
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bybelboek oorsigte 

 

Gedoen saam met ‘n eenjaar leesprgram, so sommige boeke is saam gedoen. 

 

  



 

 

 

 

  

Memoriseervers: Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar 
nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel (Gen 3:15) 
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Skepping (1-2) Sondeval (3-5) Vloed (6-9) Nasies (10-11) Gen 12-50 

4000 vC Eden Buite Eden Babel 2166vC Kanaan 

Vier groot gebeure (in 'n siklus van val en herstel) Vier groot here 

1:1 Die begin 3:1 Val en straf 4:1 Nuwe begin 6:1 Val en straf 7:1 Nuwe begin 10:1 Val en straf 12:1 Nuwe begin 

 

Genesis 1-11 Oergeskiedenis 

 

Die eerste woorde van die 
Bybel begin by die begin van 
alle dinge. Vir ses dae lank het 
God net gepraat en iets goeds 
het ontstaan. Die mens het hy 
as Sy beeld geskep – tot Sy eer.  

In hoofstuk drie kies die mens 
om eerder die duiwel se 
woorde as waarheid te 
aanvaar en so het sonde in die 
wêreld gekom – 'n soeke na 
eie eer in plaas van God se eer.  

Hierdie eerste elf hoofstukke, vertel van die pre-historiese tyd, dit skets ‘n verhaalsiklus van verval en 
herstel.  Dis ‘n saagtandprentjie van harmonie en opstand teen God 

Die verhaal tel dan weer op 
met Set as 'n nuwe begin, 
maar in die middel van die 
oergeskiedenis verhaal kry 
ons die sondvloed.  Die 
sondvloed wys duidelik dat 
God in beheer is van die 
natuur – Sy skepping.  God 
doen wat hy sê: Hy straf 
sonde, maar daarteenoor 
hou Hy Sy beloftes en red 
ook vir Noag en sy gesin. 
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Na die sondvloed sien ons weer 'n 
nuwe begin, maar kort daarna lees 
ons weer van die val by die toring 
van Babel. 

Die verhaal leer ons God is nie net 
in beheer van die skepping nie, 
maar ook van volke, tale en nasies – 
kyk maar net wat het by die toring 
van Babel gebeur.  Die mense 
besluit om bymekaar in een stad te 
woon. God verwar hulle taal en 
versprei hulle oor die aarde. 
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Genesis 
 
In Genesis een tot elf, 
kan jy gerus maar delf. 
 
Daar was vier oer gebeure: 
Skepping, sondeval, 
vloed en toringmal. 
 
In die res van die boek 
kan jy ook maar soek. 
 
Daar was vier groot here: 
Abraham, as volksvader geag. 
Isak amper as lam geslag. 
Jakob van bedrieg na eer. 
Josef leer God in beheer. 
 
Maar as jy die kern soek 
van hierdie eerste boek: 
 
Die God wat alles maak, 
het betrokke geraak 
en ‘n verbond gegee, 
met beloftes daarmee: 
 
Hy het beloof ‘n land 
en kinders soos sand. 
Vir die nasies tot seën,  
deur Christus alleen! 

Die Oergeskiedenis 
 
God het alles in ses dae gemaak: 
deur Sy stem, die skeppingstaak. (Gen 1,2)  
     Adam en Eva het van die boom geëet  
     en straf word vir die mensdom afgemeet. (Gen 3). 
          Buite die paradys word nuut begin  
          ‘n geslagsregister lei die tydperk in. (Gen 4,5). 
               Die mens se verval was nie goed, 
               daarom straf God met ‘n vloed. (Gen 6). 
          Daar is weer nuut begin           
          deur Noag en sy gesin. (Gen 8-10). 
    Hul dink die toring kan die hemel haal, 
    maar God straf hul en verwar hul taal. (Gen 11:1-9). 
Met Abraham het God weer nuut begin,  
dit lei die oorsprong van die volk Israel in. (Gen 12 en verder). 
 
God het jou ook gemaak 
met ‘n spesefieke taak. 
----Jou verval is glad nie goed: 
----Jy gaan nog daarvoor boet… 
Deur Christus se kruis is jy vergeef. 
Deur hierdie begin kan jy nou leef! 
   



 

     

  

Memoriseervers: In jou sal 
al die volke van die aarde 
geseën wees. (Gen 12:3) 
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4000 vC Eden 2166 vC Haran-Kanaan Kanaan Kanaan 1885vC Egipte 
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Genesis 12-50 Aartsvader verhale 

 

Genesis 12 en 15 
vertel van hoe God 
'n eensydige en 
blywende verbond 
met Abraham gesluit 
het. Hy ontvang 
beloftes van 'n groot 
nageslag en 'n land 
wat vir alle nasies tot 
seën sou wees.  

Abraham se geloof in 
God se beloftes 
maak dat hy uitstaan 
as vader van die 
gelowiges.  

Na die saagtandprentjie van val en herstel in die oergeskiedenis, maak God nou 'n nuwe begin  
in Genesis 12 met Abraham. Tot die einde van Genesis word ons vertel van die aartsvaders en 
God se beloftes van 'n land en 'n nageslag aan hulle. 
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Isak is deur God 
geskenk want 
Abraham en Sara was 
reeds menslik te oud 
om kinders te hê – 
niks is onmoontlik vir 
God nie.  

Isak se offer gebeure 
met die 
plaasvervangende 
ram wat sy lewe red, 
wys heen na Chistus 
waar Hy ook as 
offerdier in die plek 
van die sondige 
mensdom geoffer is.     

 

Esau en Jakob was ‘n 
tweeling, maar God 
(in Sy soewereiniteit) 
het reeds voor hulle 
geboorte gekies deur 
wie die verbondslyn 
sou loop.  

Jakob staan bekend 
as die bedrieër, maar 
die verhaal wys dat 
God deur gewone 
sondige mense werk 
om uiteindelik Sy 
plan uit te voer. 

Sy naam word Israel, 
die volk se naam. 

Deur die gruwelike 
sonde van sy broers 
word Josef as slaaf 
verkoop. Die verhaal 
beklemtoon in elke 
fase van Josef se 
lewe dat God by 
hom was.  

Uiteindelik is dit 
duidelik dat God 
Josef vooruit 
gestuur het om Sy 
verbondsvolk te red 
en in Egipte te vestig 
om daar te 
vermeerder. 
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God maak 'n verbond met Abraham 
 
Die Here het vir Abram gesê: 
“Trek na die land wat ek wil hê. 
Jou nageslag sal Ek ’n groot nasie laat raak. 
Ek sal jou ’n man van groot betekenis maak.” (Gen 12:1-3) 
 
Here ek gaan kinderloos sterf, 
’n slaaf gaan my besittings erf. (Gen 15:2,3) 
Die Here het hom buitentoe laat gaan 
Abraham, dít is wat jy moet verstaan: 
 
Jou nageslag so baie soos die sterre daarbo, 
dit is die belofte waarin jy moet glo. (Gen 15:5) 
Abraham glo toe daardie teken 
en dis hom tot geregtigheid gereken. (Gen 15:6, Rom 4:3, 
1953, Heb 11:11-12) 
 
Jy moet ’n dier middeldeur sny 
vir die verbondsluiting met My. (Gen 15:10) 
Hierdie land sal eendag aan jou behoort 
oor vier geslagte pluk jul druiwe van ’n boord. 
 
Die fakkel het, toe die son ondergaan, 
alleen tussen die vleis deurgegaan. (Gen 15:17) 
Die verbond is eensydig gesluit 
en het ook sy nageslag ingesluit. (Gen 17:7) 
 
Abram was gehoorsaam aan die Heer (Gen 12:14) 
en in die beloofde land geoffer tot Sy eer. (Gen 12:8) 
 
 
 
 

 
Hierdie verbond was net ’n skaduwee 
totdat Christus daarin sou tree. (Heb 8:5) 
Die verbond se wette is nou 
in elkeen se hart toegevou. (Heb 8:10) 
 
Abraham se vryspraak is ook vir jou opgeteken 
sodat jy verstaan wat Jesus se opstanding beteken: 
As jy ook heelhartig in God se beloftes glo, 
is jy een van Sy kinders, soos sterre daarbo! (Rom 4:23-25) 
 
Ook jy het deel aan Sy belofte vir ’n land 
en beloftes van seëninge uit God se hand. 
Is jy in gehoorsaamheid oppad na jou Heer? 
Is jy besig om Hom elke dag met offers te eer? (Ps 105:1-8) 
 
God wou jou ongehoorsaamheid wreek 
maar deur Christus is jy vrygespreek! (Rom 5:19) 
As jy Sy beloftes verstaan: 
Loof die Here, roep Hom aan! (Ps 105:1) 
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Memoriseervers: Ek neem julle aan as my volk en Ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat Ek, die Here, julle God 
is wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. (Eks 6:6) 

Verlossing uit Egipte (1-18) Openbaring van God (19-40) 

Egipte, 430 jaar (met uittog 1440vC) Woestyn, 2 maande Berg Sinai, 10 maande 

Onderdanigheid Verlossing Lering 

1:1 Behoefte tot 
verlossing 

2:1 Voorbereiding 
vir verlossing 

5:1 Verlossing van 
Israel 

15:22 Bewaring van 
Israel 

19:1 Bekendmaking 
van die verbond 

32:1 Reaksie op die 
verbond 

 

Verskeie temas van die boek 
vind ons in Jesus se lewe en 
bediening. Die volk ontvang 
die wet op die berg Sinai. 
Jesus se bergprediking is 
ook daar. Moses het die 
slang op 'n paal geplaas om 
mense wat daarna opkyk te 
verlos, Jesus is gekruising 
om die wat na Hom opkyk 
en glo te verlos. Die eerste 
Pasga is in die boek, Jesus 
word gekruisig by die laaste 
Pasga. 

 

Die boek vertel hoe Israel verlos is van slawerny uit Egipte en uitgelei is tot in 'n verbond met 
God. Die klimaks van die hele Ou Testament is in hoofstukke 12-14 toe Israel verlos is deur bloed 
(Pasga) en deur God se krag (deur die Rooi See) wat temas reg deur de hele Bybel is. 

Vanaf hoofstuk 19 verskuif 
dit van geskiedenis vertelling 
na verbondsluiting. Op die 
berg Sinai ontvang Moses 
morele, siviele en 
seremoniële wette asook die 
instruksies oor hoe om die 
tabernakel te bou.  

Na God die volk straf oor die 
goue kalf, bou die volk die 
tabernakel, wy dit in en is 
die hoogtepunt God wat 
intrek om by Sy volk te wees. 
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As die volk na 400 jaar van 
slawerny tot God roep om 
hulp, roep Hy Moses uit die 
brandende bos. Hy stel homself 
bekend as die "Ek is", die God 
van die voorvaders wat alles 
gemaak het. Deur plae berei hy 
die leiers voor, deur bloed aan 
die kosyne en die wonder van 
die Rooi See, verlos hy die volk 
uit hul sonde slawerny. 

In die woestyn bewaar Hy hulle 
van gevaar, dors en honger.  
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Hoogverhewe is die Heer! 
 
Ek maak Farao koppig vir ‘n laaste keer, 
dan sal Egipte besef: “Ek is die Heer!” (Eks 14:4) 
 
Die Egiptenare storm met strydwaens in gelid 
Die volk het bang geword en tot God gebid. (Eks 14:10) 
 
Bly kalm. Waarvoor is julle so bang? 
God sal vir jul nood laat oorgaan in sang. (Eks 14:13-14) 
 
Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan 
Die water het soos ‘n muur langs hulle gestaan! (Eks 14:21-22) 
 
God het die Egiptenare verwar en en hul wiele het afgekom 
Die see het oor hullle gestroom – elke mond het verstom!  
(Eks 14:24-28) 
 
Die volk is met ontsag vir God gevul 
Hulle kon glo dat God beloftes vervul! (Eks 14:33) 
 
Hulle sing toe ‘n lied tot God se eer: 
Hoogverhewe is die Heer! 
 
Dit was God se vinger: 
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:1) 
 
U, o Here is my krag. 
U beskerm my in die nag. 
Die Here oorwin die stryd. 
Sy naam is “Here”, vir altyd! (Eks 15:2-3) 
 
 

Dit was God se vinger: 
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:4) 
U regterhand is gedug in krag. 
Hoog verhewe is U mag. (Eks 15:6) 
U red ons uit die dood. 
Die vyand sink soos lood. (Eks 15:8-10) 
 
Dit was God se vinger: 
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:19) 
U lei U volk met U hand 
na U gewyde land. (Eks 15:13) 
Wie is soos U, o Heer, 
wat tot in ewigheid regeer? (Ek 15:11,18) 
 
Dit was God se vinger: 
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:21) 
Kyk net wat in die Nuwe Testament staan: 
Christus het deur die see met hulle gegaan. 
Vanuit die wolk is hulle gedoop 
tewyl hulle deur die see kon loop. (I Kor 10:1-5) 
 
As die vyand agter jou rug 
jou teen die see inwig, 
vra God van jou 'n geloofstree 
in dié wete Hy sal die uitkoms gee. (Heb 11:28-29, Ps 106:12) 
 
Sien dan God se magtige vinger 
as hy probleem die see in slinger. 
Sing dan ‘n lied tot God se eer: 
Hoogverhewe is my Heer! 



 

 

 

 

  

Levitikus Heiligheid 

 

Memoriseervers: Wy julle aan My. Wees heilig, want Ek is die Here julle God. 
Gehoorsaam my voorskrifte en leef daarvolgens.  
Ek is die Here, Ek heilig julle aan My. (Lev 20:7-8) 

Wette oor offers (1-17) Wette oor heiligmaking (18-27) 

Berg Sinai, 1 maand, ongeveer 1440 vC 

Wette oor aanvaarbare toenadering tot God Wette vir voortgesette gemeenskap met God 

 

Die laaste deel van die boek 
bespreek heiligheid. Heiligheid 
beteken aan die een kant 
afsondering – eenkant geplaas 
vir besondere seën of diens.  
Aan die ander kant beteken dit 
ook morele reinheid – in 
harmonie met God se morele 
karakter.  Dis juis die volk se  
onvermoë om volledig 
gehoorsaam te lewe, wat die 
nodigheid vir offers en 
versoening gebring het. 

 

Levitikus fokus op die heiligheid van God en gee wette oor hoe onheilige mense tot God 
kan nader in voortgesette gemeenskap met Hom kan lewe. Drie baie belangrike konsepte 
word bespreek waarsonder die werk van Jesus nie volledig verstaan kan word nie: 
Versoening, bloed offers en heiligheid. 

Die eerste deel van die 
boek bespreek die 
rituele rondom bloed 
offers as 'n manier om 
die sonde van die volk 
oor te dra na 'n dier en 
dat die dier dan in 
hulle plek geslag word. 
Netso leer ons in die 
Nuwe Testament dat 
Jesus, in ons plek, 
gesterf het om vir ons 
sonde te betaal. 

Levitikus 16 bespreek die 
rituele rondom die Groot 
Versoendag. Nuwe 
Testamentiese skrywers 
het Jesus se offer hiermee 
vergelyk, maar anders as 
die hoëpriester hoef hy nie 
'n offer vir homself te 
gebring het nie, en hoef hy 
dit ook net een keer te 
gedoen het en nie elke jaar 
nie. Vergelyk dit veral met 
Hebreërs 7. 
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Ons lees Levitikus en Hebreërs saam  
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Levitikus 
 
Vrees God, Hy is heilig. 
Voor Hom is jy onveilig. 
Jou sonde sal Hy straf- 
jy sal brand ná jou graf! 
 
Is daar ‘n pad na Hom? 
Kan jy na Hom toe kom? 
Hy het diere offers gegee 
om alle sonde weg te vee. 
 
Dis ‘n skaduwee van Hom - 
Sy kruis was die volle som. 
Sy offer was so volmaak 
dat almal vry kon raak. 
 
Pleit vir die mens, so onvolmaak 
was die Hoëpriester se jaarlikse taak. 
Hy het die Allerheiligste ingegaan 
om verootmoediging’s weg te baan. 

Jesus, as mens, só volmaak 
Hy was die Enigste vir die taak 
Die voorhangsel is geskeur 
Ons het nou toegang daardeur. 
 
Afgesonder vir God, 
leef ons na Sy gebod 
Ja, ons is nou geheilig 
voor God is ons nou veilig! 
 
Wees gerus, na jou graf, 
gaan Hy jou nie meer straf. 
Jesus het vir jou betaal 
en Hy gaan jou kom haal! 



 

 

  

Memoriseervers: Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop,  
die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. (Heb 12:1-2) 

Hebreërs Volmaak 

 Jesus is God se volmaakte 
kommunikasie met ons (Heb 1:1-4:13). 

Jesus, Christus ons volmaakte Hoëpriester, het 
die volmaakte offer gebring (Heb 4:14-10:31). 

Volhard enduit soos die volmaakte 
Rolmodel (Heb 10:19-13:25) 

Skrywer en plek onbekend, waarskynlik ongeveer 70 nC geskryf. 

Jesus, die volmaakte persoon Jesus se volmaakte werk Volmaakte volharding in geloof 

 

Jesus Christus is groter as 
Aäron en sy opvolgers as 
priesters, want Hy is vir ewig 
die Hoëpriester volgens die 
orde van Melgisedek (Heb 
4:14-7:28). Benut 
voortdurend die voorreg om 
met vrymoedigheid na God 
toe te gaan.  

Hy is ook die Middelaar van 
die nuwe verbond wat beter 
is as die oue (Heb 8:1-13) en 
sy één offer oortref al die 
offers in die ou verbond 
(Heb 9:1-10:18). 

 

Die boek is geskryf om lam-in-die-knië Christene (Heb 12:12) te bemoedig om Christenskap opnuut te omhels. (Heb 13:22).Die 
herhaalde gebruik van Ou Testamentiese tekste en beelde dui daarop dat die boek geskryf is vir Joodse lesers.  Die kerngedagte is: 
Moenie teruggaan na die vorige lewenswyse nie, maar gaan verder na die volle inhoud van die Skrif (Heb 6:1).  

Die Seun word beskryf as 
Erfgenaam (:1), die Skepper van 
alles (:2), God self (:3), die 
Instandhouer van alle dinge (:4), 
die Verlosser (:2,3) en Hoëpriester 
(:14).  Hy is verhewe bo die engele, 
want Hy is hulle Skepper (1:4-
2:18). Hy is groter en waardiger as 
Moses en Josua (3:1-4:13).  

As ons na al hierdie kenmerke van 
Jesus Christus kyk besef ons Sy 
Woorde is betroubaar. Jesus is 
God se volmaakte kommunikasie 
met ons – aanvaar hierdie blye 
boodskap vandag nog. 

Die gelowiges van die ou tyd is vir ons 
voorbeelde van vasbyt.  Hoofstuk 11 
gee die gallery van geloofshelde wat 
aan God se beloftes vasgehou het 
deur dik en dun.  Dit is geloof: ‘n 
Gewisse kennis van- en vaste 
vertroue op God se beloftes. Jesus 
Christus is ons volmaakte Rolmodel 
van volharding.  Hy is die Begin en 
Voleinder van die geloof (Heb 12:1-2)  

Ons moet raaksien dat God ons, as sy 
kinders, opvoed juis omdat Hy ons 
liefhet, sodat ons tot volwassenheid 
en uiteindelik volmaaktheid kan kom. 
(Heb 12:4-6). 

 

Ons kry ook dertien 
keer vermanings en 
aansporings om in 
die geloof te groei, 
te volhard en verder 
te gaan in plaas 
daarvan om stil te sit 
of terug te val.  Dit is 
regtig insiggewend 
om hulle so na 
mekaar te lees – 
doen dit gerus! (Heb 
4:1; 4:11; 4:14; 4:16; 
6:1; 10:22; 10:23; 
10:24; 12:1a; 12:1b; 
12:28; 13:13; 13:15). 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 
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Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs).  
 
Vir die wat se hande so slap hang, 
ja, jy wat die uitkoms so verlang: 
 
As Jesus se kommunikasie jou hart aanraak, 
besef jy Hy is die Hoëpriester, so volmaak! 
Met Hom as rolmodel in jou lewe, 
kan jy na die uitpunt strewe!  
 
Deel 1: As Jesus se kommunikasie jou hart aanraak… 
 
In die begin het God op baie maniere gepraat, 
in die laaste dae praat Hy deur sy Seun se daad. 
Koninklik, meer as die engele, is Hy nou, 
daarom  moet jy vas aan sy boodskap hou. 
 
Moses het getrou in die aardse huis gewerk.  
Jesus, is groter en werk getrou in God se kerk. 
As jy vandag maar wou luister en vertrou, 
wag daar rus in die hemelse vaderland vir jou! 

Deel 2: …besef jy Hy is die Hoëpriester, so volmaak! 
 
Met een offer het hy vir alles betaal 
Jou sonde weeg nou nul op die skaal! 
Met sy sterwe skeur die skeiding na Hom toe oop 
Jy kan nou met vrymoedigheid na Hom toe loop! 
 
Jy moet Jesus as jou volmaakte Hoëpriester verstaan, 
dan sal jy met vrymoedigheid in gebed na God toe gaan! 
 
Deel 3: Met Hom as rolmodel in jou lewe, kan jy na die 
uitpunt strewe!  
 
Die wolk van geloofsgetuies moedig ons aan: 
God hou sy beloftes – dis wat jy moet verstaan! 
Hy is jou rolmodel om vas te byt 
en so kom jy by die bestemming uit! 
 
Al maak die swaarkry nou so seer 
Hy tug jou om jou te leer: 
Hou jou oog net op My gerig, 
want jy is oppad na die ewige Lig! 



 

 

 

 

  

Memoriseervers: 24Maar omdat my dienaar Kaleb 'n ander gesindheid het en 
My getrou gevolg het, sal Ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en 

sy nageslag sal dit besit. (Num 14:24) 

Numeri Omswerwinge 

 Die ou generasie (1-9) Die tragiese oorgang (10-25) Die nuwe generasie (26-36) 

Berg Sinai, 20 dae Woestyn, 40 jaar Vlakte van Moab, 5 maande 

Voorbereiding vir intog Uitstel van intog Voorbereiding vir intog 

 

Die boek eindig weer op 
die rand van die 
beloofde land met die 
vorige generasie almal 
uitgesterf. Selfs Moses 
sou nie die beloofde land 
ingaan nie en Josua word 
aangewys as die nuwe 
leier. Net Josua en Kaleb, 
die twee verspieders wat 
geglo het van die ou 
generasie, sou saam met 
die volk die land 
binnetrek.  

 

In die boek Numeri sien ons hoe die volk telkens nie op die beloftes van God vertrou nie. 
Die draaipunt van die boek is in hoofstuk 14, as Israel God verwerp en weier om die 
beloofde land binne te trek, wat tot die veertig jaar se omswerwinge in die woestyn lei.  

In die woestyn het die volk 
reeds gemurmureer, maar 
God gevolg tot by die 
beloofde land. Twaalf 
verspieders is in die beloofde 
land ingestuur. Na hulle 
terugvoer het die volk 
geweier om in te trek. Dié 
ongeloof het gelei tot God se 
straf: Die generasie wat 
Egipte verlaat het, sou 40 
jaar in die woestyn rondtrek 
en uitsterf en nie die 
beloofde land binnegaan nie. 

Numeri 1 wys die aantal 
weerbare manne as 
600,000. Dit beteken 
ongeveer 2 miljoen mense 
het deur die woestyn 
getrek! Die ou generasie 
het God se wonders in 
Egipte, by die Rooi See en 
in die woestyn eerstehands 
ervaar en so besef hoe 
magtig God is. Hulle het 
ook direkte instruksies van 
God by Sinai ontvang as 
voorbereiding vir die intog. 

Dag Dag se brood Meer heuning  

Ma Num 6:22-27, 
9:15-18, Deut 
4:6-9 

Num 6:22-27, 
9:15-18, Deut 
4:1-40  

Di Num 13:26-
31, 14:17-24 

Num 13-14, 
Deut 1:19-36 
Hebr 3:7-8 

Wo Num 16:1-35, 
Psalm 84 

Num 16-17,  
Psalm 84  

Do Num 21:4-9, 
Joh 3:13-15 

Num 20-21,  
Joh 3:13-15 

Vry Deut 6:1-9, 
7:9-13, 8:1-5 

Deut 6-8 

Sat Deut 26:17-
19, 28:13-15 

Deut 26:17-19, 
28:13-15, 29:29-
30:20 

Son Deut 32:1-12,  
Deut 34 

Deut 32, 34 

 

Ons lees Numeri en Deut saam  
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Kyk op in geloof 
 
Ons is sat vir die slegte kos wat U ons gee… 
Hy stuur toe giftige slange en straf hul daarmee. (Num 21:5-6) 
 
Ons bely ons het sonde teen God gedoen, 
bid tot God om ons met Hom te versoen. (Num 21:7) 
 
Kyk na die koperslang op die paal: 
Redding word deur geloof bepaal. (Num 21:8-9; Joh 3:14-15) 
 
God het vir die wêreld in liefde omgegee, 
daarom het Hy Sy enigste Seun gegee, 
sodat die wat glo nie verlore sal gaan, 
maar vir ewig by Hom sal lewe en bestaan. (Joh 3:16) 
 
Ook ek is in sonde verstrik, 
deur Satan in die hakskeen gepik… 
 
O God, ek bely ek is verrot 
en sondig teen elke gebod! 
 
Kyk op na My Seun op die kruis: 
Geloof bring jou na My huis! 



 

 

 

  

Memoriseervers: “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê 
met hart en siel, met al jou krag. (Deut 6:4-5) 

Deuteronomium Onthou 

 Moses se eerste toespraak (1:1-4:43) Moses se tweede toespraak (4:44-hfst 26) Moses se derde toespraak (27-34) 

Op die rand van die beloofde land, 1 maand 

Wat Gog dedoen het Wat God verwag van Israel Wat God sal doen 
 

Die boek Deuteronomium is 'n draaipunt in die volk se geskiedenis. Na 40 jaar se omswewinge in die woestyn, bevind die volk hulle 
nou op die randjie van die beloofde land. Moses kyk terug in die geskiedenis en gee drie groot toesprake: Wat God gedoen het, wat 
Hy verwag en wat Hy sal doen. 

In Moses se derde toespraak skryf hy die 
geskiedenis van die toekoms neer: Seën 
en straf in die nabye toekoms, maar ook 
die ballingskap in die verre toekoms en 
die herstel daarna.  

Moses het ook die 
verbondsvoorwaardes herbevestig en 
die volk het dit so aanvaar. 

Omdat Moses die volk nie sou binnelei 
nie, het hy Josua as opvolger aangewys 
en 'n afskeidsboodskap oorgedra. 

God self het Moses in 'n onbekende plek 
begrawe. 

 

 

In Moses se tweede toespraak 
herbevestig Moses die wette.  

In hoofstukke 5-11 gee hy weer die 
Tien gebooie en 'n uitbreiding 
daarvan.  

In hoofstukke 12-16 herhaal hy van 
die seremoniële wette vir offers, 
tiendes en feeste. 

Hoofstukke 16-20 beklemtoon 
siviele wette en 21-26 sosiale wette 
oor regsake, oorlogvoering, 
eiendom en persoonlike en familie 
waardes. 

In Moses se 
eerste toespraak 
(hoofstukke 1-4) 
herinner hy die 
volk aan God se 
straf op hulle 
ongeloof, maar 
ook God se 
genade en 
versorging in die 
tye wat hulle aan 
Hom gehoorsaam 
was. 

Die Nuwe Testament haal 
80 keer aan uit die boek.   

Die bekendste hiervan is 
Christus wat tydens Sy 
versoeking aanhalings 
gebruik om Satan te 
antwoord (Mat 4:4 – Deut 
8:3, Mat 4:7 – Deut 6:16; 
Mat 4:10 – Deut 6:13).   

As Jesus die opsomming 
uit die wet in die 
evangelies gee, is dit 'n 
aanhaling van Deut 6:5 
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God is getrou: Jy moet vertrou 
 
Ek wil dat julle onthou: 
God was altyd getrou, 
dis óns wat moet berou. (Num 1:19) 
 
God het gesê: Trek die land in, 
Ek het beloof dit is julle sin. 
Deur My krag sal julle oorwin. (Num 1:21-25) 
 
Die verspieders het uitgegaan: 
“Ons kan hulle nie verslaan – 
Hulle is soos reuse, moet jy verstaan!” (Num 1:26-28) 
 
Onthou, ek het julle toe gevra: 
Het God ons nie tot hier gedra? 
Ons moet net in vertroue Sy hulp vra! (Num 1:29-33) 
 
God het ons gestraf soos ons verdien: 
“Nie een van hierdie geslag sal die land sien. 
Miskien sal julle in veertig jaar leer, miskien…” (Num 1:34-36) 
 
Julle was moedswillig en ongehoorsaam. 
Werk, van nou af, as God se volk saam 
en eer Sy groot en heilige Naam. (Deut 4:5-7) 

Julle probleem was ongeloof –  
Leer nou: Glo wat God beloof. 
Julle moet Hom in vetroue loof. 
 
Julle staan nou hier op die rand 
van die lank beloofde land. 
Vetrou hierdie keer God se hand! (Deut 4:30-40) 
 
Jy, liewe leser, moet ook onthou: 
God is en bly nog altyd getrou, 
Jy moet jou ongehoorsaamheid berou. 
 
Jy staan ook nou op die rand 
van die lank beloofde land. 
Neem in vetroue God se hand! 
 
Ja, val in eerbetoon voor Hom neer, 
gee buigend die magtige Skepper alle eer. 
Jubel van harte tot eer van die Heer. (Ps 95:1-2) 



 

 

 

 

  

Josua Beloftes vervul 

 

Memoriseervers: Hierdie wetboek moet die rigsnoer 
wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en 
sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. 

Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal 
voorspoedig wees. (Jos 1:8).  

Ingang in Kanaän (1-4) Inname van Kanaän (5-12) Vestiging in Kanaän (13-24) 

1 maand, by die Jordaan 7 jaar, in Kanaän 1400 vC 8 jaar, twee en 'n half stamme oos van Jordaan, res wes 

Voorbereiding vir inname Onderwerping en inname Besit en verdeling tussen die stamme 

 

Jerigo se mure wat vanself geval 
het, was ‘n teken van God se 
bonatuurlike krag en dat 
oorwinning altyd van Hom af 
kom.   

Ons sien die heilige toorn van God 
toe Akan teen God se wil, van die 
buit vir hom neem. Daarna het 
hulle gehoorsaam Ai ingeneem. 

Die Gibeoniete het Israel uitoorlê 
om ‘n verdrag met hulle te sluit 
wat die volk verder in oorlog 
gedompel het. 

Vanaf Josua 11:16-12:24 lees ons 
‘n opsommimg van die Noordelike 
oorwinnings – een en dertig 
konings word genoem.   

 

Die hele boek Josua, behandel die inname en verdeling van die land Kanaän. Hoofstuk 24 is die 
klimaks waarin Josua die volk wys op die vervulling van God se beloftes en dit beklemtoon dat hulle 
Sy verbond moet hou wat die fondasie sou wees vir hulle volkslewe. 

Die uittog uit Egipte het 
begin met die Rietsee 
wat oopkloof (Ex 14:21).  
Veertig jaar later, het 
die intog in die beloofde 
land begin met die 
Jordaan wat oopkloof 
Die klipgedenkteken wat 
hulle hier opgerig het, 
moes die opkomende 
geslagte aan God se 
almag herinner. 

Al die inwoners van Kanaän is nie 
so oorwin as wat Moses beveel 
het nie, maar Josua kon wel die 
land verdeel.  Ses stede is as 
vrystede aangedui – drie aan elke 
kant van die Jordaanrivier.  Die 
Leviete het agt en veertig stede 
gekry wat dwarsdeur die land 
versprei is.  So kon hulle hulle 
godsdienstige pligte nakom.   

In Josua se afskeidswoorde (Josua 
23 en 24) beklemtoon hy dat alles 
oor Verbondsgod gaan: Dit is Hy, 
die Here julle God, wat die oorlog 
vir julle gevoer het. (Jos 23:3).  Hy 
is getrou aan Sy beloftes: Nie een 
belofte het onvervul gebly nie. 
(Jos 23: 14b).   

 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma Jos 1 Jos 1-2  

Di Jos 3 Jos 3-4  

Wo Jos 6 Jos 6-8  

Do Jos 
10:1-27 

Jos 9-13:7  

Vry Jos 14 Jos 13:8-
15:63  

Sat Jos 20 Jos 19-21  

Son Jos 24 Jos 22-24  
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Josua oorsig 
 
Josua is deur God geroep. 
“Inname” sy nuwe beroep. 
Verseker: “Jy hoef niks te vrees, 
want Ek sal by jou wees.” 
 
Met geloof is die weg gebaan, 
ja, droogvoets deur die Jordaan. 
Die volke het begin bewe – 
dis ‘n God wat regtig lewe! 
 
Meng met heidenvolke verbode - 
hulle dien te veel ander gode. 
God is die enigste ware een. 
Vertroue net op Hom alleen. 
 
Sewe keer om Jerigo se muur 
en hy val self op God se uur. 
Ragab is gered deur haar geloof. 
Van toe af kon Sy God ook loof. 
 
By Ai het hul die geveg verloor! 
God se waarskuwing is nie gehoor. 
Die bloedige geveg se wonde, 
is as gevolg van hulle sonde 
 

Oorwinning kom nie uit eie krag - 
alles is net deur God se mag! 
So het God die weg gebaan 
dat hulle al die volke verslaan. 
 
Josua se einde is ‘n afskeidspreek, 
wat hul herinner wat maak en breek. 
God het alles gedoen wat Hy beloof 
die volk moet Hom nou dien en loof. 
 
Jy kan ook in jou lewe vertrou, 
want God sal Sy beloftes hou. 
Soos Ragab red Hy dié wat glo 
Ja, geloof in die eindpunt daarbo. 
 
Die oorwinning is in Sy hand - 
jy is deel van die beloofde land! 
Jesus het reeds die Satan verslaan, 
Ja, Hy het vir ons die weg gebaan. 

Josua se opdrag 
 
Maak gereed en trek deur die Jordaan  
Los agter die woestyn se sand 
en trek in die beloofde land. 
Ek is by jou, oral waar jy gaan.  (Jos 1:2-5) 
 
Maar waarop jy spesefiek moet let, 
is die uitvoering van die wet. 
Dit moet die rigsnoer wees van wat jy sê, 
oordink dit in die dag en as jy gaan lê. 
As jy hierdie opdrag verstaan, 
sal dit goed met jou gaan. (Jos 1:7-8) 
 
Jy is ook op die randjie van die beloofde land 
Staan jy elke dag met jou Bybel in die hand? 



 

 

 

 

   

https://totueer.blog/ Rigters en Rut Rigters tydperk 

 

Memoriseervers: Waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God (Rut 1:16).  

Uitkoms deur Rigters (Rig 1-16) Morele verval in die volk (Rig 17-21) Verlossing (Rut 1-4) 

1350-1050vC in Kanaän 1300vC in Kanaän 12 jaar gedurende die Rigters tydperk 

Siklusse van verval en uitkoms Morele verval van die volk Verlossing 

 
Die boek Rigters beskryf God se werk met sy volk in die drie eeu tussen die optrede van Josua en die 
salwing van die eerste koning, Saul. Die gebeure in die boek Rut speel ook in hierdie tyd af. 

God is in beheer van elke deel van Rut se lewe.  Sy het uit ‘n heidense volk deel geword van God se volk en uit haar nageslag is die 
Verlosser gebore!  Israel het hierdie boek voorgelees tydens die Pinksterfees (oesfees).  Ja voorwaar, God samel Sy oes in, selfs uit 
heidennasies.  Die wat volgens Sy plan uitverkies is, laat Hy nie verlore gaan nie – ook nie vir my en jou nie! 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma Rig 
2:11-23 

Rig 1-2 

Di Rig 5 Rig 4-5 

Wo Rig 7 Rig 6-8 

Do Rig 11 Rig 11-12, 
Heb 11:32-
34 

Vry Rig 16 Rig 13-16 

Sat Rig 19 Rig 19-21 

Son Rut 4 Rut 1-4  
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Gedurende Israel se verowering en 
besetting behou die Kanaäniete nog vestings 
dwarsdeur die hele land.  Israel ondervind 
daarom steeds gedurig probleme, veral 
gedurende tye van onstabiele leierskap.  Die 
volgende siklus herhaal homself telkens: 

1. Omgang met heidenvolke 
2. Afvalligheid en afgdodery 
3. Oordeel van God in die vorm van 

onderdrukking deur ‘n invallende nasie 
4. Berou na ‘n verloop van tyd 
5. Goddelike bevryding 

Rigter Tyd Vyand Skrifdeel 

Otniël 1300vC Mesopotamië 3:7-11 

Ehud 1250vC Moab 3:12-30 

Samgar 1200vC Filistyne 3:31 

Debora en 
Barak 

1180vC Kanaän 4:1-5:31 

Gideon 1150vC Midian 6:1-8:35 

Tola en Jaïr 1110vC Abimeleg 10:1-10:5 

Jefta 1100vC Ammon 10:6-12:7 

Elon en 
Abdon 

1100vC Ebsan 12:8-15 

Simson 1080vC Filistyne 13:1-16:31 
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Rigters oorsig 
Die boek is soos volg verdeel: 
Finale oorwinning was ‘n miete. 
Kompromie: Leef met Kanaäniete. 
Konflik: Oorlog met Kanaäniete. 
Gevolg: Leef soos Kanaäniete. 
Ja, moenie met sonde speel! 
 
Finale oorwinning was ‘n miete: 
Israel is wel die beloofde land in, 
maar al die volke is nie oorwin. 
As toets is van die vyand gelaat: 
Sou hul God vertrou of verlaat? 
Kompromie: Leef met Kanaaniete. 
Die volk het hul gevegte verloor: 
“Ons kort ‘n leier om aan te spoor.” 
Maar wat hulle nie meer onthou: 
Is dat hulle net op God moet vertrou. 
 
Ons sal maar tussen hulle moet bly 
ons moet net hul gewoontes vermy… 
Die gevolg was afval en afgodery. 
Die oordeel van God sal hul kry. 
 
As straf stuur Hy ‘n invallende nasie. 
Die volk is onderdruk sonder grasie. 
Na verloop van tyd kry hul berou. 
God bevry sodra hul weer vertrou. 
Konflik: Oorlog met Kanaäniete. 
Hierdie siklus herhaal in die boek: 
Omgang, afval, oordeel, soek. 
Telkens, deur rigters, weer bevry 
so, God se geduld met jou en my! 
 

 
Hierdie siklus was wyd verspreid: 
Otniël, Ehud en Samgar – Suid. 
Debora en Barak in die Noord. 
Ja, dieselfde siklus in elke oord. 
 
Abimelek, Tola en Jaïr – sentraal, 
daar ook Gideon se unieke verhaal. 
Jefta, het daar in die Ooste kom red 
maar daar sy dogter se lewe verwed. 
 
Teen die magtige Fillistyne in die weste, 
het Simson gedink hy weet die beste. 
Delila, die heidense vrou, knip sy haar 
en so eindig sy lewe met die pilaar… 
 
Gevolg: Leef soos Kanaäniete. 
Miga, het vir homself ‘n tempel gebou. 
Sy verval, het die hele volk Dan geknou. 
Toe hulle godsdiens begin verval, 
was hulle sosiaal en moreel ook mal! 
 
Dit het toe nog verder versprei 
en die hele volk na oorlog gelei… 
God se wil was heeltemal weg - 
almal gedoen volgens eie reg. 
Ja, moenie met sonde speel! 
 
As jy dink jy kan met sonde meng, 
is jy, soos Israel, in jou denke eng.  
Al wat jou op die regte pad kan hou: 
Jy moet op God alleen vertrou. 
 
Jesus, die enigste ware Rigter. 
Die rigters het maar swak gelyk 

Rut oorsig 
As jy die boek Rut moes opsom, 
sal jy tot die gevolgtrekking kom: 
 
Dood. Dood tref Naomi se hele gesin. 
Sorg. Rut se sorg vir Naomi begin. 
Sorg. ‘n Losser, Boas, vir Rut versorg. 
Lewe. Só Naomi se nageslag geborg. 
 
As jy tot toepassing wou kom, 
sien: Jesus draai die siklus om: 
 
Lewe. Uit haar nageslag Jesus gebore. 
Sorg. Maria sorg in stal, so warm. 
Sorg. Jesus sorg vir almal arm. 
Dood. Sy sterwe keer hul nie verlore. 
 
Lewe. Jesus het weer opgestaan. 
Sorg. Nasorg laat dissipels verstaan. 
Sorg. Dissipels het heidende versorg. 
Geen dood! Jesus opgevaar as Borg. 
 
Lewe. Deur Hom is ons weer gebore. 
Sorg. Met sorg vertel ons die verlore. 
Sorg. Die Heilige Gees sal ons lei. 
Dood. Die ewige lewe sal ons kry! 



 

 

 

 

 

  

Memoriseervers: gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. (I Sam 15:22).  

I Samuel Oorgangstydperk 

 Oorgang Eli na Samuel  
(I Sam 1-3) 

Samuel, die laaste 
rigter (I Sam 4:1-7:17) 

Oorgang Samuel na Saul 
(I Sam 8:1-12:25) 

Saul, die eerste koning  
(I Sam 13:1-15:9) 

Oorgang Saul na Dawid  
(I Sam 15:10-31:13) 

1050-110 vC in Kanaän 

Uitfasering van rigters Infasering van konings 

 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma I Sam 3 I Sam 1-3 

Di I Sam 8 I Sam 8-11 

Wo I Sam 15 I Sam 12,13 
en 15 

Do I Sam 17 I Sam 16-17 

Vry II Sam 7 I Kron 15-17,  
II Sam 7:12-15 

Sat II Sam 11,  
Ps 51 

II Sam 11-12,  
Ps 32, 51 

Son I Kron 28:8-
10; 29:10-19 

I Kron 28-29 
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Die geestelike peil van 
die godsdiens van 
Israel bereik ‘n 
laagtepunt tydens Eli 
se rigterskap en selfs 
die ark, simbool van 
God se 
teenwoordigheid, 
word weggevoer.   

Die Here roep vir 
Samuel as jong seun 
en hy bring groot 
hervorming. Die 
oorgang van rigters na 
konings vind in sy tyd 
plaas – die volk dring 
daarop aan om ook ’n 
koning soos die ander 
volke te hê. 

Deur God se aanwysing 
word Saul as eerste 
koning gesalf.  Saul het 
die volk gelei tot talryke 
oorwinnings.   

Hy het Gibea op ‘n berg 
gevestig sowat vyf 
kilometer noord van 
Jerusalem.  Hy het die 
Filistyne by Migmas 
verslaan en verskeie 
ander nasies waaronder 
die Amalakiete.  Sy sukes 
het gebring dat hy baie 
guns en aansien by die 
volk geniet het.  Hy is 
ook geestelik 
ondersteun deur 
Samuel. 

Sy persoonlike swakhede begin 
egter uitkom as hy ongeduldig raak 
en nie vir Samuel wag nie, maar self 
offer.  Hierdie gebeurtenis het 
veroorsaak dat hy sy koningskap sou 
verloor.  

Dawid is reeds as jong seun as 
opvolger aangewys, maar maar dit 
sou eers baie jare later plaasvind. 
Soos Dawid se gewildheid 
toegeneem het, het Saul se jaloesie 
toegeneem.  Hy misluk in verskeie 
pogings om Dawid dood te maak.  
Voor die geveg, waarin Saul eindelik 
sou sterf, het hy hom gewend hom 
tot raad by ‘n geeste oproepster.  
Biede sy gehoorsaamheid en  gebrek 
aan vertroue het tot sy val gelei. 

Ons lees uit I, II Samuel 
en I Kronieke 
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Die oorgangs tydperk 
 
Eli, die priester, het swak regeer. 
Samuel weer tot God se eer. 
Die volk het ‘n koning verlang. 
Rigters na konings, die oorgang. 
Saul gesalf, maar later gefaal. 
Dawid, ‘n suksesvolle verhaal. 
 
As ons hieruit die les wil leer: 
Laat God jou lewe regeer. 
Ja, Hy is en bly in beheer. 
maar kom ons kyk dieper deur: 
 
Eli, die priester, het swak regeer. 
Die woord van God was skaars. 
Eli se seuns: Bedrog, barbaars. 
In die oorlog op die ark vertrou 
Die verlies sou hul swaar berou. 
 
Samuel weer tot God se eer. 
Hanna se kinderlose hartsgebed 
bring Samuel wat die volk kom red. 
“Spreek, Here u dienskneg luister” 
Hy herstel die volk se duister. 

Die volk het ‘n koning verlang. 
Van rigter na koning – oorgang 
‘n Eie koning is die volk se bede. 
Hul motief is die verkeerde rede: 
Hul verwerp die God wat regeer 
“Soos ander volke” is wat hul begeer. 
 
Saul gesalf, maar later gefaal. 
Die donkie soektog – God in beheer. 
Saul gesalf om as koning te regeer.  
Aanvanklik het hy oorwinnings behaal. 
Later, deur ongehoorsaamheid, gefaal. 
 
Dawid, ‘n suksesvolle verhaal. 
Dawid sou later die nuwe koning wees. 
Vir Goliat, die reus, het hy geen vrees. 
Saul wil hom doodmaak, hy kruip weg. 
Saul se uiteinde: Selfmoord in ‘n geveg… 
 



 

 

  

Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n 
bestendige koningskap gee. Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (II Sam 7:12-13) 

II Samuel, I Kronieke Dawid 

 Dawid se voorgeslagte  
(I Kron 1-9) 

Dawid se sukses  
(II Sam 1-10, I Kron 10-20) 

Dawid se sonde  
(II Sam 11) 

Dawid se probleme en planne 
(II Sam 12-24, I Kron 21-29) 

Meer as 1000 jaar 1011 vC in Hebron 1003-971 vC in Jerusalem 

Geskiedenis Gehoorsaamheid Ongehoorsaamheid Oordeel en berou 
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Memoriseervers: Waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God (Rut 1:16).  Oergeskiedenis Aartsvader verhale Uittog verhale Woestyntog verhale Wetsgedeeltes Inname van die land 

Rigters tydperk Oorgangs tydperk 1ste konings Wysheid en poësie Ryk verdeel 1ste profete 

Noordryk val Nog profete Val van Jerusalem Ballingskap Terugkeer Laaste profete 
 

Na Dawid aan bewind kom, gaan hy 
terug na die Woord – hy bring die 
ark terug en sorg dat dit volgens 
God se instruksies geskied.  
Jerusalem het toe die godsdienstige 
sentrum geword. ‘n Tabernakel is 
weer opgerig en Priesters en 
Leviete is aangestel. II Sam 7 en I 
Kronieke 17 vertel van God se 
belofte dat Dawid se koninkryk vir 
ewig sou bly bestaan – ’n 
vooruitwysing dat Jesus uit sy 
nageslag gebore sou word. 

Die Bybel verswyg nie die 
tekortkomings van die leiers van Israel 
nie.  Konings is teen veelwywery 
gewaarsku (Deut 17:17).  Dawid het 
veelwywery beoefen (2 Sam 3:2-5 en 
11:27).  Uit menslike oogpunt beskou 
is Dawid se sonde en owerspel met 
Batseba en die moord op Uria ‘n 
volmaakte misdaad, maar God is 
alomteenwoordig.  Toe Natan, die 
profeet, Dawid konfronteer toon hy 
berou.  In psalms 32 en 51 lees ons 
van sy geestelike krisis en berou.   

Alhoewel Dawid vergifnis ontvang, bly sy sonde 
nie ongestraf nie.  Hy ervaar later onsedelikheid, 
moord en opstand deur sy kinders.  Al lyk Dawid 
se sonde “groter” as die van Saul, is die verskil sy 
berou en belydenis.   

Die sensus van Dawid kom van hoogmoed en 
steun op sy eie militêre mag.  Die straf vir die 
sonde is deur die profeet Gad aangekondig. 
Sewentigduisend man sterf en uiteindelik wyk die 
pes as Dawid ‘n offerande op die dorsvloer van 
Ornan die Jebusiet bring.  Die plek is aangewys as 
die plek vir die bou van die tempel.   

II Samuel en I Kronieke vertel beide Dawid se geskiedenis. I en II Samuel vertel die geskiedenis en is opgeskryf nie te lank na dit 
gebeur het nie. I en II Kronieke is eers baie jare laster geskryf, waarskynlik in Ester en Nehemia se tyd na die terugkeer uit 
ballingskap as hulle wer tempel moet bou. Hierdie boeke probeer wys dat God getrou was regdeur die geskiedenis – daarom gryp 
die eerste nege hoofstukke duisende jare terug en lê dit soveel klem op die bou van die tempel en God se beloftes. 
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Dawid, die tweede koning. 
 
Die boek II Samuel wil ons vertel 
Dawid gehoorsaam aan God’s bevel. 
Politieke sukses het hy gekry. 
Jerusalem as hoofstad verkry. 
 
Die voorspoed het begin draai 
toe Dawid Batseba sien baai. 
As man het hy sy beheer verloor 
en ook Uria, haar man, vermoor. 
 
Die profeet Natan sê: “Dit is jy!” 
En Dawid het sy sonde bely. 
God het hom wel vergeef, 
maar hy het probleme beleef. 
 
Die sonde-baba het gesterf 
en ook verkragting op sy werf. 
Absalom het Ammon vermoor. 
Dawid het sy sukses verloor. 
 

 
Die probleme was net meer, 
want Absalom het gerebelleer. 
“Absalom, my seun, my seun”,  
het Dawid na die geveg geweën. 
 
II Kronieke vertel nie die sleg - 
in dié boek doen Dawid alles reg. 
Vir die tempelbou die weg gebaan. 
Sy nageslag bly vir ewig staan. 
 
Jesus het Dawid se troon gevul, 
so is die belofte aan hom vervul. 
Soos Dawid sal Hy ons vergewe 
en kry ons ook die ewige lewe! 

 
 
 



 

 

 

 

 

  

I Kon 1-11, Hooglied Salomo 

 

Dit was die magtige teenwoordigheid van die Here wat die huis van die Here gevul het (I Kon 8:11).  

Salomo se sukses (I Kon 1-8, II Kron 1-9) Salomo se tragiese einde (I Kon 9-11) Hooglied 

971-931 vC in Kanaän 

Salomo se gesiedenis Salomo se liefdeslied 
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Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma I Kon 3 I Kon 3-4,  
II Kron 1 

Di II Kron  
3:1-14 

I Kon 5, II 
Kron 2; 3:1-14 

Wo I Kon 8 I Kon 8, 
II Kron 5-6 

Do I Kon 9 I Kon 9, 
II Kron 7 

Vry I Kon 11 I Kon 10-11,  
II Kron 9 

Sat Hooglied 1 Hooglied 1-4 

Son Hooglied 8 Hooglied 5-8 

 

Oergeskiedenis Aartsvader verhale Uittog verhale Woestyntog verhale Wetsgedeeltes Inname van die land 

Rigters tydperk Oorgangs tydperk 1ste konings Wysheid en poësie Ryk verdeel 1ste profete 

Noordryk val Nog profete Val van Jerusalem Ballingskap Terugkeer Laaste profete 
 

Salomo het internasionale 
respek vir sy groot rykdom 
verky.  Mense het van oral 
gekom om sy wysheid, 
spreuke en liedere te 
luister.  Hy het die tempel 
op die berg Moria laat 
oprig. Die inwyding van 
die tempel was die 
belangrikste gebeurtenis 
sedert Israel die berg Sinai 
verlaat het.  Die inwyding 
het plaasgevind tydens die 
huttefees wat hulle aan 
die swerftog in Egipte 
herinner het.  Die tempel 
is met die heerlikheid van 
God gevul as bewys van sy 
seën en teenwoordigheid. 

Na al die seën wat Salomo 
van God ontvang, is sy 
einde is tragies en 
teleurstellend.  Hy oortree 
die eerste gebod deur 
afgodediens in Jerusalem 
toe te laat.  Vir politieke 
voordeel het hy getrou 
met vroue van die 
Egiptenare, Moabiete, 
Ammoniete, Edomiete, 
Sidoniete en Hetiete.  Van 
hierdie afgode is eers 350 
jaar later deur koning Josia 
verwyder.  As gevolg van sy 
ongehoorsaamheid sou 
(volgens die woorde van 
profeet Ahia) Salomo se 
koninkryk verdeel word.   

Hooglied is een van die 
uitnemendste van Salomo se 
gedigte.  Daar is twee 
hoofkarakters in die boek, 
naamlik Salomo en sy 
Sulamitiese geliefde.  Die boek 
kan soos volg ingedeel word: 
Hofmakery ( 1:1-3:5) 
Huwelikserimonie (3:6-5:1) 
Huwelikslewe (5:2-6:3) 
Ewigdurende liefde (6:4-8:4) 
 
Die boek sien ook op Christus 
se verhouding met die kerk.  
Hy is die Bruidegom wat die 
Hemelse Woning verlaat het 
om in hierdie donker wêreld 
vir Homself ‘n bruid (die 
gelowiges) te kom soek.   

Ons lees uit I Konings, II Kronieke 
en Hooglied 
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Die mooiste lied 
 
Die eerste ontmoeting (1:1 -2:7). 
Soen my, soen my weer en weer 
dis wat ek meer as wyn begeer… 
‘n Lelie tussen dorings, sy, 
so is my liefling vir my. 
‘n Appelboom tussen ander, hy, 
die man wat ek liefhet vir my. 
Sy linkerarm onder my 
met regterarm omhels hy. 
 
REFREIN: 
Ek smeek julle vroue 
luister voor julle troue: 
Moenie die liefde wakker maak 
voor die tyd ryp daarvoor raak! 
 
Voorbereiding vir die huwelik (2:8-3:5). 
Die man wat ek liefhet: 
Staan op my liefling sê hy. 
“Kom” roep hy na my. 
   
Die reëntyd is verby. 
Die bloeisels lok die by. 
Dit het tyd geword om te sing. 
Die tortelduif het klanke gebring. 
Die bome is vol vye. 
Die druiwe staan in rye. 
REFREIN… 

Huweliksklokke (3:6 – 5:1). 
Die drastoel is van Libanonhout, 
die pote silwer, die leuning goud. 
Op sy kop die troon bo al sy deugde, 
Op die dag van sy huweliksvreugde. 
 
Kom saam met my van die berg 
waar lans en luiperd terg. 
Een kyk het ons gedeel 
en sy het my hart gesteel. 
 
Jou liefkosings en samesyn 
is beter as ‘n beker wyn. 
Lekkerder jou parfuum se ruik 
as al die kruie in die kruik. 
 
My bruid is ‘n tuin, 
‘n afgekampte fontein. 
Jou liggaam ‘n lushof dig, 
granaatbome met keurig vrug. 
 
Kom wind, waai my tuin deur. 
Versprei, suidewind, die geur. 
Die man wat ek liefhet arriveer, 
hy kom die vrugte keur. 
 
Ek is in die tuin van my bruid. 
Ek pluk van die mirre en kruid. 
Ek eet vars heuning uit die kelk. 
Ek drink my wyn en my melk… 
REFREIN… 

Ware liefde vrees verwydering (5:2 – 6:3). 
Ek soek hom, maar hy kom nie. 
Ek roep hom, maar hoor hom nie. 
Die wagte wat die stad patrolleer 
slaan my, hulle maak my seer. 
 
Vroue, as julle hom sien, moet jul keer: 
Sê hom die liefde gaan my verteer. 
REFREIN... 
 
Die bruidspaar is tot die ore verlief (6:4 – 8:4). 
My liefste bekoorlik so mooi, 
met soveel te geniet – ‘n droom. 
Slanke gestalte soos palmboom. 
Borste soos druiwetrosse getooi. 
 
Ek gaan op die palmboom kruip 
en sy trosse blomme gryp. 
Laat jou borste wees – druiwetros, 
die reuk van jou neus – appelblos. 
Jou mond se goeie wyn gly in 
die lippe van hom wat jou bemin. 
 
REFREIN: 
Ek smeek julle vroue 
luister voor julle troue: 
Moenie die liefde wakker maak 
voor die tyd ryp daarvoor raak! 



 

 

 

 

 

  

https://totueer.blog/ I Kon 12 tot II Kon 14, II Kron 1-25 

Kronieke 

Die twee ryke 

 Noordelike ryk Verdeling, Jerobeam I  Baesa, Omri Agab Jehu en Joahas 

Profete   Elia Elisa 

Suidelike ryk Rehabeam, Abia Asa Josafat, Joram, Atalia Joas 

Skrif gedeeltes I Kon 12-15, II Kron 10-13 I Kon 15-16, II Kron 13-16 I Kon 16-22, II Kron 17-20 II Kon 1-13, II Kron 21-24 

 
Dag Dag se  

brood 
Meer  
heuning  

Ma II Kron 10 I Kon 12-13,  
II Kron 10 

Di II Kron 15 II Kron 15-16, 
I Kon 16 

Wo I Kon 17 I Kon 17-18, 
II Kron 17 

Do II Kron  
18-19:3 

I Kon 22 
II Kron 18-19:3 

Vry II Kron 20 II Kon 2 
II Kron 20-21 

Sat II Kon 4 II Kon 4-7 

Son II Kron 24 II Kon 12,  
II Kron 24 

 

Oergeskiedenis Aartsvader verhale Uittog verhale Woestyntog verhale Wetsgedeeltes Inname van die land 

Rigters tydperk Oorgangs tydperk 1ste konings Wysheid en poësie Ryk verdeel 1ste profete 

Noordryk val Nog profete Val van Jerusalem Ballingskap Terugkeer Laaste profete 
 

Na die dood van 
Salomo rebelleer die 
tien noordelike 
stamme en verdeel 
die koninkryk.  Die 
tien stamme vorm 
die Noordelike 
Koninkryk onder 
Jerobeam.   

Rehabeam, die seun 
van Salomo behou 
slegs die twee 
stamme Juda en 
Benjamin met 
Jerusalem as 
hoofstad en hulle 
staan bekend as die 
Suidelike koninkryk 
of Juda. 

Die geskiedenis van die twee ryke is 
inmekaar gevleg in die boeke Konings 
en Kronieke.  Die Konings boeke fokus 
op die Noordelike ryk.  Hierdie 
geskiedenis toon die onherroeplike 
afvalligheid van die volk.   

Daarteenoor fokus die Kronieke boeke 
op die heilsplan van God, gerig op Juda, 
die nageslag van Dawid (1 Kron 28:4).  
Die fokus is dus op die Messiaanse lyn 
en ons sien in hierdie geskiedenis God 
se onpeilbare trou en genade.   

Ons sien God red op wonderbaarlike 
wyse, maar doen dit deur die gesalfde 
koning uit die huis van Dawid.  Ons sien 
‘n siklus van onderdrukking, 
verootmoediging en dan uitkoms deur 
al die verhale van die verskillende 
konings. 

Die kronologie 
probleem is eintlik nog 
groter, want later in 
die Bybel kry ons die 
profete boeke wat ook 
oorvleuel met hierdie 
konings-tydperk en om 
sake nog meer 
uitdagend te maak, is 
die profete boeke ook 
nie in kronologiese 
volgorde in die Bybel 
geplaas nie. 

In ons leesprogram se 
volgende weke lees 
ons dus ’n stukkie 
geskiedenis met die 
profeet wat daarby 
pas. 

https://totueer.blog/


 

 



 

 

 

 

 

  

II Kon 14, 22  Jona, Nahum Ninevé 

 
Skrif gedeeltes Jona 1, II Kon 14  Jona 2 Jona 3 Jona 4 Nahum 

Profete Jona Nahum 

Teen wie Ninevé (die hoofstad van Assirië)   

In tyd van Jerobeam II van die noordelike ryk (II Kon 14-15) Josia van Juda 
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Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma II Kon 14 II Kon 14 

Di Jona 1 Jona 1 

Wo Jona 2 Jona 2 

Do Jona 3 Jona 3 

Vry Jona 4 Jona 4 

Sat II Kon 22 II Kon 22 

Son Nahum 1 Nahum 1-3 

 

Oergeskiedenis Aartsvader verhale Uittog verhale Woestyntog verhale Wetsgedeeltes Inname van die land 

Rigters tydperk Oorgangs tydperk 1ste konings Wysheid en poësie Ryk verdeel 1ste profete 

Noordryk val Nog profete Val van Jerusalem Ballingskap Terugkeer Laaste profete 
 

Jona was een van 
die vroegste profete 
in Israel en het 
waarskynlik vir Elisa 
opgevolg.  Die boek 
vertel van die 
profeet se sending 
na Ninevé (die 
hoofstad van 
Assirië).  Dit was 
een van die 
grootste en sterkste 
stede van die 
destydse wêreld. As 
mens daardie 
agtergrond 
verstaan, verstaan 
jy beter hoekom 
Jona nie wil gaan 
nie – hy moet die 
vyand gaan red!  

Ek wil nie gaan nie (Jona 1) 
Hy was die enigste profeet wat 
besluit het om nie God se boodskap 
uit te voer nie/ 
Ek wil gaan (Jona 2) 
Terwyl Jona in die vis is, uiter hy ‘n 
kombinasie van Psalms (Ps 3:8; 
31:22; 42:7 en 69:1). Uiteindelik 
erken hy dat verlossing van God af 
kom en is hy bereid om God te 
gehoorsaam 
Ek is hier (Jona 3) 
In skrille kontras met Israel het ‘n 
magtige bekering het op Jona se 
prediking in Ninevé gevolg  
Ek moes nie gekom het nie (Jona 4) 
Ook Jona moes perspektief kry oor 
God se genade, lankmoedigheid 
barmhartigheid en liefde. 
 

Die profesie van Nahum 
sluit aan by die 
geskiedenis wat in Jona 
vertel is – Nahum 
voorspel Ninevé se 
ondergang.  Hy het 
tydens koning Josia van 
Juda opgetree.  Die 
Noordelike ryk is toe 
reeds in ballingskap 
weggevoer, so dus reeds 
‘n geruime tyd na Jona se 
geskiedenis.  Nahum se 
profesie kom kort voor 
Babilonië vir Assirië (en 
Ninevé) vernietig het. Op 
daardie stadium het die 
val van Assirië 
onwaarskynlik gelyk, 
maar dit het skielik en 
onverwags plaasgevind.   

Ek het geweet U is ’n genadige 
en barmhartige God, 

lankmoedig en vol liefde. U 
sien maklik af van die straf wat 
U aangekondig het. (Jona 4:2) 
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  Jona 
 
Van kindsdae sal jy onthou 
hoe dié geskiedenis ontvou: 
Jona weier God se genade: 
“Ek wil nie gaan.” 
Jona bid om God se genade: 
“Ek sal gaan.” 
Jona vertel van God se genade: 
“Jul gaan vergaan.” 
Jona leer van God se genade: 
“Ek verstaan.” 
 
 
 
 
 

Nahum 
 
Net soos Jona, moes Nahum gaan 
na Ninevé, wat sy volk verslaan. 
 
Ellende wag vir jou, bloedbevlekte stad;  
jy is vol bedrog, gevul met buit gevat.  
Swepe klap, wiele dreun, perde jaag,  
strydwaens wat vrouens en kinders knaag. 
Ruiters galop, swaarde blink, spiese blits.  
My hulpelose volk vernietig in ‘n kits. (Nah 3:1-3) 
 
 
 
 

Jona leer van God se genade. 
 
Jona was ontevrede en kwaad. 
Dit gaan Israel beslis nie baat. 
 
Van U groot genade het ek geweet 
dat U barmhartig en liefdevol heet. 
U sien maklik af van die straf. 
Ek gee nou eerder my lewe af. 
 
Jona, hoekom word jy kwaad? 
Bevraagteken jy My raad? 
 
Die son het Jona geskroei. 
God het ‘n plant laat groei. 
Oor die skadu was Jona bly- 
dit het hom van misnoë bevry 
God stuur ‘n wurm om te kou. 
en die plant verdroog toe gou. 
 
Jona, hoekom word jy kwaad? 
Bevraagteken jy My raad? 
 
Oordenking 
Ook vir jou sal dit nie baat, 
om te wonder oor God se raad. 
Jy kan Sy genade nie keer. 
Bly net roep dat hul bekeer. 
 
 



 

 

 

 

 

  

Joël, Habakuk Nogtans 

 Habakuk se probleme en God se antwoorde Habakuk se gebed 

Habakuk vra God antwoord Habakuk vra God antwoord Habakuk se belydenis 

1:1-1:4 1:5-1:11 1:12-2:1 2:2-2:20 3:1-3:19 

In die tyd wat die ballingskap besig is om te gebeur, nog voor die finale val van Jerusalem (600vC) 
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Dag Lees  

Ma Joël 1 

Di Joël 2 

Wo Joël 3 

Do Hab 1:1-1:11 

Vry Hab 1:12-2:1 

Sat Hab 2:2-2:20 

Son Hab 3:1-3:19 
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Noordryk val Nog profete Val van Jerusalem Ballingskap Terugkeer Laaste profete 
 

Habakuk se uitspraak kom op ‘n 
tyd toe die wankelende 
Suidelike koninkryk reeds die 
tekens van die nuwe wêreldvors 
kon sien.  Net soos Job het 
Habakuk met die probleem van 
lyding geworstel.   

Habakuk se profesieë is in die 
vorm van ‘n gesprek tussen hom 
en God geskryf.  In hoofstukke 1 
en 2 betreur hy die onreg en 
geweld wat onder God se volk 
gevind word.  Dit lyk vir 
Habakuk of God nie 
smeekbedes hoor nie.   

God antwoord dat hy iets gaan 
doen – hy gaan die wrede vyand 
gebruik om Sy volk te tugtig! 

As Habakuk dan weer vra, 
antwoord God dat hy wat 
deur die geloof geregtigheid 
verkry sal lewe, maar die 
trotse man sal ondergaan.   

Hierdie bekende Habakuk 2:4 
word in Rom 1:17, Gal 3:11 en 
Heb 10:38 aangehaal.  

Dis duideliker in die 1953 
vertaling: Kyk, sy siel is 
opgeblase in hom en nie reg 
nie. Maar die regverdige, deur 
sy geloof sal hy lewe (Hab 2:4 
1953) 

11En dat niemand deur die 
wet by God geregverdig word 
nie, is duidelik; want die 
regverdige sal uit die geloof 
lewe. (Gal 3:11, 1953) 

Habakuk het sy boek begin deur 
God te bevraagteken, maar eindig 
dit met ‘n lofprysing aan God as 
persoon (3:1-3), lof aan God se 
krag (3:4-12) en lof oor God se 
plan (3:13-19):  

Al sou die vyeboom nie bot nie en 
daar geen druiwe aan die 
wingerde wees nie, al sou die 
olyfoes misluk en die lande geen 
oes lewer nie, al sou daar geen 
kleinvee in die kampe meer wees 
nie en die beeskrale sonder beeste 
wees, 18 nogtans sal ek in die 
Here jubel, sal ek juig in God, my 
Redder. 19Die Here my God gee 
vir my krag. Hy maak my voete 
soos dié van ’n ribbok, op hoë 
plekke laat Hy my veilig loop. 
(Hab 3:17). 

Maar die 
regverdige, deur 
sy geloof sal hy 

lewe  
(Hab 2:4 1953) 
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Habakuk, lewe deur geloof. 
 
Habakuk kla  
en God wys die swaar. 
Habakuk vra, 
God leer: geloof bewaar. 
 
Habakuk staar: 
God het oordeel verklaar.  
Habakuk verklaar: 
Ek jubel ten spyte van swaar!  
 
Die boek Habakuk wil beloof: 
Jy word net gered deur geloof, 
daarom kan jy in swaarkry loof! 
 
Habakuk kla en God wys die swaar  
(Hab 1:1-11). 
 
Hoe lank moet ek nog vra, 
oor al die geweld by U kla? 
Die wet het nie meer krag, 
onskuldiges se reg word verkrag. 
 
Jy gaan jou verstom en nie verstaan 
want Ek gaan julle verder slaan. 
Verwoesting saai die vyand se leër, 
niemand kan hul perde keer! 
 

Habakuk vra, God leer: geloof bewaar  
(Hab 1:12-17). 
 
U, o Heilige, is tog van altyd daar?!! 
Hoe kan mens die geweld verklaar? 
Met nette en hoeke in ons bek gevang, 
is ons soos visse, vasgekeer bang! 
Kan U sien: ons bewe van angs? 
Die Galdeërs juig oor hulle vangs! 
 
Habakuk staar: God het oordeel verklaar 
(Hab 2:5-20). 
 
God hét na die geweld gekyk: 
Ellende wag vir die wat hul verryk. 
 
Ellende wag vir die wat bou met moord, 
dis God, die Almagtige se Woord. 
 
Ellende jul wat drank met gif geskink: 
Jul sal God se oordeelsbeker drink! 
 
Ellende wag vir hom wat vir hout 
‘n nuttelose afgod, bid vir sy behoud. 
 
Almal moet die Here in Sy tempel vrees, 
in sy teenwoordigheid net in stilte wees. 
 

Habakuk verklaar: Ek jubel ten spyte 
van swaar! (Hab 3). 
 
U het riviere en berge gemaak 
Dit verkrummel as u daaraan raak. 
Toe ek dit hoor het ek gebewe 
Sal U my ongeduld vergewe?  
 
Al sou die vyeboom nie bot, 
die druiwe op die wingerd verrot. 
Al is die olyf oeste kaal, 
en geen beeste in die kraal. 
Nogtans sal ek in die Here juig, 
voor sy alwetenheid sal Ek buig. 
Die Here gee vir my krag, 
soos ‘n ribbok veilig vandag. 



 

  
Joël Dag van die Here  
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Daar kan nie met 
sekerheid bepaal word 
wanneer Joël geleef het 
nie.  Hy kan moontlik een 
van die eerste profete 
gewees het en in die tyd 
van Elia en Elisa geleef 
het of dalk selfs na die 
ballingskap. 

Omtrent die helfte van 
die boek gaan oor die 
beskwrywing van ‘n 
verwoestende 
sprinkaanplaag.  Dit kom 
ooreen met die profesie 
in Openbaring 9:7-10. 

In hoofstukke 2 en 3 word God se 
oordeel oor die nasies wat Sy 
verbondsvolk geweld aangedoen het 
aangekondig.  Die Here laat sy stem 
weerklink voor sy leërmag uit. Sy leër is 
ontsaglik groot, dié wat die Here se bevel 
uitvoer, is sterk. Die dag van die Here is 'n 
groot dag, 'n verskriklike dag; wie is 
daarteen bestand? (Joël 2:11) 

Hy skilder die voltrekking daarvan in die 
vallei van Josafat.  Hier gebruik hy die 
teenoorgestelde beeld as ander profete – 
swaarde word van pikke gemaak en 
spiese van snoeimesse.  Joël voorsien dat 
wanneer die oordeel van God oor die 
volke kom, die lig verduister sal word 
soos in die tyd van die sprinkaanplaag. 

Op die oordeelsverkondiging volg beloftes van 
seën.  Goeie reën en ‘n oorvloed koring, mos en 
olie word voorspel.   

Hy voorspel die uitstorting van die Heilige Gees.  
Petrus haal 2:28 aan in Handelinge 2 op 
Pinksterdag: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek 
my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en 
julle dogters sal as profete optree, julle oumense 
sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien. 
In daardie tyd sal Ek my Gees laat kom selfs op dié 
wat nie in aansien is nie.” (Joël 2:28,29). 

God alleen is in beheer van die geskiedenis (3:17).  
Joël sluit sy profesieë af met die belofte dat die 
Here ‘n toevlug en skuilplek vir Sy volk sal wees.  
Uit die huis van die Here sal daar ‘n fontein van 
seën vloei. 

Dag van die Here in die verlede Dag van die Here in die toekoms 

…deur sprinkane …deur droogte Naby dag van die Here Toekoms dag van die Here 

1:1-1:12 1:13-1:20 2:1-2:27 2:28-3:21 

Teen die Suidelike ryk. Tyd onseker, maar waarskynlik ongeveer 600 vC 

 

Oergeskiedenis Aartsvader verhale Uittog verhale Woestyntog verhale Wetsgedeeltes Inname van die land 

Rigters tydperk Oorgangs tydperk 1ste konings Wysheid en poësie Ryk verdeel 1ste profete 

Noordryk val Nog profete Val van Jerusalem Ballingskap Terugkeer Laaste profete 
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Die profeet Joël  
 
Gekou knaag. 
Sprinkaan plaag. 
 
Weiding weg. 
Koringoes sleg. 
 
Vervuil. 
Volk huil. 
 
Wilde perd. 
Niks werd. 
 
Wrede leër. 
Dag van Heer. 
 
Vas, huil en treur. 
Kom terug: bekeer. 
Hy is ‘n genadige Heer 
en vergewe altyd weer! 
 
Jul leer: 
Ek Heer! 
 
 

As julle die tekens lees 
laat kom ek my Gees. 
Jongmense sal as profete optree. 
Vir oumense sal ek drome gee. 
 
Na gebed 
sal Ek red. 
 
Bloed vuur, 
dis die uur 
 
Nasies straf. 
Na hul graf. 
 
Baie sonde. 
Sekel wonde. 
 
Oes is ryp 
vol parskuip. 
 
Swaard na skaar. 
Snoeiskêr daar. 
 
Ek sal die volk se sonde vergeef  
en weer saam in Jerusalem leef! 



 

 

 

 

 

  

Hoe kan Ek jou vernietig... Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. (Hos 11:8) 

Ontroue vrou, getroue man Die hofsaak: Ontroue volk, getroue God 

Profetiese huwelik Gomer vs. Israel Herstel van Gomer Geestelike ontrou Geen berou Oordeel Herstel & hoop 

1:1-2:1 2:2-:2:22 3:1-3:5 4:1-6:3 6:4-8:14 9:1-11:1 11:1-14:9 

Profeteer 40 jaar in die tyd van Jerobeam II, Peka, Hosea (koning) in Noordelike ryk en Ussia, Jotam, Agas, Hiskia in Suidelike ryk 

 

Hosea Ontrou en hoop 
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Dag Dag se 
brood 

Meer 
heuning 

Ma Hos 1 Amos 1 

Di Hos 2 Amos 2 

Wo Hos 3 Amos 3-4 

Do Hos 6 Amos 5-6 

Vry Hos 9 Amos 7 

Sat Hos 11 Amos 8 

Son Hos 14 Amos 9 
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Die boek begin met ‘n vreemde opdrag van God: 
“Gaan trou met ‘n prostituut wat buite egtelike 
kinders het” (Hosea 1:2). Die eerste drie hoofstukke 
van Hosea vertel van Hosea se mislukte huwelik. 
Gomer was Hosea se “verlore vrou”.  Sy drie kinders 
se name dien ook as waarskuwing aan Israel “Om te 
verstrooi”,  “Sonder-ontferming”, “Nie-My-volk-nie.” 
Sy vrou het telkens voor die versoeking geswig en 
het haarself in sonde verkoop.  Later het sy haar 
man en kinders verlaat.  Uiteindelik is sy in die 
slawemark te koop aangebied.   

Die profeet se liefde vir haar het nie verflou nie en 
koop haar uit haar slawediens los en bring haar 
terug na sy huis.   

Van hoofstuk 4 van die boek verander 
Hosea se toon heeltemal.  Hy kondig aan 
dat God ‘n regsgeding teen die volk het.  
Een vir een noem hy die beskuldigings op.  
God het Hom aan hulle onttrek  as gevolg 
van hierdie redes.  Hy voorspel die val van 
Samaria, die oordeel oor Juda en ook die 
herstel van die volk en die land.  
 
Hoe ongelooflik bly dit egter dat God 
steeds ‘n belofte van genade gee ten 
spyte van die volk se volgehoue sonde – 
wat ‘n God!   

Hosea was die profeet wat God se liefde verkondig het.  Sy vergewensgesindheid teenoor sy eie 
ontroue vrou het God se liefde vir die afvallige en ontroue Israel uitgewys.  Hierin word God se 
liefde vir Sy volk ten spyte van hulle opstandigheid en ontrou gesien. 
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Die ontroue vrou (Hos 1-3). 
 
Gaan trou met 'n prostituut   
al het Ek dit streng verbied. 
Die land is besig om te hoereer,  
Ja, heeltemal ontrou aan die Heer.  
 
Selfs Hosea se kinders se naam 
het die volk gewys op hul blaam. 
 
Sy is nie meer my vrou -   
sy is te veel keer ontrou. 
Ek maak haar soos woestyn, 
sy sal omkom van dors en pyn! 
 
Tog sal Ek weer begin om haar die hof te maak  
en weer van voor af vir haar lief kan raak. 
 
Die hofsaak: ontroue volk (Hos 4-14). 
 
Israeliete, die Heer se woord wil vermaan  
want Hy kla die land se inwoners aan:  
Omdat trou, liefde en toewyding verbleek 
en die wil van God in die land ontbreek,  
is dit vol vervloeking, valsheid en moord, 
ja, diefstal en egbreuk só ongehoord.  
 

 
Onskuldige bloed aan die orde van die dag. 
Ja, dit is God, die Regter, se klag.  
 
Hulle weet goed wat is reg. 
Ek gaan na my woonplek weg 
totdat hulle hulle skuld bely  
en vra na die wil van My.  
 
My straf sal kom so seker soos die dag,  
eerder as offers het ek liefde verwag. 
Maar Efraim, hoe kan ek jou laat vaar 
hoe kan my liefde vir jou bedaar? 
 
Al is jou lewe so benard, 
Ek kry dit nie oor my hart. 
My liefde brand te sterk,  
al ken Ek jou slegte werk. 
 
Gloeiende toorn is nie my wens,  
want Ek is God en nie 'n mens!  
 
Besef jy, jý is net so ontrou 
maar God se liefde brand vir jou? 



 

  

Ek het net vir julle uitgekies uit al die volke van die aarde, daarom sal Ek julle straf oor al julle sondes. (Amos 3:2) 

Amos Oordeel en hoop 
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Die Noordelike koninkryk 
sou minder as veertig 
jaar later tot ‘n val kom, 
maar gedurende hierdie 
tyd het hulle die grootste 
voorspoed in die 
geskiedenis ervaar.  
Jerobeam II het baie 
grondgebied herwin  en 
het groot aansien verky.  
Die rykes het somer en 
winterhuise met 
ivoorpanele gebou en 
weelderig gelewe.  Die 
armes is uitgebuit en 
afgodediens en korrupsie 
was aan die orde van die 
dag. 

In die eerste twee hoofstukke 
spreek Amos oordele uit oor al die 
buurvolke rondom Israel.  Israel 
moes seker hulle net begin 
verlekker, maar die hoogtepunt van 
sy oordele kom egter gou hierna – 
die oordeel oor Israel self. 

In hoofstuk 3 tot 6 gee Amos drie 
preke.  In sy oordeel spreek hy 
staatsake en godsdienstige leiers 
aan.  Hy beklemtoon dat die 
uiterlike rituele nie die oordele van 
God sal afwend nie.  Toe hy besef 
dat niemand hom aan sy oproep tot 
geregtigheid steur nie, spreek Amos 
die oordeel van God oor hulle uit,  
Hy waarsku dat hulle in ballingskap 
weggevoer sou word.   

 

Na nege en ‘n half 
hoofstukke van 
oordeelsprofesie, 
sluit Amos sy boek af 
met vyf hoopvolle 
beloftes van herstel 
van die Dawidslyn, 
die land, en die 
mense. Hoofstuk 9 
bevat een van die 
grootste profesië van 
die herstel van Israel 
in die Bybel.  Die 
Abraham en Dawidse 
verbonde word 
gefokus in hul 
vervulling in die koms 
van die Messias. 

Agt profesië Drie preke Vyf visioene Vyf beloftes 

Teen ander nasies Teen die Noordelike ryk, Israel 

1:1-2:16 3:1-6:14 7:1-9:10 9:11-9:15 

Amos ‘n onopgeleide boerprofeet ongeveer 760 vC, vir net ‘n paar maande 
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Hy stel die oordeel van die volk in 
vyf visoene voor.  Die eerste drie is 
‘n sprinkaanplaag, ‘n vuur, ‘n 
skietlood in die Here se hand 
waarmee hy die volk se geestelike 
gebou gemeet het.  Die vierde is ‘n 
mandjie met oorryp somervrugte 
net reg om gepluk te word wat 
verwys na die verrotheid van die 
volk wat die Woord verwerp het – 
gereed vir oordeel.  In die laaste 
visioen word die altaar op die 
bevel van God self vernietig – die 
onvermydelike oordeel word 
beskryf. 

Selfs na die waarskuwings het die 
volk steeds voortgegaan met hulle 
sondige lewe. 
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  Amos 
 
Amos, die eenvoudige herder val in die pad 
God het hom gestuur na die sondige stad… 
 
God gaan straf (Amos 1-3). 
Ek gaan hul strooi soos kaf 
Ja, verseker gaan Ek straf! 
 
Hule verkoop onskuldiges kaal,  
arm mense vir ‘n paar sandaal.  
hulle trap en gooi swakkes neer  
en veronreg dié wat nie kan keer.  
 
Pa en seun kuier by dieselfde vrou. 
Waar is my heilige Naam dan nou?  
Langs elke altaar strek hulle uit 
op klere wat hul pand en buit. 
In die tempel drink hul wyn 
ingesamel uit ander se pyn. 
 
Amos, die boerprofeet,  
spreek oordeel uit (Amos 4). 
Ek stuur hongersnood, 
julle was sonder brood. 
Maar so, sê die Heer: 
Julle het julle nie bekeer! 
 

 
Ek het dit nie laat reën 
en jul nie met ‘n oes geseën. 
Maar so, sê die Heer: 
Julle het julle nie bekeer! 
  
Ek het brandkoring gestuur 
en jul moes sprinkane verduur. 
Maar so, sê die Heer: 
Julle het julle nie bekeer! 
 
Ek het die vyand gestuur te perd. 
Julle lewens was niks meer werd. 
Maar so, sê die Heer: 
Julle het julle nie bekeer! 
 
Ek het jul soos hout geruk, 
ja, uit die vuur gepluk. 
Maar so, sê die Heer: 
Julle het julle nie bekeer! 
 
Vol van hierdie pyn, 
sal jy voor My verskyn. 
Jy moet nog leer 
wie is die Heer: 
 
Hy wat berge vorm en die wind maak,  
Hy deur wie gedagtes bekend raak,  
Hy wat die dagbreek donker maak,  
Hy wat alles bekragtig,  
sy Naam is Here, almagtig! 

Wat God eintlik wil hê (Amos 5-8)? 
As julle nou voor My begin bewe 
en vra na My wil, sal julle lewe! 
 
Ek verafsku julle fees,  
al bring julle My ‘n bees. 
Ek verafsku jul gesing 
en die valsheid wat jul bring. 
 
Verander jul bose weg 
en lewe eerder reg! 
 
Hoopvolle beloftes (Amos 9). 
Ek sal Dawid se vervalle hut 
se murasies bou en beskut. 
Sodra hul My weer onthou, 
sal ek hul stede herbou. 
 
Ek en jy? 
Ook vir my en jou is die boodskap hier: 
Godsdiens is nie ‘n gewoonte of kultuur. 
Hou op om jouself met tradisie te verkul. 
Ware godsdiens is ‘n soeke na Sý wil! 



 

 

 

 

  

Memoriseervers: Ons het almal gedwaal soos skape,ons het elkeen sy eie pad geloop, 
maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. (Jes 53:6) 

Jesaja Oordeel en hoop 

Oordeels profesië teen… (1-35) Histories (36-39) Profesië van hoop oor… (40-66) 

Juda (1-12) Nasies (13-23) Juda (24-35) Histories (36-39) Troos (40-48 Messias (49-57) Toekoms (58-66) 

Ussia 767-740vC 
Jotam 750-735vC 

Agas 735-715vC Hiskia 715-686vC Sommige verklaar hierdie as ander skrywer na 
ballingskap and verklaar dit as profesië van Jesaja 

II Kron 26-27,  
I Kon 14-15 

II Kron 28,  
I Kon 16 

II Kron 29-32,  
I Kon 17-20 

 

 

In hoofstuk 40-48 voorspel 
Jesaja honderd en vyftig jaar 
vooruit nie net dat Juda in 
ballingskap weggevoer sou 
word nie, maar dat hulle uit 
ballingskap deur die groot 
Persiese koning gered sou 
word.  Die koning word selfs 
by die naam genoem en sou 
nes Nebukadnesar ‘n 
instrument in God se hand 
wees.  Die basis vir die volk 
se hoop is God se 
soewereiniteit en majesteit. 

Die eerste deel van 
die boek (1-39) gaan 
oor oordeel 

Die eerste profesieë 
van Jesaja handel oor 
die straf as gevolg 
van die goddelose 
ooreenkomste wat 
Juda met Assirië 
(Agas se tyd) en 
Egipte (Hiskia se tyd) 
gesluit het. Ons sien 
ook oordeelsprofesië 
teen ander nasies.  

In hoofstukke 49-57 kondig Jesaja die 
koms van die Verlosser aan vir die Jode, 
maar ook vir die hele mensdom.  In die 
gedeelte staan die Messias as die 
Lydende Kneg uit, maar ook as die Koning 
wat in heerlikheid sal regeer.  In hoofstuk 
53 beskryf Jesaja Christus se lyding 
agthonderd jaar voor Hy na die aarde sou 
kom.  Die gedeelte word keer op keer in 
die Nuwe Testament aangehaal en op 
Jesus van toepassing gemaak.   

In hoofstukke 58-66 tree die Messias nie 
meer as lydende kneg na vore nie, maar 
as die Verheerlikte Messias  
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Ma Jes 5 Jes 5-6 

Di Jes 13 Jes 13-14 

Wo Jes 26 Jes 26-27 

Do Jes 37 Jes 36-37 

Vry Jes 40,43 Jes 40-43 

Sat Jes 53 Jes 53-55 

Son Jes 58 Jes 58-59 
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Jesaja se roeping (Jes 6). 
Ek het die Koning gesien. 
Die dood is wat ek verdien. 
Ja, sondige ek is nie veilig - 
God is almagtig en heilig. 
 
Toe het ek die Here hoor vra:  
“Wie sal my boodskap dra?”  
“U het my van sonde bevry: 
Hier is ek! Stuur vir my!” 
 
Oordeelsuitsprake teen Juda (Jes 1-12). 
‘n Bees ken sy eienaar. 
Diere weet die krip is daar. 
Sondige volk met skuld belaai, 
julle het die rug op my gedraai. 
 
Wanneer gaan julle verstaan?  
Dis Ek wat julle so slaan: 
Julle stede is verwoes, 
Die lande het geen oes. 
 
Die nasies sal ook gestraf word (Jesaja 13-23). 
God het die koning se trots vermaan: 
Jy is net die stok wat Ek mee slaan. 
Jy is maar net my werktuig: 
Voor My straf sal jy ook buig! 
 
Ek sal net die behou, 
wat net op my vertrou. 
Ek sal die las van die juk, 
van julle skouers af ruk. 

Die uitkoms is hier (Jes 40)! 
 
Die uitkoms is hier! 
Die uitkoms is hier! (Jes 40:1) 
Woorde van troos, 
want jy is so broos. (Jes 40:1, 1953) 
 
Bring vir Jerusalem die goeie tyding: 
God bring vir julle bevryding! 
Julle het geboet vir julle sonde. 
Julle het betaal met al julle wonde. (Jes 40:2) 
 
Soos ‘n herder sy kudde bewaar, 
is hulle soos lammers ook daar: 
Teen Sy bors word hulle gedra, 
ook die ooie kan nie vir méér vra. (Jes 40:11) 
 
Het jy nog nie gehoor wat is waar: 
Die Here God is van ewigheid daar? 
Hy bepaal die aarde se rond. 
Sý insig kan jy nie deurgrond!  
Maar die nasies is soos ‘n stoffie op die skaal, 
daar is nie ‘n offer groot genoeg om te betaal. (Jes 40:12-16) 
 
Hy versterk dié wat nie meer kan. 
Vermoeides kry ‘n nuwe plan. 
Die wat in vetroue wag, 
kry by Hom nuwe krag!  
Dan vlieg jy met arendsvlerk, 
en word jy nie moeg van werk! (Jes 40:39-41) 



 

 

 

 

  

en om dié rede bly ek 
hoop: deur die liefde 
van die Here het ons 

nie vergaan nie. 
(Klaagliedere 3:22) 

Val van Jerusalem Oordeel 

Oordeel oor Juda: Val van Jerusalem Klaagliedere na die oordeel Latere verwante oordeel 

II Kon 25, II Kron 36, Jer 39, Jer 52 Klaagliedere 1-5, Psalm 79-81 en 137 Obadja, Openbaring 18 

605vC tot 586vC in die tyd van konings Joahas en Jojakim, Jojagin en Sedekia en Babiloniese ryk 
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Ma II Kon 17, 
II Kon 25 

II Kron 36  

Di Jer 39 Jer 52 

Wo Klaag 1 Klaag 2 

Do Klaagl 3 Klaagl 4 

Vry Klaagl 5 Obadja 

Sat Ps 79 Ps 80, 81 

Son Ps 137 Op 18 

 

Na baie jare van waarskuwing deur 
profete het God uiteindelik die oordeel 
voltrek. Die ballingskap is die laagtepunt 
in die volk se geskiedenis. Die gebeure 
vind plaas oor 19 jaar met laaste konings 
Joahas en Jojakim, Jojagin en Sedekia. 

In 605 vC het Nebukadnesar van die 
tempelskatte beroof en ook lede van die 
adellike afkoms van Israel weggevoer in 
ballingskap (bv. Daniël en sy vriende). Dit 
was in die twintigste jaar van die profeet 
Jeremia. Hy is nie as balling weggevoer 
nie, maar deur vlugteling na Egipte 
saamgevat. 

Die ander profeet wat in ballingskap 
weggevoer is, was Esegiël. Hy is agt jaar 
later weggevoer. Die finale val van 
Jerusalem het na ‘n twee jaar beleg in 
586 vC gebeur. Die tempel, die simbool 
van God se teenwoordigheid, is tot as 
verbrand.  

Obadja beskryf die 
Edomiete se kwaadwillige 
verheugdheid oor Juda se 
ondergang.  Behalwe 
Babilon word Edom die 
meeste veroordeel in die 
Bybel.  Lees maar ook 
Jesaja 34, 63; Jeremia 49 
en Esegiël 35.  Die eeue 
oue wedywering het 
onstaan uit die nageslagte 
van Esau en Jakob.  Die 
Edomiete het Israel 
gehaat omdat God hulle 
bevoordeel het.  Dit was 
ook hulle wat Israel se 
deurtog geweier het toe 
hulle deur die woestyn 
getrek het.  Obadja het 
Edom gewaarsku dat die 
dag van vergelding 
mettertyd sou aanbreek.   

Ons sien ook in die boek 
Klaagliedere 
(waarskynlik ook deur 
Jeremia geskryf) die 
diepe droefheid oor die 
beleg en verowering van 
Jerusalem. Die klaaglied 
stem ooreen met 
klaagliedere wat tydens 
begrafnisse gesing is.  
Die boek bestaan uit vyf 
hoofstukke – elk ‘n 
alfabetiese gedig met 22 
reëls.  Die middelste lied 
(hoofstuk 3) bestaan uit 
66 reëls en vorm die 
kern van die boek.  Die 
middelste verse van 
hierdie middelste lied 
gee vir ons ‘n 
wonderlike boodskap 
van hoop. 
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Die val van Jerusalem (II Kon 25; II Kron 36; Jer 39 en 52).  
 
Jongman, grysaard, selfs invalide nie ontsien, 
ja, tot in die heiligdom het hul die dood gesien. 
Die heilige voorwerpe is saam na die vreemde land. 
Die tempel van die Here is heeltemal afgebrand.  
 
Vreeslik baie is wreed vermoor: 
Net vierduisendsehonder vir ballingskap oor (Jer 52:30). 
 
Jeremia se profesië het verklaar: 
In ballingskap vir sewentig jaar. 
 

Klaagliedere 

Klaagliedere is ‘n interessante boek 
Elke vers begin met ‘n letter van die alfbet 
In sy middel moet jy die boodskap soek, 
dis net God wat uit die nood kan red: 
 
Ek bely: Deur die liefde van die Here kom ons nie om, 
Sy liefde is elke môre nuut. U trou: groot is die som!  
Ek sê: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. 

Obadja 
 
So sê die Here oor Edom: 
“Al die nasies moet kom! 
Saam moet ons oorlog maak, 
want teen Edom het Ek ‘n saak!” (Ob 1:1) 
 
Jy is deur jou vermetelheid mislei. 
Jy dink: Wie sal my hier bo kan afkry? 
Al het jy tussen die sterre jou vesting gebou, 
ook daar sal jy jou oortredings berou… (Ob 1:2-4) 
 
Daardie dag sal Ek alles stroop. 
Selfs jou vriende sal oor jou loop. 
Die wat jy gehelp het, sal jou daag. 
Jou eie bondgenote sal jou jaag. (Ob 1:5-9) 
 
Jy word gestraf, dis Mý woord, 
oor jou broervolk se moord. 
Toe hulle in ballingskap gaan, 
het jy afsydig daar gestaan. (Ob 1:10-11) 
 
Toe die ramp hul tref was jy daar 
en het hulle goed vir jou vergaar. 
Oor hul lot het jy jou verheug, 
op vlugtelinge moord gepleeg. (Ob 1:12-14) 
 
Die op Sionsberg word bevry, 
hulle sal Esau se bergland kry.  
Die heerskappy behoort aan die Heer: 
Gee aan Hom alle eer! (Ob 1:21) 



 

 

 

 

  

Jeremia Juda se laaste uur 

Ek sal my woord op 
hulle harte skryf en dit 
in hulle gedagte vaslê. 

(Jer 31:33) 

Roeping Profesië teen Juda voor ballingskap Val van Jerusalem Profesië teen Juda in ballingskap Ander nasies 

Roeping  
(1) 

Josia  
(2-12) 

Jojakim  
(13-20) 

Wegvoerings 
(25-26, 35-36, 52) 

Sedekia  
(21 -24, 27-34 en 37-39) 

In ballingskap  
(40-44) 

Heidenvolke  
(45-51) 

 640-609vC 609-598vC  597vC-586vC   

 
Hfstkke 2-12 vind in 
die laaste dae van 
Josia plaas en het 
hy ‘n aandeel in die 
hervorming wat 
deur Josia 
teweeggebring is.   

Ons sien in hfstk 
1 dat Jeremia 
nog voor sy 
geboorte deur 
God geroep is 
as profeet.  Hy 
moes die 
boodskap van 
die val van 
Jerusalem en 
die ballingskap 
verkondig 
voordat hy kon 
bekendmaak 
dat die ballinge 
uiteindelik sou 
terugkeer. 

In hoofstukke 25,26 en 35,36 en 52 vertel Jeremia hoe Juda deur Nebukadnesar oorweldig sou word.  
Hy voorspel dat die ballingskap sewentig jaar sou duur.  Dit is op hierdie profesie wat Daniël hom 
beroep het aan die einde van die ballingskap met sy ernstige gebed (Dan 9:2). 
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In hfstkke 13 tot 20 
gebruik hy 
simboliese 
handelinge soos ‘n 
linnegordel (13), 
wynbottels (18) en 
‘n pottebakker en 
klei (19) in koning 
Jojakim se tyd. 

In hfstkke 21 -24, 27-
34 en 37-39 maak hy 
uitsprake tydens die 
regering van Sedekia. 

In hfstk 27,28 
benadruk Jeremia die 
noodsaaklikheid van 
onderdanigheid aan 
die Babiloniese juk.  
Hy maak ‘n houtjuk 
en verskyn daarmee 
op sy nek in die 
straat.   

Hfstk 31 bevat die 
kernuitspraak oor die 
nuwe verbond. 

In hfstkke 40-44 maak hy 
uitsprake tydens die ballingskap.  
Na die sluipmoord op Gedalja 
vlug baie na Egipte.  Ten spyte 
van Jeremia se waarskuwings 
daarteen neem hulle hom ook 
saam onder dwang. 

In hfstkke 45-52 kry ons 
uitsprake teen heidenvolke wat 
op verskillende geleenthede 
deur Jeremia gemaak is.  Jeremia 
het oor sy volk getreur, maar 
nogtans, ten spyte van sy liefde 
vir hulle, God se raadsplan aan 
hulle verkondig al wou hulle nie 
luister nie. 
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Jeremia se roeping (Jer 1). 
Ek het jou geken lank tevore: 
Jy was nog nie eens gebore! 
Toe reeds het Ek jou aan My gewy  
om as profeet op te tree vir My. 
 
 “Ag, Here my God ek is nog te jonk,  
en verder kan kan ek nie goed praat.”  
Ek gee jou die woorde en vonk 
Die volk sal baie daardeur baat. 
 
Jy moet gaan waar ek jou stuur, 
al moet jy pyn en lyding verduur. 
 
As jy My by jou het 
al ek jou altyd red. 
 
Moet op leuens nie vertrou  
(Jojakim se tyd, Jer 7) 
 
Julle moet nie vertrou  
op wat hierdie leuen hou: 
Dit is die Here se tempel,  
dit is die Here se tempel,  
dit is die Here se tempel! 
God is heilig, 
ons is veilig!  
 
Maak liewers julle lewe en julle dade reg, 
anders vat ek julle uit hierdie land uit weg! 
 

Die juk (Sedekia se tyd) 
 
Die Here het vir Jeremia gesê: 
“Maak ‘n juk wat op jou nek moet lê.” 
Dis wat die volk hieruit moet leer: 
“Dis jul lot as julle jul nie bekeer!” 
 
Die vals profete sê: julle moenie Babel se 
koning dien 
Dit gaan lei to ballingskap en sterftes – julle 
sal sien! 
 
Genanja het wel hierdie houtjuk gebreek, 
maar met ysterjuk sal ek julle sonde wreek! 
 
Jeremia het sy dood geprofeteer 
en dit het presies net so gebeur! 
maar die volk wou steeds nie leer… 
 
Sedekia se dade was sleg - hy wou nie leer, 
van wat reg is in die oë van die Heer. 
Jeremia se woorde kon hom nie bekeer. 
 
Sedekia se seuns is voor sy oë geslag. 
Sy oë is uitgesteek terwyl hulle lag. 
 
Jeremia se profesie is presies so vervul: 
Die swaar jukke het hul van pyn laat brul… 

Die laaste Herder (Jer 23, II Kron 36). 
 
Ellende gaan Ek jul verskaf 
Ja, Ek gaan die herders straf. 
In plaas van liefdevol draag, 
is My skape uitmekaar gejaag. 
 
Jojagin regeer nie eers ‘n jaar. 
toe kom haal die vyand hom daar. 
Sedekia kom toe in sy plek, 
straf se tafel is reeds gedek… 
 
Maar ek sal self my kudde genees, 
hul sal hier weer vrugbaar wees. 
Ek staan self daarvoor borg, 
dat die nuwe herders sal versorg. 
 
Die Here sê daar kom ‘n tyd  
vir Dawid se regverdige spruit: 
'n koning wat verstandig sal regeer.  
Ja, een wat My naam sal eer. 
 
Jesus het dit kom vervul, 
Sy skape in liefde gehul. 
Hy is die Herder wat jou ken, 
daarom kan jy nou net wen. 
Hy lê Sy lewe vir sy skape af. 
Ja, ook vir jou dra Hy die straf! 



 

 

 

 

  

Daniël Wêreldryke 

In die tyd van daardie 
konings sal die God van 
die hemel 'n koninkryk 

oprig wat nooit vernietig 
sal word nie. (Dan 2:44) 

Agtergrond Daniël lê ander se drome uit ‘n Engel lê Daniël se drome uit 

Agtergrond (1) Nebukadnesar (2-4) Belsasar (5) Darius (6) Vier diere (7) Skaap en bok (8) 70 weke  (9) Toekoms (10-12) 

605vC Jerusalem val 586vC 539vC 538vC 553vC 551vC 538vC 537vC 

Babiloniese ryk 626 tot 539 vC Medo-Persiese ryk 539 tot 330 vC Griekse ryk en Romeinse Ryk 

 
Die boek is geskryf om die 
Jode in ballingskap te 
bemoedig deur God se 
soewereine plan met 
Israel te voorspel en uit te 
wys dat die 
onderdrukking beëindig 
sou word deur die 
Messias wat sou kom.  
Interessant dat 
hoofstukke 1-2:4 en 8-12 
in Hebreeus geskryf is en 
die res in Aramees.  Die 
profesië oor die 
wêreldryke is in Aramees 
en die wat op die 
toekoms van Israel wys in 
Hebreeus.  Die eerste 6 
hoofstukke is hoofsaaklik 
geskiedkundig en die 
laaste hfstkke is profeties. 
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Hfstkke 2-7 is geskiedkundige 
hoofstukke waarin Daniël e sy 
vriende voor geloofsuitdagings 
te staan kom en telkens wys dat 
God in beheer is al is hulle in 
ballingskap. In hoofstuk 2-4 is 
dit net Daniël wat 
Nebukadnesar se droom kan 
uitlê en dit voorspel die 
koninkryke tot en met Christus 
se koms. Nebukadnesar moes 
uiteindelik soos ‘n dier word 
voor hy erken God is die enigste 
God. Belsasar (hstk 5) het God 
gemondag en dit was die einde 
van die Babiloniese ryk. Darius 
(hfstk 6) het deur die leeukuil 
gebeure ook God erken as die 
enigste God. Die gesig van die 
vier diere het dieselfde ryke 
voorspel as die beeld in hfstk 2. 

Die skaap en bokram in hoofstuk 8 
wys op die geskiedenis van Israel 
onder die Medo-Persiese en Griekse 
Ryk. Aleksander die Grote is die 
groot horing in 8:21 en Antiogus 
Epifanus die klein horing in 8:9.  

In hfstk 9 bid Daniël op vervulling 
van Jeremia se profesie van herstel 
na 70 jaar. Sy geloof is beloon toe 
Kores beveel dat die ballinge kon 
terugkeer.  Die profesie van die 
sewentig sewetalle is 490 jaar wat 
ongeveer die tyd is toe Christus 
gebore is.  Die profesie dek hierdie 
periode. 

Hoofstukke 10-12 voorspel Israel se 
geskiedenis in die feinste detail. Juis 
daarom reken sommige  
verklaarders dit kon eers na die 
gebeure geskryf gewees het. 
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God is in beheer, gee Hom die eer! 
 
Hierdie boek wou Israel leer: 
Ten spyte van die ballingskap se seer, 
God bly altyd in beheer. 
 
Konings dink hulle sal altyd regeer, 
maar elkeen lê die tuig weer neer, 
want God is in beheer. 
 
Nebukadnesar wou homself vereer, 
maar selfs die vuuroond is gekeer. 
Hy moes soos ‘n dier gras verteer 
en so het Nebukadnesar hom bekeer, 
want God is in beheer. 
 
Belsassar het tempelskatte onteer 
Die Skrif teen die muur sê weer: 
God bly altyd in beheer! 
 
Darius het die leeukuil probeer, 
maar Daniël kry nie seer, 
want God is in beheer. 
 
Die engel het Daniël se visioene 
interpreteer. 
En só die volk se toekoms vir hom 
geleer: 
Dis duidelik God is in beheer. 
 

 
Hou jy ook daaraan vas in jou seer: 
Soos Daniël, bid en lees Bybel meer, 
sodat jy weer kan leer: 
God is altyd in beheer. 
 
Ja, Christus kom weer, 
en niemand kan dit keer, 
want God is in beheer! 
Aan Hom die eer! 

Sadrag, Mesag en Abednego gaan toe 
voort 
om koning Nebukadnesar te antwoord:   
Ons het ons God vir wie ons dien, 
u sal dit in hierdie brandende oond 
sien! (Dan 3:16-18) 
 
Ons het dan drie manne vasgebind - 
daar is nou ‘n vierde – ‘n godekind!  
Kom uit, dienaars van die allerhoogste 
God en Heer! 
Hulle was nie geskroei en hulle klere 
het niks makeer… (Dan 3:23-27, 1953) 
 
Julle was aan julle God getrou 
en het in nood op Hom vertrou. 
Aan julle God kom toe al die eer,  
want Hy het selfs die vuur beheer. (Dan 
3:28-29, Dan 4:1-3) 
 
Loop jy in hierdie donker uur 
deur die lewe se brandende vuur? 
God sal jou daarin bewaar 
en Sy engel ontmoet jy daar! 

God se eer – vuur word beheer 
 
Wie nie buig en die beeld aanbid, 
sal ek in hierdie brandoond sit!  

(Dan 3:4-7) 
Sadrag, Mesag en Abednego het nie gebuig 
en moes voor die koning getuig... 
Besef julle dat julle net dié kans het - 
watter god sal julle dan uit my mag red?  

(Dan 3:8-15) 
 



 

 

 

 

  

Esegiël Dan sal julle besef… 

Die woorde: “ Hulle sal 
besef dat Ek die Here is”  
kom minstens 66 keer in 

die boek Esegiël voor. 
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Esegiël het in die 
ballingskap sy eie huis 
bewoon (8:1) en 
hartseer en verslae die 
bannelinge as herder, 
profeet en priester 
gedien. Sy bediening 
het in die vyfde jaar van 
koning Jojagin se 
ballingskap in aanvang 
geneem.   Met ‘n 
visioen oor God se 
glorie roep God Esegiël 
as profeet in die eerste 
drie hoofstukke.  Hy 
was ‘n tydsgenoot van 
Jeremia, maar hulle het 
duisend kilometer 
uitmekaar gewoon – 
Jeremia is nie 
weggevoer nie.. 

Hoofstukke 4-24 bevat oordeelsuitsprake 
oor Juda.  Hierdie uitsprake dateer voor 
die val van Jerusalem.  Hy stel Israel voor 
as nuttelose wingerdstok en owerspelige 
vrou.  In ‘n gelykenis vergelyk hy 
Nebukadnesar met ‘n groot arend wat 
die boonste takkies van ‘n sederboom 
(Jojagin en Israel se adel) afpluk.  Daarna 
plant hy ‘n wingerrdstok (Sedekia en die 
oorblewendes in Jerusalem).  Die 
wingerstok draai egter sy wortels en 
takke na ‘n ander arend (Egipte – soos 
ons gesien het in die vorige brief aan die 
einde van Jeremia se bediening).  In 
hoofstuk 24 kondig God aan dat Esegiël 
se vrou skielik sou sterf, maar dat hy nie 
oor haar mag rou nie, maar sy smart in 
stilte moes dra.  Dit sou ‘n teken wees 
dat die volk in stilte moes rou oor die 
verwoesting van die tempel en 
Jerusalem. 

Hoofstukke 25-32 en 35 
bevat oordeelsuitsprake 
teen heidenvolke. 

In hoofstukke 33-34 en 
36-38 kry ons profesië oor 
Israel se herstel.  Die gesig 
van die laagte vol dor 
bene dra die belofte oor 
dat die nasie weer in die 
land sal woon met God se 
kneg Dawid (Christus) as 
Heerser.  Hy beskryf ook 
die vernietiging van Gog 
en Magog, Israel se laaste 
vyande.  Hy beskryf ook 
die nuwe tempel en dat 
die Here se heerlikheid 
weer die tempel sal vul.  
Die naam van die stad sal 
wees: “Die Here is daar!” 

Esegiël se roeping Oordeel oor Juda Oordeel oor ander nasies Herstel van Israel 

Hy sien God se 
heiligheid (1) 

Hy kry sy 
opdrag (2-3) 

Tekens, boodskappe, visioene en 
gelykenisse van oordeel (4-24) 

Oordeel oor omliggende 
nasies (25-32) 

Terugkeer na 
God (33-39) 

Herstel van die 
koninkryk (40-48) 

Voor die val van Jerusalem in Babilon 592-587vC Val 586 vC Na die val, 585-570vC, Babilon 
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Esegiël se visioen 
 
Die hemel het in ‘n visioen oopgegaan 
vir ‘n boodskap wat ek moes verstaan. 
(Eseg 1:1) 
‘n Hewige storm uit die Noorde 
bring vir my God se woorde. (Eseg 1:4) 
 
Uit die wolk het vlamme geflits 
en blinkend teen die wit metaal geblits. 
Vier wesens het daaruit gekom 
met vier gesigte elk wat verstom. 
Hulle bene was reguit gewees 
met kloue soos die van ‘n bees  
(Eseg 1:4-7). 
 
Die voorste was ‘n mens se gesig, 
links het die bees krag berig. 
Die regter gesig: die moed van ‘n leeu 
en agter die arend se geskreeu.  
(Eseg 1:9-12). 
 
Hierdie boek begin met ‘n visioen 
sodat jy jou met die Almagtige versoen, 
want as Hy weer so kom verskyn, 
is dit die einde van aardse pyn! 
 
Ja, die boek waarsku oor oordeel wat 
kom, 
maar ook God se genade wat verstom. 
Maar net dié wat in Sy woorde glo 
sal deel in die vreugde daarbo… 

Van klip na vlees 
 
Die leiers van Juda het voor my gesit 
toe neem die mag van die Here my in besit. 
Ek het deur die lug na Jerusalem gegaan 
en voor die afgodsbeeld gestaan.  
(Eseg 8:1-4) 
 
Ek moes die voorhof muur afbreek 
om te sien wat die leiers wegsteek. 
Daar het hulle afskuwelike gode gedien, 
want hulle dink God kan dit nie sien…  
(Eseg 8:7-13) 
 
Daar was geen agting meer vir God’s gebod: 
Vrouens het gehuil oor die 
vrugbaarheidsgod. 
‘n Stuk of vyf en twintig man in getal, 
het in aanbidding voor die songod 
neergeval. (Eseg 8:14-16) 
 
Sien jy hoe die volk my tart? 
Al roep hulle ook hoe hard 
sal Ek hulle nie hoor, 
as die vyand hul vermoor… (Eseg 8:17-18) 
 
Die straf is naby vir die stad! 
Jy moet jou skrywersakkie vat 
en voorkoppe merk van die wat kla 
oor hoe afskuwelik die volk hul gedra. 
Vir hulle wat vir die sonde grief 
het Ek nog innig lief! (Eseg 9:1-4) 

Gaan agter hom aan 
om die res dood te slaan. 
Begin by die heiligdom - 
jonges en ook dié in ouderdom. 
Moet hulle nie jammer kry, 
want hierde opdrag kom van My!  
(Eseg 9:5-6) 
 
Die oorblyfsel is nie hulle wat in Jerusalem 
bly. 
Nee, dis die gelowiges, al is hulle versprei. 
Al is hulle ver, het Ek self hulle heiligdom 
gebly, 
Ek gaan hulle vergader en hul sal die land 
terugkry. (Eseg 11:15-17) 
 
Ek sal hulle ‘n ander hart gee 
en ook ‘n nuwe gees daarmee. 
Hulle sal volgens my voorskrifte leef 
en na al my bepalings streef. 
 
Hulle sal My volk wees 
en Ek sal hulle God wees. 
Ja, ‘n kliphart sal nie meer daar wees, 
maar ‘n warm hart - een van vlees.  
(Eseg 11:19-20) 
 
Met ‘n hartverskeurende daad 
het God Sy tempel en stad verlaat… 
Al het hierdie gesig my so ontstel, 
moes ek dit vir die ballinge gaan vertel. 
(Eseg 11:22-25) 



 

 

 

 

  

Esra Heropbou 

Esra het hom gewy 
aan die wet van die 

Here. (Esra 7:10) 
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In 536 vC het die Medo-
Persiese koning, Kores, ‘n 
bevel uitgevaardig wat die 
bannelinge toegelaat het om 
na hulle land toe terug te keer.  
Dit het die sewentig jaar-lange 
ballingskap beëindig net soos 
Jeremia voorspel het (Jer 
25:11 en 29:10 en 2 Kron 36).  
As mens na die datums kyk, lyk 
dit na ‘n probleem – die 
ballingskap het in 586vC begin 
en die eerste terugkeer was in 
538vC – dit is net 48 jaar.  Die 
tempel was die hartklop van 
die volk se bestaan.  
Waarskynlik moet mens kyk na 
die verwoesting van die 
tempel in 586vC en die herbou 
van die tempel in 516vC, dit is 
presies sewentig jaar.   

Ongeveer 50 000 Israeliete 
keer terug in 538 vC. By hulle 
aankoms rig hulle dadelik ‘n 
altaar op en stel weer die 
offerdiens in.  Hulle vier weer 
Huttefees.  Die bouwerk aan 
die tempel begin in die tweede 
maand van die volgende jaar.  
Die Samaritane was vyandig 
teenoor en hulle en die 
bouwerk het gestop. In die 
tweede jaar van koning Darius, 
die nuwe Persiese heerser, 
word die Jode in staat gestel 
om met die bouwerk voort te 
gaan.  Die tempel word in vyf 
jaar voltooi (520 – 515 vC).  Na 
die indrukwekkende inwyding, 
begin die volk weer met diens 
(soos in die wet van Moses 
voorgeskryf) in die tempel.  

Esra was ‘n skrifgeleerde en 
kenner van die Wet van Moses.  
Op versoek van die Persiese 
koning lei hy ‘n tweede groep 
Israeliete terug na Juda.  Met 
koninklike geskenke en geld vra 
Esra nie om beskerming by die 
koning nie, maar bid hy tot God 
daarvoor.  Drie en ‘n half 
maande later kom hulle in 
Jerusalem aan. 

Sy gebed in Esra 9:6-15 bvestig 
weereens dat hy in alles 
afhanklik is van gebed.  Met sy 
aankoms begin hy dadelik 
stappe om ondertrouery met 
heidense nasies uit te roei.  Die 
oortreders beloof om hul 
huwelike te ontbind en 
skuldoffers te bring.   

Heropbou van die tempel Heropbou van die volk 

Eerste terugkeer (1-2) Herbou van die tempel (3-6) Tweede terugkeer (7-9) Herbou van die volk (9-10) 

Serubbabel, 538-516vC in Jerusalem Esra, 458 vC in Jerusalem 

Haggai en Sagaria tree in die tyd op Ester is in die tyd tussen Esra 6 en 7 en Nehemia by Esra 9-10 
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God gee opdragte deur heidense konings 
 
Jerusalem in sabatsrus vir sewentig jaar, 
tot koning Kores se regeringsjaar. (II Kron 36:21-23) 
Die Here het Kores laat proklameer: 
God het my oor al die nasies laat regeer. 
Hy het my beveel om ‘n tempel te bou. 
Sy volk kan teruggaan en op Hom vetrou. (Esra 1:1-4) 
 
In koning Darius se proklomasie het gestaan: 
Laat die werk aan die tempel ongehinderd voortgaan. 
Laat hulle die tempel bou waar hy moet staan. 
Dra vir hulle koring, sout, wyn en olie aan. 
Doen dit elke dag, sonder om een oor te slaan. 
Miskien sien hulle God ons genadig aan. (Esra 6:7-10) 
 
In Koning Atastarta se opdrag het gestaan, 
dat die wetsgeleerde Ester na Jerusalem moet gaan. 
Esra het hom toegewy aan die wet van die Heer 
en wou dit in praktyk toepas en die volk dit leer. 
Esra, jy moet regeerders en regsters gaan aanstel 
en die wet van God as maatstaf daar gaan instel. 
(Esra 7-10,23-27) 

Die volk herbou die tempel (Esra 3-4, Hag 1-2) 
 
Saam met die fondamente was daar ‘n gejuig:  
Dit het van God se getrouheid getuig. 
 
Die nie-Israeliete het probeer keer 
en die bouwerk met omkopery versteur. 
Die volk het hul eie huise begin bou, 
in plaas van eerste op God te vertrou. 
 
Neem ter harte wat met jul gebeur: 
Julle het ‘n groot oes verwag, 
maar kry ‘n misoes elke slag. 
Kry hout en bou My huis tot my eer! 
 
Skep moed, skep moed: 
Begin werk met spoed. 
Ek staan julle by. 
Die werk is vir My. 
 
Waarom is julle bang, so benoud? 
Aan My behoort al die silwer en goud. 
As ek My mag aan die nasies wys 
Bring hulle hulle skatte na My huis! 



 

 

 

 

  

Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. 
Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry 

op 'n donkie (Sag 9:9) 

Sagaria Maak gereed vir die Messias https://totueer.blog/ 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma Sag 1 Sag 1-2 

Di Sag 4 Sag 3-4 

Wo Sag 5 Sag 5-6 

Do Sag 7 Sag 7-8 

Vry Sag 9 Sag 9-10 

Sat Sag 11 Sag 11-12 

Son Sag 13 Sag 13-14 

 

Oergeskiedenis Aartsvader verhale Uittog verhale Woestyntog verhale Wetsgedeeltes Inname van die land 

Rigters tydperk Oorgangs tydperk 1ste konings Wysheid en poësie Ryk verdeel 1ste profete 

Noordryk val Nog profete Val van Jerusalem Ballingskap Terugkeer Laaste profete 
 

Sagaria het sy boodskap van die Here ontvang.  Hy gebruik die 
woorde “So sê die Here” tussen 80 en 90 keer.  Baie uitsonderlik was 
dat hy beide ‘n profeet en priester was – ‘n voorbereiding om te 
verstaan dat Christus ook profeet Profeet en Priester was.   

Die boek Sagaria is bekend vir sy agt 
gesigte in hoofstukke 1-6. Na die agt 
gesigte volg ‘n simboliese handeling.  
God beveel Sagaria om ‘n kroon van 
silwer en goud te maak waarmee 
Josua (die hoëpriester) gekroon moet 
word.  Dit het gedui op die koninklike 
en priesterlike eienskappe van die 
komende Messias.  

Sagaria se antwoord oor 
vasdae is vierledig: 
1.  Hulle moet afsien van 
inhoudlose gebruike (7:4-
7) 
2.  Hy herinner hulle aan 
ongehoorsaamheid in die 
verlede (7:8-14) 
3.  Hy gee ‘n boodskap van 
herstel van Israel (8:1-17) 
4.  Hy voorspel die herstel 
van vreugde in die 
koninkryk (8:18-23) 

Agt visioene (1-6) Vier boodskappe (7-8) Twee voorspellings (9-14) 

Oproep tot berou Agt visioene Kroning van Jesua Vraag oor vas Messias verwerp Messias regeer 

Tydens heropbou van die tempel (520-518 vC) in Jerusalem Na heropbou van tempel (480-470vc) 

 Boeke in dieselfde tyd: Haggai en Esra 1-6 Ester, Esra 6-10 en Nehemia 

 

‘n Omvattende uitbeelding 
van die Messias word gegee.  
Hy voorspel Jesus se intog in 
Jerusalem op ‘n donkie. Hy 
voorspel ook die verwerping 
van die Goeie Herder en dat 
Hy teen dertig silwerlinge 
gewaardeer sou word en dat 
die geld later in die 
pottebakker se besit sou 
wees. Hierdie voorspellings 
is alles in Jesus se lewe 
vervul. 
Hy voorspel ook die 
wederkoms en dat reiniging 
deur die Messias sou 
plaasvind.  Hy sal oor die 
hele aarde regeer.  
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  Agt gesigte (Sag 1-6) 
 
Julle moet julle na My bekeer,    
dan Sal ek weer na julle terugkeer. (Sag 1:3) 
 
Die ruiters en perde leer die volk vertrou:   
God sal Jerusalem en die tempel herbou. (Gesig 1) 
 
Die ambagsmanne kom na die horings aan.   
So word die volk se verdrukkers verslaan. (Gesig 2) 
 
Die maatlyn vir die stad se muur:    
God beskerm rondom soos vuur! (Gesig 3) 
 
Die hoëpriester, ‘n teken van iets wat kom:   
My dienaar, Loot, noem hul Hom. (Gesig 4) 
 
Die oliebak, olyfbome en kandelaar,    
het die Gees se teenwoordigheid verklaar. (Gesig 5) 
 
‘n Reuse boekrol het in die lug gesweef: 
Vervloeking waarvoor die dief moet beef.(Gesig 6) 
 
‘n Mandjie met lood toegehou:    
Binne in sit die goddelose vrou! (Gesig 7) 
 
Die perde en die wa    
Bring oordeel en gekla. (Gesig 8) 
 

Gelouter soos goud in vuur (Sag 12-14). 
 
Ek bring ‘n gees van berou.  
Hulle sal dan wel onthou. 
Oor My dood sal hul treur, 
en besef ek is die Heer! 
 
Gelouter soos goud in vuur, 
so reining ek jul in dié uur. 
Ek sal jul gebede verhoor, 
en julle sal jul vuilheid verloor. 
 
Jul kom nou net uit ballingskap terug,  
maar hoor hierdie harde berig: 
Die dag van die Here kom - 
plunder, verkragting – die hele som! 
 
Maar jy hoef nie te vrees,  
die hemelwesens sal by jou wees! 
Ja, jou Koning kom weer, 
wanneer, weet net die Heer! 
 
Ja, Ek bring die berig,  
van dan af is dit altyd lig! 



 

 

 

 

  

Haggai Herbou die tempel 

4Is dit nou die tyd vir 
julle om in pragtige 

huise te woon terwyl 
my huis in puin lê? 

(Hag 1:4) 

https://totueer.blog/ 

Dag Dag se brood 

Ma Sagaria 2 
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Haggai was een van die eerste 

ballinge wat onder Serrubabel (die 

stadhouer) en Josua (die 

hoëpriester) na Palestina 

teruggekeer het.  Hulle het dadelik 

begin om Jerusalem en die tempel 

te herbou.  Hulle werk is deur die 

Samaritane teengestaan tot 

ongeveer 521 vC.  Die 

ontmoedigde volk het hulle op 

hulleself begin toelê en vir hulleself 

huise gebou.  Hulle het gekla oor 

die ekonomiese toestand en dit as 

verskoning voorgehou hoekom die 

bouwerk aan die tempel nie kon 

voortgaan nie.  Haggai het hulle 

bestraf en bemoedig om eerste 

aan God se huis te werk met die 

belofte dat God hulle dan sal seën.   

 

Waarskuwing: Bou die tempel! (Hag 1) Seën, want die tempel fondamente is klaar (Hag 2) 

Tydens heropbou van die tempel (520-518 vC) in Jerusalem 

Boeke in dieselfde tyd: Sagaria en Esra 1-6 
 

Die tweede tempel het 

ver tekort geskiet 

teenoor die van Salomo 

se tyd.  Die werkers 

was min (waarskynlik 

minder as 1% van die in 

Salomo se tyd) en die 

middele was beperk.  

Dit het die bouers 

moedeloos gemaak 

(sien ook Esra 3:8-13).  

Haggai voorspel egter 

dat die heerlikheid van 

dié tempel groter sal 

wees as die eerste.  Dit 

is vervul toe Jesus 

gebore is en Sy 

heerlikheid luister aan 

die tempel verleen het.  

 

Sy laaste boodskap was aan 
Serrubabel, die stadhouer.  Hy was ‘n 
direkte afstammeling van Dawid en 
sy naam kom in Jesus se 
geslagsregister voor (Matt 1, Luk 3).  
God sal koninkryke omvergooi en 
nasies vernietig, maar die koninkskap 
van die Messias, as Nakomeling van 
Serrubabel, sal vir ewig bevestig 
word.  Serrubabel is hier ‘n tipe van 
Christus want ‘n seëlring was ‘n 
teken van die magtiging van gesag 
(Gen 41:42; Ester 3:10).  
 
Sy voorspellings dat God die hemel 
en die aarde sal laat bewe word in 
Hebr 12 aangehaal en het betrekking 
op die omverwerping van die 
wêreldorde voor die wederkoms van 
die Messias. 
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Die volk herbou die tempel (Esra 3-4, Hag 1-2) 
 
Saam met die fondamente was daar ‘n gejuig:  
Dit het van God se getrouheid getuig. 
 
Die nie-Israeliete het probeer keer 
en die bouwerk met omkopery versteur. 
Die volk het hul eie huise begin bou, 
in plaas van eerste op God te vertrou. 
 
Neem ter harte wat met jul gebeur: 
Julle het ‘n groot oes verwag, 
maar kry ‘n misoes elke slag. 
Kry hout en bou My huis tot my eer! 
 
Skep moed, skep moed: 
Begin werk met spoed. 
Ek staan julle by. 
Die werk is vir My. 
 
Waarom is julle bang, so benoud? 
Aan My behoort al die silwer en goud. 
As ek My mag aan die nasies wys 
Bring hulle hulle skatte na My huis! 

Haggai het ‘n wonderlike riglyn vir jou 
en my oor prioriteite:  
 

1. God gee ‘n opdrag en vra 
prioriteit vir Sy werk (1:9). 

2. Ons moet Sy opdrag ter harte 
neem (1:12).   

3. Al lyk die werk te oorweldigend, 
moet ons daarmee begin, wat 
God gee die krag (2:4).   

4. Ons moet God vertrou dat Hy die 
middele sal voorsien (2:8) 



 

 

 

 

  

Ester God is soewerein 

“Wie weet, 
miskien is dit juis 
met die oog op ’n 
tyd soos hierdie 
dat jy koningin 
geword het!” 
(Ester 4:14b). 
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Daar was steeds 
baie ballinge 
verstrooi in die 
Persiese ryk.  ‘n 
Interessante feit is 
dat in die 
oorspronklike teks 
van die boek in die 
Ou vertaling word 
“God” nooit 
genoem nie.  In die 
Nuwe vertaling kom 
die woord “God” 
net een keer voor in 
9:31.  Die 
geskiedenis wys 
egter God is in 
beheer en hou sy 
bewarende hand 
oor sy volk. 

Dreigende uitwissing van die Jode  Uitkoms en oorwinning vir die Jode  

Ester word koningin 1:1-2:20 Haman se plan 2:21-4:17 Mordegai wen Haman 5:1-8:3 Israel wen teen vyand  8:4-10:3 

Kronologies tussen Esra 6 en 7 in.  Ongeveer 55 jaar na die terugkeer van die eerste groep ballinge na Juda.  483-473vC in Persië. 
 

Ester, ‘n jong 
Joodse weeskind 
word as koningin 
van Persië gekroon.  
Haar neef Mordegai 
(wat haar na haar 
ouers se dood 
aangeneem het) 
hoor van ‘n 
komplot om die 
koning om die lewe 
te bring.  Deur Ester 
word die koning 
gewaarsku en so 
word Mordegai in 
die amptelike 
kroniekboek 
aangeteken omdat 
hy die koning se 
lewe gered het. 

Mordegai weier om voor 
Hamman, die koning se 
hoogste amptenaar te 
buig.  Uit wraak beplan 
Hamman, met 
goedkeuring van die 
koning, die uitwissing van 
die Jode.  In Ester 2:7 sien 
ons duidelik dat God in 
beheer is.  Die lot word 
gewerp om te bepaal in 
watter maand die Jode 
aangeval sou word – die 
lot val op maand twaalf – 
dit sou die volk genoeg 
tyd gee om voor te berei.  
Mordegai oortuig Ester 
dat sy moontlik vir die 
doel op die troon geplaas 
is (Ester 4:14b). 

Die koning lees van Mordegai 
in die kronieke en beplan om 
eer aan hom te bring.  Met ‘n 
ironiese misverstand dink 
Hamman die eer sou hom 
toekom, maar hy moes toe 
Mordegai vereer.  Ester wys 
Hamman aan die koning uit as 
die beplanner van die 
uitwissing van die Jode en 
word aan die galg wat hy vir 
Mordegai voorberei het 
opgehang. Die Jode word 
toegelaat om hulleself voor te 
berei. So het dit gebeur dat die 
Jode hulleself verdedig en 
duisende nie-Jode verslaan.  
Hulle het die Purim fees ter 
herdenkong van die bevryding 
hierna jaarliks gevier. 
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Die koningin in die skaakspel 
 
‘n Goddelike skaakspel is begin…  
Vasti wou nie die koning bekoor. 
Die koning word toe baie kwaad 
en vra sy amptenare se raad. 
So het sy haar status verloor 
en Ester word toe die koningin. 
 
Paleisbeamptes wou die koning vermoor. 
Mordegai het by die poort daarvan gehoor. 
Deur Ester is die koning daarvan vertel. 
“Skryf dit in die annale” was sy bevel. 
 
Haman: “Die koning het my vereer 
so, buig jul almal voor my neer!” 
Mordegai het nie gebuig voor die bevel. 
Die dienaars het vir Haman gaan vertel. 
  
Haman het toe agteraf geknoei 
om die Joodse volk uit te roei. 
Op die twaalfde maand val die lot 
vir uitwissing deur die koning se gebod. 

Mordegai het sy kleure geskeur 
en in die stad geloop en treur. 
“Miskien het jy juis dié posisie gekry 
om so die volk van uitwissing te bevry!” 
 
Ester het haar voorberei 
om ‘n spreekbeurt by die koning te kry. 
Sy het ‘n maaltyd gevra, 
om daar haar boodskap oor te dra. 
 
Haman, jou optrede laat my walg. 
Hang hom aan sy eie galg! 
Mordegai, jy gaan nou regeer 
net mý posisie is nog meer. 
 
Die wet van Mede en Perse is vas, 
maak nou eerder ‘n nuwe wet. 
“Verdedig julle self” is toe gelas. 
So is die volk van uitwissing gered. 
 
Hierdie geskiedenis wil jou leer: 
Satan kan met skuiwe tyd verdryf 
en skaakstukke val soms neer…  
Maar skaakmat bly God’s laaste skuif! 



 

 

 

 

  

Nehemia Heropbou     

Hulle het toe 
geweet ons 
doen hierdie 
werk met die 
hulp van ons 

God. (Neh 6:16). 
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Nehemia was die skinker van 
die Persiese koning.  Net soos 
Josef, Daniël en Ester het 
God hom in ‘n posisie geplaas 
met ‘n doel.  Hy voel ‘n diep 
behoefte om die mense in 
Jerusalem by te staan.  As 
man van gebed, het hy niks 
aangepak voor hy nie 
daaroor gebid het nie (Neh 
1:8). Na hierdie gebed in Neh 
1:5-11 en sondebelydenis stel 
hy sy versoek aan die koning.  
Die wil van die koning staan 
onder die gesag van die Here 
(Spr 21:1).  Hy vertrek toe na 
Jerusalem met die volmag 
van die koning.   

Vir Nehemia gaan dit oor die eer van God 
om die mure te herbou (2:17).  Hy 
organiseer die mense om die stadsmure 
te herbou met die standpunt dat hulle dit 
met God sal doen (2:20).  In hoofstuk 3 
lees ons verskeie kere hoe gesinne 
regoor hulle eie huis gebou het.  
Nehemia organiseer mense volgens waar 
hulle kan help en ook om hulle gawes te 
benut. Die bouery lok agterdog by van 
hulle vyande, maar deur gebed, volkome 
afhanklikheid op God, organisasie en 
waaksaamheid bou hulle verder.  Dit is 
opmerklik hoeveel keer uitgelig word dat 
elkeen gebou het aan die gedeelte voor 
sy eie huis.  Die muur is in ‘n rekortyd van 
52 dae voltooi en dit het hulle vyande 
laat besef dat God met Nehemia is   

Die heropbou van die muur is 
opgevolg met fie heropbou 
van die mense. Die geestelike 
hervorming is gelei deur Esra, 
die priester. Dit volh op sy 
werk soos beskryf in Esra 9-
10. Dit lei tot ‘n herbestiging 
van die verbond. Ongelukkig 
was hierdie herlewing van 
korte duur. Nehemia (wat in 
432vC na Persië teruggekeer 
het) maak ‘n tweede reis na 
Jerusalem in 425vC en bring 
‘n tweede hervorming. Hy 
reinig die tempel, herstel die 
Sabbatdag en verplig die 
mense om van hulle heidense 
vroue te skei. 

Heropbou van die muur  Heropobou van die mense  

Voorvereiding (1-2) Muur opgebou (3-7) Verbond hernu (8-10) Gehoorsaam aan verbond (11-13) 

Jerusalem, 444-425 vC 

I, II Kronieke, Nehemia, Esra is oorspronklike eintlik een ononderbroke boek 
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Nehemia 
 
Vreeslik, die boodskappe uit elke oord. 
Verskrikte boodskappers bring die woord: 
“Die vyand in oormag kom van Noord – 
vernietig is elke stad en oord!” 
 
Laat ons wagte in die verte tuur. 
O, so naby jou oordeelsuur… 
Ek skuil agter die beskermingsmuur 
is dit wel bestand teen die vuur? 
 
Ek het gedink mure sal my beskerm. 
Luister net na die gehuil en gekerm. 
Oral is pyn en uitpeul derm –  
hul het hul nie eers oor kinders ontferm! 
 
Als verlore – net my lewe behou… 
In die verte in ‘n vreemde gebou, 
kom ek tot inkeer en opregte berou: 
Ek het op verkeerde dinge vertrou! 
 
U moes my tot in my wese skud, 
sodat ek weer opreg kan bid. 
Juis in die middel van so gebed, 
het U my siel van die bose gered. 
 
Ek maak die koning se glase blink, 
terwyl ek herbou planne bedink. 
Vir hom sal ek ‘n glasie skink,  
dat hy die goedkeuring beklink. 
 

En ten midde van al die gevaar 
kon ek uiteindelik wel bedaar. 
En stadig, maar seker, als aanvaar, 
want ek weet die fondament is klaar. 
 
Elkeen moet sy deel nou bou 
en daarmee saam op God vertrou. 
In een hand my wapen gehou 
en weet God bly altyd getrou. 
 
Net Hy het ons die krag verleen 
en so bou ons steen op steen. 
In die hoek groot en alleen – 
die hoeksteen is God se Seun. 
 
Na die nuwe mure kyk ons trots: 
Dis gebou op Hom, die rots. 
Hier is ons nou werklik veilig 
want hierdie stad is geheilig. 
 
Deur vandag baie Bybel te lees 
sal jy ook soos Nehemia kan wees: 
Afhanklik, biddend, bouend, bedees 
ja, vol van die Heilige Gees! 
 
As die slegte boodskap dan weer kom, 
staan elke mond net verstom, 
want al val al die mure om, 
ons vertrou nou net op Hom! 



 

 

 

 

  

Maleagi God se eer    

Die bevel wat julle 
ontvang het … is om 

my Naam te eer. 
(Mal 2:1-2) 
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Na die aanvanklike herbou 
van die tempel en mure van 
die stad, het die entoesiasme 
begin afneem.  Hulle het God 
se voorsienigheid in twyfel 
begin trek.  ‘n Groot deel van 
sy boek is in die vorm van ‘n 
debat met argumente en 
teenargumente beskryf.   
God se liefde kan gesien 
word uit die verskil van 
Jakob en Esau se nageslag.  
Hy roep die volk op om in te 
sien dat die feit dat hulle min 
seëninge ontvang nie daarop 
dui dat God nie omgee nie, 
maar dat dit veroorsaak 
word deur hulle eie 
ongehoorsaamheid. 

Na die bouwerk voltooi is en die 
tempeldiens ingestel is het aanbidding 
weer geleidelik minder opreg en meer 
formeel geword.  Maleagi het ses 
oortredings opgenoem waaroor die volk 
onbesorg was: 
1.  Ondankbaarheid  
2.  Oneerbiedigheid 
3.  Onwaardige wyse waarop priesters 
hulle amp nagekom het.  Hulle het 
korrupsie en verdorwenheid toegelaat 
4.  Ontrouheid in die huwelik 
5.  Hulle het teenoor die Here gekla dat 
Hy hulle nie beloon het omdat hulle Hom 
dien nie en dat dit meer voorspoedig 
met die goddeloses gegaan het. 
6. Hy bestraf die volk oor hulle 
selfsugtigheid, want hulle het nie hulle 
volle tiende gebring nie.   

Maleagi het die koms van 
Johannes die Doper voorspel 
as die een wat die weg voor 
die Here sal berei.  Hy sluit sy 
profesie af met die 
waarskuwing dat die groot en 
verskriklike dag van die Here 
naby is.   
Na die boek Maleagi volg 400 
jaar van stilte in die Bybel.  God 
sou hierdie tyd gebruik om die 
wêreld voor te berei vir 
Christus se koms.  Die Romeine 
sou die alleenheersers word, 
paaie bou en een taal Grieks 
vestig sodat almal die 
Evangelie kon verstaan.  Tot in 
die fynste detail was God in 
beheer (Gal 4:4).   

Verlede Hede Toekoms 

Liefde van God vir die 
nasie (1:1-5) 

Priesters se sonde 
(1:6-2:9) 

Volk se sonde  
(2:10-3:15) 

Boek  
(3:16:3:18) 

Koms van Christus 
(4:1-4:3) 

Koms van Elia 
(4:4-4:6) 

Jerusalem, 450 vC (ongeveer 100 jaar na die terugkeer uit ballingskap) 
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Erediens tot God se eer (Mal 1:6-2:10). 
God: “Julle gee My nie die eer.” 
Volk: “Hoe minag ons U Heer?” 
Die Here die Almatige praat: 
“Blinde, siek lam by die offerdaad.” 
 
Volk: “Sluit die deure van die kerk, 
dis heeltemal te veel werk!” 
Die Here die Almatige praat: 
“Ander nasies eer my met hul daad.” 
 
“Priesters moet My naam eer.” 
Sê die almagtige Heer. 
“Ek het ‘n verbond met jou gesluit, 
maar tog buit jy My net uit!” 
  
Tiendes tot God se eer (Mal 3:6-12). 
Die Here, die Almagtige praat: 
Al wat julle elke keer red, 
is dat Ek nie verander het. 
Julle het van my afgewyk in daad. 
Volk: “Waarom moet ons ons bekeer?” 
God: “Dis al hoe Ek na julle terugkeer!” 
 
Volk: “Hoe beroof ons U?” 
God: “Julle bring nie tiendes nie!” 
Dis die Almagtige wat praat: 
“Toets my met julle daad: 
Ek open hemelvensters van seën, 
en gee ‘n oorvloed van reën. 
Ek sal die sprinkanplaag keer 
en maak die wingerdoes meer.” 

‘n Ewige lewe vir dié wat eer (Mal 2:17, 3:1-5, 13-4:5). 
 
God: “Moeg, maak julle My.” 
Volk: “Hoe het ons dit reggekry?” 
“Julle het gekla: 
‘God hou van mense wat doen wat Hy verbied.’ 
Julle het gevra: 
‘Waar is die God wat reg moet laat geskied?’ ” 
 
Ek gaan my boodskapper vooruit stuur. 
Na die tempel kom ek in daardie uur. 
Dis die Verbondsengel waarna julle vra, 
maar gaan julle Sy regspraak verdra? 
Soos iemand wat silwer smelt, 
gaan ek julle louter en vergeld. 
 
Volk: “Watter nut het dit om God te dien?” 
God: “Ek hoor en gee ag, al kan julle nie sien: 
‘n Gedenkboek met name van die wat My eer, 
My kosbare besitting as Ek ingryp!”, sê die Heer. 
 
Soos in ‘n oond sal hul brand op dié dag! 
Maar die wat in eerbied op My bly wag, 
kry genesing uit die son wat redding straal 
en sal vrylik bokspring in die kalwerkraal!                                                                                 



 

 

 

 

 

  

Prediker Twee brille 

 

Memoriseervers: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”  (Spr 4:23).   
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Ma Spr 1:1-7,  
Pred 1 

Spr 1-2, 
Pred 1 

Di Spr 3:1-6, 4:20-
27 en Pred 
2:17-26 

Spr 3-4, 
Pred 2 

Wo Spr 10:1,15-22, 
Pred 3:1-15 

Spr 10-11, 
Pred 3 

Do Spr 15:16-22, 
Pred 7:11-18 

Spr 15-16, 
Pred 7 

Vry Spr 22:17-29 
Pred 9:1-10 

Spr 22-23, 
Pred 9 

Sat Spr 25:16-28, 
Pred 11 

Spr 25, 28, 
Pred 11  

Son Spr 31:10-31, 
Pred 12 

Spr 31,  
Pred 12 
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As jy die boek wil verstaan moet jy die sinsnedes onderstreep wat op goddeloses van 
toepassing is: “alles kom tot niks”, “dis ‘n gejaag na wind”, “onder die son op die wêreld”.  
Daarteenoor moet jy ‘n kring trek rondom die woord “God” wat op die gelowiges van 
toepassing is.  Dis twee brille, die een van die gelowige die ander van die gelowige. 

Die bril van “onder die son” – ‘n aardse een 
dimensionele bril 

Die boek wys vir ons daar is drie soorte mense 
van die vlees (sondige mense): 

• Mense wat net lewe vir plesier (drank, 
vroue ens) 

• Mense wat baie korrek lewe, maar so 
ambisieus dat hulle op ander trap 

• Mense wat mooi dinge waardeer kuns, 
teater, musiek ens, maar God is nie in 
hulle lewe nie 

Wat is die gevolgtrekking van die lewe sonder 
God? Alles kom tot niks (2:17-24).   

Die bril van die geloof 

• God gee die genietinge van die 
wêreld (Pred 2:24).   

• Jy moet besef jy is ‘n mens en kan 
nie sonder God lewe nie (3:11) 

• Jongmense moet nie in hulle 
vreugde van God vergeet nie 
(Pred 11:9) 

• Vir die oumense: God maak die 
lewe sinvol (Pred 12:2-5) 
 

Wat is die gevolgtrekking van ‘n lewe 
met God? Alles kom van God (2:24-26).  
 

 

Stelling: Alles is tevergeefs (Pred 1:1-1:11) Bewys: Alles is tevergeefs (Pred 1:12-6:12) Raad: Vrees God! (Pred 7-12) 

935 vC geskryf deur Salomo vir almal “onder die son” = die hele wêreld 

Alles tevergeefs deur die aardse bril Die gelowige se bril 
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Prediker 
 
Prediker dink oor die sin van die lewe, 
ja, dit waarna jy eintlik moet strewe… 
 
Sit op die eerste bril, my kind: 
“Alles kom tot niks, dis ‘n gejaag na wind.” (Pred 2:17) 
 
Die boek beskryf drie soorte mense: 
Vir die eerste is plesier sy wense. 
Ander leef reg, maar hul ambisie vertrap en verkul. 
Vir die derde is kuns, teater en musiek wat hul vervul. 
 
Is jy nie God se kind, 
is dit ‘n gejaag na wind! 
 
 

Sit op die bril van geloof, 
dan sien jy wat God beloof: 
Dis ‘n gawe uit God se hand 
dat jy met vreugde kan eet van jou land! (Pred 2:24) 
 
Dink aan jou Skepper in jou jeug, 
dan sal jy jou ook in jou oudag verheug. (Pred 12:1) 
 
‘n Gejaag na wind? 
Nie vir God se kind! 
Dien jý vir God? 
Hou jý Sy gebod! (Pred 12:13) 
  

Lees hierdie pragtige beeldspraak oor mense in hul ouderdom. 1Dink aan jou Skepper in jou jong dae voor die 
swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê: “Ek het daar niks aan nie.” 2Dit is die tyd wanneer die son 
donker sal word en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer dit weer bewolk word ná die reën. 3Dit is 
die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers ophou maal omdat hulle 
min geword het, die tyd wanneer dit donker word vir dié wat deur die vensters kyk, 4wanneer die deure na die 
straat toe toegemaak word, die geluid van die meul dof word, die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin 
sing al hoor hy geen lied meer nie. 5Dit is die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik, die 
tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid 
nutteloos word, die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en dié wat treur, op die straat rondgaan, 6die 
tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stukkend breek en die 
wiel by die put stukkend val, 7die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees na God 
terugkeer wat dit gegee het. (Spr 12:1-7) 

Mag jy jou lewe deur die geloofsbril leef sodat wanneer dit jou beurt is om so beskryf te word, jy steeds met God 
se liefde en vreugde gevul is! 



 

 

  

Spreuke Wysheid 

 Spreuke vir die jeug 1 
(Spr 1-9) 

Salomo, versameling 1 
(Spr 10-22:16) 

Spreuke vir die jeug 2  
(Spr 22:17-24:34) 

Salomo, versameling 2 
(Spr 25-29) 

Woorde van Agur en 
Lemuel (Spr 30-31) 

970, Salomo se tyd in Juda 720vC, Saamgestel in Hiskia se tyd in Juda 
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Ons kry die doel van die 
Spreuke in Spreuke 2:2-4: 
1.  Om mense wysheid te 
leer en hulle te onderrig 
2.  Om mense 
onderskeidingsvermoë te 
gee 
3.  Om mense behoorlike 
opvoeding te gee 
4.  Om mense ‘n sin van 
regverdigheid, reg en 
billikheid te gee 
5.  Om die wat nog nie 
kennis het nie, verstandig te 
laat word 

In die tyd toe die Spreuke geskryf is, 
kon die meeste mense nie lees of 
skryf nie.  Wysheid is daarom in kort 
bondige uitdrukkings saamgestel en 
het deel van die mondelingse 
onderrig uitgemaak.  Dis ‘n 
versameling morele riglyne vir die 
gesin – vaders, moeders, kinders en 
bediendes, kry riglyne, maar ook 
konings en regters. 

Waar die Psalms die grondslag vir 
aanbidding lê, vorm Spreuke die 
basis vir die praktiese uitlewing van 
geloofsbeginsels.  In Psalms word 
die liefde tot God gevind, in Spreuke 
die liefde tot die naaste.   

Die boek gee goeie geestelike riglyne: 
Wysheid begin by die dien van die Here; wie die Heilige ken, 
het werklik insig (Spr  9:10). 
Ek onderrig juis vir jou vandag sodat jy op die Here kan 
vertrou (Spr 22:19). 
Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm die wat by 
Hom skuil (Spr 30:5) 
Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte 
staatmaak nie.  Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou 
op die regte pad laat loop.  (Spr 3:5,6) 
 
Maar gee ook praktiese raad: 
‘n Man wat owerspel pleeg, moet van sy verstand af wees, 
iemand wat dit doen verwoes sy lewe (Spr 6:32)  
As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal… (Spr 31:5) 
Rykdom wat sommerso gekom het, verminder maklik; wie 
bietjie vir bietjie bymekaarmaak word ryk (Spr 13:11).   

Wie my [wysheid = Christus] vind, vind die lewe self en 
geniet die guns van die Here. (Spr 8:35)   
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Spreuke - wysheid 
 
Wat die boek Spreuke probeer, 
is om mense wysheid te leer: 
Kennis begin met die dien van die Heer! (Spr 1:2,7) 
 
Die meeste van jou smart 
se oorpsrong is jou hart.. 
As die wyse begin praat 
kan ander daarby laat baat (Spr 4:23, 10:3) 
 
Wysheid waarsku teen die slegte vrou 
Haar pad lei na die dood vir jou… 
‘n Knap vrou is soos ‘n edelsteen 
Op haar moet jy eerder steun! (Spr 2:16, 5:3-5) 

 
Liewer te min hê en reg lewe 
as om oneerlik na geld te strewe 
Dis die seën van die Heer wat rykdom bring 
Jou geswoeg verdien nie ‘n enkele ding! (Spr 
16:8, 10:22) 
 
As drank jou slingerend maak 
wys dit dat wysheid jou nie raak… (Spr 20:1) 
 
Moenie op jou eie probeer leer, 
vertrou eerder op die Heer.  
Jy moet Hom in alles ken 
dan sal jy die regte pad herken! (Spr 3:5-6) 
 
 

In die lees van die boek is die volgende riglyne belangrik om die boek reg te verstaan: 
Wysheid is lewenskuns volgens God se wil, ja dit is geloofskennis.  Kennis op sy beurt is om God te ken.  Ons kry dié 
wysheid in die Woord.   
God drie-enig is die inhoud van hierdie wysheid: 
- Die Vader is die bron daarvan 
- Christus is die onderwerp van die wysheid:  Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is.  Hy het 
vir ons geword die wysheid wat van God af kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing.  (1 Kor 1:30).  In Spreuke is 
wysheid Christus.  
- Die Heilige Gees is die gewer van die wysheid: Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van 

onse Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan 

julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. (Ef 1:7). 

 

Ons sien dus: Christus is die wysheid wat van God af kom en vir ons beteken dit vryspraak, verlossing en heiligmaking.  

In hierdie boek is die dwase goddelose mense wat in sy sondigheid nie die Woord aanvaar nie.  Daarteenoor is die wyse 

mense gelowiges wat die Christus en die Woord gelowig aanneem. 



 

 

 

 

  

Job Lyding 

Memoriseervers:  
Ons kan by die 

Almagtige nie kom 
nie, sy krag is groot. 

(Job 37:23) 

Job se krisis (1-2) Gesprekke tussen Job en sy vriende (3-37) Job se herstel (38-42) 

God en Satan praat (1-2) Siklus 1 (3-14) Siklus 2 (15-21) Siklus 3 (22-26) Job (27-31)  Elihu (32-37) God praat met Job (38-42) 

Waarskynlik in dieselfde tyd as die aartsvaders soos Abraham (na aanleiding van hoe oud Job geword het) 

 
Die boek Job leer ons dat die regverdige soms swaarkry sonder dat hy die rede daarvoor 
verstaan, maar as hy God se groootheid en almag verstaan, onderwerp hy hom nederig daaraan. 
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Die grootste deel van 
die boek is geskryf in 
digvorm. Job is ’n ryk 
man wat God getrou 
dien. Satan beweer 
dat hy dit net doen 
omdat dit so goed 
gaan met hom. 

God laat toe dat Satan 
feitlik oornag al sy 
besttings en kinders 
van hom wegneem. 

Daarna laat God ook 
toe dat hy sy 
gesondheid aantas, 
maar begrens dit dat 
hy nie sy lewe mag 
neem nie. 

In die middelste gedeelte 
van die boek kry ons drie 
siklusse waarin die drie 
vriende Elifas, Bildad en 
Sofar die redes vir Job se 
swaarkry probeer verklaar. 
Hulle gebruik egter tradisie, 
filosief en eie menings en 
doen meer kwaad as goed 
as vriende. 

Lees die volgende verse om 
Job se geloofsgroei te ervaar 
Job 3:1, 3:26, 6:13,24, 7:11, 
14:13, 17:15, 19:25 

Na Job se finale antwoord 
teenoor hulle praat die 
jonger vriend, Elihu met 
meer wysheid en insig. 

Teen die einde van die boek praat God 
met Job en wys hom Hy is die 
almagtige Skepper van die heelal, die 
aarde en die diereryk. Hy beheer die 
onbeheerbare en selfs vir Satan self. 

Hierna bely Job: “Nou weet ek dat U 
tot alles in staat is en dat U kan 
uitvoer wat U besluit” .. “U 
wonderdade was te groot vir my” (Job 
42:2). Daarna volg Job en sy vriende 
se herstel. 

Benewens God se soewereiniteit wys 
die boek duidelik na die mens se 
onvermoë om lyding te verstaan.  Die 
boek wys ook na Christus, want net 
deur Christus se leiding en lyding is 
daar vir ons ‘n antwoord… 
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Job oorsig 
(Die volledige gedig is op die blog) 
 
Gaan dit met jou nog sleg? 
Verstaan jy nie God se weg? 
Jy leer wel in jou pyn: 
God is soewerein. 
Ja, Job wil jou leer: 
God is en bly in beheer. 
 
 
God (1:8) 
Het jy my dienaar Job raak gesien?  
Daar is niemand wat my só opreg dien. 
Satan (1:11) 
U beskerm hom en maak hom ryk 
Hy sal U vervloek as dit van hom wyk.  
Job (1:21) 
Die Here het gegee en neem toe weer 
Prys die naam van die enigste Heer!  
Job se vrou (2:9) 
Al wat jy oor het is daardie potskerf 
Vroom? Vervloek God nou en sterf!  
Job (4:10,20) 
As ons die goeie van God aanvaar 
moet ons in die swaar tye bedaar…   
Alles voel heeltemal verlore, 
waarom is ek dan gebore?   
. 

 

Elifas (4:7) 
Job, as jy hieroor dink sal jy verstaan 
niemand het onskuldig ten gronde gegaan 
Job (4:13-14) 
Ek is tot niks in staat en weet nie meer raad 
Jou medelye is ‘n las, en nie ‘n goeie daad! 
Bildad (8:11) 
Kan riet groei sonder ‘n moeras? 
‘n Mens sit nie verniet in sak en as! 
Job (9:33) 
Ek is onskuldig, maar hoor julle gepreek    
Iemand onpartydig moet die reg kom 
spreek! 
Sofar (11:13) 
Job, Steek jou hande uit in gebed -  
net God kan jou van jou sonde red!  
Job (12:13,21; 14:14) 
Net by God is wysheid en krag  
Hy beheer als en besluit oor mag.  
Ek voel die pyn, my liggam bewe. 
As ‘n mens sterf, sal hy weer lewe?  
Job (26:1, 28:28) 
Ek is nou heeltemal oorstelp: 
Dink jy jou woorde het gehelp? 
God het my deur alles laat sien: 
Wysheid is om die Here te dien! 
Elihu (34:10, 33:19) 
God doen nooit ‘n verkeerde daad 
Deur siekte wil hy met mense praat. 
Job, as jy weer in swaarkry wil kla 
Dink oor God se wonderdade na  37:14 
 

God 
Wie het die aarde se fondamente gelê? 
Wie het hom aanmekaargesit – kan jy sê? 
Wie het vir die see perke gestel? 
Vir die magtige golwe hul plek vertel? 
Kan jy die buffel vir jou laat werk 
Hoekom het die volstruis ‘n vlerk? 
Gee jy die perd sy krag en hom laat spring? 
Wie laat die roofvoël kos vir sy kuikens laat 
bring? 
Het jy ‘n saak teen my beplan? 
Job, antwoord my dan! 
Job (39:37-38) 
Voorheen het ek gepraat, 
nou is stilbly die beste raad! 
God 
God spreek uit die stormwind uit: 
Job, maak jou reg vir die stryd. 
Wil jy My skuldig verklaar, 
Sodat jy vrygespreek word daar? 
Dink jy jy het My mag? 
Wys my dan jou krag! 
Job 
Nou weet ek U is tot alles in staat. 
U kan uitvoer alles in U raad. 
Ek het oor dinge gepraat,  
maar ek het nie insig gehad. 
Tot nou toe was mense se praat, 
dit wat Ek geweet het van U raad. 
Maar nou het ek U self gesien, 
nou besef ek dat ek niks verdien. 
 



 

 

  
Dag Dag se  

brood 
Meer  
heuning  

Ma Ps 1 Ps 19 

Di Ps 22 Ps 110 

Wo Ps 23 Ps 24 

Do Ps 37 Ps 72 

Vry Ps 100 Ps 101 

Sat Ps 121 Ps 139 

Son Ps 150 Ps 116 

 

Bundel Ps 1-41 Ps 42-72 Ps 73-89 Ps 90-106 Ps 107-150 

Hoof skrywer Dawid Dawid en Korag Asaf Anoniem Dawid en anoniem 

Afsluitende lof  41:13 72:18-19 89:52 106:48 150:1-6 

Basiese inhoud Aanbiddings liedere Psalms van nasionale belang Lofliedere 

Samesteller Dawid, 1020-970 vC Hiskia of Hosea 970-610 vC Esra of Nehemia 430 vC 
 

Psalms Aanbidding (worship) 

 

Psalms is ‘n wonderlike en unieke boek: 

Geen ander boek in die Ou Testament 
openbaar soveel aangaande die Wese van 
God nie (bv. Ps139) 

Geen ander boek word so baie in die Nuwe 
Testament aangehaal nie. (bv. Ps 22) 

Geen ander boek besing die lof van Gods 
Woord soos die Psalms nie. (bv. Ps 119) 

Memoriseervers: Ek sal die lof van die Here verkondig. Laat al wat leef, sy heilige Naam vir altyd prys. (Ps 145:21)  

Die sentral tema van die boek Psalms is aanbidding (worship in Engels). As ons God se grootheid en 
heerlikheid in sy openbaring aan ons oor wie Hy is, wat Hy vir ons gedoen het en wat Hy nog vir ons 
gaan doen,  is aanbidding ons antwoord aan Hom deur Woordbediening, sang, gebed, nagmaal ens. 

Die Psalms is nie net ons antwoord op God se 
heerlikheid nie, maar Hy openbaar Hom ook aan 
ons (bv. Ps 139).  

Van die Psalms noem ons Messiaanse psalms, want 
hulle openbaar Jesus Christus aan ons. Bv. Hy sal 
gekruisig word (Ps 22), Hy sal hoëpriester wees (Ps 
110:4, Heb 5:6), Hy sal vir sy vyande bid (Ps 109:4, 
Luk 23:34) en Hy sal vir ewig op die troon wees (Ps 
45:6, Heb 1:8) 

Oergeskiedenis Aartsvader verhale Uittog verhale Woestyntog verhale Wetsgedeeltes Inname van die land 

Rigters tydperk Oorgangs tydperk 1ste konings Wysheid en poësie Ryk verdeel 1ste profete 

Noordryk val Nog profete Val van Jerusalem Ballingskap Terugkeer Laaste profete 
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Psalms is ‘n ongelooflike boek, Paar voorbeelde: 

dit besing die lewe uit elke hoek.  

  

Jy kry daar profetiese stof Psalm 47, 93, 96, 97, 98 en 99 

en heelwat gedigte vol lof. Psalm 100, 103 , 135, 13, 146-150 

  

Die Woord besing in Wysheidspsalm. Psalms 1, 32, 34, 37, 49, 73, 112, 119, 127, 128, 133 en 139 

Vloek word ook in party weergalm. Psalms 35, 58, 69, 83, 109 en 137 

  

In sommige word sonde bely. Dawid 32, 51 

Klaag en verdriet sal jy ook kry. Individu  3, 6, 7, 13, 22, 38, 39, 42, 51, 61, 63, 86, 102 en 130.  Volk  44, 60, 

74, 79, 80, 83 

  

Fees en pelgrimslied in vertroue, Pelgrim 120-134, Feesdae 113-118 

want deur geskiedenis hul behoue. Skepping vertel in psalms 19, 29, 33, 65, 74, 104, 136, 139, 147 en 148, 

Kronologies Psalms 8, 78, 105, 106, 135 en 136, Gebeure psalm 44, 47, 60, 

68, 77, 80, 81, 99, 106, 108, 114, 135 en 136 

 

 

  



 

 

 

 

  

Geboorte van Jesus https://totueer.blog/ 

Dag Lees 

Ma Mat 1 

Di Mat 2 

Wo Luk 1 

Do Luk 2 

Vry Luk 3 

Sat Mark 1 

Son Joh 1 

 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

11Vandag is daar 
vir julle in die stad 

van Dawid die 
Verlosser gebore, 
Christus die Here!  

 
14“Eer aan God in 
die hoogste hemel, 
en vrede op aarde 

vir die mense in wie 
Hy 'n welbehae 

het!” (Luk 2:11,14) 

1. Die geboorte is in die Ou Testament 
voorspel 
Die evangelie van Matteus word aan Jode 
vertel.  Matteus probeer hulle dus met 
aanhalings uit die Ou Testament oortuig 
dat Jesus die beloofde Messias is.  Hy 
doen dit eerstens deur te begin met ‘n 
geslagsregister wat wys dat Jesus uit die 
geslag van Dawid gebore is, soos God aan 
Dawid belowe het. God was in beheer 
van hierdie geslagslyn: Altesaam was 
daar dus veertien geslagte van Abraham 
af tot by Dawid, veertien van Dawid af tot 
by die Babiloniese ballingskap en veertien 
van die Babiloniese ballingskap af tot by 
Christus (Mat 1:17). Sy sal 'n Seun in die 
wêreld bring, en jy moet Hom Jesus 
noem.  Dit het alles gebeur sodat die 
woord wat die Here deur sy profeet gesê 
het, vervul sou word, (Matt 1:21-23 verg 
Jes 7:10-14). 
 

2. Die geboorte is deur die 
Heilige Gees bewerkstellig. 
Lukas skryf sy evangelie 
aan Teofilus, wat eers ‘n 
heiden was.  Hy 
beklemtoon die 
buitengewone geboorte: 
Die Heilige Gees sal oor jou 
kom, en die krag van die 
Allerhoogste sal die lewe in 
jou wek. Daarom sal die 
een wat gebore word, 
heilig genoem word, die 
Seun van God (Luk 1:35). 
Die lof van die engele 
besing ook die koms van 
die Verlosser en bevestig 
so dat hierdie nie net nog 
‘n mens is wat gebore is 
nie… 

3. Hy was werklik mens. 
Lukas toon egter ook aan dat Hy 
ware mens was. Hulle gaan toe 
haastig daarheen en kry vir 
Maria en Josef, en die Kindjie wat 
in die krip lê (Luk 2:16).  Hy vertel 
ook van Jesus as kind by die 
tempel. 
4. Hy was ook waarlik God. 
Johannes dui in sy evangelie aan 
dat Jesus, van die begin van die 
skepping af, daar was. Hy het in 
die geskiedenis van die mens 
ingestap deur onder die mense 
te kom woon.  In die begin was 
die Woord daar, en die Woord 
was by God en die Woord was 
self God. (Joh 1:1).  Die Woord 
het mens geword en onder ons 
kom woon (Joh 1:14). 

Jesus se geboorte is ’n kern deel van die Evangelie.  Die wat glo dat Jesus werklik gebore is en mens geword 
het, maar ook bely dat Hy waarlik God is, word sy kinders!  Hieraan ken julle die Gees van God: Elkeen wat 
bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is (I Joh 4:2).  
Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ‘n kind van God (I Joh 5:1). Glo jy dit? 
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Jesus se geboorte in Markus 
(Mark 1). 
 
Die boek Markus is die 
enigste evangelie wat nie 
Jesus se geboorte beskryf nie.  
Hy begin sommer dadelik met 
die werk van Johannes die 
Doper.  Hy haas hom deur die 
boek en spandeer die 
grootste deel van die boek 
aan Jesus se kruisiging. 
 
1. Watter profeet, in die Ou 
Testament, het Johannes die 
Doper se koms voorspel 
(Mark 1:2-3)? 
 
2. Wat was Johannes die 
Doper se preke se inhoud 
(Mark 1:4)? 
 
3. Wat sou die verskil wees 
tussen Johannes se doop en 
Jesus se doop (Mark 1:8)? 

Jesus se geboorte in 
Matteus (Mat 1-2). 
 
Net Matteus vertel van 
Josef se droom en die 
sterrekykers. 
 
1.  Wat wou Josef doen toe 
hy hoor Maria is swanger 
(Mat 1:18-19)? 
 
2. Wat word in ‘n droom 
aan hom duidelik gemaak 
(Mat 1:20)? 
 
3. Wat is die rede vir Sy 
geboorte (Mat 1:21)? 
 
4. Hoe beskryf die 
sterrekykers vir Jesus (Mat 
2:1-2)? 
 
5. Hoe het die sterrekykers 
uiteindelik die regte plek 
gekry (Mat 2:9)? 

Jesus se geboorte in Lukas 
(Luk 1-2). 
 
Net Lukas vertel van die 
aankondiging aan Maria en 
die herders. 
 
1. Jesus se geboorte is 
vooraf aan Maria 
aangekondig – lys 4 
eienskappe van Jesus wat 
in die aankondiging 
voorkom (Luk 1:30-33)? 
 
2. Watter wonder 
verduidelik die engel vir 
Maria in Luk 1:34-37? 
 
3. Waar is Jesus gebore 
(Luk 2:4-7)? 
 
4. Hoe verduidelik die 
engele vir die 
skaapwagters die 
betekenis van Jesus se 
geboorte (Luk 2:10-14)? 

Jesus se geboorte in 
Johannes (Joh 1). 
 
Die Johannes evangelie begin 
die verste terug in die 
geskiedenis en vertel die 
geboorte op ‘n heel ander 
manier. 
 
1. Wat was in die begin daar 
(Joh 1:1)? 
 
2. Waarom weet ons 
Johannes bedoel met die 
“Woord”, Jesus Christus (Joh 
1:14)? 
 
3. Was Jesus by die skepping 
betrokke (Joh 1:3-5)? 
 
4. Waarvan moes Johannes, 
voor Jesus se koms getuig 
(Joh 1:6-8)? 
 
5. Hoekom het Jesus aarde 
toe gekom (Joh 1:12-13)? 

Al vier die evangelies vertel Christus se lewensverhaal uit verskillende hoeke en vir verskillende teikengroepe.  Werk gerus 
deur hierdie kort Bybelstudies om ietsie daarvan te ervaar  



 

 

 

 

  

Jesus Christus in die Ou Testament 

27Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê... 
44Daarna sê Hy vir hulle: “Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles 
vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is.” 45Toe open Hy hulle verstand om 
die Skrif te verstaan. (Luk 24:27, 44-45) 

Profesië uit die wet van Moses 

D
ag

 1
 

Ou 
Testament 

Sleutel 
gedagte 

Nuwe 
Testament 

Gen 3:15 Saad van 
die vrou 

Gal 4:4 

Gen 3:15 Hy sal jou 
die kop 
vermorsel 

I Joh 3:8,  
Kol 1:14-
15, Heb 
2:14 

Gen 21:12 Deur Isak Mat 1:2 

Gen 22:18 Deur 
Abraham 

Heb 2:16, 
Gal 3:8, 
14, 16 

Gen 28:14 Deur Jakob Mat 1:2 

Gen 49:10 Septer sal 
van Juda 
nie wyk nie 

Heb 7:14 

Ex 12:46, 
Num 9:12 

Geen been 
breek 

Joh 19:33, 
36 

Deut 
18:15 

Profeet 
soos ek 
(Moses) 

Hand 
3:21-26 
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Profesië uit die Psalms 

 Ou 
Testament 

Sleutel gedagte Nuwe Testament 

D
ag
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Ps 2:1-2 Nasies beplan teen die Gesalfde Hand 4:24-27 

Ps 8:3 Uit die mond van kinders en suigelinge Mat 21:15-16 

Ps 16:10 U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie Luk 24:6,  
Hand 2:31 

Ps 22:2 My God, my God, waarom het U my verlaat Mat 27;46 

Ps 22:6-8 Hulle spot en skud die hoof Mat 27:39,41 

Ps 22:17 Hulle het my hande en voete deurgrawe Joh 19:18, 20:25 

Ps 22:19 Hulle verdeel my klere Mat 27:35 
D

ag
 3

 

Ps 34:21 Bene nie gebreek nie (Moses) Joh 19:33,36 

Ps 41:10 Een wat my brood heet…hakskeen Joh 13:18-21 

Ps 68:18 Hemel opgeklim…gevangenes weggevoer Luk 24:41, Ef 4:8 

Ps 69:9 Vreemd het ek vir my broers geword Joh 1:11, 7:3,5 

Ps 69:10 Die ywer vir u huis het my verteer Joh 2:13-17 

D
ag

 4
 

Ps 69:22 Vir my dors het hulle my asyn laat drink Mat 27:34 

Ps 78:2 Ek wil my mond open met ‘n spreuk Mat 13:34-35 

Ps 110:1 Sit aan die regterhand Heb 1:3 

Ps 110:4 Prietser volgens die orde van Melgisedek Heb 5:10 

Ps 118:22-
23 

Die steen wat die bouers verwerp het Mat 21:45 
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Profesië uit die Profete (Jesaja) 

 Ou 
Testament 

Sleutel gedagte Nuwe 
Testament 

D
ag
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Jes 7:14 Immanuel (teken) Maagd Mat 1:20-23 

Jes 9:1-2 In Galilea…mense in 
duisternis – lig 

Mat 4:12-16 

Jes 11:1-2 Gees van die Here rus op 
Hom 

Joh 3:34, Mat 
3:16, Hand 
10:38 

Jes 35:5-6 Blindes sien, dowes hoor Mat 11:2-6 

Jes 53:8-9 Graf by die ryke Mat 27:57-60 

Jes 53:9 Geen bedrog in sy mond Heb 4:15 

Jes 53:11 Baie regverdig maak I Joh 2:1,  
Rom 3:19-31,  
Hand 13:18-41 

Jes 53:12 Saam met oortreders 
getel 

Mark 15:27-28 

Jes 53:12 Sondes van baie gedra Heb 9:28 

Jes 53:12 Bid vir oortreders Luk 23:34 

Jes 53:12 Met magtiges buit deel Luk 22:28-30 

Jes 53:12 Deel onder die grotes 
(verhoog word) 

Fil 2:5-11 

Jes 53 Messias ly vir ons sondes Hand 3:13-18 

Jes 53 Messias verwerp en 
geoffer 

Hand 13:26-33 

Jes 53 Messias staan op uit die 
dood 

Hand 13:33-
37, 17:1-4 

Jes 61:1-2 Herstel gebrokenes van 
hart 

Luk 4:18-19 

 

Profesië uit die Profete (ander profete) 

 Ou Test Sleutel gedagte Nuwe Test 

D
ag
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2 Sam 
7:12-16 

Deur Dawid Rom 1:3, Mat 
1:1, Luk 1:31-32 

Jer 31:15 Ragal weën oor haar 
kinders 

Mat 2:13-18 

Dan 9:26 Messias (Gesalfde) 
uitgeroei 

Mark 15:37,  
Mat 27:37,50 

Hos 11:1 Uit Egipte my Seun 
geroep 

Mat 2:13-15 

Miga 5:1-2 Gebore in Bethlehem Mat 2:1-2 

Miga 5:1 Dae uit voortyd Joh 1:1 

D
ag
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Sag 9:9 Koning ry op donkie Mark 11:1-10, 
Mat 21:1-11 

Sag 11:13 Dertig silwerstukke Mat 27:3,7 
Sag 12:10 Sien in wie hulle gesteek 

het 
Joh 19:34,37 

Sag 13:7 Slaan herder, skape 
verstrooi 

Mat 26:56 

Mal 3:1 Die Here kom na Sy 
tempel 

Mat 21:12 

Mal 3:1 Boodskapper berei die 
weg 

Luk 1:17 

 
Jesus Christus, die fokus in die Bybel 

Genesis tot Maleagi Jesus Christus in profesie 

Matteus tot Johannes Jesus Christus geopenbaar 

Handelinge Jesus Christus verkondig 

Romeine tot Judas Jesus Christus verduidelik 
Openbaring Jesus Christus se wederkoms 

 



 

 

  

https://totueer.blog/ Matteus Jesus, die Koning 

Die Koning bekend gestel Die Koning verwerp 
Voorstelling van die 
Dienaar (1:1-2:11) 

Teenkanting teen die 
Dienaar (3:14-8:26) 

Instruksies deur die 
Dienaar (8:28-10:52) 

Verwerping van die Dienaar 
(11-15) 

Opstanding van die 
Dienaar (16) 

Die skrywer, Matteus, was een van Jesus se dissipels.  Die boek Matteus is veral geskryf vir Joodse lesers.   
 
Dag Lees 

Ma Mat 1-4 

Di Mat 5-8 

Wo Mat 9-12 

Do Mat 13-16 

Vry Mat 17-20 

Sat Mat 21-24 

Son Mat 25-28 
 

“… van nou af sal 
julle die Seun van 

die mens sien 
waar Hy aan die 
regterhand sit 
van Hom wat 

magtig is”  
(Matt 26:64). 

Die boek Matteus wys Jesus as die Koning: 
1. Die boek wat begin met ’n geslagsregister oor 2000 jaar wys 
dat Jesus die koning is wat die belofte aan Dawid vervul dat sy 
troon vir altyd gevul sal wees met iemand uit sy nageslag/ 

2. Die wyse manne soek die koning van die Jode (Mat 2:2) 
Herodus leer dar die koning se geboorte ’n vervulling is van 
Miga 4:1 (Mat 2:6). 
3. Aan die einde van Sy lewe, met die intog in Jerusalem is Hy 
as Koning ontvang.  Jesus verduidelik self vir sy dissipels dat 
dit ‘n vervulling is van Sagaria 9:9 en Jesaja 62:11 (Matt 21:5). 
4. Voor die Joodse raad getuig Hy dat hy die koninkryk gaan 
regeer (Matt 26:64). 
5. In die verhoor van Piltaus getuig Jesus self dat Hy die Koning 
is (Matt 27:11). 
6. By die kruis ontvang Hy ’n koninklike pers mantel en 
doringkroon  (Matt 27:18,29). 
7. Bokant sy kop aan die kruis: “Dit is Jesus, die koning van die 
Jode.” (Matt 27:37). 
8. In die Koning se laaste opdrag aan sy dissipels beklemtoon 
Hy dat Hy alle mag (Matt 28:18). 
 

 

 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

Koninkryks gelykenisse (Mat 13) 
1.  Saad wat in verskillende grond val – party 
sal luister en deel word van die koninkryk, 
ander nie 
2.  Daar is koring en onkruid, maar net die 
koring sal die koninkryk ingaan, die onkruid 
sal verbrand word 
3.  Die koninkryk is soos ‘n klein 
mosterdsaadjie wat ‘n groot boom word en 
skadu aan baie bied.  (Matt 13:31).   
4.  Die koninkryk is ook soos suurdeeg – dit 
deursuur die wêreld. (Matt 13:33) 
5.  Die koninkryk is soos ’n kosbare, verborge 
skat in die saailand se grond waarvoor ons 
alles in die stryd moet werp om dit te kry 
(Matt 13:44,45)  
6.  Die koninkryk is soos goeie pêrels – 
verkoop alles en koop die pêrel (Matt 13:46) 
7.  Die koninkryk is soos ‘n treknet – goeies 
en slegtes gaan geskei word (Matt 13:37,48) 
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Matteus: Vervul 
 
In haar verwek deur die Gees 
Jesus, moet Sy naam wees. 
Vervul: Jesaja het al vertel (Mat 1:22) 
Hy wat kom is Immanuel. 
Sterrekykers het uit die ooste gekom 
Waar is Hy? Ons bring hulde vir Hom. 
Vervul: Ons het al in Miga gelees: (Mat 2:5) 
Bethlehem sal nie die kleinste wees! 
In ‘n droom het die Here aan Moses verskyn 
Vlug na Egipte – weg van Farao se venyn. 
Vervul: Uit Hosea is die woord geleen: (Mat 
2:15) 
Uit Egipte roep ek my Seun. 
Farao was so kwaad, 
hy het geen kind lewendig gelaat. 
Vervul: Jeremia voorspel die terreur: (Mat 2:17) 
Ragel sal oor haar kinders treur. 
In ‘n droom het hy ‘n aanwysing gekry 
en daarom in Nasaret gaan bly. 
Vervul: ‘n Profeet het lankal geweet (Mat 2:23) 
dat Hy as die Nasarener sou heet.  
Die eerste preke van die Heer: 
Julle, moet julle bekeer! 
Vervul: Jesaja het dit geweet: (Mat 3:3) 
Maak die pad vir Hom gereed! 
Uit die mag van bose gees 
het Hy die siekes genees. 
Vervul: Ons het al in Jesaja verneem: (Mat 8:17) 
Hy het ons lyding op Hom geneem! 
 

Jesus het die tafels omgegooi: 
Koop en verkoop was nie mooi… 
Vervul: Jesaja leer al die les (Mat 21:13) 
van die tempel as rowersnes. 
My Koninkryk sal ek van julle vra 
en vir ander gee wat die vrugte dra. 
Vervul: Die woorde is in Psalms geleen: 
(Mat 21:42) 
Verwerp, maar nou die belangrikste 
steen! 
Judas het Hom verraaiend gesoen. 
Moes julle dit met swaarde en stokke 
doen? 
Vervul: Sagaria het al geleer (Mat 26:54) 
dat dit met die swaard gaan gebeur. 
Dertig silwerstukke was die prys. 
Judas gooi dit terug in die Huis. 
Vervul: Sagaria het al verhaal (Mat 27:9) 
dat dit die pottebakker sou betaal. 
God se teenwoordigheid is verbeur 
en so het die voorhangsel geskeur. 
Vervul: Psalms vertel al van hierdie 
daad: (Mat 27:46) 
My God, my God waarom het U my 
verlaat? 
Jesus het aan ons verklaar: 
“Tot die voleinding is ek daar!” (Mat 
28:28) 
Bly in hierdie versekering gehul, 
want al Sy beloftes word vervul! 

Waarom eet Hy by die tollenaar 
en genees Hy die sondaar? 
Vervul: Hosea het al vertel (Mat 9:13) 
dat dit nie offers is wat tel. 
Ek kom vir ‘n ander rede: 
Ja, swaard en nie vrede… 
Vervul: Jy kan al in Miga lees (Mat 
9:35) 
dat huismense vyande sal wees. 
Dit moet julle weet: 
Johannes was ‘n profeet. 
Vervul: Maleagi voorspel die uur (Mat 
10:10) 
dat God ‘n boodskapper sal stuur. 
Hulle wou Hom om die lewe bring, 
maar Hy het net genesing gebring. 
Vervul: Jesaja het al vertel (Mat 12:17) 
dat God ‘n Dienaar aan sal stel. 
Party is in duisternis gelaat, 
want Hy het in gelykenisse gepraat. 
Vervul: Jesaja het al gemaan (Mat 
13:14) 
dat hulle nie sal verstaan. 
Deur gelykenisse is hul verryk 
nou verstaan hul die Koninkryk. 
Vervul: ons het al in Psalms gelees 
(Mat 13:35) 
dat hierdie so sal wees. 
In die dorpie sal jul die donkie kry 
waarop Ek Jerusalem binne moet ry. 
Vervul: Sagaria het al bely (Mat 21:4) 
dat die Koning ‘n donkie sou ry. 
 



 

 

  

https://totueer.blog/ Markus Jesus, die Dienaar 

Die Dienaar kom om te dien Die Dienaar kom om op te offer 
Voorstelling van die 
Dienaar (1:1-2:11) 

Teenkanting teen die 
Dienaar (3:14-8:26) 

Instruksies deur die 
Dienaar (8:28-10:52) 

Verwerping van die 
Dienaar (11-15) 

Opstanding van die 
Dienaar (16) 

Markus, nie ‘n apostel maar metgesel van Paulus skryf aan die Romeine ongeveer 29-30 of 33nC 
 
Dag Lees 

Ma Mark 1-2 

Di Mark 3-4 

Wo Mark 5-6 

Do Mark 7-8 

Vry Mark 9-10 

Sat Mark 11-13 

Son Mark 14-16 
 

Jesus begin preek “Bekeer julle en glo 
die evangelie” (Mark 1:15). Steeds in 
die eerste hoofstuk roep Hy sy dissipels 
en sien ons reeds verskeie 
wonderwerke. Soos in die ander 
evangelies leer ons baie van Jesus. Hy 
word nie alleen as Dienskneg voorgestel 
nie maar ook as Seun van God by Sy 
doop (Mark 1:11), Sy verheerliking 
(Mark 9:6-8) en selfs bose geeste erken 
dit (1:24; 3:11 en 5:7). Markus beskryf 
ook dat Hy ware mens was - Hy gee om 
vir die wat swaarky (14:34); Hy raak 
teleurgesteld (8:12; 10:14); Hy raak 
kwaad (11:15-17); Hy raak moeg (4:38) 
en Hy word verbaas (6:6). 

Die Seun van die 
mens het ook nie 
gekom om gedien 
te word nie, maar 
om te dien en sy 
lewe te gee as 
losprys vir baie 

mense. 
(Mark 10:45) 

Net soos Jesus Dienskneg is , moet ons ook 
dien. Selfopoffering en lyding vir Christus 
vind plaas in die geloof dat die wat hule 
lewe verloor, dit weer vind in Christus (Mark 
8:34-37). Ek en jy as Sy volgelinge, moet ook 
soos Hy (as Seun van God) nederig, in 
geloof, dien: Jesus roep hulle toe nader en 
sê vir hulle: “Julle weet dat dit by die nasies 
so is dat hulle sogenaamde regeerders oor 
hulle baasspeel en dat hulle groot manne 
die mag oor hulle misbruik. Maar by julle 
moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle 
kring groot wil word, moet julle dienaar 
wees; en elkeen onder julle wat die eerste 
wil wees, moet julle almal se dienaar wees. 
(Mark 10:42-44). 

Ons sien baie minder woorde van Jesus as in die ander Evangelies, maar baie meer dade - Markus skets Jesus 
as die Dienskneg van God wat voortdurend besig is met die werk van sy Vader. Jesus se aktiwiteite en 
verlossingswerk word beskryf. So sien ons in die boek alleen twintig wonderwerke. Die boek beskryf nie 
geboorte nie, maar begin direk by die werk van Christus. 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

Die feit dat drie 
agstes van sy 
boek handel oor 
die laaste week 
van Christus se 
lewe op aarde, 
toon aan hoe 
belangrik hy dit 
geag het. Die 
hele boek haas 
homself om te 
vertel hoe die 
Dienaar Jesus, sy 
lewe vir ander 
gegee het. 
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Markus – wonderwerke van die Dienaar 
 
As Hy van bose geeste kan genees (Mark 1,24,27) 
moet Hy van God af wees! 
Hy het baie siekes se kwaal 
uit hulle uitgehaal. (Mark 1:33) 
 
As U wil kan U my gesond maak (Mark 1:40,41) 
Jesus het hom aangeraak… 
Deur die dak laat sak vir lewe (Mark 2:5) 
“Jou sondes word jou vergewe!” 
 
‘n Gebreklike hand het Hy genees – (Mark 3:5) 
die Sabbat sou nooit weer dieselfde wees… 
Jesus het baie mense gesond gemaak (Mark 3:10) 
Hulle het Hom oorval om aan te raak. 
 
Die skuit het in die storm in gevaar (Mark 4:39) 
Jesus bestraf dit: Hou op! Bedaar! 
Die geeste het in die varke ingevaar (Mark 5:12) 
en die besetene het bedaar. 
 
Gered deur jou geloof (Mark 5:34) 
“Genees” het Hy beloof. 
Hy het vyf brode en twee visse verdeel (Mark 6:38, 
vir vyf duisend was die kos te veel! 
 
Jesus loop op die see (Mark 6:49.50) 
“Dit is Ek”, deel Hy mee.  

Deur net te raak aan die soom van sy kleed (Mark 6:56) 
is die siekes genees van hul leed. 
Die Griekse vrou se dogtertjie is genees (Mark 7:28) 
want krummels onder die tafel was genoeg gewees. 
 
‘n Vinger in die dooie man se oor gesteek (Mark 7:33) 
en hy kon weer hoor en spreek! 
Net sewe brode kon hul kry, (Mark 8:5) 
maar duisende het genoeg gekry. 
 
Vir genesing was dit genoeg (Mark 8:23) 
dat Hy op sy oë moes spoeg. 
“Dit kan as jy glo”, het Hy beloof (Mark 9:23) 
“Help my in my ongeloof!” 
 
“Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” 
En van sy blindheid is hy bevry. (Mark 10:48) 
Die vyeboom het Hy vervloek, (Mark 11:21) 
niemand kon weer daar vye soek. 
 
Die grootste wonder in hierdie boek 
is vir jóú wat verlossing soek: 
Julle soek verniet op hierdie plek (Mark 16:6) 
Hy is uit die dood opgewek! 
 
Hier is My laaste wens: (Mark 16:15) 
Verkondig die evangelie aan elke mens. 



 

  
Lukas Seun van die mens 

 Soek die verlorenes (Luk 1-19:27                                                    Red die verlorenes (Luk 19:28-24:53) 
4vC – 33nC 
Israel Galilea Israel Jerusalem 
Wonders prominent Prediking prominent 

1:1 Bekendstelling van  
die Seun van die mens 

4:14 Bedienings van  
die Seun van die mens 

9:51 Verwerping van  
die Seun van die mens 

19:28 Kruisiging en opstanding  
van die Seun van die mens 

 
Dag Dag se  

brood 
Meer  
heuning  

Ma Luk 1 Luk 1:1-4:13 

Di Luk 5 Luk 4:14 – 
6:49 

Wo Luk 8 Luk 7:1-9:50 

Do Luk 11 Luk 9:51-
11:54 

Vry Luk 15 Luk 13-15 

Sat Luk 22:54-
23:56 

Luk 19:28-
23:56 

Son Luk 24 Luk 24 

 

Die boek is geskryf vir 
Grieke en nie-Joodse lesers.  
Hulle het gestreef na die 
volmaakte mens te vind, 
daarom beeld Lukas Jesus 
uit as die Seun van die mens 
– die volmaakte 
verteenwoordiger van die 
mensdom.  Hy het Sy lewe 
gegee om die te red wat 
verlore is. 

Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. (Luk 19:10) 

Die koms van Jesus, die Seun van die mens, is goeie nuus wat 
weerklink in lofliedere.  So sing Maria (1:46-55), Sagaria (1:67-
79), die engele (2:14) en Simeon (2:29-32).  Die ongebore kind 
spring van vreugde (1:44).  Die boek word amper omraam 
deur vreugde: die vreugdesaankondiging van die geboorte van 
Jesus deur die engel in die begin van die boek, word deur die 
apostels se blydskap bevestig aan die einde van die boek 
(1:32-33 en 24:52-53).   

Hierdie goeie nuus (die evangelie) is vir alle mense bedoel 
(2:10,14,31,32; 3:6; 9:55,56; 10:33; 16:16; 19:10 en 24:47). 

Die doel waarom hy skryf gee hy self: Daarom het ek dit ook goedgedink om self alles stap vir 
stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. 
So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. (Luk 1:3-4) 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 
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  Lukas: Die goeie nuus! 

 

  

Die koms van Jesus, die Seun van die mens, is goeie nuus 
wat weerklink in lofliedere in die begin van die boek. 
  
Maria het die grootheid van God besing  
en hierdie loflied na Hom gebring: 
  
Oor die magtige God sal ek juig: 
Hy het my geringheid gesien. 
Sy groot dade het ek nie verdien. 
Van sy grootheid kan ek getuig. 
 Hy het Israel kom help soos beloof, 
daarom wil ek hom nou loof! (Luk 1:47-55) 

  
Sagaria, is deur die Gees vervul. 
Lof aan die Heer het sy huis vervul:  
God het sy volk in genade opgesoek: 
Verlossing, soos beloof in Sy Boek. (Luk 1:68,70) 

   
Die engele sing tot hul Heer: 
“Aan God in die hoogste hemel: Eer! 

Vir mense op aarde: Vrede, 
vir sy welbehae sonder rede!” (Luk 2:14) 

  

Die goeie nuus was nie net die Verlosser se koms na die 
aarde nie, maar ook Sy terugkeer na die hemel: 
  
Die dissipels het met blydskap God geprys, 
want Jesus het seënend na die hemel gerys. (Luk 24:51-53) 

  
Die goeie nuus is vir almal (ja, veral jóú) bedoel. 
Liewe leser voel jy in jou hard beklem? 

Hierdie tyding is vir almal bestem! (Luk 2:10) 

  
Ja, hierdie geboorte se berig, 
is gestuur om alle nasies te verlig. (Luk 2:32) 

  
Alle mense sal die verlossing sien, (Luk 3:6) 

ook jy, al het jy dit nie verdien…. 
  
Is jy stukkend en dink niemand verstaan? 

Hy stuur die barmhartige Samaritaan! (Luk 10:33) 

  
Die goeie nuus sal jou verstom: 
die Seun van die mens het gekom 

om jou te soek en te red,  
wat die verlore gevoel het! (Luk 19:10) 

  
Gee jy daarom ook aan God die eer: 
Verkondig aan alle nasies: Vergeef en bekeer! (Luk 24:46,47) 



 

 

  

Memoriseervers: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie 
verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. (Joh 3:16) 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma Joh 1:1-16 
3:14-16 

Joh 1-3 

Di Joh 6:12-
14, :26-29 

Joh 4-6 

Wo Joh 9:1-7, 
:35-39 

Joh 7-9 

Do Joh  
10:1-18 

Joh 10-12 

Vry Joh  
15:1-8 

Joh 13-15 

Sat Joh 17:1-5, 
9-11 

Joh 16-18 

Son Joh  
20:11-17 

Joh 19-21 

 

Sodat julle kan glo (Joh 1-11) Sodat julle in Sy Naam die lewe lan hê (Joh 18-25) 

'n Paar jaar in Israel 'n Paar weke in Jerusalem 

Sewe wonders In die bokamer Die grootste wonder 

1:1 Menswording van  
die Seun van God 

1:19 Bekendstelling van 
die Seun van God 

5:1 Teenkanting teen 
die Seun van God 

13:1 Voorbereiding van 
die dissipels 

18:1 Kruisiging en 
opstanding 

 

Johannes Sodat julle kan sien, glo en lewe 

Daar is bereken dat 
ongeveer 92% van die 
Johannes evangelie nie in 
die ander drie evangelies 
voorkom nie.  Daar is nie 
gelykenisse nie, Jesus se 
preke kom nie voor nie. Hy 
vat ‘n insident (bv. 
Nikodemus) of ‘n beeld (bv. 
Lig) en bou daardeur sy 
boodskap. 

Joh 20:30 gee die doel van die boek: Ons moet sien en glo wie Jesus is sodat ons die lewe kan hê. 
Johannnes stel Jesus voor as die Seun van God, die Ewige Woord wat na die aarde toe gekom het 
en deur sewe groot wonders en sewe “Ek is” uitsprake leer hy ons wie Jesus werklik is. Deur 
verse 8:58 en 10:31 koppel dit aan Eks 3:14 se Ek is. Die evangelie beskryf hoe die mense wat in 
aanraking met Hom gekom het, uiteindelik erken dat Jesus waarlik die Seun van God is.  

Die boek is vol konflik tussen 
Jesus en sy vervolgers. Geestelike 
konflik van “duisternis” teen 
“lig”, “Hom aanneem” teenoor 
“Hom nie aanneem nie”, “uit die 
mens gebore” teen “uit die gees 
gebore” en dan ook “wet” 
teenoor “genade en waarheid”.  
Die konflik bereik ‘n hoogtepunt 
aan die einde van die boek met 
die dood teenoor opstanding van 
Jesus Christus. 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

Die woord “glo” word agt 
en negentig keer in die 
Johannes evangelie 
gebruik.  Johannes gebruik 
ook sinonieme vir glo: 
“aanneem” (1:12); “drink” 
(4:13-14); “kom” (6:35); 
“eet” (6:51); “ingaan” 
(10:9). "Glo" is die reaksie 
van die mense wat God se 
heerlikheid deur Jesus 
Christus "sien".  
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Sien en glo: Die Woord 
 
Ek skryf hierdie wondertekens juis so  
dat julle daardeur kan glo,  
dat Jesus die Christus, 
die Seun van God is 
en sodat julle deur te glo,  
in sy Naam die lewe kry van Bo. (Joh 20:30) 
 
As jy in die ewigheid terug staar: 
In die begin was die Woord daar 

en die Woord was by God 

en die Woord was self God. (Joh 1:1-2) 

  
Alles het deur Hom tot stand gekom. 
Ja, niks het ontstaan sonder Hom. 
In Hom was daar lewe –  
die Lig aan mense gegewe. (Joh 1:2-3) 

    
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.  
Ons het sy heerlikheid gesien, wonderlik, beeldskoon. 
Niemand het nog ooit God self gesien, 
maar deur Sy Seun sien ons Sy genade onverdien:  
(Joh 1:14,18) 
 

Die enigste Seun van die Vader se heerlikheid 

is oorlopens vol van genade en waarheid. 
Ons almal is uit daardie oorvloed 

met genade op genade begroet. (Joh 1:14-16) 

Sien en glo: EK IS 
 
Twaalf mandjies se oorbly brood opgetel 

EK IS DIE BROOD!! 
    Nou kan ek my in Hom versadig. 
'n Blinde man se sig herstel 

EK IS DIE LIG! 
    Verligtend my ook begenadig... 
 
Ek ken my skape en hulle ken My 

EK IS DIE HERDER! 
Ek hoef nie meer vir gevaar te bewe. 

Vir die skape die troos daarby: 
EK IS DIE INGANG! 

Dis ook my deur na die ewige lewe... 
 
Lasarus uit die dood opgewek 

EK IS DIE OPSTANDING EN DIE LEWE! 
    Die dood is oorwin,  dit is ‘n feit. 
Die dissipels is bekommerd oor sy vertrek: 

EK IS DIE WEG EN DIE WAARHEID! 
    Net met dié pad kom ek by God uit. 
 
Jy is 'n loot in My boord, 

EK IS DIE WINGERDSTOK, 
    so bring liefdesvrugte voort! 
 
 
 
 
 



 

      

 

  

Memoriseervers: 
Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees ... (Hand 1:8) 

Getuies in Jerusalem (1:1-8:4) Getuies in Juda en Samaria (8:5-12) Getuies tot die uithoeke van die aarde (13-28) 

2-5 jaar (33-35 nC) 13 jaar (35 -48 nC) 14 jaar (48-62 nC) 

Petrus onder die Jode Filipus onder die Samaritane Paulus onder die heidene 

1:1 Krag van die kerk 3:1 Groei van die 
kerk 

8:5 Uitbreiding van die kerk 13:1 Paulus se drie 
sendingreise 

21:17 Paulus se 
verhore 

 

Handelinge Getuies van die goeie nuus 

In Handelinge 2 sien ons 
dat die krag van die 
Heilige Gees af gekom 
het en dat hulle dan in 
die res van die boek die 
evangelie in wyer 
wordende kringe 
(Jeursalem, Judea, 
Samaria, tot die 
uithoeke van die 
wêreld) moes versprei.   

Preke in Handelinge  (Hand 2:16ev; 3:11ev; 7:1ev; 10:34ev;  
13:16ev; 17:23ev). Amper ‘n vyfde van die boek bevat preke van 
Petrus, Stefanus en Paulus.  Dieselfde raamwerk kom by aldrie 
voor: 

- Die beloftes van die Ou Testament is nou vervul. 
- Die Messias het nou gekom – Jesus van Nasaret. Hy het magtige 
dade gedoen der die krag van God.  Hy is gekruisig volgens God se 
plan, is opgewek en regeer nou deur die krag van God.  Hy sal 
weer kom om te oordeel en alles te herstel na die wil van God. 
- Almal wat hoor, moet hulle bekeer en moet gedoop word. 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

Handelinge is die tweede deel van Lukas se verhaal oor die geskiedenis van die vroeë 
Christendom.  Altwee sy boeke is aan Teofilus gerig.  Die boek Lukas handel oor wat Jesus 
gedoen en geleer het terwyl Handelinge handel oor die voortsetting van die werk deur die 
manne wat Jesus as apostels uitgekies het. Elkeen van die boeke dek ongeveer 30 jaar en so 
word die geskiedenis van die eerste sestig jaar van die Christendom beskryf. 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma Hand 1:1-8, 
2:1-4 

Hand 1-2 

Di Hand  
4:23-31 

Hand 3-4, 7 

Wo Hand  
8:26-40 

Hand 8-9 

Do Hand  
10:34-48 

Hand 10-12 

Vry Hand  
16:11-40 

Hand 14-16 

Sat Hand  
20:17-38 

Hand 18-20 

Son Hand  
28:23-31 

Hand 26-28 
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Handelinge 
Die Heilige Gees is op hul uitgestort 
en drie duisend het gelowig geword. 
 
Die evangelie is versprei in wyer wordende kring 
Eers in Jerusalem is die evangelie gebring. 
   Daarna in Judea, 
      toe na Samaria. 
         Later na die uithoeke van die aarde. 
‘n Boodskap van ontsagbare waarde: 
 
‘n Seun is in ‘n krip gebore - 
daarom gaan jý nie verlore, 
want Hy het vir jou gesterf, 
sodat jy die ewige lewe kan erf! 

Die uitstorting van die Gees (Hand 2): 
Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom 
tot My boodskap in die uithoeke van die wêreld kom. (Hand 1:8) 
 
Met die Pinksterfees was almal bymekaar 
‘n Stormwind vul die vertrek toe daar. 
‘n Vuur wat in tonge verdeel, 
het oor hulle koppe gespeel. 
Geesvervullend is niemand dieselfde gelaat. 
Almal het in verskillende tale begin praat. 
 
Julle moet dit so vertolk: 
Bloed en vuur en wolk, 
is tekens wat mens in Jesaja lees, 
tydens die uitstoring van die Gees. 
Die Heilige Gees en jy. 
As kind is jy gebore in die vlees 
Jy word weer gebore deur die Gees. (Joh 3:3-8). 
 
Die Gees deursoek vir jou elke ding 
en sal jou God se geheimenisse bring (I Kor 2:10,11). 
Die Gees sal jou in die waarheid lei 
en so sal jy die toekomsboodskap kry. (Joh 16:13).  
 
As jy glo en met God se dinge stoei: 
Lewende water sal uit jou binneste vloei (Jes 58:11).  
Jou lewe moet nou anders wees, 
want dis die tempel van die Gees. (I Kor 6:19,20).  
Die nege vrugte van die Gees, 
moet in jou lewe sigbaar wees. (Gal 5:22).   
 
Die Heilige Gees het vir jou gawes gegee, 
tot nut van ander - wat maak jý daarmee? (I Kor 12:4,7). 

Handelinge: Die Heilige Gees 
Voor enige iets nog kon begin leef 
het die Gees al oor die waters gesweef (Gen 1:2) 
Die Heilige Gees en Jesus 
In die evangelie van Lukas kan jy lees 
Dat Hy in Maria verwek is deur die Gees (Luk 1:35) 
By Jesus se doop word daar verhaal 
dat die Gees soos ‘n duif op Hom daal. (Luk 3:21,22). 
Jesus wat wel gedood is na die vlees,  
is lewend gemaak deur die Gees. (I Pet 3:18). 
 
Ek sal tot die Vader bid 
dan sy Hy ‘n Trooster by jul sit. (Joh 14:16; 16:7) 
Hy sal julle dan elke keer  
herinner wat Ek jul nou leer (Joh 14:26) 
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36Uit Hom en deur Hom en tot Hom is 
alle dinge. Aan Hom behoort die 
heerlikheid tot in ewigheid! Amen. 
(Rom 11:36) 

Romeine Verlossing uit genade 

 

Memoriseervers: Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. (Rom 1:17) 

Skuldig voor God 
(1:18-3:20) 

Uit genade vrygespreek 
(3:21 – 5:21) 

Vernuwing deur genade 
(6:1-8:39 

Genade ook vir Jode  
(9:1 – 11:36) 

Genade lei tot dank 
(12:1 – 16:27) 

Geskryf deur Paulus, waarskynlik in Korinthe 56-57 nC 

Sonde  Regverdigmaking   Heiligmaking  Uitverkiesing   Diensbaarheid   

Hoe groot my sonde is Hoe ek daarvan verlos kan word Hoe ek daarvoor dankbaar moet wees 
 

Genade: Ek is verlos 

Jesus se geregtigheid 
word aan ons toegereken 
en so word ons as 
regverdig gereken. Dis uit 
genade, deur Jesus se 
bloed, vir almal wat glo. 

 

Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen 
ons wees?  Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te 

red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?          
(Rom 8:31,32). 

Ek is skuldig, genade? 

God se geregtigheid: 
Almal is skuldig. Geen 
mens sal op grond van 
wetsonderhouding 
deur God vrygespreek 
word nie. 

Genade: Ek word heilig gemaak 

Die ou natuur probeer steeds 
die oorhand kry, maar die Gees 
oortuig ons van kindskap en 
tree vir ons in in gebed. Alles in 
die lewe werk ten goede vir my 
groei in heiligheid. 

 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma Rom 1, 3:9-20 Rom 1:1-3:20 

Di Rom 3:21-26, 
5:1-21 

Rom 3:21-5:21 

Wo Rom 6 Rom 6-7 

Do Rom 8:18-39 Rom 8 

Vry Rom 9:1-18, 
11:33-36 

Rom 9-11 

Sat Rom 12:1-3, 
13:8-14 

Rom 12-13 

Son Rom 14,  
16:25-27 

Rom 14-16 

 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

Genade: Ek is uitverkies 

Die soewereine God is besig om 
sy verlossingsplan uit te voer vir 
alle mense. Die hartseer ironie: 
Mense is verlore omdat hulle 
hulleself wil red… 

Genade: Ek is dankbaar 

Hoe kan ek my dankbaarheid betuig omdat ek gered 
is?  Gee myself, nie iets anders nie!  Paulus roep my 
op tot volkome toewyding aan God en beskryf die 
Christen se verantwoordelikhede. Ek moet lewe uit 
die lig van God se genade. 
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Romeine oorsig 
 
God het sy geregtigheid beloof 
aan die wat by Hom uitkom deur geloof. 
 
ALMAL IS SKULDIG VOOR GOD  
(Rom 1:18-3:20). 
 
Die heidene word nie verskoon, (1:18-32) 
ook die Jode word met straf beloon. (2:1-3:8) 
Daar is nie een onskuldig voor God, (3:9-20). 
elkeen is skuldig voor sy gebod! 
 
WIE GLO, WORD UIT GENADE VRYGESPREEK 
(Rom 3:21:5:21) 
 
God voorsien in die mens se nood 
en betaal vir sonde deur Christus se dood. 
 
Bloed was nodig om te betaal, (3:25,26)  
geloof is nodig om dit te haal. (3:27-31) 
Abraham is vrygespreek omdat hy glo, (4:1-25) 
maar ook dit is uit genade van bo. 
 
Deur Christus is daar vryspraak verkry. (5:1-11) 
Nou is daar nou vrede tussen God en my. 
Deur een mens het die sonde gekom 
en een Mens neem dit alles op Hom! 
 

VERNUWING DEUR GENADE (Rom 6-8). 
 
Hy het vir ons betaal met Sy wonde, 
nou is ons nie meer slawe van die sonde. 
(6:1-14) 
Ons wil nou nie meer sonde doen, 
want ons is weer met God versoen. 
 
Die wet is heilig, reg en goed, (7:12) 
maar Christus het daarvoor geboet. 
Ons is vrygemaak van wat die wet sou 
lees, (7:4) 
ons leef nou reg deur die Heilige Gees. 
(8:2). 
 
Die dinge waarmee jy besig moet wees, 
is die dinge van die Gees. (8:5) 
Die Gees wat in jou woon, 
sal jou met lewe beloon! (8:11). 
 
As jy jou deur die Gees laat lei, 
sal jy so Sy kindskap kry. (8:14) 
Die Gees staan my in swakheid by, 
Hy vertaal self my gebed vir my. (8:26). 
 
As Hy so by my is met Sy Gees, 
wie kan ooit teen my wees? (8:31) 
God self spreek my dan vry, (8:33) 
so niks kan my van Sy liefde skei! (8:39) 
 

GENADE BLY GENADE OOK VIR DIE 
JODE (Rom 9-11) 
 
Die uitverkiesing se leer (Rom 9-11) 
vertel van ‘n soewereine Heer. 
Mense gaan verlore wat hulself wil red 
dat jy in Hom moet glo is God’s gebed. 
Hoe onverstaanbaar God se beleid… 
(11:33) 
Aan Hom behoort die heerlikheid! 
(11:36). 
 
 
GENADE LEI TOT GELEEFDE 
CHRISTENSKAP (Rom 12-15:13) 
 
As offer moet jy jouself nou gee (12:1) 
Dit bring ‘n verandering in denke mee. 
(12:2) 
Jy is van jou sonde vergeef 
en daarom wil jy nou anders leef.  
(Rom 12-14) 
 
Jy probeer nou soos Christus maak:  
Liefde is die kern van elke saak.  
(Rom 15) 
 
 



 

 

 

 

  

I Korintiërs Uitleef van verlossing 

 

Memoriseervers:  
Besef julle nie dat julle 
liggaam 'n tempel van 
die Heilige Gees is nie? 
...Julle moet God dus in 
julle liggaam verheerlik. 

(I Kor 6:19-20) 

Antwoord op verdeeldheid (1-4) Antwoord oor onsedelikheid (5-6) Antwoord op verskeie vrae (7-16) 

Geskryf in Efese, 56 nC 

Bekommernis: Verdeeldheid Veroordeling: Onsedelikheid Onderrig: Uitdagings in die kerk 
 

Onsedelikheid word 
behandel in 5:1-13 en 6:12-
20.  ‘n Mens se liggaam is nie 
bedoel vir seksuele 
losbandigheid nie, maar is 
daar vir die Here, wat ook 
oor ons liggaam Here is. (1 
Kor 6:13).  Hy gee die opdrag 
dat so persoon streng 
veroordeel moet word om 
sodoende sy gees te red vir 
die dag as die Here kom. 

Hofsake word in 6:1-11 
behandel.  Geskille tussen 
lidmate van die gemeente 
moet in die gemeente besleg 
word en nie in heidense 
howe nie.   

In Romeine kry ons die leer van die vryspraak van sonde en die uitwerking daarvan op die lewe van 
die Christen.  Die briewe van die Korintiërs fokus op die toepassing van verlossing op die lewe van die 
Kerk.  Die gelowige moet besef dat die nuwe lewe in Christus ‘n nuwe lewenswyse vereis omdat die 
Heilige Gees nou in hom woon. Die vraagstukke van die Korinte word uit dié lig geantwoord. 

Hoofstuk 1-4 behandel die 
vraagstuk van gesag en 
leierskap in die gemeente 
wat tot verdeeldheid gelei 
het.  Daar was aanhangers 
van Paulus, Apollos, Petrus 
en ander wat gesê het “Ons 
is van Christus”.  Dit dui op 
hulle geestelike 
onvolwassenheid.  Dit is nie 
menslike insig en wysheid 
wat hulle na Christus toe 
gebring het nie, want dis die 
Gees wat onderrig en 
inspireer.  Paulus antwoord 
in 3:1-9.  Ek het geplant, 
Apollos het natgenooi, maar 
dit is God wat laat groei. (1 
Kor 3:6) 

Verskeie vrae: 

Gewetensake moet tot eer van 
God opgelos word: of julle eet en 
of julle drink, doen alles tot eer 
van God. (1 Kor 10:31). 

Hoofstuk 11 bespreek die plek 
van die vrou in die gemeente en 
die regte gebruik van nagmaal. 

Hoofstukke 12-14 handel oor 
geestelike gawes.  Die gemeente 
is die liggaam van Christus.  Elke 
lidmaat het ‘n belangrike funksie 
– nie een is belangriker as ‘n 
ander nie.  

Hoofstuk 15 bevat ‘n baie 
belangrike gedeelte oor die 
opstanding van die liggaam.   

 

https://totueer.blog/ 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma I Kor 1 I Kor 1-2 

Di I Kor 4 I Kor 3-4 

Wo I Kor 5 I Kor 5-7 

Do I Kor 10 I Kor 8-10 

Vry I Kor 12 I Kor 11-12 

Sat I Kor 13 I Kor 13-14 

Son I Kor 15 I Kor 15-16 

 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

https://totueer.blog/


 

 

  

Die liefde (I Kor 13). 
 
Praat in tale sonder liefde, 
is soos ‘n klinkende metaal 
en ‘n galmende simbaal. 
 
Al het ek al die kennis geleer, 
en ek het geloof in die Heer, 
is ek niks sonder die liefde. 
 
Al gee ek alles wat ek het weg, 
selfs my ligaam, is dit sleg 
en baat dit niks sonder liefde. 
 
Liefde is… 
geduldig 
en vriendelik. 
 
Maar nie… 
afgunstig, 
grootpraterig, 
verwaand, 
onwelvoeglik, 
en liggeraak. 

Liefde soek nie eie belang, 
hou nie boek van die kwaad, 
vind vreugde in waarheid praat. 
Ja, dis wat Sy liefde verlang. 
 
Liefde 
bedek alles, 
glo alles, 
verdra alles. 
 
“Liefde sal nie ophou bestaan. 
Al sal alles anders vergaan, 
geloof, hoop en liefde bly, 
maar die grootse is liefde vir My!” 

Onsedelikheid (I Kor 5:1-13 en 6:12-20). 
 
Paulus antwoord dit wat die Korinthe vra: 
Die vraagstuk hier is hoe om jou sedelik te gedra. 
 
Die Korinthe het hul in onsedelikheid begeef 
‘n man en sy stiefma het as egpaar saamgeleef (I Kor 5:1-2) 
Sulke mense moet julle onder julle uitveeg 
‘n Bietjie suurdeeg deutrek die hele deeg! (I Kor 5:6) 
 
Julle kan nie uit hierdie wêreld padgee 
maar met onsedelikes saamleef? Nee! 
Veral nie die wat hulleself gelowiges noem… 
Jy moenie oordeel, God self sal hulle verdoem! (I Kor 5:9-13) 
 
Jou liggam is nie bedoel om die seksuele te begeer 
Dis die Here se liggaam, jy moet Hom daarmee eer! (I Kor 6:13b) 
 
Jou liggaam is ‘n tempel van die Gees 
Laat jou lewe dan ook só wees. 
Jou lewe vertel die verhaal: 
Jy is duur gekoop en betaal! (I Kor 6:18-20) 
 



 

 

 

 

  

II Korintiërs Verdedig bediening 

 

God ... het ook in ons 
harte 'n lig laat skyn om 

ons te verlig met die 
kennis van die 

heerlikheid van God, wat 
van Jesus Christus 

uitstraal. (II Kor 4:6) 

Verduideliking van bediening (1-7) Kollekte vir die gelowiges in Jerusalem (8-9) Regverdiging van apostelskap (10-13) 

Geskryf in Masedonië, 56 nC 

Paulus se karakter Paulus se liefdadigheid Paulus se getuigskrif 
 

Tussen al hierdie persoonlike 
inligting van die brief is daar 
bevestiging van belangrike 
leerstukke: 
1.  Hoofstuk 3 beskryf die 
kontras tussen die ou en die 
nuwe verbond 
2.  Die toekomstige 
heerlikheid van die gelowige 
word beskryf in 5:1-10.   
3.  Die bediening van 
versoening kry ons in 5:14-21.   
4. Die Christen se 
rentmeesterskap, met 
betrekking tot sy persoonlike 
besittings, word in 
hoofstukke 8 en 9 geleer.   

Die gemeente in Korinte het Paulus se opregtigtheid van sy geloof en liefde asook sy gesag in twel 
getrek, daarom skryf Paulus hierdie baie persoonlike brief (so twaalf tot vyftien maande na die 
eerste brief van 1 Korintiërs) en lê hy sy gevoelens bloot soos in geen ander brief nie.  Die brief is 
hoofsaaklik ‘n verdediging van Paulus se bediening (hfstk 1-7) en sy apostelskap (hfstk 10-13).   

Omdat Paulus homself 
verdedig,  leer ons baie 
van Paulus in hierdie 
brief – hoofstuk 11:1-
12:13 vertel van sy 
kennis, integriteit, wat 
hy al vermag het, hoe hy 
al gely het, sy visioene 
en wonderwerke.  Uit sy 
verdediging leer ons 
baie oor die 
verkondiging van die 
evangelie, so 
byvoorbeeld 
beklemtoon Paulus dat 
die swakheid van die 
bedienaar juis die die 
boodskap van verlossing 
beklemtoon.   

Die Nuwe Verbond tree in werking met 
Christus se dood en word beskryf in II 
Kor 3.  In die Nuwe verbond word twee 
dinge beloof: 
1. Die vergifnis van sonde. 
Die nagmaal word ingestel in I Kor 
11:23-26 ter herinnering van Christus 
se liggaam en bloed vir die vergifnis 
van sonde. II Kor 5:12-21 handel oor 
die versoening wat daaruit voortvloei.   
2. Die inwoning en werking van die 
Heilige Gees. 
Die Ou Testament voorspel dat die wet 
op kliptafels in die harte van mense 
geskryf sal word (Eseg 36:26-27 Jer 
21:31-33).  II Kor 3:6 bevestig die 
vervulling daarvan. 
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Of ons hier woon, 
of dáár werk vir loon, 
dít maak die verskil: 
Lewe soos Hy wil! (II Kor 5:9) 
 
God het reeds die werk gedoen: 
Deur Christus is ons met Hom versoen. 
Jy is vry van jou oortredings verklaar. 
Jy moet hierdie versoening aanvaar! (II Kor 5:18-21) 
 
Doen God se wil elke dag 
deur die Gees, 
deur liefde, 
deur die Woord, 
en deur God se krag. (II Kor 5:7) 
 
Moenie saam met ongelowiges buk 
en saam trek aan dieselfde juk. 
Dan bly jul verhouding met My gesond 
Ek is die God van die verbond. (II Kor 6:12-18) 
 
Jesus het Sy rykdom laat vaar, 
in armoede Sy taak aanvaar. 
Deur Jesus is jy nou ryk. 
Laat dit in jou vrygewigheid blyk. (II Kor 8:9) 
 
Terwyl ons nog in ons tentwoning sug, 
sal die Gees deur Sy krag ons verlig. (II Kor 5:4-5) 
As die dood jou aardse tent opvou 
gaan jy na die vaste hemelse gebou! (II Kor 5:1) 

Versoening: II Korintiërs oorsig 
 
In ons verhouding is daar ‘n breuk, 
maar die Here het deure oopgemaak 
en deur ons versprei die reuk 
van ware kennis wat harte raak. (II Kor 2:12-14) 
 
Julle is Christus se brief, 
deur ons geskryf, nie met ink, 
maar met God se Gees. 
Nie op klip, maar op harte van vlees. (II Kor 3:2-3). 
 
Ons is soms verdruk, 
maar nie teneergedruk. 
Ons soek raad: wes of oos? 
Maar word nie radeloos. 
Ons word vervolg en gehaat, 
maar nie deur God verlaat. 
Ons word teen die grond gestamp, 
maar nie vernietig deur die ramp! 
 
Want 
 
Ons dra Jesus se sterwe in ons ligaam 
sodat ons vir ewig lewe met Hom saam! (II Kor 4:7-11) 
Ons fokus nie om aardse dinge te verdien, 
maar vertrou op dit wat ons nie sien! 
Die tydelike dinge dra geen gewig. 
Die onsigbare dinge is ewig! (II Kor 4:18) 
 



 

 

 

 

  

Galasiërs Vrygespreek deur geloof 

alleen 

Memoriseervers: En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou 
nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. (Gal 2:16). 

Evangelie van genade verdedig (1-2) Evangelie van genade verduidelik (3-4) Evangelie van genade toegepas (5-6) 

Wie die Galasiërs was of presies wanner die boek geskryf is, kan nie met sekerheid gesê word nie (tussen 48 tot 56nC) 

Die outobiografiese argument:  
Die evangelie geopenbaar  

Die leerstellige argument:  
Die evangelie aangekondig 

Die praktiese argument:  
Die evangelie toegepas 

 

Die evangelie is nie iets nuuts nie, maar 
is reeds in die Ou Testament geleer en 
aangekondig (3:8).  Abraham is die 
groot Ou Testamentiese voorbeeld van 
iemand wat op grond van sy geloof in 
God van sonde vrygespreek is.  Dit het 
gebeur nog voor God die wet aan Moses 
gegee het, so hy kon nie op 
wetsonderhouding vrygespreek word 
nie (3:9-14).  Die wet moes mense na 
geloof lei (3:19-22).  Paulus beskryf dat 
gelowiges nie meer deur die wet gebind 
is nie deur ‘n vergelyking van slawe en 
kinders (3:23-4:7). 

Soos in 2 Korintiërs verdedig Paulus ook sy apostelskap, maar die doel van sy Galasiërs brief is om te 
verduidelik dat mens nie van jou sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, 
maar alleen deur in Jesus Christus te glo.   

Paulus se intieme 
inleiding onbreek 
en hy begin dadelik 
met sy argument 
dat hy die evangelie 
van Christus self 
ontvang het (1:11-
12).  Dit is nie deur 
ander apostels aan 
hom oorgedra nie, 
maar dit kom met 
hulle leer ooreen 
(1:16-2:10).  Sy 
boodskap is dus eg 
en waar.   

Persoonlike ondervinding bewys 
dat die evangelie ‘n verandering 
in ‘n mens se lewe bring.  Die 
mens is nie net vry van die wet 
nie, maar ook vry van die 
slawejuk van die sonde (Gal 5:1). 
Die Heilige Gees stel mens in 
staat om oorwinning oor die 
sondige natuur te verkry.  Die 
Heilige Gees bewerkstellig ook 
dat mens ‘n vrugbare lewe in 
diens van God lei – hy bepaal die 
gelowige se gedrag as vrug van 
die Gees (Gal 5:22-23) 
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Christus het ons vry 
gemaak om werklik vry te 

wees. Staan dan vas in 
hierdie vryheid (Gal 5:1). 
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Paulus se derde argument (Gal 5). 
Christus het ons vry gemaak  
om werklik vry te wees.  
Moenie weer ‘n slaaf raak 
van wette wat jul lees. (Gal 5:1). 
 
Deur die werking van die Gees 
sal jy verstaan wat jy lees. 
Jy word vrygespreek deur te glo. 
Plaas jou hoop en verwagting daar bo. (Gal 5:5) 
 
Die wet het net een gebod as jy dieper delf: 
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself! 
Moenie mekaar byt en verskeur, 
laat jou lewe deur die Gees beheer. 
Wat jou sondige natuur begeer, 
is in stryd met wat die Gees jou leer. (Gal 5:14-17). 
 
Die vrug van die Gees 
is liefde, vreugde, vrede, 
geduld en vriendelikheid sonder rede. 
Goedhartigheid, 
getrouheid, 
nederigheid, 
en om jouself te beheers. (Gal 5:22-23) 

Galasiërs oorsig 
 
Paulus se eerste argument (Gal 1,2). 
Hierdie evangelie is regtig waar, 
want God het dit aan my verklaar. (Gal 1:11,12) 
Ek het die apostels ontmoet na veertien jaar 
en toe gesien dat ons die evangelie dieselfde verklaar! (Gal 2:1,2) 
 
Jy word nie van sonde vrygespreek deur die wet te onderhou 
maar alleen deur in Jesus Christus te glo en vertrou. (Gal 2:15) 
 
Paulus se tweede argument (Gal 3). 
Hierdie evangelie wil nie ou dinge omkeer. 
Dis reeds so in die Ou Testament geleer. 
 
Dit staan reeds in Genesis so: 
Abraham is vrygespreek omdat hy glo. (Gal 3:8,9) 
God het eers in die verbond getree 
en vierhonderd jaar later die wet gegee. (Gal 3:17). 
Wat ons daarin moet sien 
is dat ons niks met wetsonderhouding verdien. 
 
God het Sy Seun gestuur op sy tyd 
om ons los te koop van slawerny se stryd. 
Ons is as kinders van God aangeneem 
en so van al ons sonde vervreem! (Gal 4:4-7) 



 

 

 

 

  

Efesiërs Bou die liggaam van Christus 

‘n Blye boodskap vir die liggaam van Christus (1-3) Toepassing van die Evangelie in die Christen se lewe (4-6) 

Paulus skryf die brief waarskynlik uit die tronk tussen 50-60nC 
 

Die kerk 
1. Die kerk is deur die 
krag van God in die lewe 
geroep (1:15-2:10)  
2. Jesus Christus is die 
hoof van die kerk (Ef 
1:22,23).   
3. Ons is almal lede van 
die kerk, lede van die 
husigesin van God (2:19) 
4. Die kerk is soos ‘n 
gebou met ‘n hoeksteen 
– Christus en baie dele, 
die Christene.  God woon 
in die geestelike huis 
deur Sy Gees (2:20-22). 
5. Al hierdie lede het 
deel aan God se beloftes 
(3:1-13) 

Al is jy as Christen saam met Christus ‘n plek in die hemel gegee (1:20 en 2:6), en is jy geseën met die 
seëninge van die Heilige Gees (1:3), staan jy steeds in die hitte van die stryd.  Jy moet die wapenrusting van 
God gebruik (6:11) en sorgvuldig let op al God se vereistes vir jou lewenswandel (Ef 4:1-3, 17; 5:2, 8 en 15). 

Die inleiding 
1.  God se plan is ewig (1:4) 
2.  Die motivering vir die plan 
is God se liefde en genade 
(1:5) 
3.  Die inhoud van God se plan 
is tweeledig 
3.1  Die eerste deel van die 
plan is eenheid onder een hoof 
(1:10b) 
3.2  Die tweede deel van die 
plan is verlossing (1:7) 
4.  God voltrek die plan deur sy 
Seun (Ef 1:11 lees ook 1:3,6,7) 
5.  Die Heilige Gees is vir ons 
gegee as versekering dat osn 
deel is van die plan (1:14) 
6.  Wees dankbaar en prys Sy 
naam (1:12,14) 

Die dankbare 
lewenswandel (4-6) 
1.  Lewe in 
ooreenstemming 
met die roeping wat 
julle van God 
ontvang het (4:1-3). 
2.  Moenie langer 
soos heidene lewe 
nie (Ef 4:17). 
3.  Lewe in liefde, 
soos Christus ons 
ook liefgehad (het) 
(Ef 5:2). 
4.  Leef as mense van 
die lig (Ef 5:8). 
5.  Wees baie 
versigtig hoe julle 
lewe. (Ef 5:15). 
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Trek die volle 
wapenrusting aan 
wat God julle gee, 
sodat julle op julle 

pos kan bly 
ondanks die listige 

aanslae van die 
duiwel. (Ef 6:11) 

Die Evangelie 
1. Hoekom is 
verlossing nodig? 
(Ef 2:1). 
2. Wat het ons 
verdien?  
(Ef 2:3b). 
3. Hoekom het 
God ons nie 
gestraf nie?  
(Ef 2:4,5) 
4. Wat is die 
resultaat van die 
verlossing?  
(Ef 2:6) 
5. Hoe moet ons 
dan nou lewe tot 
die wederkoms? 
(Ef 2:10). 
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Hy gee gawes vir jou, 
om die ligaam mee te bou. 
Die onvolwasse kerk as kind 
word rongeslinger in die wind (Ef 4:14) 
Ons moet in liefde en waarheid bly, 
dan sal ons groei en word soos Hy! (Ef 4:15) 
Ons is liggaamsdele wat bymekaar pas: 
Elkeen met ‘n doel en dra mekaar se las. (Ef 4:16)  
 
As ons as liggaam wil bly staan, 
trek dan die wapenrusting aan: 
Die waarheid as gordel om jou lyf vas. 
Vryspraak deur God as bors harnas. 
Verkondig die evangelie dat God versoen 
Ja, Sy vredesboodskap is jou skoen. 
Met geloof as skild in die hand 
keer jy die bose pyle aan elke kant. 
Sit verlossing as helm op 
dit hou twyfel uit die kop… 
Vat die swaard van die Gees 
dit is om baie Bybel te lees! (Ef 6:10-17) 
 
Liggaam, buig jou biddend voor Hom neer. 
Smeek by elke geleentheid tot jou Heer. 
Ja, vra dat Hy hierdie liggaam bewaar 
en lede, bly bid gedurig vir mekaar! (Ef 6:18) 

Die liggaam (Efesiërs oorsig). 
 
Deur God se krag is Christus se opstanding bewerk. 
Aan God’s regterhand is Hy nou hoof van die kerk. (Ef 1:19-22) 
 
Die kerk is sy liggaam, 
Ja, dis ons almal saam. (Ef 1:23) 
 
Ons, Christene is die kerk se gebou, 
maar, Jesus is die hoeskteen, onthou! (Ef 2:20). 
Ons is opgebou as geestelike huis 
en God self gaan in dié tempel tuis! (Ef 2:21;22) 
 
Hierdie liggaam bly net groei, 
as jy met die Woord bly stoei. 
As jy van die verlossing vertel, 
word die wat hoor ook ingetel. (Ef 3:6)  
 
Daar is net één:  
Een liggaam wat loof 
Een hoop 
Een in die geloof 
Een doop 
Een God. (Ef 4:4-5) 
 
Hy is almal se vader. 
Sy werk bring almal nader. (Ef 4:6) 
Ons word net werklik een 
as ons kennis het van dié Een! (Ef 4:13). 



 

 

 

 

  

Filippense Om te lewe is Christus 

Memoriseervers: 21want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins. (Fil 1:21). 

Swaarkry se wins (Fil 1) Christus se voorbeeld (Fil 2) Ware kennis (Fil 3) Vrede en blydskap (Fil 4) Filemon 

Deel in Christus Mense van Christus Kennis van Christus Vrede in Christus Vergifnis 

Geskryf deur Paulus uit die tronk, ongeveer 60nC. (Kolossense en Efesiërs is ook gevangenisskap briewe.) 
 

In hoofstuk 2 roep Paulus 
die Christene op om 
Christus se voorbeeld te 
volg: Hy het Homself 
verneder deur die 
gestalte van 'n slaaf aan 
te neem en aan mense 
gelyk te word. En toe Hy 
as mens verskyn het, het 
Hy Homself verder 
verneder. Hy was 
gehoorsaam tot in die 
dood, ja, die dood aan 
die kruis.  (Ef 2:7,8). Hy 
gee ook vir hulle die 
twee voorbeelde van 
Timoteus en Epafroditos 
se opoffering vir die 
bediening 

In hoofstuk 1 wys 
Paulus dat sy swaarkry 
gedien het om alles te 
verloor, maar om 
Christus te wen.  Om 
te lewe, is vir my 
Christus, en om te 
sterwe, is vir my wins. 
(Fil 1:21 lees ook :23).   

In die kort briefie 
Filemon probeer 
Paulus vir Filemon 
oortuig dat, net 
soos hy genade 
van God ontvang 
het en as slaaf van 
die sonde bevry is, 
netso moet hy 
genade aan sy 
wegloop slaaf 
betoon.  Hy pleit 
by Filemon om sy 
slaaf Onesimus, 
wat straf verdien, 
te vergewe en 
hom terug te 
ontvang as broer 
eerder as slaaf. 
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In hoofstuk 3 waarsku 
Paulus weer teen die 
wettiese godsdiens. 
Die doel moet wees 
om Christus te ken en 
nie om te streef om 
wette te gehoorsaam 
nie:  Al wat ek wens, is 
om Christus te ken, die 
krag van sy 
opstanding te 
ondervind en deel te 
hê aan sy lyding deur 
aan Hom gelyk te 
word in sy dood, in die 
verwagting dat ek self 
deel sal hê aan die 
opstanding uit die 
dood. (Fil 3:10-11). 

In hoofstuk 4 doen Paulus 
‘n beroep op die Fillipense 
om deur ‘n lewenstyl van 
eensgesindheid, 
gebedsafhanklikheid en 
heiligheid vrede in 
Christus te verkry.  In 4:4-
9 gee hy die geheim om 
die vrede van God te 
verkry en om in vrede met 
God te leef: Gebed, 
smeking en danksegging.  
Dit is juis hierdie vrede 
wat hom in staat stel om 
bo die tronk 
omstandihede in blydskap 
te leef (4:10-20). Wees 
altyd bly in die Here! Ek 
herhaal: Wees bly! (Fil 4:4) 
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Leef soos ligdraers (Fil 2). 
 
Julle het die troos in Christus ondervind, 
die aansporing van liefde as Sy kind 
en die gemeenskap deur die Gees. 
Daarom moet julle nou eensgesind wees. (Fil 2:1-2). 
 
Julle moet Christus se gesindheid vertoon: 
Hy kon goddelik in die hemel bly woon. 
Hy het as slaaf aan die mens gelyk geword, 
en deur die kruis verneder tot in die dood! (Fil 2:5-8). 
 

Die lewens wedloop (Fil 3). 
 
Ek beskou my bates as waardeloos op aarde. 
Om Christus te ken oortref alles in waarde. 
Ek los alles om Christus as bate te kry: 
Deur in Hom te glo, spreek Hy my vry! (Fil 3:7-9). 
 
Ek maak my los van agter se verloor, 
en strek my uit na die wenstreep voor, 
sodat ek die hemels prys kan behaal, 
waartoe God my geroep het en kom haal! (Fil 3:13-14). 

Blydskap en vrede wat alle verstand te bowe gaan (Fil 4). 
 
Wees altyd bly, 
ja, bly in die Heer. 
Die Here is naby. 
Bid wat jy begeer.  
Wees nie besorg, 
smeek by jou Borg. (Fil 4:4-6) 
 
Die vrede van God wat verstand te bowe gaan, 
sal oor jou hart en gedagtes wag bly staan. (Fil 4:7) 
 
Alles wat waar is, 
alles wat edel is, 
alles wat mooi is, 
alles wat prysbaar is, 
dit is wat in jou gedagtes moet wees. 
God is by jou met sy Vredesgees. (Fil 4:8). 

Lyding deur die gelowige se bril (Fil 1). 
 
Ja, hier in die tronk kry ek swaar, 
maar ek kon die evangelie verklaar. 
Die keiserlike wag is nou ook by die kerk 
en my broers is in hul vertroue gesterk! (Fil 1:12-14). 
 
Ek kan wel hier die doodstraf kry, 
maar ten spyte daarvan is ek bly: 
Want Christus is my lewenskuns 
en om te sterwe is vir my wins. (Fil 1:21-22) 
 
Jou lewe moet volgens die evangelie wees: 
Eensgesind, standvastig, onbevrees. 
Dis jou voorreg om in Sy diens te bly, 
en ook om ter wille van Christus te ly. (Fil 1:27-29). 



 

      

  

Memoriseerverse:  
Die geheimenis is Christus, en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. (Kol 2:3)  

Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie (Kol 3:2) 

Dag Dag se brood 

Ma Kol 1:1-14 
Di Kol 1:15-29 
Wo Kol 2 
Do Kol 3:1-17 
Vry Kol 3:15-4:18 
Sat Ps 104 
Son Ps 8 

 

Wat Jesus vir ons gedoen het (Kol 1-2) Wat Jesus deur ons doen (Kol 3-4) 

Rome, 60-61 nC 

Leerstellige waarhede Toepassing van die leerstellings 

1:1 Inleiding 1:15 Jesus oortref alles! 2:4 Vryheid in Jesus  3:1 Saam met Jesus!  3:5 Wat Jesus deur jou doen 4:7 Slot 
 

Kolossense Jesus oortref alles! 

 

Die eerste gedeelte van die brief beskryf 
Christus (1:15-23 en 2:8 – 3:4.) 
Christus se alles oortreffende 
uitnemendheid word uitgebeeld: 
• Sy verhouding met God: Die Seun is 

die beeld van God (1:15) 
• Sy verhouding tot alles wat geskape 

is: Alles is deur Hom geskep (1:16-17) 
• Sy verhouding tot die kerk: Hy is die 

hoof van die liggaam (1:18) 
• Sy verlossingswerk: Vergewing van 

sonde en versoening (1:19-23) 
Hierdie uitnemendheid staan in kontras met 
die dwaalleer in Kolossense en moet 
verstaan word voordat die dwaalleer weerlê 
kon word. 

Tweelingbriewe: 

Daar is ‘n 
merkwaardige 

ooreenkoms tussen 
Kolossense en 

Efesiërs  

Hoofstuk 3 beskryf die drie temas van die boek en wys die 
verwantskap tussen hulle:  

Omdat die gelowige saam met Christus uit die dood 
opgestaan het (3:1-4)  moet hy die ou mens agterlaat en 
die nuwe opgeneem word (3:5-17) wat tot heiligheid in 
alle verhoudings lei (3:18-25). 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

In die laaste deel van die boek wys Paulus op die 
uitwerking van die vehouding met Christus op die 
gelowige se lewe.  ‘n Nuwe lewe en nuwe lewenswyse is 
‘n vereiste.  Hy lê veral klem op die verhoudings in die 
huisgesin.  Christus se hoofskap moet nie net in die 
Christen se geloofslewe sigbaar wees nie, maar ook in sy 
daaglikse lewe.  
 
Hy sluit af met die opdrag: Volhard in gebed! (Kol 4:2) 
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Die uitnemendheid van Christus (Kol 1) 
Deur die Seun sien ons God se beeld raak, 
God het deur Hom alles gemaak. 
Voor alles was Hy daar, 
en Hy hou alles bymekaar. (Kol 1:15-16) 
 
Hy is hoof van die liggaam, Sy kerk. 
Hy hou dit in stand deur Sy werk. 
Hy het eerste uit die dood opgestaan 
en so die weg na die heelal gebaan. (Kol 1:18) 
 
Versoening kom deur sy bloed,  
want Hy het vir ons sondes vergoed. 
Ja, deur Sy bloed aan die kruis 
kan ons in vrede woon is Sy huis! (Kol 1:20) 

Christus plus enige iets is dwaalleer (Kol 2). 
Die geheim is Christus en is jy is Sy kind. 
In Hom kan jy verborge skatte vind. (Kol 2:3) 
Jy moet jou lewe op Hom bou 
en in geloof op Hom vertrou. (Kol 2:6) 
 
Pasop dat niemand julle mislei: 
Christus plus iets anders is nie Hy. (Kol 2:8-19) 
Feeste is ‘n skaduwee van wat sou kom. 
Dit gaan eintlik alles net oor Hom. (Kol 2:16-17) 
As julle werklik Christus in julle het, 
vergeet van die godsdienstige wet. (Kol 2:20) 

Die lewe van ‘n nuwe mens (Kol 3 en 4). 
As jy in sy opstanding glo, 
strewe na die dinge daarbo. 
Vergeet die aardse dinge en pyn - 
jy gaan eendag saam met Hom verskyn. (Kol 3:1-3) 
 
Jy moet die sondige dinge wen (Kol 3:5) 
en meer en meer jou Skepper ken. (Kol 3:10) 
Jy is nou God se uitverkore kind, (Kol 3:12) 
laat liefde julle onderling bind. (Kol 3:14) 
 
Die boodskap vir Christus moet in jou bly, 
maar maak ook seker dat ander dit ook kry. 
Sing psalms en gesange tot God se eer 
en doen alles in die naam van die Heer. (Kol 3:16-17) 
 
Waak en volhard dankbaar in  gebed 
en bid dat Hy nog mense sal red. (Kol 4:2-3). 



 

 

 

 

  

I Tessalonisense Heiligheid in lig van die wederkoms 

Kyk terug: Refleksie op die Tessalonisense (1-3) Kyk vorentoe: Instruksies aan die Tessalonisense (4-5) 

Een van Paulus se heel eerste briewe. Hy skryf dit uit Korintiërs ongeveer 50-51 nC 
 

Die Tessalonisense 
is verslae oor die 
vervolging.  
Waarom sou die 
dinge met hulle 
gebeur – gee God 
dan nie vir hulle 
om nie?  Paulus 
skryf aan hulle om 
hulle te bemoedig 
en herinner hulle 
aan sy vervolging 
daar (1 Tess 2:1-2).  
Hy wys hulle ook 
daarop dat hy hulle 
vooraf gewaarsku 
het dat hulle 
vervolg sou word. 
(1 Tes 3:4).  
Beproewings is 
deel van God se 
plan vir sy kinders. 
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Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

Die heidense godsdiens wat hulle in die verlede 
aangehang het, het geen hoop vir lewe na die dood 
gehad nie – dit het duisternis en angs beteken. Van 
die Christene se geliefdes het gesterf sedert Paulus 
se besoek. Sou hulle hulle geliefdes ooit weer sien?  
Paulus gebruik die brief om hulle daarin te leer. Elke 
hoofstuk eindig met die wederkoms: 
 
I Tes 1:10 - Die gelowiges word opgeroep om die 
Seun uit die hemel te verwag. 
I Tes 2:19,20 - Die lesers sal Paulus se eer en 
blydskap wees wanneer hulle met die wederkoms 
voor die Here Jesus sal verskyn. 
I Tes 3:13 - Paulus se verlange is dat die Christene 
onberispelik en heilig voor God die Vader sal staan 
I Tes 4:13-18 - Die lewende en reeds gestorwe 
heiliges sal verenig word wanneer die Here uit die 
hemel sal neerdaal en dan sal hulle altyd by Hom 
wees. 
I Tes 5:23 - Paulus se gebed vir die gelowiges is dat 
God hulle so sal bewaar dat hulle onberispelik sal 
wees wanneer die Here Jesus weer kom. 

Behalwe die lering oor die 
wederkoms het Paulus ook ander 
sake in die brief aangeraak.  1.  
Hy beklemtoon die 
noodsaaklikheid van seksuele 
reinheid in (1 Tes 4:3-8). 
1. Dit is die wil van God dat julle 
heilig moet lewe.  Weerhou julle 
van onsedelikheid (1 Tes 4:3). 
2.  Hy beklemtoon ook die 
noodsaaklikheid van 
broederliefde.  Julle is self deur 
God geleer om mekaar lief te 
hê…Lê julle nog meer daarop 
toe. (1 Tes 4:9,10) 
3.  Verder het hy ook ander 
instruksies gegee oor hoe ‘n 
Christen moet lewe: 
Wees met almal geduldig (5:14) 
Sorg dat neimand ‘n ander mens 
kwaad vir kwaad vergeld nie 
(5:15) 
 

Dag Dag se  
brood 

Ma Hand 17 

Di I Tes 1 

Wo I Tes 2 
Do I Tes 3 
Vry I Tes 4 

Sat I Tes 5 

Son I Kor 15 
 

So sal Hy julle 
innerlik sterk 

maak dat julle 
onberispelik en 
heilig voor God 
ons Vader sal 

staan wanneer 
ons Here Jesus 
kom saam met 

al sy heilige 
engele. Amen. 

(I Tes 3:13) 
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Maar julle is mense van die lig 
met geen duisternis in sig. (I Tes 5:5) 
Wat Christus se verlossing vra, 
is dat jy geloof en liefde dra. (I Tes 5:8) 
 
Leef in vrede met mekaar. 
Moenie kwaad wil vergoed. 
Gee kleinmoediges moed. 
en help die swakkes daar. (I Tes 5:13-18). 
 
Bly ver weg, 
van alles sleg (I Tes 5:22) 
Julle moet nou dankbaar wees 
en weerstaan nie die Heilige Gees. (I Tes 5:19). 
 
Mag God se vrede julle raak 
en julle aan Hom toegewyd maak, 
dat julle onberispelik sal wees in Hom 
waneer Jesus Christus weer kom! (I Tes 5:23) 

‘n Heilige lewe in die lig van die wederkoms  

(I Tessalonisense oorsig) 
 
Die wil van God is dat jy heilig moet wees ( I Tes 4:3) 
anders verwerp jy God en die Heilige Gees. (I Tes 4:8) 
Ja, jy moet rustig lewe, 
met jou eie sake jou strewe. ( I Tes 4:11) 
 
Ek wil julle leer wat met ontslapenes gebeur, 
sodat julle nie sonder hoop sal treur. (I Tes 4:13) 
Jesus se sterwe kan jy net verstaan, 
as jy ook glo Hy het opgestaan. (I Tes 4:14) 
 
As julle die wederkoms trompette hoor, ( I Tes 4:16)  
is julle die ontslapenes glad nie voor. ( I Tes 4:15) 
Dié wat in Christus die dood kon ingaan 
sal eerste weer daaruit op kan staan. (I Tes 4:17) 
Die Here self sal uit die hemel daal 
en die lewendes en dooies kom haal. (I Tes 4:17) 
 
Onverwags kom die Here se dag 
Ja, soos ‘n dief in donker nag. (I Tes 5:2) 
As jy sê: “Alles is rustig en veilig nou”, 
wag daar pyne soos vir ‘n swanger vrou. (I Tes 5:3) 



 

 

 

 

  

II Tessalonisense Die dag van die Here 

Bemoediging in vervolging (1) Die dag van die Here (2) Vermaning in die kerk (3) 

Paulus skryf die brief uit Korintiërs ongeveer 51 nC 
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Sedert die skryf van die 
eerste brief het iemand 
die Christene in 
Tessalonika bekommerd 
gemaak oor “die dag van 
die Here”.  Hulle het 
waarskynlik die dag met 
beproewing, oordeel en 
verwoesting in verband 
gebring soos wat seker 
gedeeltes in die Ou 
Testament dit wel 
uitbeeld.  Lees maar net 
Joël 1:15-2:11; Obadja 
1:15,16 en Sagaria 14:1-8, 
Sefanja 1:14-15).   
 
Die mense van 
Tessalonika wou van 
Paulus weet of die 
smartvolle dae van groot 
verdrukking hulle sou tref. 

Derdens wys Paulus hulle daarop dat God 
in beheer is van alles.  Hy is besig om sy 
raadsplan uit te voer en sy kinders word 
veilig in sy hand gehou (2 Tes 2:13-14 lees 
ook 2 Tes 1:11-12).  Hy het dit ook 
uitgewys in sy eerste brief (1 Tess 5:9-10, 
23-24). 
 
In die vierde plek, stel Paulus hulle gerus 
dat die wederkoms nie net met oordeel 
gepaard sal gaan nie, maar ook met seën.  
Die Ou Testamentiese profete het ook 
hiervan voorspel (Joël 2:28-32; Miga 4:1-5; 
Sefanja 3:9-20, Mal 4:2-3).  Paulus bevestig 
dat hulle by die Here sal wees en sal deel 
in sy oorwinning oor sy vyande. 
Skynbaar het sommige Christene so onder 
die indruk van “die dag van die Here” 
gekom dat hulle opgehou het om te werk 
en net gewag het op die wederkoms.  
Paulus vermaan hulle ernstig tot 
waaksaamheid en eerlike arbeid. 

Dag Lees 

Ma Joël 1:15-2:11, 
Joël 2:28-32 

Di Sag 14:1-8  

Wo Sef 1:14-15, 
Sef 3:9-20 

Do II Tes 1 
Vry II Tes 2 

Sat II Tes 3 

Son Op 19:11-21 

 

Mag die Here julle 
gedagtes rig op 

die liefde van God 
en die volharding 

van Christus!  
(2 Tes 3:5) 

Paulus wys hulle daarop 
dat seker dinge eers moet 
gebeur voor God se 
oordeel vervul sal word.  
Daar sal eers ‘n versaking 
van die ware godsdiens 
wees en die wettelose 
mens sal sy verskyning 
maak (2 Tim 2:3).  Die een 
wat die wettelose teëhou 
moet eers uit die weg wees 
(2 Tim 2:6-7).  Ons sien dit 
ook in Openbaring (Op 
19:11-21).  
 
In die tweede plek vermaan 
Paulus die gelowiges om 
waaksaam en standvastig 
te wees sodat hulle enige 
krisis die hoof kan bied (2 
Tes 2:15 hy dit ook genoem 
in 1 Tess 5:4-8). 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 
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Die dag van die Here. (II Tessalonisense). 
 
Hoe julle geloof en volharding nou lyk,  
onder al die vervolging wat julle moet verduur,  
is alles 'n bewys van God se oordeelsuur,  
Ja, Hy het julle geskik geag het vir sy koninkryk. (II Tes 1:4-5) 
 
Nee, die dag van die Here is nog nie hier: 
Die wettelose mens moet eers verskyn. 
Hy is bestem vir die verderf en pyn, 
maar hy sal voorgee hy is van God gestuur. (II Tes 2:1-4) 
 
Maar wanneer die Here Jesus kom,  
verdelg Hy hom met ‘n asemteug. 
Net sy glans sal hom wegveeg! (II Tes 2:8)  
Elke mond sal dan verstom. (Hand 13:41) 
 
Die wettelose mens: ‘n magsvertoon. (II Tes 2:9) 
Hy mislei die ongelowiges daarmee. (II Tes 2:10) 
God het hulle aan die dwaling oorgegee, (II Tes 2:11) 
Sy oordeel is daarom hulle loon. (II Tes 2:12) 
 
Die Here se liefde werk nou so: 
Julle uitverkiesing is die groot wonder, 
julle is deur die Gees vir Hom afgesonder 
deurdat julle die waarheid glo. (II Tes 2:13) 



 

 

 

 

  

I Timoteus Leierskapshandleiding 

Waarskuwing teen 
valse leer (1) 

Riglyne vir aanbidding 
(2-3) 

Verdediging teen valse leer 
(4) 

Verpligtinge teenoor 
ander (5) 

Motiewe in die bediening 
(6) 

Paulus skryf die brief uit Masedonië tussen 62-63nC aan Timoteus, sy opvolger 
 

Die drie boeke I en II Timoteus en Titus vorm die pastorale boeke. Dis boeke geskryf deur Paulus aan die 
einde van sy lewe om die volgende geslag leiers, Timoteus en Titus, toe te rus om by hom oor te neem. Ons 
leer dus baie oor die organisasie van die gemeentelike lewe en die pligte van die  leiers van die gemeente. 

Paulus benadruk twee 
aspekte van Timoteus se 
verantwoordelikhede in 
die brief: 
1.  Timoteus as 
persooon, as dienskneg 
voor God, het sekere 
verantwoordelikhede as 
voorbeeld vir die 
gemeente (1:3-7; 18-20; 
4:6-16 en 5:1). 
2.  Timoteus se 
ampspligte – die 
onderrigting, 
organisasie en 
administrasie van die 
gemeente (hoofstuk 
2,3,4 en 6:1-10) 
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Dag Lees 

Ma Hand 16:1-3, 
Fil 2:19-20 

Di I Tim 1 

Wo I Tim 2 
Do I Tim 3 
Vry I Tim 4 

Sat I Tim 5 

Son I Tim 6 

 

Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

15Ingeval my koms 
vertraag word, sal jy 
dus weet hoe iemand 

hom moet gedra in 
die huisgesin van 

God, dit is die 
gemeente van die 
lewende God. Die 

gemeente is die draer 
en beskermer van die 
waarheid (I Tim 3:15) 

Hoofstuk 1: Paulus waarsku teen dwaalleër.  Die ideale gemeente staan 
dwalleër teen met gesonde leer en kennis van die waarheid – die evangelie van 
God.  (1 Tim 1:15 Lees ook 2:3-5; 4:3).  
Hoofstuk 2: Die ideale gemeente word deur ‘n gesonde gebedslewe 
gekenmerk.  Pligte van mans en vrouens in die gemeente word bespreek.  Hy 
beklemtoon dat wanneer daar gebid en gedien word, dit gaan oor die 
gesindheid van die mens se hart.  (1 Tim 2:1,2). 
Hoofstuk 3: Die ideale gemeente word deur goeie organisasie gekenmerk.  Die 
vereistes waaraan ouderlinge en diakens moet voldoen word opgenoem.  Die 
vereistes het te doen met die morele en geestelike lewe van die persoon.  
Hierdie eienskappe het niks met aardse sukses te doen nie, maar het alles te 
doen met hoe die persoon met God wandel. Die ideale gemeente is ook ‘n 
draer en beskermer van die waarheid (1 Tim 3:15,16). 
Hoofstukke 4-6: Die ideale gemeente word deur behoorlike administrasie 
gekenmerk.  Versorging van weduwees word hier sterk beklemtoon.  Die 
gemeente is verantwoordelik vir weduwees wat geen naasbestaandes het nie.  
Jong weduwees moet weer trou. Die pligte van ouderlinge, slawe en die wat die 
gemeente onderrig word ook bespreek.    
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Die gesonde leer is nie die hou van die gebod, 
maar die evangelie van die heerlikheid van God. (I Tim 1:11) 
Ons wat die blye boodskap van Christus het, 
vir ons is liefde die vervulling van die wet.  
     (I Tim 1:5,1953; Rom 13:10). 
 
Regverdigmaking (vryspraak) deur geloof alleen, 
Heiligmaking deur die Gees se werk heen, 
lei tot 'n lewe volgens die liefdesgebod. 
Ja, dis die evangelie van die heerlikheid van God! 
 
Ek was die grootste sondaar, weet jul mos, 
maar Jesus het gekom om sonde te verlos. 
Sien sy verdraagsaamheid en genade vir my 
en weet deur geloof kan jy ook die ewige lewe kry!  
       (I Tim 1:15-16) 
 
Aan Hom wat die ewige Koning is, 
wat onverganklik in Sy woning is, 
kom toe die eer en heerlikheid, 
tot in alle ewigheid! (I Tim 1:17) 

Die evangelie van die heerlikheid van God 
 
Van Paulus, wat Jesus sy Verlosser loof, 
aan Timoteus, my eie kind in die geloof . 
Genade, barmhartigheid en vrede  
van God die Vader en Christus Jesus, die rede. (I Tim 1:1-2) 
 
Daar is mense wat vals leerstellings versprei, 
daarom wil ek hê dat jy daar moet bly. 
Hulle bring net onnodige twis gesprekke mee 
eerder as vorming wat God deur geloof gee. (I Tim 1:3-4) 
 
Hierdie opdrag van my se doel 
is dat ware liefde oor sal spoel. 
So word deur 'n rein hart en goeie gewete 
en 'n opregte geloof, die sinlose stryd vergete. (I Tim 1:5-6) 
 
Hierdie mense is leermeesters van die wet, 
maar vergeet dat dit liefde ten doel het! (I Tim 1:7) 
 
Ons weet die wet is goed en puik 
maar net as ons dit "wettig" gebruik: 
Dis nie vir die wetsgehoorame gegee, 
maar mens meet goddeloosheid daarmee. (I Tim 1:8-10) 



 

 

 

 

  

II Timoteus Volharding in bediening 

Volharding in huidige beproewings Volharding in toekomstige beproewings 

Krag van die Evangelie (1) Volharding in die Evangelie (2) Beskermer van die Evangelie (3) Aankondiging van die Evangelie (4) 

Paulus skryf die brief vanuit die tronk in Rome in 67nC aan Timoteus, sy opvolger 
 

Paulus gee verskeie laaste, persoonlike aansporings, bemoedinging en raad aan Timoteus.  Hy moedig hom 
aan om vas te staan in die krag van die evangelie.  Hy moet ook in ander voortbring wat hy in Christus 
ontvang het. 
 

Paulus lys die 
sleutels tot ‘n 
volhoubare 
bediening in 
hoofstuk 2: 
:1,2 ‘n vrugbare, 
groeiende bediening 
deur bekwame 
mense 
:3-13 ‘n aanhou en 
uithou 
(volhardende) 
bediening 
:14-18 ‘n studerende 
bediening 
:19-26 ‘n heilige 
bediening 
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16Die hele Skrif is deur 
God geïnspireer en het 
groot waarde om in die 
waarheid te onderrig, 

dwaling te bestry, 
verkeerdhede reg te stel 
en 'n regte lewenswyse 
te kweek, 17sodat die 
man wat in diens van 
God staan, volkome 

voorberei en toegerus 
sal wees vir elke goeie 
werk. (II Tim 3:16-17) 

Sewe metafore beskryf die gelowige: 

2:1,2 ‘n Seun Hy moet sterk en getrou wees 

2:3,4 ‘n Soldaat ’n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder 

tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van 

die gewone lewe nie.  (2 Tim 2:3) 

2:5 ‘n Atleet Hy moet volgens die reëls meeding 

2:6 ‘n Boer Hy moet hard werk en behoort ‘n eerste deel van 

die oes te kry 

2:15 ‘n Arbeider Hy moet hom tot beskikking van God stel en die 

waarheid suiwer verkondig 

2:21 ‘n Voorwerp in 

die huis van God 

Hy moet bruikbaar wees, voorberei vir die Eienaar 

se gebruik 

2:24,25 ‘n Dienaar Hy moet vriendelik en bekwaam wees 
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  Blaas die vuur aan 
 
Die genadegawe se vuur moet in jou wees, 
met krag, liefde en selfbeheersing deur die Gees, 
Blaas aanhoudend hierdie vuur aan! 
Jy moet weer die genadegawe verstaan: ( II Tim 1:6-7) 
 
Moenie dat skaamte jou laat sondig 
om nie die Here se boodskap te verkondig. 
Skaam jou ook nie vir my 
wat vir die evangelie in die tronk moet ly, 
maar dra jou deel van die ontbering 
vir die evangelie se lering. (II Tim 1:8) 
 
Jy kan dit doen met die krag wat God gee. 
Vat Sy Woorde en blaas die vlam daarmee! (II Tim 1:8) 
 
Hy het ons geroep en gered 
sodat ons toegewydheid het. 
Nie op grond van ons dade, 
maar op sy besluit uit genade! 
Hy het dit van ewigheid af bedenk 
en in Christus Jesus aan ons geskenk. (II Tim 1:9) 
 
Hierdie genade is aan ons geopenbaar 
Deur die koms van ons ons Middelaar: 
Hy het die mag van die dood gebreek 
Nou kan ons die onverganklike lewe preek! (II Tim 1:10-11) 

Die Woord (II Timoteus oorsig) 
 
Die evangelie van onverganklike lewe is waar: 
Dié genade is nou aan ons geopenbaar. (II Tim 1:10) 
Volg in geloof en liefde die Woord wat jy lees. 
Bewaar dit deur die inwoning van die Gees ( II Tim 1:13-14). 
 
Bly by wat jy geleer en en wat jy vas glo - 
dít is wat jou lei tot verlossing van bo. (II Tim 3:14,15)   
 
Die hele Skrif is deur God geïnspireer  
om in die waarheid te onderrig en leer, 
dwaling te bestry en verkeerdhede uit te roei 
en so in 'n regte lewenswyse te groei, 
sodat die man wat in diens van God staan, 
toegerus is vir sy goeie werksloopbaan.  (II Tim 3:16,17) 
 
Verkondig die woord; moenie ophou daarmee 
bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee.  (II Tim 4:2) 
 
Die goeie wedloop het verstryk:  
Ek het die wenstreep bereik.  
Ek het gelowig end-uit gestry.  
Nou wag die oorwinnaarskroon vir my:  
 
Die lewe by God is my prys.  
Ja, die regverdige Regter en Heer, 
kom werklik eendag weer  
en kom haal ook jou na Sy huis! (II Tim 4:7-8). 



 

 

 

 

  

Titus Suiwerheid van die gesonde leer 

Bewaar die goeie leer Doen die goeie leer 

Stel ouderlinge aan (1:1-10) Bestraf valse leeraars (1:11-20) Preek die gesonde leer (2) Vloei oor in goeie werke (4) 

Paulus skryf die brief waarskynlik uit Korinthe aan Titus in Kreta in ongeveer 64nC 
 

Net soos Timoteus het Paulus waarskynlik ook vir Titus tot die geloof gelei.  Hy was ‘n Griek en het 
waarskynlik van Antiogië in Sirië gekom.  Hy het Paulus vergesel om hulle bediening met die kerkleiers te 
bespreek (Gal 2:1-3). Hy is nie gedwing om hom te laat besny nie (Gal 2:16). 

Die vernaamste probleem in Kreta 
was dwaalleër wat hoofsaaklik 
ontstaan het uit bekeerde Jode.  
Daar was strydvrae oor 
geslagsregisters en getwis en gestry 
oor die wet van Moses (1:10, 14 en 
3:9).  Die Kretensers se lewens was 
op lae morele peil (1:12-13) en party 
het ‘n onverskillige houding gehad 
(2:2-3, 10 en 3:2).   
Hy het beklemtoon dat die Woord 
van God die grondslag van die 
Christelike lewe vorm (1:3; 2:5, 10) 
en beklemtoon die gesonde leer (1:9; 
2:7,10).  Paulus moedig hom aan om 
ouderlinge aan ste stel om die goeie 
leer te bewaar. 
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Dit is 'n betroubare 
woord. Daarom wil 

ek hê dat jy van 
hierdie dinge met 

groot nadruk moet 
getuig, sodat dié 
wat tot geloof in 
God gekom het, 

hulle op goeie werk 
kan toelê, werk wat 
goed en nuttig is vir 
die mense. (Tit 3:8) 

In 2:2-10 verduidelik Paulus aan 
Titus sy rol teenoor verskillende 
groepe mense in die gemeente 
(ouer mans, ouer vroue, jong 
vroue, jong manne en slawe). Die 
kennis van God moet die mense so 
verander dat hulle deur hulle lewe 
die aansien van die leer van die 
Verlosser verhoog.  Hierdie leer 
van die verlossing is die sentrale 
gedagte in 2:11-14 en 3:4-7.  Die 
genade bring nie slegs verlossing 
nie, maar onderrig ook die 
gelowige en wek die verwagting 
van die wederkoms van Christus.  
Die gevolg is ‘n verandering in die 
lewe van die verloste persoon.   

Die optrede van gelowiges 
moet anders wees as 
gewone burgers.  Hoofstuk 
3:4-7 is ‘n bondige 
opsomming van die leer van 
verlossing (lees dit gerus 
weer). Goeie werke is egter 
‘n resultaat van die 
verlossing.  Dit word drie 
keer in die boek beklemtoon 
(1:16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14). 
Die leer van die Godheid 
kom ook sterk na vore in die 
boek: God die Vader (1:1-4; 
2:10 en 3:4), God die Seun 
(1:4; 2:13 en 3:6) en God die 
Heilige Gees (3:5). 
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Maar vir die ongelowiges is niks rein. 
Hulle gewete is besoedel en vol pyn. 
Hulle gee voor dat hulle God ken, 
maar jy kan dit nie in hulle werk herken. (Titus 1:15,16). 
 
Onderwerp jou aan die owerheid se gesag (Titus 3:1) 
(al laat hulle jou in ons land jou soms lag…) 
Moenie bly rusie soek en kwaad praat, 
doen eerder ‘n bedagsame daad. (Titus 3:2). 
 
Jy moet hierdie dinge met nadruk getuig 
en jou voor die betroubare Woord neerbuig. 
Ja, dit is wat ek vir die gelowiges wens: 
Dat hulle werk goed en nuttige is vir die mens. (Titus 3:7). 

Titus oorsig: Die Evangelie en sy gevolg. 
 
Jy moet God se genade besing: 
Dít is wat die verlossing bring. (Titus 2:11) 
Ja, onthou selfs in jou pyn: 
God het in liefde vir mense verskyn. (Titus 3:4) 
 
Ons het nie iets vir die vryspraak gedoen. 
Nee, op grond van Sý ontferming is ons versoen. (Titus 3:5a) 
Hy het Homself vir ons as offer gegee  
en dit bring die sonde vergifnis mee. (Titus 2:14). 
 
Deur die Heilige Gees gewas en weer gebore, 
het ons nou ‘n nuwe lewe en is nie verlore! (Titus 3:5b) 
Ja, die Heilige Gees staan ons by 
om die ewige lewe te verkry. (Titus 3:6,7) 
 
Dié Woord het aan alle mense verskyn  
en jou daardeur met God versoen. 
Dit bring jou dade so in lyn (Titus 2:11) 
dat jy ywerig goeie dade wil doen. (Titus 2:14). 



 

 

 

 

  

So gaan dit 
ook met die 

geloof: as dit 
nie tot dade 

oorgaan nie, is 
dit sonder 

meer dood. 
 (Jak 2:17). 

Jakobus Glo én doen 

 

  

Paulus verduidelik 

dit so: 

Abraham is 

vrygespreek 

omdat hy glo. 

(Rom 4:13) 

Dis asof Jakobus 

anders praat: 

‘n Mens word 

vrygespreek op 

grond van sy daad. 

(Jak 2:23-24). 

 

Wat help dit as 

iemand beweer hy 

glo, 

maar sy dade lyk 

glad nie so? (Jak 

2:14) 

Geloof wat nie tot 

Die toets van geloof  
(1:1-18) 

Geloof sonder werke is dood 
(1:19-2:26) 

Die lewe van ‘n gelowige wat doen 
(3:1-5:12) 

Die gebed van ‘n gelowige  
(5:13-5:20) 

Jakobus, die broer van Jesus. Hy skrif sy brief in die middel 40’s nC vir Joodse gelowiges 
 

Jakobus begin sy brief met woorde 
wat mens amper nie kan glo nie: 
“My broers, julle moet baie bly 
wees wanneer allerlei beproewings 
oor julle kom.”(Jak 1:2)  Dan sien 
ons egter die rede: beproewings is 
om die mens in staat te stel om in 
die geloof te volhard en tot volle 
geestelike rypheid te kom (Jak 
1:3,4).  Die belonging om die toets 
te deurstaan is groot (Jak 1:12). 
Versoekings kom nie van God af nie 
(Jak 1:3). Nee, die stappe van sonde 
is: Maar 'n mens word verlei deur sy 
eie begeertes wat hom aanlok en 
saamsleep.  Daarna, as die 
begeertes bevrug geraak het, bring 
dit die sonde voort; en as die sonde 
ryp geword het, loop dit uit op die 
dood. (Jak 1:14,15). 
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Jakobus lê baie klem daarop dat ‘n 
lewende geloof vrugte dra.  “Glo” 
en “doen” gaan saam (2:14-26).  
Dié gedeelte in Jakobus, kan met 
die eerste lees lyk asof dit reg in 
kontras staan met Romeine wat 
beklemtoon ons word net deur 
geloof gered. Volgens Romeine het 
God geweet dat Abraham se geloof 
eg is omdat Hy sy gedagtes geken 
het terwyl in Jakobus die mense 
eers die egtheid van Abraham se 
geloof besef het toe sy goeie dade 
dit bewys het.   
Paulus bind hierdie twee 
geloofsbeginsels saam: geloof moet 
tot goeie dade oorgaan:  “In 
Christus Jesus is dit nie van belang 
of jy besny is of nie. Al wat van 
belang is, is geloof wat deur die 
liefde tot dade oorgaan.” (Gal 5:6) 

Hoofstukke 3 tot 5 gee die 
toepassing van die beginsels 
op ‘n baie praktiese manier.  
Hoofstuk 3 beklemtoon dat 
die tong moet beheers word.  
Die wêreldse se begeertes en 
rykdom belemmer die 
geloofsgroei (4:1-6).  Rykdom 
kan lei tot eie trots en selfsug 
(5:1-6).  Nederigheid voor die 
Here is die antwoord vir die 
Christen – dit sal ook sy 
gesindheid teenoor ander 
verander (4:7-12).  Wenke van 
Jakobus in jou tye van 
swaarkry – lees Bybel (Jak 
1:23) , doen wat daar staan en 
bid (Jak 5:13)…die gebed van 
die gelowige het ‘n kragtige 
uitwerking (Jak 5:17). 
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Jou doen wys jy is versoen 
 
Hier volg voorbeelde van doen 
wat sal wys jy is met God versoen: 
 
Moenie volgens die uiterlike keur: 
As ‘n man met deftige klere arriveer 
en ‘n arm man kom met ou klere aan, 
hoe besluit jy waar jy gaan staan? (Jak 2:1-3) 
 
As ‘n broer of suster honger ly, 
maar jy gee nie wat hulle moet kry 
en wens dat dit met hul goed gaan, 
wat op aarde help dit dan? (Jak 2:15,16) 
 
Die tong is soos die roer in die stuurman se hand, 
Ja, ‘n klein vuurtjie wat die bos laat brand! 
Die mens kan die tonge nie tem, 
lof en vloek kom van dieselfde stem… (Jak 2:3-11) 
 
Die rusies kom van wat jy selfsugtig begeer. 
As jy dit nie kry, sal tot moord nie keer… 
Selfs jou gebede is op jou begeertes gerig - 
so draai jy op God jou rug! (Jak 4:1-4) 
 
Moenie jou broer veroordeel 
Ja, jy wat regter-regter speel. 
Moenie van mekaar kwaad praat - 
dis wat die ware Regter haat. (Jak 4:10-12) 
 

Rykaard wat die werker se loon terughou, 
ja, jy wat na hartelus smul en partytjie hou: 
Op aarde lewe jy in weelde en oordaad - 
Ek sal met mot en roes niks vir jou agterlaat. (Jak 4:1-6) 
‘n Gelowige wat arm is moet hom verheug, 
as God om aansien vir sy deug (Jak 1:9) 
 
‘n Laaste wenk wat jy nie moet vergeet, 
gaan oor die aflê van ‘n eed: 
As julle “ja” sê, moet dit “ja” bly 
en jou “nee”: bly staan daarby!  (Jak 5:12) 
 
Geduldig bly die boer op sy oes wag, 
so moet jy ook doen tot op die dag 
wat die Here sy oes kom haal. 
Tot dan vertel jou dade Sy verhaal. (Jak 5:7) 
 
As jy swaarkry moet jy gebede bring. 
As jy opgeruimd is, moet jy lofliedere sing. (Jak 5:14) 
As iemand anders met ‘n siekte ly, 
bid vir hom en gee salfolie by. (Jak 5:15). 
 
Bely julle sondes teenoor mekaar - 
die gelowige gebed werk kragtig daar. (Jak 5:17) 
Elia het ernstig gebid vir die land se reën 
en God het die aarde met ‘n oes geseën. (Jak 5:18) 
 
So wat jy hierin moet verstaan: 
Geloof moet in liefde tot dade gaan! (Gal 5:6). 
Kon mens in vandag se doen 
sien jý is met God versoen? 



 

 

 

 

  

Wees liewer bly hoe 
meer julle in die 

lyding van Christus 
deel, want dan sal 

julle ook oorloop van 
vreugde by sy 
wederkoms in 
heerlikheid..  
(I Pet 4:13). 

I Petrus Heiligheid en lyding 

Die soewereine God (1:1-12) Heilgmaking van die gelowige (1:13-3:12) Lyding van die gelowige (3:13-5:14) 

Geskryf deur Petrus of uit Rome of uit Babilon, ongeveer 63-64nC. 
 

Paulus skryf aan gelowiges wat 
as vreemdelinge afgesonder is 
om heilig te lewe.  
In die eerste verse dien ons die 
Drie-eenheid kies en verlos die 
sondaars, en verenig hulle met 
Christus so dat hulle in 
gehoorsaamheid aan Hom kan 
leef deur die Gees. 
Drie redes vir lof aan God: 
1. God, die Vader het ons die 
wedergeboorte geskenk 
2. Daarom het ons nou ‘n 
lewende hoop  
3. Dat God se soewereine krag 
ons bewaar deur die geloof tot 
saligheid 
 
3. Dat God se soewereine krag 
ons bewaar deur die geloof tot 
saligheid 
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In 1:17 kry ons die opdrag: Wees 
heilig, want Ek is heilig. Hierdie 
gedeelte roep ons op om heilig 
te lewe – die kern rede: Julle is 
losgekoop! 
1. Julle kan heilig leef, want julle 
is weergebore.  
2. Groei in heiligheid gebeur 
deur suiwer geestelike melk te 
drink.  
3. As uitverkore heiliges, 
verkondig Jesus se voortreflike 
verlossingsdade. 
Dan volg daar voorbeelde van 
hoe om Christus se voorbeeld te 
volg in jou hantering van gesag, 
in die huwelik en beledigings. 
 
 
 

Van 3:13 af verduidelik Petrus 
hoe om lyding te hanteer. Jy 
kan veral drie dinge leer: 
1. Swaakry is ’n proses van 
heiligmaking om jou gereed te 
maak vir die wederkoms, 
daarom kan ons kan bly wees 
in lyding want jy gaan oorloop 
van vreugde met die 
wederkoms. 
2. Jy is geseënd as jy swaakry 
ter wille van God se eer, want 
dit is ’n bewys dat die Gees in 
jou werk. 
3. Dis ’n voorreg om te ly, want 
jy kan getuig oor die hoop wat 
in jou leef tot eer van God. 
 

Petrus skryf die boek om sy lesers van heiligmaking en die eise van swaarkry te leer. Daarom is dit nodig 
dat hy eers vir hulle God se soewereine krag en versekering van die toekoms wys waarin hierdie twee 
sake gewortel is. Daarna wys hy hoe lyding tot groter heiligmaking lei. 
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Die soewereine God (I Pet 1:1-12) 
 
Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. 
aan uitverkore vreemdelinge wat reg oor die wêreld is. (I Pet 1:1) 
Soos God die Vader dit vooraf bestem het (wat ‘n wonder!) 
het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder 
om aan Hom gehoorsaam te wees (met alles wat jy is!) 
en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. (I Pet 1:2a) 
Vir julle is my opregte bede: 
‘n Oorvloed van genade en vrede! (I Pet 1:2b) 
 
Aan God, die Vader van ons Heer. 
Jesus Christus, kom toe al die eer! 
In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe gegee 
deur die opstanding van Jesus Christus bring hy dit mee. ( I Pet 1:3) 
 
Hierin is ons lewende hoop nou: 
‘n Onverwelklike erfenis 
wat onverganklik en onbesmet is. 
Dít word in die hemel vir julle in bewaring gehou (I Pet 1:4) 
 
En omdat julle glo, weet julle ook nou: 
Aan die einde van die tyd word geopenbaar 
die saligheid wat vir julle wag daar. 
Tot dan word julle deur die krag van God in bewaring gehou  
(I Pet 1:5) 
 
Weet in al jou swaarkry en pyn, 
God is en bly soewerein. 
Dit sal lei tot ‘n meer heilige lewe 
een waarin jy alle eer aan God gewe. 
 
 

Wees bly as jy ly tot God se eer 

Selfs as julle ly omdat julle jul by God se wil hou 
moet julle dit as ‘n eer en voorreg beskou. 
Moenie bang wees vir mense wat julle afskrik en verskeur, 
laat julle harte vol wees van heilige eerbied vir die Heer!  
(I Pet 3:13-15) 
 
Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gewe 
vir die wat vra oor die hoop wat in jou lewe, 
maar gee die antwoord in beskeidenheid weer 
in eerbied tot God, jou Vader en Heer. ( I Pet 3:15-16) 
 
Dis genade om onverdiend te ly, 
ja, ‘n voorreg om só vir Hom te stry. (I Pet 2:19-20, I Pet 3:14,17) 
Die profete het verkondig dat jul genade sou kry 
en deur die Gees geprofeteer dat Christus sou ly. (I Pet 1:10-11) 
 
Christus het een maal vir die sonde gely 
dat skuldiges vryspraak kon kry. 
Deur mense is hy dood gemaak, 
maar deur die Gees weer ontwaak. (I Pet 3:18) 
 
Geseënd is julle wanneer julle beledig is 
ter wille van die Naam van Jesus Christus. 
Dis ‘n bewys dat die Gees op julle bly, 
die Gees wat alle heerlikheid verkry. (I Pet 4:14) 
 
Hy sal julle, na julle 'n kort tydjie gely het,  
self weer oprig en julle moed laat kry.  
Hy sal julle sterk en standvastig maak in die stryd. 
Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid! (I Pet 5:11 
 



 

 

 

 

  

9Die Here stel nie 
die vervulling van sy 

belofte uit nie, al 
dink party mense so. 
Nee, Hy is geduldig 
met julle, omdat Hy 

nie wil hê dat 
iemand verlore gaan 

nie (II Pet 3:9) 

II Petrus Dwaalleer en kennis 

Kennis en geloofsgroei 
(2 Pet 1:1-11). 

Kennis en die Woord van God 
(2 Pet 1:12-21) 

Kennis en dwaalleer 
(2 Pet 2:1-22). 

Kennis en die wederkoms van 
Christus (2 Pet 3:1-18). 

Geskryf deur Petrus of uit Rome, ongeveer 64-66nC. 
 

God het vir jou 
geestelike behoeftes 
voorsiening gemaak 
(1:3).   Omdat jy 
alles van Hom 
ontvang het wat jy 
nodig het (1:3-4) 
moet jou geloof 
groei. Jy moet 
daarom met ywer 
en vrug Jesus 
Christus beter leer 
ken (1:8).  
Uiteindelik lei dit tot 
‘n feestelike toegang 
tot die ewige 
koninkryk (1:15,16). 
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Die Woord van God het 
deur die Heilige Gees 
voortgekom.  Dit het gesag, 
want dit is van Goddelike 
oorsprong.  Dit het gesag, 
want dit is van Goddelike 
oorsprong:  Dít veral moet 
julle weet: geen profesie in 
die Skrif kan op grond van 
eie insig reg uitgelê word 
nie, want geen profesie is 
ooit deur die wil van ’n 
mens voortgebring nie. 
Nee, deur die Heilige Gees 
meegevoer, het mense die 
woord wat van God kom, 
verkondig. (2 Pet 1:20,21). 
 
 
 

Dwaalleeraars se weg 
sal lei tot die verderf 
(2:1). luister na die 
dringende 
waarskuwing:  Mense 
wat van die 
besmettinge van die 
wêreld vrygekom het 
deurdat hulle ons 
Here en Verlosser, 
Jesus Christus, leer 
ken het, en wat weer 
daarin vasgevang en 
daardeur oorweldig 
word, is aan die einde 
slegter daaraan toe as 
aan die begin. (2:20). 

Die sleutelwoord van die sendbrief is “kennis” en kom twaalf keer in die kort boek voor (1:2,3,5,6,8,16,20; 
2:20,21;3:3,17,18).  Die kennis van die waarheid is die sleutel tot die bestryding van dwalleer.  Die leer 
van die Woord van God moet suiwer gehou word en as maatstaf dien vir hoe die Christen moet  lewe. 

God sal deur die 
wederkoms van 
Christus sy naam en 
sy doel gestand 
doen.  Die dag van 
die Here sal ‘n dag 
van oordeel wees vir 
die wat met die 
wederkoms die spot 
dryf.  Dit is slegs 
weens God se 
geduld en God se 
begeerte dat 
niemand verlore sal 
gaan nie, dat die 
oordeelsdag nog nie 
gekom het nie. 
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Geloofsgroei (II Petrus 1:1-11). 
 
Sy krag het ons alles gegee om te wen. 
Dié gawes kom deurdat ons Hom ken. 
Daardeur kan ons die verderf ontvlug 
en kry ons die Goddelike natuur terug. (II Pet 1:3,4) 
 
Daarom, werp alles in die stryd 
om jou geloof te verryk met deugsaamheid. 
Ook met kennis en selfbeersing, 
dan selfbeheersing met volharding 
en volharding met godsvrug. 
daarna bring dit dan liefde terug. (II Pet 1:5-7) 
 
As julle dit alles besit en dit word meer, 
sal julle met ywer en vrug van Jesus leer. 
Iemand wat dit nie sy eie maak is kort van sig: 
Hy vergeet dat hy van sonde gereinig is… (II Pet 1:8-9) 
 
Probeer daarom met jou lewe bewys: 
God het jou verkies en geroep na Sy huis 
waar jy feestelike toegang sal kry 
en in Christus se koninkryk sal bly. (II Pet 1:10-11) 
 
Pasop vir dwaalleer – Hy kom weer! (II Pet 2 en 3) 
   
Pasop vir die vals profeet, 
wat maak asof hulle alles weet. 
Hulle bring verderflike dwaalleer 
en so verloën hulle die Heer (II Pet 2:1) 
 

 
Die Here weet om dié wat Hom dien 
Met hul beporoewings deur te sien, 
maar die oordeelsdag se kaf 
is die goddeloses se straf. (II Pet 2:9) 
 
Hulle verlustig hulle om partytjie te hou. 
Hulle praat lasterlik en is ontrou. 
As jy saam met hulle begin eet, 
gaan hulle jou verlei, moet jy weet! (II pet 2:12-14,18,19) 
 
In die laaste dae sal mense verskyn 
en hulle sal spottend sê van Hom: 
Hy sal nie weer hierheen kom, 
ons voorgeslagte het dan al verdwyn… (II Pet 3:4) 
 
God het deur Sy woord die water laat ontstaan 
en deur water het hy dit ook laat vergaan. 
Maar die hemel en aarde is bestem vir vuur, 
vir die goddelose in die oordeelsuur. (II Pet 3:5-7) 
 
Een dag is vir My soos duisend jaar, 
en duisend is weer vir My vinnig klaar. 
Ek stel nie My belofte uit, 
ek gee joú geduldig nog bietjie tyd! (II Pet 3:8-9) 
 
Die Here sal kom soos ‘n dief in die nag: 
Leef asof jy Hom enige oomblik verwag. (II Pet 3:11-13) 
Beskou die geduld wat die Here met jou het, 
as sy geleentheid om ook jou te red! (II Pet 3:15) 



 

 

 

 

  

En die 
gemeenskap 
waaraan ons 

deel het, is dié 
met die Vader 

en met sy 
Seun, Jesus 

Christus.  
(I Joh 1:3) 

I Johannes Die huisgesin van God 

Voorwaardes vir huisgesin 
(1 Joh 1:1-2:14). 

Waarskuwings vir huisgesin 
(1 Joh 2:15-27) 

Eienskappe van die huisgesin 
(1 Joh 2:38-5:3). 

Gevolge van die huisgesin 
(1 Joh 5:4-21). 

Geskryf deur Johannes Efese, ongeveer 90nC. 
 

Hoe word jy deel van 
God se huisgesin? 
God die Vader het sy 
groot liefde aan ons 
bewys – Hy noem ons 
kinders van God en is is 
dit nou reeds (1 Joh 3:1-
2).  Jy word deel van 
hierdie nuwe famlilie as 
jy glo dat Jesus die 
Christus is en dat Hy 
ware mens én ware God 
is (1 Joh 5:1; 1:1 en 4:1-
2).  Hy het mens geword 
om jou van jou sonde te 
bevry (1:7; 3:5 en 3:8). 
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Die nuwe huis se eerste reël: Hier is 
sonde is uit! In die nuwe huisgesin 
lewe jy rein soos Chritus rein 
gelewe het (3:3; 5:1-3). Sonde is ‘n 
oortreding van die wet, maar die 
wat in Hom bly sondig nie meer 
nie, want die liefde van God is in 
hom (3:4; 3:6; 3:9; 2:15-16).  
Elkeen wat die ewige lewe verwag, 
hou homself rein soos Jesus rein is 
(3:3).  Dis nie moeilik om so te lewe 
nie (5:3,4).  As gelowige gebeur dit 
egter tog dat jy soms in sonde val 
(1:8,10), maar dan moet jy dit bely 
– God is getrou en regverdig – Hy 
vergewe al ons sondes (1:9; 2:1,2)! 
 
 

In God se huis is 
sonde nie net uit 
nie, maar liefde is 
in (reël 2).   
Die voorbeeld van 
werklike liefde is 
God wat Sy Seun 
laat sterf sodat 
ons deur Sy 
sterwe kan lewe 
(4:8-10).  Jy moet 
hierdie voorbeeld 
van God se liefde 
navolg deur ander 
ook lief te hê 
(4:11-12; 3:11-12). 

Die doel van die brief, 1 Johannes is: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun 
het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat 
julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. (1 Joh 5:11-13).  Hy rig dus die brief 
aan Christene om hulle sekerheid te gee te midde van al die onwaarhede wat die wêreld verkondig. 

Jy kan seker wees 
dat jy altyd deel van 
God se huisgesin sal 
bly. Jy kan seker 
wees dat jy Hom ken, 
dat jy in Hom is en 
Hy in jou is deur Sy 
Gees.  Jy kan ook 
seker wees dat jy ‘n 
kind van God is wat 
aan Hom behoort.  Jy 
kan weet dat jy die 
ewige lewe het en 
reeds van die dood 
na die lewe 
oorgegaan het.   
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Jy ís deel van God se gesin (I Joh oorsig) 
 
Uit liefde word jy deel van Sy gesin. 
 
Ons het die liefde van die Vader ondervind: 
Deur Sy liefde noem Hy ons Sy kind! 
Wanneer ons broer, Jesus, weer kom, 
word ons verander net soos Hom. (I Joh 3:1-2) 
 
Jy is kind van God as jy glo: 
Jesus is die Christus van bo. 
As jy Sy Vaderliefde vind, 
is jy lief vir al Sy ander kind. (I Joh 5:1-2). 
 
In dié huisgesin is sonde nie meer in 
 
As jy Sy ware liefde kry, 
wil jy teen die sonde stry.  
Deur die werk van die Gees, 
wil jy nou soos Jesus wees. (Joh 5:1-3) 
 
Jesus het gekom om sonde weg te neem, 
so, die wat bly sondig is van Hom vervreem. (I Joh 5:5-6) 
Die wat die wêreldse dinge begeer, 
se ingesteldheid kom nie van die Heer. (I Joh 2:15-16) 
 
As ons beweer ons is met alle sonde klaar, 
bedrieg ons onself – weet dis nie waar. 
Maar as ons ons sondes bely, 
sal ons by Hom vergifnis kry. (I Joh 1:8-9) 
 
 

Ja, hier maak liefde nou meer sin! 
 
As daar in jou nie liefde is, 
het jy geen Godskennis – gewis! 
 
God het werklike liefde vir ons gewys: 
Hy het sy Seun gestuur na sy aardse huis. 
Om vir sy kinders ‘n liefdesdaad te doen 
en met sy daad hulle sondes te versoen. (I Joh 4:8-10) 
 
As God sy liefde dan só wys, 
moet jy dit ook volg in sy huis. 
As jul in liefde tot mekaar uitreik, 
het God se liefde sy doel bereik. (I Joh 4:8-12) 
 

Weet verseker jy bly ewig daarin. 
 
Ek skryf hierdie brief spesiaal vir jou, 
sodat jy op God se belofte bly vertrou: 
Die ewige lewe belowe Hy vir jou 
as jy jou geloof in die Seun bly hou! (I Joh 5:13) 
 
Dit is duidelik wie is God se kind 
en wie het die duiwel gevind: 
Die wat nie in liefde lewe 
en nie na regverdigheid strewe. (I Joh 3:10; 4:7) 
 
Jy kan weet Hy sal jou as kind kom haal 
as jou liefde meer is as net lippetaal. (I Joh 3:18-19) 
Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly  
en Hy in ons: Ons het die Gees gekry. (I Joh 3:24; 4:13) 
 



 

 

 

 

  

Aan Hom behoort 
die heerlikheid en 
die majesteit, die 
krag en die mag, 
van alle ewigheid 
af, ook nou en tot 
in alle ewigheid! 

Amen. (Judas :25) 

II en III Johannes en Judas Beveg dwaalleer met liefde 

Stry vir die geloof  
(Judas) 

Leef in die waarheid 
(II Johannes) 

Wees gasvry 
(III Johannes) 

Judas, 75-85 nC Johannes, die Evangelie skrywer 
 

Judas, die broer van Jesus, noem 
homself hier ‘n dienaar van Jesus 
Christus (1:1). Judas beveg die 
dwaalleer van ‘n lewe van 
losbandigheid onder die dekmantel 
van geloof. Om die gevare te vermy 
moet gelowiges onthou wat hulle 
geleer is (:17) en in die liefde van 
God bly (:21).  Die laaste opdrag het 
drie fasette: 
1. Bou die lewe op die geloof (:20) 
2. Bid deur die krag van die Heilige 
Gees (:20) 
3. Vestig die verwagting op Jesus 
Christus wat die ewige lewe sal gee 
(:21) 
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In 2 Johannes word die 
belangrikheid om in die 
waarheid te lewe beklemtoon.  
Hy waarsku teen misleiers wat 
nie erken dat Jesus die Christus 
is wat mens geword het nie.   
Elkeen wat nie by die leer oor 
Christus bly nie, maar daaraan 
verander, erken God nie. Wie in 
dié leer bly, erken sowel die 
Vader as die Seun. As daar 
iemand na julle toe kom wat ’n 
ander leer bring, moet julle 
hom nie in julle huise ontvang 
nie en hom selfs nie groet nie, 
(2 Joh 1:9-10). 
 

Die tweede en derde sendbriewe van Johannes is persoonlike briewe gerig aan individue.  Hy skryf as oudste aan 
sy geliefde kinders.  2 Johannes is geskryf aan die uitverkore vroue terwyl 3 Johannes geskryf is aan Gaius, 
waarskynlik ‘n bekende lidmaat van een van die gemeentes van Asiëmaar dan moet jy dit bely – God is getrou en 
regverdig – Hy vergewe al ons sondes (1:9; 2:1,2)!  

Die derde brief se sleutelwoord is 
gasvryheid.  Johannes moedig 
gasvryheid aan, want daardeur 
word die evangelie verder versprei.  
Hy gee twee voorbeelde: Diotrefes 
het die wat gasvryheid bewys het 
verban.  Hulle moes eerder die 
voorbeeld van Demetrius volg – 
waarvan die gemeente net goed 
kan praat.  Hy spoor ook die 
gemeente aan om in die waarheid 
te lewe.  Liewe Gaius, moenie die 
verkeerde voorbeeld volg nie, volg 
die goeie. Wie goed doen, behoort 
aan God; wie verkeerd doen, het 
nie vir God gesien nie. (3 Joh 1:11). 
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Stry vir die geloof (Judas). 
 
Van Judas, Jesus se dienaar. 
Aan julle wat Hy liefhet en bewaar: 
Mag Hy vir julle vrede gee 
en liefde in oorvloed daarmee. (Jud :1,2) 
   
Ek wou vir julle oor verlossing skryf, 
maar ek voel my nou gedryf 
om julle met die brief aan te spoor. 
“Stry vir die geloof”, moet jul hoor! 
Dié boodskap is so besonder, 
want God het julle vir Hom afgesonder. (Jud :3) 
 
Mense het ongemerk julle binnegedring. 
Pasop vir wat hulle vir julle bring… 
Hulle misbruik die genade van God 
om losbandig te lewe vir genot. (Jud :4) 
 
Hierdie mense onder julle gaan straf verdien: 
Onder die dekmantel van gesigte wat hulle sien, 
het hulle, hulle eie ligaame onteer 
en verwerp so die gesag van die Heer. (Jud :8) 
 
Hulle het net kennis van hul natuurlike drang 
en juis dít is hulle ondergang! (Jud :10) 
Soos Kain, Bileam en Korag, 
verskriklik hul lot op dié dag. (Jud :11) 
 
Hulle besoedel julle liefdesmaaltyd  
met hulle skaamtelose uitspattigheid. (Jud :12) 
 

Hulle is wolke met geen reën in die lug.  
Hulle is bome ontwortel sonder vrug.  
Hulle is woeste golwe van die see. 
Hulle is sterre uit hul baan getree. (Jud :12,13) 
  
God hou vir hulle plek gereed  
in die duister dieptes, moet jy weet! (Jud :13) 
 
Hulle is altyd ontevrede met hul lot. 
Hulle lewe volgens begeertes en genot. 
Vleiend sal hul van jou praat, 
solank hulself net daaruit baat. (Jud :16) 
 
Geliefdes, onthou Jesus Christus  weer, 
want die apostels het julle geleer: (Jud :17) 
In die laaste dae kom hulle weer 
ja, mense wat net doen wat hul begeer. (Jud :18) 
 
Julle moet liewer julle geloof bly bou 
en aan God se liefde vas bly hou. 
Bid vir die krag wat die Gees: 
Die ewige lewe moet jou verwagting wees! (Jud :20) 
 
Ontferm jou oor die wat twyfel hier. 
Red ander deur hul te ruk uit die vuur! (Jud :22,23) 
 
Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar  
en julle eendag onbevlek na sy heerlikheid kan laat staar,  
aan die enigste God, ons Verlosser en Heer, 
aan Hom behoort die heerlikheid en eer! 
Ja ook alle krag en mag en majesteit,  
van nou en tot in alle ewigheid! Amen. (Jud :24,25) 



 

 

 

 

  

11Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy Ruiter word die Getroue en die Betroubare genoem. Met regverdigheid 
oordeel Hy en voer Hy oorlog... 13Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: “Die Woord van God.” (Op 19) 

Openbaring Die toekoms 

Dinge wat was (Op 1) Dinge wat is (Op 2-3) Dinge wat sal kom (Op 4-22) 

Visioene van Christus Visioene van kommunikasie 

Johannes skryf die openbaring vanwaar hy uitgeband is op die eiland Patmos in ongeveer 90-95nC 

 
Openbaring is ‘n 
apokaliptiese boek.  Dit 
beteken om iets wat vroeër 
versluier was te onthul.  Die 
tweede gedeelte van die 
boek Daniël, dele van 
Esegiël, Jesaja 24-27 en 
Markus 13 is ook 
apokalipties van aard.  Die 
soort geskrifte het gewoonlik 
in krisistye ontstaan en bevat 
gewoonlike die belofte dat 
die goeie oor die kwade sal 
seëvier.  Dit gebruik tekens, 
simbole, drome en visioene.  
Juis dit is waarom dit ook vir 
ons moeilik is om sonder 
verklarende inligting die 
boek te verstaan. 
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Openbaring stel die 
Christen, ja vir my en 
jou, gerus dat die 
vervolging nie vir ewig 
sal aanhou nie.  Die 
draak sal uit die hemel 
neergegooi word 
(12:9) en die 
gelowiges (ek en jy) 
sal die oorwinning oor 
hom behaal (12:11).  
Uiteindelik sal hy en sy 
volgelinge in die 
vuurpoel gegooi word 
(19:20 en 20:10).  God 
die Oppermagtige sal 
seëvier en die Kerk vir 
ewig bevestig (21:2). 

Die boek is saamgestel deur sewe reekse 
van sewe visioene wat omarm word deur 
twee troon visoene.  Kyk na die 
opsomming op die volgende bladsy. 
Die troonvisoene is die tema van die 
boek – die stryd tussen God en Satan 
waarin die oorwinningsgang op die pad 
na die voleinding met die finale 
oorwinning deur God geteken word.  Die 
majesteit en die heerskappy van God oor 
alles en sy genade oor die gelowiges 
staan voorop.  Behalwe die twee 
troonvisoene  word daar ook tussen die 
ander visoene troonvisoene aangebied. 
Die sewe reekse van sewe visoene is 
parallel aan mekaar en dieselfde sryd en 
oorwinning word telkens uit ‘n ander 
gesigshoek gestel.  Daar is wel telkens ‘n 
verdieping. 

Dag Dag se  
brood 

Meer  
heuning  

Ma Op 2 Op 1-3 

Di Op 6 Op 4-7 

Wo Op 8 Op 8-11 

Do Op 12 Op 12-13 

Vry Op 16 Op 14-16 

Sat Op 18 Op 17-19 

Son Op 21 Op 20-22 

 

19Skrywe nou op wat jy 
gesien het, wat nou daar is 

en wat hierna gaan 
gebeur. (Op 1:19) 
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Openbaring: Sewe visioene van sewe 
 Visioen 1 Visioen 2 Visioen 3 Visioen 4 Visioen 5 Visioen 6 Visioen 7 

Se
w

e 

go
u

e 
la

m
p

e 
EFESE 
Eerste liefde 
verlaat.  
(2:1-7) 

SMIRNA 
Sinagoge van 
Satan. 
(2:8-11) 

PERGAMUM 
Leer van Bileam. 
(2:12-17) 

TIATIRA 
Volhard teenoor 
Isébel 
(2:18,19) 

SARDIS 
Besoedelde 
klere  
(3:1-6) 

FILADELFIA 
Geopende deur. 
(3:7-13) 

LAODISEA 
Ryk, maar lou. 
(3:14-22) 

Se
w

e 

se
ë

ls
 Ruiter op wit 

perd, Christus 
(6:1-2) 

Ruiter op roor 
perd - oorlog 
(6:2-4) 

Ruiter op swart 
perd - honger 
(6:2-4) 

Ruiter op vaal 
perd – dood 
(6:7-8) 

Martelare in 
hemel 
(6:9-11) 

Die natuur word 
getref 
(6:12-17) 

Wierookbak van 
gebede  
(8:1-5) 

Se
w

e 

tr
o

m
p

et
t

e 

Hael, vuur en 
bloed 
(8:6-7) 

Derde van see 
word bloed  
(8:8-9) 

Derde van 
riviere en water 
getref 
(8:10-11) 

Derde van 
hemelliggame 
donker 
(8:12-13) 

Onderaardse 
skag oopgemaak 
(9:1-11) 

Engele by 
Eeufraatrivier 
losgelaat  
(9:13-21) 

Stemme en in 
die hemel sing.  
(11:15-19) 

D
ra

ak
 

vi
si

o
en

e 

Draak wat die 
kind wou 
verslind (12:1-
6) 

Oorlog tussen 
Michael en die 
draak (12:7-2) 

Die draak 
agtervolg die 
vrou  
(12:13-17) 

Die dier uit die 
see 
(12:18-13:10) 

Die dier uit die 
aarde 
(13:11-18) 

Die vrou op die 
rug van die dier 
(17:6-14) 

Die draak vir 
1000 jaar gebind 
(20:1-10) 

B
ak

ke
 v

o
l 

to
o

rn
 

Die aarde 
getref 
(16:2) 

Die see getref 
(16:3) 

Riviere en water 
word bloed  
(16:4-7) 

Die son word 
getref 
(16:8-9) 

Die troon van 
die dier word 
getref 
(16:8-9) 

Eufraatrivier 
droog op. 
Armageddon 
(16:12-16) 

Babilon stort 
inmekaar 
(16:17-21) 

B
ab

el
 

vi
si

o
en

e 

Babilon – die 
vrou met die 
goue beker 
(17:1-6) 

Tien horings 
haat die 
sedelose vrou 
(17:12-18) 

Babilon het 
geval 
(18:1-3) 

Gaan uit haar uit 
(18:4-8) 

Die weeklag 
deur drie kore 
(18:9-19) 

Finale 
ondergang.  
Geen vreugde 
(18:21-24) 

Oorwinning by 
haar ondergang 
(19:1-4) 

Ei
n

d
 

vi
si

o
en

e 

Die bruilof van 
die Lam 
(19:5-10) 

Die Ruiter op 
die wit perd 
(19:11-16) 

Die antichris en 
valse profeet 
word verslaan 
(19:17-21) 

Die eindoordeel 
(20:11-15) 

Nuwe hemel en 
aarde 
(21:1-8) 

Nuwe Jerusalem 
(21:9-27) 

Die troon met 
die rivier van die 
lewe 
(22:1-5) 



 

 

 

 

 


