na ons gesindheid, ons hart  
(1 Samuel 16:7), eerder as sondes wat in die 
verlede gedoen is. Hy kan die rigting sien 
waarheen ons wil gaan en dit is wat vir Hom 
belangrik is.

Hy verwag dat ons geloof sal hê dat Hy 
ons hoor, en Sy oordeel sal vertrou. “Maar hy 
moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; 
want hy wat twyfel, is soos ’n golf van die 
see wat deur die wind gedrywe en voortge-
sweep word” (Jakobus 1:6).

God is veral bewus van ons motiewe as 
ons bid. As ons opreg doen wat Hom be- 
haag en daarvolgens bid, is Hy verheug 
om ons aan te hoor. Hy reageer volgens Sy 
oordeel, volgens wat Hy weet die beste vir 
ons is.

Ongelukkig bid nie almal met suiwer mo- 
tiewe nie. “Julle bid en julle ontvang nie, 
omdat julle verkeerd bid, om dit in julle wel-
luste deur te bring” (Jakobus 4:3). God sal 
nie die versoeke eer van die wat net belang-
stel om hulle eie begeertes te bevredig nie, 
en nie om Hom te behaag nie.

Weereens, God kyk na ons gesindheid. Hy 
weet waarom ons vra en Hy weet wat daar 
in ons harte is.

Gebed is noodsaaklik in ons verhouding 
met God. Daarom word aan ons gesê: “Wees 
altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in 
alles dankbaar, want dit is die wil van God 
in Christus Jesus oor julle” (1 Tessalonisense 
5:16-18). As ons bid met hierdie gesindheid, 
sal God ons hoor.
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sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie” (Hebreërs 12:1-3).

Ons uiteindelike transformasie

Die hele bekerings proses het betrekking op die wonderlike transfor-
masie wat God—deur Christus en die krag van die Heilige Gees—in ons 
maak. Die laaste en mees dramatiese aspek van ons transformasie vind 
plaas by die opstanding van die dode wanneer Jesus terugkeer.

Die apostel Paulus onthul wat met die “geroepe, uitverkore en getroue” 
dissipels van Christus sal gebeur: “Maar dit verklaar ek, broeders, dat 
vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die 
verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle ’n verbor-
genheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal ver-
ander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; 

“Want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opge-
wek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met 
onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflik- 
heid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid 
beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul 
word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning” 
(1 Korintiërs 15:50-54).

Daniël 12:2-3 praat ook van hierdie wonderlike gebeurtenis: “En baie 
van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die 
ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die 
verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie 
tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.” (Om meer te wete 
te kom, vra gerus vir ons gratis boekie, Why Were You Born?) 

Laastens beskryf Paulus die wonderlike slotsom van alles wat God vir 
ons doen: “Van dáár verwag ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser. 
Hy sal ons vernederde liggame verander in liggame met goddelike heerlik-
heid, soos Sy eie” (Filippense 3:20-21, Nuwe Lewende Vertaling).

Daarom skryf Paulus in Titus 2:12-14, “en leer ons om die goddeloos-
heid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom 
in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die 
verskyning van die heerliheid verwag van die grote God en ons Verlosser 
Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle 
ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as Sy eiendom te reinig, ywerig in 
goeie werke”.
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