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Die Pad na die  
Ewige Lewe

“… Breed is die poort en wyd is die pad wat na die  
verderf lei … die poort is nou en die pad is smal wat na  

die lewe lei, en daar is min wat dit vind (Matteus 7:13-14).

Is daar baie paaie wat na verlossing lei? Kerke en denominasies het baie 
praktyke wat grootliks verskil. Alhoewel almal beweer dat hulle reg is, 
volg elkeen ’n ander pad. Selfs hul doopseremonies verskil. Sommige be- 
oefen besprinkeling of gooi water oor. Ander dompel gelowiges ten volle 

in ’n swembad of rivier. Sommige groepe doop babas, en ander nie. Nog ander 
glo dat dit glad nie nodig is om 
gedoop te word nie. Maar God 
is nie die outeur van wanorde 
nie (1 Korintiërs 14:33).

Die meeste beweer dat 
hulle hul gesag uit die Bybel 
kry maar hulle is baie uiteen-
lopend in hul praktyke. Kan 
sulke hemelsbreë verskillende 
oortuigings en gebruike in 
die Bybel geregverdig word? 
En maak dit regtig saak—vir 
u of vir God?

Wanneer u daaraan dink om ’n verhouding met God te begin, waaraan 
dink u? Beoog u om ’n herlewingsbyeenkoms by te woon of ’n televisie-evan- 
gelis te volg? Wat van gebedsbyeenkomste of kerkgeborgde bingospeletjies? 
Miskien was u enigste kontak met godsdiens deur-tot-deur evangelisasie of 
straathoek-predikers.

Gekonfronteer met soveel uiteenlopende en teenstrydige benaderings is 
dit nie verbasend dat baie mense heeltemal sinies geword het oor godsdiens 
nie. Die idee dat ’n mens vir ewig kan lewe mag vir sommige seker voorkom  

Inhoud
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Is daar baie paaie wat na verlossing lei? Die praktyke onder kerke om gelo- 
wiges in hul groepe toe te laat verskil baie, al beweer die meeste dat hulle  
hul praktyke uit die Bybel neem. Hoe bring ’n mens ’n verhouding met God 
tot stand? Maak dit regtig saak?

 6 Bekering: U Eerste Stap
God se Woord sê vir ons dat ons sondes ons van Hom afgesny het. So hoe 
kan ons ’n verhouding met God begin? Die Bybelse antwoord is dat ons ons 
moet bekeer en gedoop word. Maar wat presies is bekering, en hoe kom ’n 
mens tot bekering?

 18 Waterdoop en die Oplegging van Hande
Die volgende stap in die totstandkoming van ’n verhouding met ons Skepper, 
is om gedoop te word en God se Gees te ontvang. Wat simboliseer die doop? 
Wat is die regte vorm van doop? En hoe ontvang ’n mens die gawe van God 
se Gees?

 25 Die Vergifnis van Sonde
Bekering en die doop lei tot ’n groot gawe—God se vergifnis van ons sondes. 
Ons sondes en skuld word weggewas, wat ons in staat stel om ’n nuwe lewe 
te begin. Begryp u die belangrike rol wat die offerande van Jesus Christus in 
hierdie proses speel?

 30 Volhard in Hierdie Weg
Bekering, doop, vergifnis en die ontvangs van God se Gees is slegs die begin-
stappe op ons pad na die ewige lewe. Nou moet ons voortgaan op daardie pad 
wat lei na ons bestemming in God se Koninkryk. Hoe bly ons op daardie pad?

Doopseremonies tussen kerke verskil baie. Sommige 
beoefen besprinkeling of gooi water oor. Ander dompel 
gelowiges in. Sommige groepe doop babas, en ander 
nie. Nog ander glo dat dit nie nodig is om gedoop te 
word nie. Maak dit saak?
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Die doop, soos dit in u Bybel verduidelik word, is veel meer as net ’n ma-
nier om by ’n kerk aan te sluit, of slegs ’n godsdienstige seremonie vir babas. 
Dit verteenwoordig ’n volwasse besluit wat eers na deeglike oorweging ge- 
neem moet word. Jesus het enigiemand wat Hom wou volg gewaarsku om 
“die koste te bereken” voordat hulle ’n verbintenis maak (sien Lukas 14:27-
33). Die doop beeld die omvang van daardie verbintenis uit—en is ’n groot 
tree op die smal pad wat na die ewige lewe lei.

as ’n opvatting wat te goed is om waar te wees. Vir die hardnekkige sinikus  
klink die doop dalk net soos ’n leë godsdienstige term of eienaardige ge- 
bruik, en om te suggereer dat dit ’n noodsaaklike stap vir die ewige lewe is, 
kan belaglik lyk. Ander weet eenvoudig nie wat om daarvan te dink nie.

Maar wat van u? Weet u wat die Bybel oor hierdie belangrike onderwerp 
openbaar? Let op wat Jesus 
Christus self te sê het: “Nie-
mand kan na My toe kom as 
die Vader wat My gestuur het, 
hom nie trek nie; en Ek sal 
hom opwek in die laaste dag” 
(Johannes 6:44, beklemtoning 
deurgaans bygevoeg).

Dit is duidelik dat, om na 
God te kom, ’n proses is wat 
Hy begin en ons moet kies om 
Sy weg te aanvaar of te ver-
werp wanneer dit aangebied 

word. As ons dit aanvaar, het ons ’n definitiewe proses om te volg wat Hy 
duidelik in die Skrif openbaar.

Op Pinksterdag, na Christus se dood en opstanding, het die apostel Petrus 
diegene wat vergader het opdrag gegee om hulle te bekeer en gedoop te 
word vir die vergifnis van hulle sondes (Handelinge 2:38). Toe het God aan 
dié wat dit gedoen het Sy Heilige Gees gegee, wat Hy ook aan ons sal gee 
as ons dieselfde stappe volg, wat ons in staat stel om die nuwe lewe te leef 
waartoe Hy ons geroep het.

Die doop verteenwoordig die belangrikste verbintenis wat ’n mens in 
hierdie lewe kan maak. Alhoewel dit ’n eenvoudige seremonie is, gee dit 
kragtige erkenning aan diepgaande veranderinge in ’n mens se hart en ver-
stand. Dit verteenwoordig die volslae verwerping van vorige sondige weë 
en die begin van ’n nuwe lewe van volle oorgawe aan Jesus Christus as ons 
Here en Verlosser.

God wil hê dat ons hierdie pad moet neem. Petrus sê vir ons: “Die Here 
… is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar 
dat almal tot bekering moet kom” (2 Petrus 3:9). As ons Sy aanbod aanvaar, 
kan ons Sy kinders word. In Johannes 1:12 lees ons: “Maar almal wat Hom 
aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word.”

Die Pad na die Ewige Lewe

Die doop verteenwoordig die belangrikste verbintenis 
wat ons in hierdie lewe kan maak. Alhoewel dit ’n een-
voudige seremonie is, erken dit diepgaande verande- 
ringe in ’n persoon se hart en verstand.
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Bekering: U Eerste Stap
“In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die  
woestyn van Judéa gepreek en gesê: Bekeer julle, want die  
koninkryk van die hemele het naby gekom” (Matteus 3:1-2). 

Nadat God ons roep, is bekering die beginpunt in ons verhouding met 
Hom. Sonder bekering is ons van God afgesny: “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 skeidsmuur geword 

tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, 
sodat Hy nie hoor nie” (Jesaja 59:1-2).

God wil egter hê dat almal hulle moet 
bekeer en Sy kinders word (2 Petrus 3:9; 
Johannes 1:12). Om dit te laat gebeur, be- 
gin God in Sy groot genade om ons tot 
bekering te lei (Romeine 2:4).

Let op hoe God die apostel Petrus 
gebruik het om diegene wat Hy geroep 
het, te onderrig. In Petrus se eerste opge-
tekende preek op Pinksterdag het hy 
gesê: “Laat dan die hele huis van Israel 
sekerlik weet dat God Hom Here en 
Christus gemaak het, hierdie Jesus wat 
julle gekruisig 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?”

Petrus het 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” (Handelinge 2:36-38).

Maar wat beteken dit om te “bekeer”? Definisies van bekering sluit in: ’n 
ommekeer met droefheid oor vorige optrede; die verandering van ’n mens se 
gedagtes ten goede; spyt of berou; hartseer oor sonde met selfveroordeling; 
afsku vir vorige sondes; volkome wegdraai van sonde.

Die Bybel beskryf bekering as ’n diepgaande besef van ons sondes en 
die gevolglike droefheid wat ons daartoe lei om ons gedagtes en optrede te 

verander: “Want die droefheid volgens die wil van God werk ’n onberoulike 
bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood”  
(2 Korintiërs 7:10).

Goddelike droefheid laat ons sien hoe totaal selfsugtig, korrup en ver 
van God ons is, en veroorsaak dat ons ons hoop op Hom plaas. Dit lei tot 
’n diep, lewensveranderende verbintenis. 
Wêreldse droefheid, daarenteen, is vlak 
en oppervlakkig en lewer geen werklike 
en permanente verandering nie.

In sy kern is bekering verandering. 
Dit is ’n ommekeer vanaf ons vorige self-
gesentreerde lewenswyse om God te dien 
en ons lewe rondom Hom te sentreer.

Petrus het in sy preek, wat hierbo 
aangehaal is, bekering beskryf as ’n 
persoonlike uitdrukking van diep en 
opregte oorgawe aan God, die resultaat 
van die erkenning vir wat Jesus, as ons 
persoonlike Verlosser, gedoen het om ons 
met God die Vader te versoen (Romeine 
5:8-10; 2 Korintiërs 5:18-20). Bekering 
verenig ons met God die Vader en Jesus 
Christus in ’n buitengewone verhouding.

Die wonderwerk van bekering

Vroeg in ons verhouding met God moet ons verstaan dat bekering ’n 
wonderwerk is. Deur die Bybel sien ons die geleentheid om te bekeer as ’n 
gawe van God, wat slegs moontlik is wanneer God ons na Hom toe trek. 
Soos vroeër uitgewys, het Jesus duidelik gesê: “Niemand kan na My toe 
kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie” (Johannes 6:44).

Dit is onmoontlik vir enigiemand om op hulle eie, sy of haar wil heel-
temal aan God oor te gee. Menslik kan ons nie die diepte van verandering 
begryp wat God in ons harte en gedagtes wil sien nie. Ons het selfs hulp 
nodig om te verstaan wat sonde is!

Daarom moet God ons bekering gee (Handelinge 11:18; 2 Timoteus 2:25). 
Daarbenewens het ons die wil nodig—beide die begeerte en die keuse—om 
te bekeer. Hierdie gewilligheid om te bekeer kom ook van God: “Dis mos 

Bekering: U Eerste Stap

Opregte studie van God se Woord, tesame met ’n sterk 
begeerte om aan Sy wil toe te gee, laat ons gou in ons-
self die selfsugtige begeertes sien wat die gedrag en 
redenasies van die meeste mense oorheers.

Die Bybel beskryf bekering as ’n diepgaande besef van 
ons sondes en die gevolglike droefheid wat ons daartoe 
lei om ons gedagtes en dade te verander.
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Hulle begeer om hulle aan God te onderwerp en volgens Sy instruksies te 
lewe.

Opregte studie van God se Woord, tesame met ’n sterk begeerte om aan 
Sy wil toe te gee, laat ons gou in onsself die selfsugtige begeertes sien wat 
die gedrag en redenasies van die meeste mense oorheers. Ons begin die 
deurdringende invloed wat die vlees of vleeslike verstand, soos die apostel 
Paulus dit genoem het, op ons denke en gedrag het, erken (Romeine 8:7).

Voordat ons kan bekeer, moet God ons van sonde oortuig (Johannes 16:8),  
wat ons help om te besef hoe ver ons van Sy weë af is. Ons moet die sonde 
in ons herken en ons diepgewortelde vyandigheid teenoor Hom begryp.

Om sonde in onsself te erken is ’n enorme stap. Die eerste stap om ’n 

God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel vol-
gens wat Hy graag wil hê!” (Filippense 2:13, Nuwe Lewende Vertaling).

Alhoewel God “wil hê dat alle mense gered word,” dwing Hy niemand 
om te bekeer nie (1 Timoteus 2:4). Soos genoem lei Sy welwillendheid en 
goedheid ons tot bekering (Romeine 2:4), maar Hy maak nie die keuse vir 
ons nie. Die besluit is steeds ons s’n.

Diegene wat kies om opreg tot bekering te kom, besef gou dat God aktief 
in hulle lewens is—besig om binne-in hulle te werk om ’n diep begeerte te 
vestig om te verander, op watter manier ook al nodig is om Hom te behaag. 
Hulle wil God se wil leer—om te weet wat Hy van hulle verwag. Hulle be- 
studeer God se geïnspireerde Woord, die Bybel, om Sy wil beter te verstaan. 

Bekering: U Eerste Stap

In Matteus 19:16 was Jesus gevra wat gedoen 
moet word om die ewige lewe te beërwe. Sy 

antwoord: “As jy in die lewe wil ingaan, on-
derhou die gebooie” (vers 17). Jesus het toe 
verskeie gelys, insluitend genoeg van die Tien 
Gebooie om duidelik te maak watter gebooie 
Hy bedoel het: “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 lief- 
hê soos jouself” (verse 18-19).

Vandag sal sommige mense vir u sê dat die 
onderhouding van die gebooie deur Christus 
vervul is en gehoorsaamheid aan God se wet 
dus nie meer nodig is nie. Maar let op wat 
Jesus self oor hierdie idee te sê gehad het: 
“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet  
of die profete te ontbind nie. Ek het nie ge- 
kom om te ontbind nie, maar om te vervul” 
(Matteus 5:17).

Sommige probeer om Sy duidelike, een-
voudige stelling te ontken deur die vers te 
interpreteer om te sê dat die wet nie afgeskaf 
is voordat Jesus gekom het en dit vervul het 
nie. Hulle interpreteer “vervul” as “tot ’n einde 
bring,” “vervang” of ’n ander sinoniem vir “af- 
skaf.” In wese laat hulle Jesus sê: “Ek het nie 

gekom om die wet te ontbind nie, maar om dit 
te ontbind.”

Jesus, aan die ander kant, het gesê dat 
die hemel en aarde sou verbygaan voordat 
die kleinste deel van die wet sou verbygaan 
(vers 18). Hy het gesê die wet sal voortduur 
totdat alles afgehandel is. Omdat die ver- 
vulling van baie Bybelse profesieë van Christus 
se wederkoms nog moet plaasvind (die profe-
sieë is nog nie volbring nie), weet ons dat die 
wet nie opgehou het om te bestaan nie.

Die waarheid is dat Jesus met mense 
gepraat het wat geglo het dat al Tien Gebooie 
onderhou moet word. Hy het die noodsaaklik-
heid herbevestig dat almal wat na Hom toe 
kom, ook so moet doen. In Matteus hoofstukke 
5–7 het Jesus verduidelik hoe God bedoel het 
dat die Tien Gebooie onderhou moet word. 
Deur hierdie verduideliking te gee en dit in Sy 
lewe te illustreer, was Hy besig om ’n profesie 
oor Homself uit Jesaja 42:21 te vervul: “Die 
HERE se vreugde lê daarin om sy gebooie 
groot en heerlik te maak” (Nuwe Lewende 
Vertaling).

Die woord vervul in Matteus 5:17 beteken 
“maak vol,” “vol maak,” “propvol” of “volledig.” 
Jesus het gekom om die betekenis van God 

se wet groot te maak, of heeltemal te vul. 
Jesus se lering dat ’n man wat ’n vrou begeer 
reeds in sy gedagtes egbreuk gepleeg het, 
verteenwoordig Jesus se verheerliking van al 
Tien Gebooie. Hy het die volle betekenis—die 
geestelike bedoeling—van die gebooie ver- 
duidelik. Hy het gewys dat Hy meer as net 
’n wettiese, letter van die wet benadering 
verwag; Hy verwag ook ’n onderdanige, toege-
wyde verstand wat op liefde vir God en liefde 
vir ons medemens gefokus is.

Jesus verduidelik verder: “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 koninkryk van die hemele” 
(vers 19).

Dit is duidelik dat vervul nie afskaf bete- 
ken nie!

Nog ’n algemene misverstand is dat die 
Nuwe Testamentiese Kerk begin glo het dat 
dit nie nodig is om Christus se voorbeeld 
van wetsgehoorsaamheid te volg nie. Maar  
Sy apostels, wat persoonlik deur Hom geleer 
is, het beslis nie met hierdie idee saam- 
gestem nie.

Die apostel Johannes het gesê: “En hier-
aan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy 
gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek ken Hom—en 
sy gebooie nie bewaar nie—is ’n leuenaar en 
in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy 
woord bewaar, in hom het die liefde van God 

waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat 
ons in Hom is. Hy wat sê dat hy in Hom bly, 
behoort self ook so te wandel soos Hy gewan-
del het” (1 Johannes 2:3-6). 

Selfs die apostel Paulus, wat die meeste 
aangehaal word deur diegene wat probeer om 
met God se wet weg te doen, het self hierdie 
foutiewe idee weerlê en gesê: “Wees my  
navolgers, soos ek dit ook van Christus is”  
(1 Korintiërs 11:1). Paulus het nie die wet ver-
oordeel nie, maar gesê: “Dus is die wet heilig 
en die gebod is heilig en regverdig en goed” 
(Romeine 7:12) en: “Ek verlustig my in die wet 
van God” (Romeine 7:22). Inderdaad, hy het 
gesê dat “die onderhouding van die gebooie 
van God” is wat saak maak (1 Korintiërs 7:19).

Ons moet nie ons eie idees in die Bybel lees 
nie. Ons Verlosser het uit die profeet Jesaja 
aangehaal en gewaarsku om nie ons eie idees 
in plaas van die wette van God te vertrou nie: 
“Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle 
hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer 
hulle My deur leringe te leer wat gebooie van 
mense is. Want terwyl julle die gebod van 
God nalaat, hou julle aan die oorlewering van 
mense vas: die wassery van kanne en bekers, 
en ander dergelike dinge van dieselfde aard 
doen julle baie. En Hy sê vir hulle: Julle ver-
staan dit goed om die gebod van God opsy 
te sit en so julle oorlewering te onderhou” 
(Markus 7:6-9).

Ons moet ook seker wees dat ons Christus 
se voorbeeld volg in plaas van ons eie idees!

Jesus en Sy Apostels Bevestig 
die Noodsaaklikheid om God se 

Gebooie te Gehoorsaam
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slegte gewoonte te verander of ’n verkeerde daad te vermy, is om die pro-
bleem te erken en toe te gee dat dit bestaan. Ons moet bereid wees om ons  
foute en ons skuld in te sien. “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regver- 
dig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 
As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ’n leuenaar  
en is sy woord nie in ons 
nie” (1 Johannes 1:9-10).

Wat is sonde?

In vandag se wêreld is 
sonde nie ’n gewilde onder-
werp nie. As ’n samelewing 
soek ons na maniere om 
onsself van verantwoorde-
likheid vir ons dade vry te 
spreek. Ons hoor kenners sê: 
“Hy is as kind mishandel, 
daarom kan ons hom nie 
verantwoordelik hou vir wat 

hy gedoen het nie.” Ons redeneer dat, as almal iets doen, dit nie so sleg kan 
wees nie.

Maar God, deur die Bybel, gaan reg na die kern van die saak en definieer 
sonde vir ons duidelik in 1 Johannes 3:4: “Elkeen wat die sonde doen, doen 
ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid.”

Na watter wet het Johannes verwys? Hy het dit in ander verse in dieselfde 
brief duidelik gemaak: “En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy 
gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek ken Hom—en sy gebooie nie bewaar nie—is 
’n leuenaar en in hom is die waarheid nie” (1 Johannes 2:3-4). En: “Want dit 
is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar 
nie” (1 Johannes 5:3).

Sonde word dus gedefinieer as die verbreking van God se gebooie en wette.
Waarom moet ons bekommerd wees om God se wette te oortree? Want 

ons ewige lewe is op die spel! Paulus het gewaarsku: “Want die loon van die  
sonde is die dood” (Romeine 6:23). Ons beskou sulke dade soos moord, dief- 
stal en egbreuk geredelik as sonde. Christus het dit egter duidelik gemaak 
dat ons in ons gedagtes kan sondig, nie net deur ons dade nie. Hy het gesê 
dat haat en wellus God se gebooie teen moord en egbreuk skend net so seker 

soos die fisiese handelinge self (Matteus 5:22, 28; 1 Johannes 3:15).
Ons almal skiet tekort. Soos Paulus in Romeine 3:23 sê: “Want almal het 

gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.”
In dieselfde hoofstuk haal hy verskeie Ou-Testamentiese gedeeltes aan in 

die beskrywing van ons natuurlike, bose, opstandige toestand sonder God: 
“Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat ver-
standig is nie, daar is niemand wat God soek nie … Daar is niemand wat 
goed doen nie, daar is selfs nie een nie … 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” (verse 10-12, 15-18; 
sien Psalm 14:2-3; 53:2-3; Jesaja 59:7-8; Psalm 36:2).

Bekering is ’n verandering van binne af!

God is nie ongevoelig nie, al weet Hy dat ons sondaars is. Hy vereis egter 
dat ons ons wil aan Hom oorgee. Hy verwag van ons om Sy manier van 
dink en leef, soos geopenbaar in Sy Heilige Skrif, in ons lewens in te bring. 
Hy wil hê dat elkeen van ons ontslae moet raak van ons vorige denkwyse en 
lewe en ’n “nuwe mens” word in gedagtes, gesindheid en karakter (Efesiërs 
4:22-24). Vir elkeen van ons sê Hy: “En dat julle vernuwe moet word in die 
gees van julle gemoed” (vers 23).

Hierdie vermanings beteken ’n leeftyd van groei en verandering vir ons, 
wat begin met die aanvanklike verandering—die bekering wat God voor 
die doop verwag. Hy vra ons om ons harte te heroriënteer en te streef na ’n 
nuwe rigting in die lewe. 

“Want wat die vlees bedink, is die dood,” het Paulus gesê, “maar wat die 
Gees bedink, is lewe en vrede” (Romeine 8:6). Ons moet bereid wees om toe 
te laat dat die geopenbaarde Woord van God, die Bybel, ons denke verander. 
Dit is waar ware bekering begin. Bekering is ons persoonlike keuse om God 
toe te laat om ons van binne en buite te laat verander! Jakobus sê: “Nader tot 
God, en Hy sal tot julle nader” (Jakobus 4:8).

God se genade is so groot dat Hy ons sal vergewe, mits ons beide ons 
weg (ons verkeerde gedrag) sowel as ons gedagtes versaak: “Laat die godde-
lose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die 
HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy 
vergeef menigvuldiglik” (Jesaja 55:7).

Ons moet leer om soos God te dink

As ’n verandering van binne af kom met ons gedagtes, sal die regte ge- 
drag volg. Goddelike gedrag is slegs die vrug van regverdige oortuigings, 
begeertes, emosies en gesindhede—die resultaat van ons gedagtes.

Maar hoe kan ons leer om soos God te dink? Hoe kan ons ons gedagtes 
verander? 

God openbaar Sy gedagtes en verstand deur Sy Woord, die Bybel. Dit 
bevat Sy waardes, standaarde en beginsels. Ons leer om soos God te dink 

Bekering: U Eerste Stap

God openbaar Sy gedagtes en verstand deur Sy Woord, 
die Bybel. Dit bevat Sy waardes, standaarde en beginsels. 
Ons leer om soos God te dink deur die Bybel te lees en  
te bestudeer.
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deur die Bybel te lees en te bestudeer.
Spreuke 2:1-5 stel dit duidelik: “My seun, as jy my woorde aanneem en 

my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart 
neig tot verstand; ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, 

as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal 
jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind.”

Jesus het die belangrikheid van God se Woord as ons gids tot die lewe 
bevestig. Hy het gesê: “Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen 

Bekering: U Eerste Stap

Soos Johannes die Doper, het Jesus  
Christus gesê dat ons vrugte moet dra: 

“Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel 
vrug … Hierin is my Vader verheerlik, dat julle 
veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees”  
(Johannes 15:5, 8).

Sommige is verward oor Jesus se verwag-
ting van ons om vrug te dra. Hulle interpreteer 
enige vereiste om God te gehoorsaam om te 
beteken dat ons op een of ander manier ons 
redding verdien. Om ons verlossing te verdien, 
is natuurlik onmoontlik. Verlossing is ’n gratis, 
onverdiende geskenk van God. Ons kan nie 
verlossing verdien in ’n honderd lewens deur 
die uitvoering van goeie dade nie.

Ons word nie deur ons werke gered nie. 
Slegs die offer van Christus se gestorte bloed 
kan ons van ons sondes reinig. Ons gedagtes 
kan dit nie volbring nie, en ook nie enige ander 
aksies wat ons kan neem nie. Omdat Christus 
lewend is en aktief betrokke is om ons te 
bekeer, sal ons deur Sy lewe gered word. Die 
apostel Paulus het dit duidelik gemaak:

“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).

Christus wat in ons lewe, stel ons in staat 
om goeie werke te doen (sien Galasiërs 2:20). 
God se vergifnis van ons vorige sondes en dat 
Hy ons help om Sy wet te gehoorsaam, is albei 

aspekte van Sy genade teenoor ons.
Genade en gehoorsame werke is komple-

mentêre eerder as teenstrydige terme. Die 
woord genade kom van ’n Griekse woord wat 
“geskenk” of “guns” beteken. Redding, of die 
ewige lewe, is ’n gawe wat ons uit genade 
ontvang (Romeine 6:23; Efesiërs 2:8-9). Geen 
hoeveelheid werke of pogings om God te 
gehoorsaam van ons kant sou ooit vir ons  
die ewige lewe verdien nie. Dit is nie te sê  
dat die ewige lewe in ’n uiteindelike sin verniet 
is nie. Christus het met Sy lewe betaal sodat 
ons die gawe van verlossing kon ontvang 
(Handelinge 20:28).

Alhoewel verlossing aan ons gegee word 
as ’n geskenk, is daar voorwaardes aan 
verbonde. Die eerste is dat ons tot bekering 
moet kom. Bekering verdien ons niks nie; ons 
verdien geen gunste nie, want ons bekeer ons. 
Maar bekering word vereis. Hoekom? Want 
bekering is ’n voorwaarde vir vergifnis (Han-
delinge 2:38). God sal eenvoudig nie diegene 
vergewe wat opsetlik in sonde as ’n lewens-
wyse volhard nie. Paulus het geskryf: “Wat sal 
ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die 
genade meer kan word? Nee, stellig nie! Ons 
wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog 
daarin lewe?” (Romeine 6:1-2).

Die rigting van ons lewens moet verander 
as ’n voorvereiste vir die ontvangs van God se 
gawe van verlossing. Dit is wat beide Christus 
en die apostels geleer het. Paulus het “ver-
kondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle 
tot God bekeer deur werke te doen wat by 
die bekering pas” (Handelinge 26:20). Werke 
demonstreer ons bekering tot God, maar dit 

sal ons nooit die reg verdien om enigiets van 
Hom te eis of ons toelaat om te roem dat ons 
die ewige lewe verdien nie.

Inderdaad, dit is God wat ons lei om Hom te 
gehoorsaam (Romeine 2:4; Handelinge 11:18; 
2 Timoteus 2:25) en ons dan bemagtig om 
sukses te behaal (Efesiërs 3:20; 6:10; Kolos-
sense 1:11). Albei hierdie optredes deur God  
is aspekte van Sy genade teenoor ons. Ons rol 
is om met Hom saam te werk (vers 29).

God verwag goeie werke in ons lewens 
om bekering en Sy liefde en geloof aktief in 
ons te demonstreer. Die apostel Jakobus sê 
uitdruklik dat “die geloof sonder die werke 
dood is” (Jakobus 2:20, 26), en Paulus maak 
dit duidelik dat God ons uit genade deur geloof 
red met die doel om goeie werke voort te bring, 
al kan daardie goeie werke nie ons verlossing 
verdien nie:

“Want uit genade 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. Want ons is sy maak-
sel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke 
wat God voorberei het, sodat ons daarin kan 
wandel” (Efesiërs 2:8-10). 

Waarom is dit so moeilik vir mense om te glo 
en te aanvaar? Dit is eenvoudig om in Christus 
se voetspore te stap, om Sy voorbeeld te volg 
(1 Johannes 2:6).

Jesus het vir Sy dissipels gesê: “Laat julle 
lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie 
werke kan sien en julle Vader wat in die hemele 
is, verheerlik” (Matteus 5:16). Alhoewel ons 
nie die ewige lewe verdien deur ons werke nie, 
verheerlik of eer hulle God, en Hy vereis dat 
ons Hom eer op die manier waarop ons lewe. 
Mense wat weier om werke in hulle lewens in 
te sluit, bring God oneer aan, of hulle dit besef 

of nie. “Hulle bely dat hulle God ken, maar 
hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle 
gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir 
elke goeie werk” (Titus 1:16).

Verdien werke ons ooit iets? Openbaring 
20:12 sê die dooies gaan “volgens hulle 
werke” geoordeel word. In Johannes 14:2-3 
vind ons Jesus wat verduidelik dat Hy ’n 
plek sal voorberei vir Sy volgelinge. In die 
komende Koninkryk van God sal Hy verskeie 
gesagsposisies toeken aan diegene wat oor-
win (Openbaring 2:26; 3:21). Die opgestane 
heiliges sal saam met Jesus Christus in sy 
Koninkryk regeer (Openbaring 20:4, 6). Deur 
onderdanigheid aan God, deur toe te laat 
dat Sy Gees ons lei en om ’n lewe van goeie  
werke te leef, bou ons regverdige, godvrugtige 
karakter wat ons in staat sal stel om saam met 
Jesus Christus te regeer.

Alhoewel ons werke ons nie redding sal  
verdien nie, sal hulle ons beloning in Sy 
Koninkryk bepaal. Jesus het dit in Sy gelykenis  
van die talente verduidelik (Matteus 25:20-
29). Ons Here het dit ook duidelik gemaak in 
Openbaring 22:12 toe Hy gesê het, “Ek kom 
gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld 
soos sy werk sal wees.”

In vers 14 sê Johannes verder: “Salig is 
die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan 
hê op die boom van die lewe en ingaan deur 
die poorte in die stad.” Deur God se genade 
word die gawe van die ewige lewe gegee 
aan diegene wat hul geloof in God deur hul 
gehoorsaamheid demonstreer.

Om die verhouding tussen wet en genade 
in die lewe van ’n Christen beter te verstaan, 
wil u dalk vir ons omvattende gratis boek, The 
New Covenant: Does it Abolish God’s Law? 
vra, of aflaai.

Genade en Werke van 
Gehoorsaamheid
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lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Matteus 
4:4). Iemand met ’n waarlik berouvolle gesindheid sal God se Woord onder-
soek vir onderrig oor hoe om te lewe.

“Dra dan vrugte wat by die bekering pas”

Bekering was ’n integrale deel van die boodskap van Johannes die Doper, 
want “hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van be- 
kering tot vergifnis van sondes verkondig” (Lukas 3:3). Let daarop dat sy 
boodskap doop, bekering en die vergifnis van sonde verbind het. Mens kan 
nie een van hierdie onderwerpe behoorlik bespreek sonder om die ander 
twee te bespreek nie.

Johannes was gewild onder die mense van sy dag. Skares het hom gevolg 
en gevra om gedoop te word. Maar nie almal is deur Johannes verwelkom 

nie. Sommige het eenvoudig geen begrip van bekering gehad nie. Johannes 
het hulle vermaan: “Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die 
toorn wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas” (Lukas  
3:7-8).

Johannes se weiering om almal te doop, het hulle verstom. Presies wat 
was hierdie vrugte wat hy geëis het? Wat het hy verwag? Hulle het hom 
gevra: “Wat moet ons dan doen?” (vers 10).

Johannes se antwoord is een van die mees deurdringende en onthullend-
ste beskrywings van ware bekering in die Bybel. Hy het getoon dat ware 
bekering vrugte voortbring—ware resultate van ’n verandering van hart. 
Johannes het nie ’n woordeboekdefinisie van die woorde bekering en vrugte 
verskaf nie. In plaas daarvan het hy voorbeelde gegee van hoe mense moet 
verander om werklik berouvol voor God te wees. 

Bekering: U Eerste Stap

Waar die Bybel die elementêre leerstellings 
van die Christendom in Hebreërs 6:1-2  

uiteensit, vind ons “geloof in God” tussen  
“bekering uit dooie werke” en “die leer van  
die doop.” Wat is geloof, en watter rol speel 
dit in die proses van bekering wat tot doop en 
verlossing lei?

Baie mense glo in God. Hulle neem aan 
dat Hy bestaan, maar Hy is nie vir hulle reëel 
genoeg om wat hulle dink en doen te beïnvloed 
nie. Om God te glo, aan die ander kant, is om 
te glo dat God vir ons sal doen wat Hy ook al 
beloof het om te doen. Hy verwag van ons om 
op daardie geloof te reageer. Hy vereis dat ons 
geloof in Sy bestaan, mag en beloftes moet hê.

Geloof is nie een of ander magiese bestand-
deel nie. Dit lei egter tot ’n sekere gesindheid 
teenoor God. Geloof motiveer ons denkvermoë 
tot die versekering van God se mag en wil om 
in ons lewens op te tree. Geloof word meer as 
net ’n verstandelike oortuiging soos dit groei 
tot ’n verbintenis, nie net om God te vertrou 
om Homself in ons lewens te betrek nie, maar 
om Sy wil te doen.

God se Woord verseker ons dat “die regver-
dige sal uit die geloof lewe” en “ons wandel 
deur geloof en nie deur aanskouing nie” 

wanneer ons ons van ons sondes bekeer, en 
begin om toegewyde, goddelike lewens te lei 
onder leiding van ons Verlosser, Jesus Christus 
(Romeine 1:17; 2 Korintiërs 5:7). Mense wat 
deur geloof leef as volgelinge van Christus en 
lede van God se Kerk is “gelowiges” in Hom 
(Handelinge 5:14; 1 Timoteus 4:12).

Om in iemand, iets, of een of ander saak 
te glo, is om geloof in daardie persoon, ding 
of beweging te hê—om van die oortuiging te 
wees dat dit waar, regverdig en waardig is vir 
’n mens se ondersteuning en betrokkenheid. 
Op dieselfde manier, om geloof te hê soos dit 
in die Bybel gedefinieer word, is om ten volle 
in iemand (God) te glo, om in die waarheid van 
Sy Woord (die Bybel) te glo en op te tree en 
om vir die grootste saak te lewe—redding vir 
almal wat in die komende Koninkryk van God 
glo (Markus 1:14-15).

Geloof is ’n oortuiging. Maar laat ons nie 
die eeue-oue fout maak om te dink dat as ons 
in God glo—dit wil sê dat Hy bestaan—ons 
dus geloof het nie. Baie hou vas aan hierdie 
verkeerde idee. Hulle sê hulle glo in God en 
dink dus dat hulle geloof het.

Om in God te glo is slegs die beginpunt van 
geloof. Maar om in God te glo behels nie nood-

wendig oortuiging of toewyding aan Jesus 
Christus en God die Vader nie. Geloof in God 
is voordelig, maar onvolledig. Soos die apostel 
Jakobus opgemerk het: “Jy glo dat God één 
is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en 
hulle sidder” (Jakobus 2:19). Ons moet verder 
gaan as die vlak van geloof wat deur demone 
geopenbaar word.

Die “geloofshoofstuk” van die Bybel defini-
eer geloof soos volg: “Die geloof dan is ’n vaste 
vertroue [besef, vaste-oortuiging, sekerheid] 
op die dinge wat ons hoop, ’n bewys [oortui-
ging, realiteit, stawing] van die dinge wat ons 
nie sien nie” (Hebreërs 11:1). Geloof is ons 
versekering van die bestaan van dinge wat ons 
nie kan sien nie.

Die res van Hebreërs 11 identifiseer werk-
like mense wat lank gelede voorbeelde van 
geloof gelewe het. Hulle het God geglo en Hom 
diep vertrou, selfs tot die dood toe, vol vertroue 
dat Hy hulle sou verlos of opwek tot die ewige 
lewe in Sy Koninkryk. Hulle het geglo. Geloof 
het hulle sekerheid gegee om voort te gaan.

Maar geloof is nie wensdenkery nie, nie net 
’n gevoel dat alles reg sal wees nie. Geloof 
is ’n diepe oortuiging dat God innig vir ons 
omgee en altyd met ons beste belange op die 
hart sal optree.

Elkeen van ons kan hierdie soort geloof hê. 
Om die waarheid te sê, ons moet dit hê as  

ons God wil eer en liefhê, want “sonder geloof 
is dit onmoontlik om God te behaag; want hy 
wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n 
beloner is van die wat Hom soek” (vers 6).

Die voorafgaande gedeelte beskryf twee 
aspekte van geloof. Eerstens moet ons glo dat 
God bestaan. Hy is die volkome regverdige, 
almagtige Skepper en Heerser van die heelal 
wat omgee vir Sy skepping, insluitend ons—
iets wat ons kan begryp deur die grootsheid 
van die fisiese skepping wat ons rondom ons 
en binne onsself sien (Romeine 1:20). Dan 
moet ons glo dat God uiteindelik diegene sal 
beloon wat Hom nederig, gehoorsaam soek.

Om ons lewens te verander om aan God 
onderdanig te wees—waarna die Bybel ver-
wys as bekering—is gebaseer op die oortui-
ging dat Hy in ons lewens sal ingryp en ons 
uiteindelik die ewige lewe sal gun. Om bloot 
“ek glo” te sê sonder om gepaardgaande 
lewensveranderende wysigings te maak, is nie 
voldoende nie. Die soort geloof wat vir redding 
vereis word, sluit nie net in om te verstaan 
wat God van ons verlang nie, maar ook om 
volgens daardie begrip te handel. Ons moet 
ons geloof baseer op ’n korrekte begrip van 
God se Woord en ’n verbintenis om volgens 
daardie Woord te lewe.

Om meer te wete te kom, laai af of versoek 
ons gratis boekie, You Can Have Living Faith.

Die Deurslaggewende  
Rol van Geloof
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“En hy antwoord en sê vir hulle: Wie twee kledingstukke het, moet mee-
deel aan hom wat nie het nie; en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En 
tollenaars het ook gekom om gedoop te word, en vir hom gesê: Meester, wat 
moet ons doen? En hy antwoord hulle: Moenie meer invorder as wat julle 
voorgeskrywe is nie. En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat 
moet ons doen? en hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of 
iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy” (Lukas 3:11-14).

Dit was algemeen vir die tollenaars om meer belasting van mense te eis 
as wat wetlik verskuldig was, en dan gretig die verskil in hulle eie sakke te 
steek. Soldate, wat belas was met die plig om wet en orde te handhaaf, het 
dikwels hul inkomste deur afpersing aangevul—hulle het die einste mense 
wat hulle moes beskerm, geïntimideer en misbruik.

Omdat hierdie staatsamptenare gesukkel het om hulle eie tekortkominge 
te herken, soos mense dikwels doen, het Johannes voorbeelde gekies wat 
hulle getref het, en vir bewyse van bekering uit die hart gevra. Hy het per-
soonlike opoffering geëis, gewillig gegee, wat opregte besorgdheid vir ander 
getoon het. Hy het vir hulle gesê om introspeksie te hou en die motiewe wat 
hul houdings en optrede dryf te ondersoek.

Die spesifieke vrug wat Johannes hierdie mense gevra het om te produ-
seer, was ’n verandering in hul gedrag. Hy het egter voorbeelde gekies wat 
die selfgesentreerde, selfdienende natuur in ons almal tipeer.

Jesus maak dit duidelik dat die veranderinge wat die nodigste is, uit die 
hart kom, uit ons gedagtes. Hy het gesê: “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 het toe maniere genoem hoe hierdie inner-
like gesindhede hulleself toon: “egbreuk, 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).

Vir sommige kan die verandering wat God in ons wil hê so oorweldigend 
voorkom dat berou en bekering tot God se manier van denkwyse onmoont-
lik lyk. En dít is die punt. Sonder God se hulp is dit onmoontlik!

Toe Christus ingang tot die Koninkryk van God vergelyk het met ’n 
kameel wat deur die oog van ’n naald gaan, het die dissipels in verwonde-
ring gevra: “Wie kan dan gered word?” (Markus 10:23-26). Jesus het geant-
woord: “By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie; want by God is 
alle dinge moontlik” (vers 27). Om werklik tot bekering te kom, moet ons 
leer om meer op God, eerder as onsself, te vertrou.

In Lukas 18:9-14 het Jesus die gesindheid van ’n uiterlike godsdienstige 
individu wat op homself vir sy geregtigheid vertrou het, gekontrasteer met 
die gesindheid van ’n berouvolle tollenaar wat sy eie geestelike ontoereikend- 
heid korrek waargeneem het en na God gekyk het vir hulp om regverdig te 
word. Jesus het verduidelik dat God se vergifnis (regverdiging of regmaak) 
uitgebrei word na diegene wat nederig na God kyk, eerder as na hulself, vir 
die krag om te bekeer en hul gedrag te verander.

Soek God se hulp in geloof

As u opreg begeer om u lewe aan God te gee, vra Hom vir Sy gawe van 
bekering. Vertel Hom u voornemens in gebed. Soek Sy hulp. Moenie staat-
maak op u eie vermoë om u sondes waar te neem en dit alles self te veran-
der nie. As u nog nie die gewoonte van gereelde gebed ontwikkel het nie en 
ongemaklik voel om te bid, verstaan dat God u sal help. Jesus het belowe, 
“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle 
sal oopgemaak word” (Matteus 7:7). Vertel Hom as u opreg Sy gebooie en 
opdrag uit die Bybel wil volg.

Dit alles vereis natuurlik dat ons in God glo en leer om Hom te vertrou. 
Trouens, geloof in God is ’n baie belangrike deel van hierdie hele proses. 
Hebreërs 11:6 sê: “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; 
want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat 
Hom soek.” U deel is om in geloof op te tree en dan op God te vertrou om  
u gebede te beantwoord (sien “Die Deurslaggewende Rol van Geloof” wat 
begin op bladsy 14). Dit is een van die belangrikste stappe in u hele lewe. 
Moenie uitstel nie! Neem nou die tyd—praat met God.

Kom ons ondersoek vervolgens die belangrikheid van die doop.

Bekering: U Eerste Stap
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Waterdoop en die  
Oplegging van Hande

“Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die 
koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is 
hulle gedoop, manne sowel as vroue … Hulle het hul toe die hande 
opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang” (Handelinge 8:12, 17).

Nadat ’n mens in geloof bekeer het, is die volgende stap die water-
doop, ’n primêre beginsel van Jesus Christus en ’n behoefte aan ver- 
lossing (Hebreërs 6:1-2). Diegene wat die pad na die ewige lewe wil 
reis moet twee basiese seremonies verstaan en daaraan deelneem—

waterdoop en die oplegging van hande—om die Heilige Gees te ontvang.
Die woord doop is afgelei van die Griekse werkwoord baptizo, wat “doop 

of onderdompel” beteken. Doop beteken “om onder te dompel en dan vinnig  
uit te haal.” Onderdompel beteken “om heeltemal te bedek”—”om onder te  
dompel.” Uit hierdie definisies is dit duidelik dat onderdompeling die Bybelse 
metode van doop is. Doop deur onderdompeling simboliseer ons dood en be- 
grafnis, terwyl deur op te staan uit die doopwater, ’n opstanding tot ’n nuwe 
lewe in Christus simboliseer (Romeine 6:3-5).

Let op hoe Filippus die Ethiópiese eunug gedoop het. Die twee mans het 
by ’n rivier stilgehou, “en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en 
die hofdienaar; en hy het hom gedoop.” Hulle het toe “uit die water op[ge]
klim” (Handelinge 8:38-39). Hoekom het hulle albei in die water gegaan? 
Filippus kon dus die eunug doop deur hom heeltemal onder die water te 
dompel. Dan, deur uit die water op te staan, kon die eunug ’n nuwe lewe in 
Christus begin.

Jesus het Sy volgelinge opdrag gegee: “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” (Matteus 28:19). Die Griekse woord hier vir “in” kan ook as  
“binne-in” vertaal word. Wanneer ’n dienaar van God ’n nuwe gelowige onder 
die water dompel en die simboliese begrafnis van die “ou mens” uitvoer, ver- 
rig hy die daad in die naam van, of deur die gesag van, Jesus Christus. Hy 
plaas die persoon ook in, of binne-in, ’n nuwe verhouding met God.

’n Simboliese dood en begrafnis

In ’n figuurlike sin simboliseer die doop deels ons eenwording met  
Christus in die dood en begrafnis: “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” (Romeine 6:3-4).

In God se oë word “ons met Hom een [geword het] in sy dood … Ons 

weet dat ons ou, sondige self [die sondige mens wat ons voorheen was] saam  
met Christus gekruisig is sodat die sonde se mag oor ons verbreek kan word  
en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie” (verse 5-6, Nuwe Lewende  
Vertaling).

Voor die wonderwerk van bekering is ons slawe van sonde. Paulus het 
aan die Romeine verduidelik dat, sodra ons in Christus gedoop is, ons nie 
meer vasgevang is in sonde nie (Romeine 6:3-4). “Ons weet dat ons ou, son-

dige self saam met Christus 
gekruisig is sodat die sonde 
se mag oor ons verbreek kan 
word en ons nie meer slawe 
van die sonde sal wees nie. 
Want as iemand sterf [deur 
die simboliese dood van die 
doop en die uitwissing van 
ons ou weë], word hy vry  
van die mag van die sonde” 
(verse 6-7, Nuwe Lewende 
Vertaling).

Maar ons is verlos—terug-
gekoop—van slawerny aan 

sonde deur die offer van Jesus Christus (1 Petrus 1:18-19; Openbaring 5:9). 
Nadat ons deur God gekoop is, behoort ons nou aan Hom: “Want julle is 
duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan 
God behoort” (1 Korintiërs 6:20).

Omdat ons van slawe van sonde tot slawe van geregtigheid bekeer is, dien  
ons nie meer sonde nie (Romeine 6:18). Ons nuwe manier van dink is een wat  
die vrugte van bekering dra (sien Galasiërs 5:22-23). Soos Galasiërs 5:24-25 
dit stel: “Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte 
en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die 
Gees wandel.”

’n Opstanding tot ’n nuwe lewe

Hierdie lewe in die Gees word ook in die doopseremonie gesimboliseer. 
Die doop beeld nie net ons dood vir sonde wat ons gepleeg het uit nie, maar 
ook ons opstanding tot ’n nuwe lewe in Christus: “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 6:4). Sodra ons gedoop, en hande op ons 

Waterdoop en die Oplegging van Hande

Doop deur onderdompeling simboliseer ons dood en 
begrafnis, terwyl deur uit die doopwater op te staan, 
’n opstanding tot ’n nuwe lewe in Christus simboliseer.
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gelê is deur een van God se dienaars, gee Hy aan ons Sy Heilige Gees as ’n 
“deposito wat as waarborg dien” van ons uiteindelike verandering tot gees 
en die ewige lewe (2 Korintiërs 1:22, Nuwe Lewende Vertaling). Die doop  
is dus die simboliese begrafnis van ons ou self en die begin van ’n nuwe 
lewe as ’n gehoorsame dienaar van God.

Paulus vergelyk ons nuutheid van die lewe met ’n verandering van klere: 
“Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee” 
(Galasiërs 3:27). Ons beklee 
ons met Christus deur die ver- 
keerde gesindhede, dade en 
gewoontes met die korrektes 
te vervang. Kolossense 3:12 
sê: “Beklee julle dan, as uit-
verkorenes van God, heiliges 
en geliefdes, met innerlike 
ontferming, goedertierenheid, 
nederigheid, sagmoedigheid, 
lankmoedigheid.”

Ons nuwe lewe plaas ons 
op die pad wat uiteindelik lei 
tot die ewige lewe en toegang 

tot die Koninkryk van God met die opstanding van die regverdiges, wan-
neer Jesus terugkeer aarde toe. “Aangesien ons met Hom een geword het 
in sy dood, sal ons ook saam met Hom opgewek word tot ’n nuwe lewe” 
(Romeine 6:5, Nuwe Lewende Vertaling).

Let op dat ons werklike opstanding nog in die toekoms is, en op daardie 
tydstip sal ons in gees verander word (1 Korintiërs 15:42-55). Al verstaan 
ons dalk nie wat dit beteken om in gees verander te word nie, kan ons staat-
maak op Johannes se woorde in 1 Johannes 3:2: “Geliefdes, nou is ons kin-
ders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons 
weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal 
sien soos Hy is.”

God se Gees word gegee deur handoplegging

Die volgende stap op ons pad na die ewige lewe is om God se Heilige 
Gees te ontvang, wat kom deur “handoplegging,” soos beskryf in Hebreërs 
6:2. Uit die Skrif vind ons dat die waterdoop gevolg word deur die sere-
monie van handoplegging, en op daardie tydstip ontvang ons God se Gees. 

Handelinge 19:6 sê: “En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige 
Gees het op hulle gekom.”

Handelinge 8:12 toon dat “manne sowel as vroue” in Samaria verstaan 
het, bekeer het en gedoop was. Die Heilige Gees is egter nie gegee voordat 
Petrus en Johannes gebid en hulle die hande opgelê het nie. Verse 15-17 sê: 
“Húlle [Petrus en Johannes] het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die 
Heilige Gees mag ontvang, want Hy het toe nog op niemand van hulle geval 
nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus. Hulle het 
hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.”

Ons sien dat God se Heilige Gees aan ons gegee word deur die gebed van 
en handoplegging deur God se geordende dienaars, wat as Sy verteenwoor-
digers dien.

Die verteenwoordigingsaspek hier is belangrik om in gedagte te hou. In 
die oplegging van hande is dit God se goddelike krag en gesag wat Sy Gees 
verleen. Sy menslike verteenwoordigers het geen bonatuurlike krag van hul-
self nie. Dit is God wat in en deur hulle werk. Nietemin wil God hê dat ons 
die feit moet erken dat Hy wel deur menslike verteenwoordigers werk.

Dit is deel van ’n groter prentjie van God se Kerk wat op ’n ordelike 
manier saamwerk. Almal word belas met die verantwoordelikheid om 
mekaar te help en te versorg en aan mekaar te onderwerp. Tog het som-
mige die spesiale verantwoordelikheid om ander te dien deur leierskap en 
onderrig. God, deur die vereiste van oplegging van hande, help ons om dit 
te sien. (Vir meer oor hoe om deel te word van God se Kerk, sien “Ons 
Word Binne-in ’n Geestelike Liggaam Gedoop” op bladsy 32.)

In Kolossense 2:11-12 het die apostel Paulus 
bekering met besnydenis vergelyk. “In wie 

julle ook besny is met ’n besnydenis wat nie 
met hande verrig word nie, deur die liggaam 
van die sondige vlees af te lê in die besny- 
denis van Christus, omdat julle saam met 
Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook 
saam opgewek is deur die geloof in die wer-
king van God wat Hom uit die dode opgewek 
het.” Paulus het ook in Romeine 2:29 gesê 
dat besnydenis “van die hart” is.

Fisiese besnydenis—die chirurgiese ver-
wydering van die manlike voorhuid wat God 
beveel het om aan ’n baba gedoen te word 
(Genesis 17:12)—het vir Abraham se nage-
slag gedemonstreer dat hulle in ’n verbond 
met God was. Die besnydenis van die hart 

dien ’n soortgelyke doel. Wanneer ons ons 
manier van dink en gedrag verander, demon-
streer ons ons onderwerping aan God onder 
die voorwaardes van ’n nuwe verbond met 
Hom.

Al het Paulus die doop vergelyk met die 
praktyk van fisiese besnydenis, het hy nie 
bedoel dat kinders gedoop moes word nie. 
Jesus het wel kindertjies geseën, maar dit 
was heel anders as die doop (Markus 10:13-
16). Anders as fisiese besnydenis, moet die 
doop wag totdat ons volwasse genoeg is om 
bekering en die omvang van die toewyding 
van ’n mens se lewe om God te volg te 
verstaan. Die erns van die doop maak dit 
duidelik ’n besluit vir diegene wat volwasse is.

Moet Kinders Gedoop Word?

God se Heilige Gees word aan ons gegee deur die gebed 
en oplegging van hande deur God se geordende die-
naars, wat as Sy verteenwoordigers dien.
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Waarom ons God se Gees nodig het

Wat is die rol van God se Gees in ons lewens? Op ons eie mag ons streef, 
worstel en ernstig bid vir oorwinning oor ’n sondige gewoonte, maar steeds 
kortkom. Ná die doop en die oplegging van hande gaan dieselfde Gees wat 
ons tot bekering lei, steeds kragtiger in ons werk om ons te help om ons son-
des en tekortkominge raak te sien en te oorkom.

Omdat dit onmoontlik is om oorwinnaars te wees deur God se wet in sy 
volle geestelike bedoeling op ons eie te onderhou, het Jesus gesê Hy sal die 
Heilige Gees stuur om ons te lei en te help (Johannes 14:16-18). Wanneer ons 
alles doen wat ons menslik kan om gehoorsaam te wees, gee God ons, deur 
Sy Heilige Gees, die bykomende hulp wat ons nodig het om Sy waarheid te 
gehoorsaam en ’n gesonde verstand te hê wat goddelike liefde weerspieël 

(Handelinge 5:32; Johannes 16:13; 2 Timoteus 1:7).
Sy Gees help ons om die swakhede en selfsugtige begeertes van die mens- 

like natuur te oorkom (Romeine 7:13-20). Dit stel ons in staat om God in 
gees en waarheid te aanbid (Johannes 4:23-24). Dit verskaf ons vertroosting 
tydens beproewings en laat die denke van Christus in ons werk (Filippense 
2:5). Deur Sy Gees inspireer en lei God ons, en maak Hy ons Sy eie kinders 
(Romeine 8:13-14; 1 Korintiërs 2:10-11).

Om ons gewoontesondes en selfsugtige natuur te oorkom gebeur nie on- 
middellik nie. Dit is ’n lewenslange proses, wat dikwels groot inspanning 
behels. Die apostel Paulus, meer as 20 jaar na sy wonderbaarlike bekering, 
het sy voortdurende stryd beskryf om die bose begeertes in homself te oor-
kom. Daardie selfsugtige trekke was so sterk dat hy hulle ’n ander “wet” 
genoem het wat binne-in hom gewerk het:

“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. 
Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, 
dit doen ek …

“Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my 
aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens; 
maar ek sien ’n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my 
gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede  
is” (Romeine 7:18-19, 21-23). 

Maar Paulus het ook opgemerk dat, met die hulp van God se Gees, ons 
sondige natuur onderdruk kan word: “Want as julle na die vlees lewe, sal 
julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam dood-
maak, sal julle lewe” (Romeine 8:13).

Sommige glo verkeerdelik dat sodra ’n persoon gedoop is, God oorneem 
en alles doen. Dit is ’n misleidende en gevaarlike konsep. God verwag van 
ons om sonde te weerstaan en daarna te streef om Sy Gees aktief deel van 
ons daaglikse lewe te maak.

In 2 Timoteus 1:6 het Paulus Timoteus aangespoor om “die genadegawe 
van God [die Heilige Gees] aan te wakker wat in jou is deur die oplegging 
van my hande,” wat wys dat ons ’n persoonlike verantwoordelikheid in ons 
verlossing het. Timoteus moes God se Gees “aanwakker” of dit soos vuur 
aanblaas, soos ander dit vertaal—nie net terugsit en God laat oorneem nie. 
Paulus het in Filippense 2:12 herhaal dat ons ons eie verlossing met vrees en 
bewing moet uitwerk.

Die wonder van transformasie

God se Gees wat in ons werk help ons om te verander en die regte vrug in  
ons lewens voort te bring. Galasiërs 5:22-23 lys die vrug van God se Gees—  
liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, on- 
der andere—wat al hoe meer sigbaar in ons word namate ons geestelik groei.

Dit is belangrik om die vrug van geregtigheid voort te bring. Dit is ook 

Waterdoop en die Oplegging van Hande

Johannes die Doper het verkondig dat die 
Messias sou kom en “met die Heilige Gees 

en met vuur” sou doop (Matteus 3:11). Som-
mige wat dit lees, glo dat hulle hierdie vuur-
doop moet ontvang. Maar om te verstaan wat 
Johannes gesê het moet ons van naderby na 
hierdie gedeelte kyk.

In vers 8 het Johannes bewyse geëis van 
lede van die vooraanstaande Joodse sektes 
van Sy dag, die Fariseërs en Sadduseërs, 
van hulle bekering van sonde, deur van twee 
metafore te gebruik om sy punt te maak.  
Eerstens het hy opgemerk dat wanneer ’n 
boom nie goeie vrugte dra nie, dit by die 
wortels afgekap en verbrand word (vers 10). 
Jesus het hierdie beginsel in Matteus 7:19 
herhaal.

Johannes se tweede metafoor was van 
die uitwaai van koring. Die uitwaai van koring 
beteken om die doppe, stingels en kaf te 
skei. Johannes het met hierdie geleentheid 
uitgebeeld hoe Jesus mense sal hanteer wat 
geen vrug dra nie. “Sy skop is in sy hand, en 
Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak 
en sy koring in die skuur saambring, maar die 
kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand” 
(Matteus 3:12).

Albei voorbeelde toon die hooftema van 
die Bybel aan, dat God wil hê ons soos  
Christus moet word en vrug produseer! Hier-
voor beloof Jesus ons die ewige lewe, wat die 
boodskap van die evangelie is. Diegene wat 
weier om te bekeer en hul manier van dink  
te verander, sal deur vuur verteer word 
(Maleagi 4:1; vergelyk Jeremia 21;12; Esegiël 
20:47).

Deur te praat van gesindhede van sonde, 
verkondig Jesus “maar wat die vreesagtiges 
aangaan en die ongelowiges en gruwelikes 
en moordenaars en hoereerders en towe-
naars en afgodedienaars en al die leue-
naars—hulle deel is in die poel wat brand 
met vuur en swawel: dit is die tweede dood” 
(Openbaring 21:8). Openbaring 20:15 voeg 
by, “En as dit bevind is dat iemand nie opge-
skryf was in die boek van die lewe nie, is hy 
in die poel van vuur gewerp.”

Hierdie poel van vuur is die tweede dood, 
die vuurdoop vir die onberouvolles, en is 
beslis nie iets wat ons moet begeer om te 
ervaar nie.

Om meer te wete te kom, laai af of versoek 
ons gratis boekie, Heaven and Hell: What 
Does the Bible Really Teach?

Moet ons met Vuur  
Gedoop wil Word?
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vir ons belangrik om te verstaan dat die eer vir daardie vrug na God toe 
gaan. Paulus het aan die Filippense sy begeerte uitgespreek om vir God aan-
neemlik te wees deur “nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie [om 
die wet op sy eie te probeer onderhou nie], maar met dié wat deur die geloof 
in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof”—dit wil sê, 
gehoorsaamheid geproduseer deur Christus se geloof binne-in hom deur die 
Heilige Gees (Filippense 3:9).

Let op dat Paulus God vertrou het om geregtigheid in hom voort te bring, 
wetende dat “dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na 
sy welbehae” (Filippense 2:13). Tog het hy verstaan dat dit ’n vennootskap 
was waarin hy moes saamwerk. Soos hy in Kolossense 1:29 geskryf het, 
“waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.”

Wanneer God ons roep om Sy kinders te wees, begin Hy ’n verandering 
in ons van ons voorheen trotse, selfsugtige, ongehoorsame weë. Hy trans-
formeer ons deur die vernuwing, of verandering, van ons denke—’n proses 
waaraan ons moet toegee. Paulus het vir die Romeine gesê: “En word nie 
aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing 
van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en 
volmaakte wil van God is” (Romeine 12:2).

Paulus het verduidelik dat hierdie transformasie nie onmiddellik is nie. 
Dit vereis voortdurende veranderinge in ons denke en uitkyk wat die manier 
waarop ons leef permanent beïnvloed. Ons word “’n lewende, heilige en aan 
God welgevallige offer—dit is julle redelike godsdiens” (vers 1).

Paulus het ook gemaan: “Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat 
ook in Christus Jesus was” (Filippense 2:5). Hy het dit voorafgegaan deur 
beide die houding en gedrag wat in die bekeerde verstand sigbaar sou wees, 
te beskryf:

“Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde 
liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele 
eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle 
moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander 
s’n” (verse 2-4).

Om die denke van Jesus Christus te hê, is wat hierdie groot wonder van 
transformasie moontlik maak.

Die simboliese betekenis van die doop is dus diepgaande. Dit verteen-
woordig beide vergifnis van sondes en ’n nuwe lewe in Christus. Dit behoort 
ons lewens vir altyd te verander—veral wanneer ons onthou dat hierdie 
seëninge teen ’n groot prys gekom het. Jesus Christus het Sy eie lewe opge-
offer sodat ons ons s’n kan verkry deur die vergifnis van ons sondes—’n 
saak wat ons verder in die volgende hoofstuk bespreek.

Die Vergifnis van Sonde
“En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen  

van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus  
tot vergewing van sondes …“ (Handelinge 2:38)

Hoe word ons vergewe, en waar pas die doop en Jesus Christus in? 
Die Bybel sê God vergewe ons sondes en foute. Deur geloof in 
Christus se offer word al ons sondes en die skuld wat ons koester, 
heeltemal verwyder. Ons is dan heeltemal rein in God se oë  

(Handelinge 22:16).
Dit is vertroostend om te weet dat God nie net ons sondes vergewe nie, 

maar dit totaal van ons distansieer: “Want Ek sal barmhartig wees oor hulle 
ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink 

nie” (Hebreërs 8:12).
Dawid was verstom oor 

God se volkome genade en 
vergifnis. Hy het geskryf: 
“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 die profeet Jesaja 
vertel God ons van die ver-

gifnis wat volg wanneer ons tot bekering kom en ons tot Hom wend: “Was 
julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, 
hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen … al was julle sondes soos 
skarlaken, dit sal wit word soos sneeu” (Jesaja 1:16-18).

Paulus het dit duidelik gemaak dat die onregverdiges nie die Koninkryk 
van God sal beërwe nie (1 Korintiërs 6:9). Hy het toe verduidelik hoe ons 
gereinig en met God reggemaak word: “En dit was sommige van julle; maar 
julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die 

Die Vergifnis van Sonde

Die Bybel sê God vergewe ons sondes en foute. Deur 
geloof in Christus se offer word al ons sondes en die 
skuld wat ons koester, heeltemal verwyder.
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Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God” (vers 11). Jesus 
Christus reinig die Kerk “met die waterbad deur die woord” (Efesiërs 5:26).

Hierdie afwas van die opgehoopte vuilheid van ons sondes is deel van wat 
deur die doop gesimboliseer word. Voordat Paulus gedoop is, het Ananías 
gesê: “Waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, ter-
wyl jy die Naam van die Here aanroep” (Handelinge 22:16). Deur ons hele 
liggaam onder water te dompel, word ons geheel en al simbolies gereinig.

Natuurlik is die water net ’n simbool. In werklikheid kom die reiniging 
van sonde en versoening 
met God deur die gestorte 
bloed van Jesus Christus, ons 
Verlosser (Romeine 5:8-10; 
Handelinge 20:28). Sonder 
Sy offer kan ons sondes nie 
weggewas word nie.

Laat skuld agter

Gelukkig hou God nie 
’n telkaart met goeie dade 
aan die een kant en slegtes 
aan die ander kant nie. Ons 
leisteen is skoongevee van 

elke sonde as ons bely en berou het oor ons sondes en vra vir Sy vergifnis. 
“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te ver-
gewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (1 Johannes 1:9). Soos vroeër 
uitgewys is, kan geen goeie dade, geen fisiese inspanning van ons eie, God 
ooit terugbetaal vir die kosbare gawes van vergifnis en die reiniging van ons 
skuld nie.

Dit is normaal dat ons skuldig voel wanneer ons sondig, en die pyn van 
strawwe vir foute uit die verlede bly dikwels talm. Skuldgevoelens hoef egter 
nie te bly soos ’n aftakelende gewig wat ons aftrek nie.

Skuldgevoelens kan onnodige gevoelens van minderwaardigheid en bit-
terheid veroorsaak. Nadat ons bekeer het, vergewe God ons sondes heelte-
mal, en daar bly geen rede om skuldig te voel tensy ons weer sondig nie. 
Selfs dan moet ons dadelik tot bekering kom, God vra om ons te vergewe en 
die skuld agter ons te sit. God pas in Sy oneindige genade Christus se offer 
toe om ons sonde en skuld te bedek en te verwyder.

Ons word in Hebreërs 10:22 vertel: “Laat ons toetree met ’n waaragtige 

hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 
’n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.” ’n Skoon gewete is 
een van die wonderlikste gawes wat God aan Sy kinders gee.

Koning Dawid was ’n man na God se hart (Handelinge 13:22). Hy was 
nie volmaak nie, maar hy het daarna gestreef om te verhoed dat sonde hom 
van God skei. In Psalm 139:23-24 het Dawid gebid: “Deurgrond my, o God, 
en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ’n weg 
is van smart, en lei my op die ewige weg!”

Hy het ook gebid: “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 bin-
neste van my ’n vaste gees” (Psalm 51:11-12).

Hoe word sonde vergewe?

Sonde is die oortreding van God se heilige wet (1 Johannes 3:4). Die straf 
wat ons almal verdien het vir sonde is die dood (Romeine 6:23). Hierdie oor- 
saak-en-gevolg verhouding is absoluut en outomaties. Die doodstraf moet 
betaal word.

Ons kan nie uit ’n 10-verdieping gebou spring en tevergeefs probeer om 
die wet van swaartekrag te breek sonder om ’n boete te betaal vir ons dade 
nie. Op dieselfde manier, wanneer ons God se geestelike wet oortree, moet 
die doodstraf daarvoor betaal word. Vergifnis beteken nie om die straf vir 
ons sondes te verwyder nie. Dit beteken eerder die oordrag van die straf van 
ons aan iemand wat daardie boete in ons plek kan aanvaar en betaal. Die 
vraag is: Wie sal daardie boete betaal?

Omdat almal gesondig het en die doodstraf oor almal hang, het God 
geweet dat ’n Verlosser nodig was om vir die sondes van die wêreld te sterf. 
Let op Petrus se woorde: “Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike 
dinge, silwer of goud, losgekoop is … maar deur die kosbare bloed van 
Christus, soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit 
geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye 
geopenbaar is om julle ontwil” (1 Petrus 1:18-20).

Die apostel Johannes het gepraat van God se groot liefde vir ons en die 
offerande van Jesus Christus wat die straf vir ons sondes betaal, wat vergif-
nis moontlik maak. “Hy is ’n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir 
ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld” (1 Johannes 2:2).

En: “Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enigge-
bore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe. Hierin is 
die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het 
en sy Seun gestuur het as ’n versoening vir ons sondes” (1 Johannes 4:9-10).

God het eintlik alle dinge deur Jesus Christus geskape (Johannes 1:1-3, 
14; Efesiërs 3:9; Kolossense 1:16-17; Hebreërs 1:1-2). As die mensdom se 
Skepper wat, synde die volmaakte Seun van God, ’n sondelose lewe in die 
vlees gelei het, was Jesus Christus in staat om te dien as die volmaakte offe-
rande vir die sondes van die hele mensdom vir alle tye.

Die Vergifnis van Sonde

Die reiniging van sonde en versoening met God is deur 
die gestorte bloed van Jesus Christus, ons Verlosser.  
Sonder Sy offer kan ons sondes nie weggewas word nie.

Ro
m

ol
oT

av
an

i/i
St

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s



28 Wat U Moet Weet Oor die Doop  29Die Vergifnis van Sonde

Jesus Christus se volmaakte liefde en opoffering

Die ongelooflike waarheid is dat “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). Nog meer ver-
basend is dat God ons liefgehad het toe ons nog sondaars was; ons was nog 
onder die doodstraf toe Hy ons tot bekering geroep het (Romeine 5:8).

Jesus het ’n diep, brandende begeerte om die mensdom te help om die 
ewigheid met Hom te deel (Matteus 23:37). Die boek Hebreërs sê ons moet 
ons oog vestig “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” (12:2).

Dit was allesbehalwe vreugdevol om deur geseling en kruisiging te gaan, 
’n ongelooflike brutale en martelende vorm van teregstelling. Jesaja 52:14 het 
van Christus geprofeteer: “So misvormd was sy voorkoms, geen mens meer 
nie, en sy gestalte was nie soos dié van ’n mensekind nie.”

Psalm 22 beskryf sommige van die gedagtes en gevoelens van angs en 
pyn wat Jesus in die gesig gestaar het toe hy Sy verraad en dood verduur het. 
Tog het Hy die geestelike visie gehad om verby Sy eie lyding te kyk na die 
vreugde om die ewigheid saam met ander deur te bring wat die pad na die 
ewige lewe sou kies (Hebreërs 12:2).

Hy het gewilliglik die vloek aanvaar, die doodstraf wat vir ons bedoel 
was, “deur vir ons ’n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elk- 
een wat aan ’n hout hang” (Galasiërs 3:13). (Om meer te wete te kom oor wie 
Jesus eintlik was en waardeur Hy vir ons gegaan het, laai af of versoek ons 
gratis boekie Jesus Christ: The Real Story.)

Christus se offer was so volkome dat geen sonde wat ooit gepleeg is te 
groot of klein is vir God om te vergewe nie (Psalm 103:3). Paulus het hom-
self die vernaamste sondaar genoem, tog het God hom kragtig gebruik ná 
sy bekering (1 Timoteus 1:15). Dwarsdeur die boek van Psalms het Koning 
Dawid God se genade geprys. Hy het God se genade as eindeloos gesien, 
wat die aarde vul (Psalm 119:64).

Sulke voorbeelde wek groot hoop. Dit maak nie saak wat ons agtergrond 
of vorige foute is nie, wanneer ons opreg tot bekering kom en gedoop word, 
beloof God volkome vergifnis.

Menslik bedinkte onderrig van sielkunde kan ons oor onsself goed laat 
voel en probeer om ons selfbeeld te verbeter. Nie een van hierdie menslike  
pogings kan egter sonde vergewe en die geestelike straf wat daarmee ge- 
paardgaan heeltemal verwyder nie. Slegs Christus se offer kan ons perma-
nent reinig en vergewe.

Begrawe die verlede

Soos God ons nie meer met ons ou sondes assosieer nie, so moet ons die 
verlede agter laat. Met ons ou sondes wat nou in die graf begrawe is, soos 
uitgebeeld deur die doop, moet ons nie teruggaan en dit opgrawe nie. Met in- 

agneming van die betrokke simboliek, sou dit soortgelyk wees aan grafroof.
Vir sommige lyk sulke grafroof, in die vorm van aanhou kwel oor vorige 

sondes, dalk na berou. Maar dit is meer ’n manier om jouself te straf. Ons 
moet verstaan dat God bekering wil hê, nie boetedoening nie. Hy wil nie 
hê dat ons ou sondes in Sy gesig moet teruggooi deur verteer te word deur 

gedurig aan hulle te dink nie. Hy verwag 
van ons om Hom en Sy begeerte om 
heeltemal te vergewe en te vergeet, vol-
kome te vertrou.

Ons moet leer uit ons foute; maar 
sodra ons dit gedoen het, moet ons hulle 
in die verlede begrawe. Ons moet “in ’n 
nuwe lewe kan wandel” (Romeine 6:4). 
’n Individu wat dit doen, word in God se 
oë ’n nuwe mens, iemand wat heeltemal 
vergewe is asof hy of sy nooit gesondig 
het nie.

Dit is belangrik dat ons onsself van-
uit hierdie perspektief sien en op die 
toekoms fokus. Paulus het die konsep so 
uitgedruk in Filippense 3:14: “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.”

As ons besef hoe volkome vergifnis moontlik is deur Christus se vol-
maakte offerande, moet ons vorentoe kyk om die regte koers te handhaaf.  
In die volgende hoofstuk sal ons sien hoe om op die pad na die ewige lewe 
te bly.

m
ar

cd
uf

/iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s

Met ons ou sondes wat nou in die graf begrawe is, soos 
uitgebeeld deur die doop, moet ons nie teruggaan en 
dit opgrawe nie. Met inagneming van die betrokke sim-
boliek, sou dit soortgelyk wees aan grafroof.
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Volhard in Hierdie Weg
“Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes  

uitgewis kan word en tye van verkwikking van die  
aangesig van die Here mag kom” (Handelinge 3:19).

Die doop en die verwante stappe wat ons moet neem, is slegs die 
begin van die pad na die ewige lewe. Voordat ons egter by ons uit-
eindelike bestemming aankom, het ons ver pad om te reis. In hier-
die hoofstuk kyk ons na sommige van die aspekte van ons reis wat 

deur ons padkaart, die Bybel, geopenbaar word. Onthou dat ons op ’n smal pad 
reis (Matteus 7:14). ’n Duidelike sin vir doel en rigting kan ons help om op 
koers te bly.

Wanneer ons reageer op God se roeping deur bekering en die doop, wag 
daar baie seëninge en geleenthede op ons. Ons denkrigting sal verander. Ons 
sal groei in wysheid, kennis en begrip (Spreuke 2:1-11). Ons sal leer om te 
dink en op te tree soos God dink en optree.

Hou aan na vore

Beproewinge sal kom en opofferings sal vereis word (Matteus 10:35-39). 
Hierdie toetse help ons om goddelike karakter te bou. Jakobus, halfbroer van  
Jesus Christus, het geskryf: “Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer 
julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van 
julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle ver-
werkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks 
kortkom nie” (Jakobus 1:2-4).

Jesus waarsku ons om die koste verbonde aan die reis op hierdie pad, te 
bereken, net soos ons met enige groot lewensonderneming sou doen: “Want 
wie van julle wat ’n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste 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” (Lukas 14:28-30). 

Jesus het met ’n potensiële volgeling gepraat wat voorwaardes aan sy ver- 
bintenis wou stel, en gesê dat diegene wat met hul vorige lewens wil voort-
gaan, nie geskik is vir die Koninkryk van God nie (Lukas 9:62). Jesus verwag 
van Sy volgelinge om te volg en nie terug te draai nie.

Net soos ’n klein kind leer om te loop, kan ons eers wankelrig wees en 
struikel in hierdie nuwe manier van lewe. Die versoekings en beproewings 
wat ons in die gesig staar sal ons soms laat steier en val. Maar onthou dat 
God die Vader en Jesus Christus daar is om ons met elke tree op die pad te 
bemoedig en te help.

Ons taak is om met God se hulp aan te hou strewe en om volwasse Chris-

tene te word. Hebreërs 5:13-14 sê vir ons: “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.”

Om volgens God se manier te leef moet altyd ons prioriteit bly. Ons moet 
voortdurend “eers die koninkryk van God en sy geregtigheid” soek (Matteus 
6:33). 

Sleutels wat ons kan help om op God se lewenswyse gerig te bly sluit ge- 
reelde gebed en die bestudering van God se Woord in. Verder kan gemeen- 
skap met ander gelowiges ’n geweldige aanmoediging wees om ons nuwe 
lewens toegewyd aan God te leef (kom meer te wete in ons studiegids Tools 
for Spiritual Growth).

In Matteus 7:21 sê Jesus: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal in- 
gaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van 
my Vader wat in die hemele is.” Ons word ’n keuse gegee oor wat ons gaan 
doen, maar Jesus verwag duidelik dat ons ons deel sal doen om getrou aan 
Hom te bly. Soos vroeër verduidelik, moet ons vrugte in ons lewe voortbring 
wat vir God welgevallig is.

Die einde van die pad: die Koninkryk van God

Kom ons kyk nou na meer besonderhede oor die komende Koninkryk 
van God en die ewige lewe, die einde van ons geestelike reis. 

Ons moet onthou dat die Koninkryk van God die kern is van die evan- 
gelieboodskap wat Jesus verkondig het. Markus 1:14-15 sê: “Jesus [het] in 
Galiléa gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en 
gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer 
julle en glo die evanglie.” Toe Jesus gedurende die 40 dae na Sy opstanding 
aan Sy dissipels verskyn het, het Hy aangehou om met hulle oor die Konink- 
ryk van God te praat (Handelinge 1:3).

Op ’n tyd wat binnekort gaan kom, sal Christus terugkeer na die aarde 
en daardie Koninkryk vestig. Openbaring 11:15 praat profeties van daardie 
ontsagwekkende dag: “En die sewende engel het geblaas, en daar was groot 
stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom 
van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in 
alle ewigheid.”

Die Koninkryk van God sal ’n letterlike koninkryk wees wat oor die 
aarde heers en alle menslike regerings en gesag vervang. Soos Daniël 2:44 
voorspel, “… sal die God van die hemel ’n koninkryk verwek wat in ewig-
heid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen 
ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en 
daar ’n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan.”

Die vroeë Christene het hulle oë stewig op die toekomstige Koninkryk 
van God gevestig. Handelinge 8:12 verduidelik dat die boodskap van God se 
Koninkryk ’n groot rede was waarom mense God se waarheid geglo het en 

Volhard in Hierdie Weg



32 Wat U Moet Weet Oor die Doop  33

gekies het om gedoop te word: “Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die 
evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus  
verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue.” Ons moet ook “die 
evanglie” glo (Markus 1:15).

As ons regdeur ons leeftyd getrou aan God bly, sal ons met Christus die 
rol van konings en priesters in Sy komende Koninkryk deel (Openbaring 
1:6; 5:10; 20:6). Ons kan daarna uitsien om gees te word en vir ewig te lewe 

(1 Tessalonisense 4:14-17; 1 Korintiërs 15:42-55). As Sy opgestane kinders 
sal ons alle dinge van God beërwe—nie net die aarde nie, maar die hele 
heelal en geestesryk (Matteus 5:5; Openbaring 21:1-7; Hebreërs 2:6-8). (Om 
meer te wete te kom, laai af of versoek u gratis kopie van ons boekie Why 
Were You Born?)

U sal daar kom met God se hulp

God belowe sulke wonderlike en ondenkbare beloftes van die blinkste 
toekoms moontlik. Maar om daardie bestemming te bereik is dit noodsaak-
lik vir ons om aan te hou om Hom te volg—om voortdurend te bekeer wan-
neer ons struikel, en gefokus te bly op die doelwit.

Ten spyte van die aansprake van baie wat leer “een keer gered, altyd ge- 
red,” is dit altyd moontlik in hierdie lewe vir diegene wat hulle aanvanklik 
aan God verbind, om Hom en Sy redding later te verlaat (Hebreërs 2:1-3; 
6:4-6; 10:26-31).

Nietemin praat God van ons verlossing as seker—soos dit inderdaad is 
solank ons nie by ’n punt kom om Hom en Sy weg te verwerp nie, hetsy 
deur aanhoudende verwaarlosing of bitterheid.

Vir diegene wat gewillig is om hulle lewens aan Hom te verbind, bied 
God hierdie wonderlike perspektief in Efesiërs 1:13-14 aan: “In wie julle 
ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, 
gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige 
Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te 
verlos tot lof van sy heerlikheid.”

Filippense 1:6 moedig ons aan met hierdie woorde: “Hy wat ’n goeie werk  
in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus.”

Solank ons aktief na God se wil soek en Sy Heilige Gees toelaat om in 
ons lewens te werk, is ons uiteindelike redding gewaarborg. Ja, God belowe 
om ons met elke tree en deur elke draai in die pad te help, as ons sal bekeer, 
geloof in Hom het vir die vergifnis van ons sondes, gedoop word en na Hom 
en Sy komende Koninkryk kyk. (Om meer te wete te kom, laai af of versoek 
ons gratis boekie Transforming Your Life: The Process of Conversion.)

Wat nou?

Noudat u weet wat om te doen, sal u daarvolgens optree, of sal u toelaat 
dat hierdie kosbare roeping van God ongehoord gaan? Deur die profeet 
Jesaja gee God vir ons ’n uitnodiging en ’n belofte: “Soek die HERE terwyl 
Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is. Laat die goddelose sy 
weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE 
bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef 
vermenigvuldiglik” (Jesaja 55:6-7).

In 2 Tessalonisense 2:13-14 skryf Paulus, “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 

Volhard in Hierdie Weg

Mens word nie in enige spesifieke sekte 
of denominasie gedoop nie. Deur die 

doop, soos dit in die Bybel geleer word, word 
mens eerder ’n lid van die geestelike Liggaam 
van Christus (1 Korintiërs 12:27; Efesiërs 
2:19-22).

In 1 Korintiërs 12:13 vind ons dat “ons 
is almal ook deur een Gees gedoop tot een 
liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of 
vrymanne; en ons is almal van een Gees 
deurdronge.”

Hierdie liggaam word die Kerk van God 
genoem (Handelinge 20:28, Nuwe Lewende 
Vertaling). Lidmaatskap van hierdie Kerk 
word deur God verleen op ware bekering en 
doop en word nie deur mense of menslike 
organisasies bepaal nie. Die Griekse woord 
vir “kerk” is ekklesia, wat ’n uitgeroepe ge- 
meente aandui. Eenvoudig gestel, God roep 
diegene wat Hy uit hierdie samelewing kies 
om deel te wees van die geestelike liggaam 
wat Sy Kerk is.

Jesus het gesê dat Sy dissipels, of volge-
linge, geleer moet word (Matteus 28:19-20). 
Paulus het in Efesiërs 4:11-13 verduidelik: 
“En Hy het gegee sommige as apostels, 
ander as profete, ander as evangeliste, ander 
as herders en leraars, om die heiliges toe 
te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van  
die liggaam van Christus, totdat ons almal 
kom tot die eenheid van die geloof en van  
die kennis van die Seun van God, tot ’n  
volwasse man, tot die mate van die volle 

grootte van Christus.”
Ons sien hier dat die Kerk, as die liggaam 

van Christus, ’n verpligting en verantwoorde-
likheid het om Christene te help om geestelik 
te groei, wat vereis om saam te werk onder 
die leiding van geroepe en getroue leraars. 
God vermaan ons om na eenheid te streef en 
die behoefte wat ons vir mekaar het, te erken 
(1 Korintiërs 12:12-25; Efesiërs 4:1-3).

Om ’n kerk te vind—’n geroepe groep ge- 
lowiges—waar ons gesonde leerstellings kan 
leer en gemeenskap met eendersdenkendes 
kan hê, is belangrik om op die pad na die 
ewige lewe te bly.

Hebreërs 10:24-25 sê vir ons, “en laat 
ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie 
werke aan te spoor; en laat ons ons onder-
linge byeenkoms nie versuim soos sommige 
die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar 
vermaan, en dit des te meer namate julle die 
dag sien nader kom.”

Ons in die United Church of God erken die 
behoefte om geleenthede te bied vir God se 
mense om byeen te kom en Bybelse onderrig 
te ontvang en gemeenskap met eenders- 
denkendes te hê. Om gereeld met God se 
mense te ontmoet, sal ’n noodsaaklike hulp-
middel vir u geestelike groei wees.

As u meer wil leer, laai af of versoek u gra-
tis kopie van die boekies, The Church Jesus 
Built en This is the United Church of God, by 
ucg.org.za.

’n

Ons Word Binne-in ’n  
Geestelike Liggaam Gedoop
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die waarheid, waartoe Hy julle geroep het deur ons evangelie om die heer-
likheid van onse Here Jesus Christus te verkry.”

As God u roep, sal u antwoord?

Die apostel Petrus vermaan ons almal: “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 1:10-11).

Die weg na die ewige lewe is vir u uitgelê—die enigste weg. Mag u, son-
der om af te wyk, dit volg na die ontsagwekkende bestemming wat God vir 
u beplan het!
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