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Voorbestem vir verheerliking vir ewig
Verlosser
Vooraf

Verbondsgod

Voleiding

Vol van Gees
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Bladsy 4

Voorbestem

Volmaak gemaak

Verhouding verbreek

11 In Hom is ons ook as erfgename
uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die Een wat
alles volgens sy raad en wil laat gebeur,
12 sodat
ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het,
kan bestaan
tot lof van sy heerlikheid.
(Ef 1:11-12)
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Verlede week
3 en God het gesê:
In die begin
“Laat daar lig wees!”
het God
En daar was lig.
die hemel en die aarde geskep.
(Gen 1:3)
(Gen 1:1)

God het die mens geskep
na sy beeld,
na die beeld van God
het Hy hom geskep (Gen 1:27)

31 God het na alles gekyk
wat Hy gemaak het,
en kyk,
dit was baie goed.
(Gen 1:31)

16 Die Here God het die mens beveel:
“Van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet,
17 maar
van die boom van die kennis van goed en kwaad,
daarvan mag jy nie eet nie,
want die dag wanneer jy daarvan eet,
sal jy beslis sterf.”
(Gen 2:3)
Bladsy 6

NGB
Artikel 12: Die skepping van alle dinge...
Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het, deur sy Woord, dit wil
sê deur sy Seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep
het. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte, voorkoms en onderskeie
take gegee om sy Skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou
nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige
krag, om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien;
In die begin
het God
die hemel en die aarde geskep.
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Sonde: Genesis 3
Heidelbergse Kategismus, Sondag 3
Nederlandse Geloofsbelydenis, artikels 14, 15

totUeer.co.za

Bladsy 8

Genesis 3
1 Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy
het vir die vrou gevra: “Is dit werklik so dat God gesê het julle mag nie van enige boom
in die tuin eet nie?”

16 Die Here God het die mens beveel:
“Van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet,
17 maar
van die boom van die kennis van goed en kwaad,
daarvan mag jy nie eet nie,
want die dag wanneer jy daarvan eet,
sal jy beslis sterf.”
(Gen 2:3)
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Genesis 3
1 Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy
het vir die vrou gevra: “Is dit werklik so dat God gesê het julle mag nie van enige boom
in die tuin eet nie?”
2 Die vrou het die slang geantwoord: “Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons
eet, 3 maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God
gesê, ‘Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle.’ ”
16 Die Here God het die mens beveel:
“Van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet,
17 maar
van die boom van die kennis van goed en kwaad,
daarvan mag jy nie eet nie,
want die dag wanneer jy daarvan eet,
sal jy beslis sterf.”
(Gen 2:3)
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Genesis 3
1 Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy
het vir die vrou gevra: “Is dit werklik so dat God gesê het julle mag nie van enige boom
in die tuin eet nie?”
2 Die vrou het die slang geantwoord: “Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons
eet, 3 maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God
gesê, ‘Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle.’ ”
God het die mens geskep
Beeld?
na sy beeld,
na die beeld van God
het Hy hom geskep (Gen 1:27)
31 God het na alles gekyk
wat Hy gemaak het,
en kyk,
dit was baie goed. (Gen 1:31)

NGB artikel 14
Ons glo dat God die mens uit die stof van die
aarde geskep het; Hy het hom volgens sy
beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil
sê, goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy
wil in alles met die wil van God kon
ooreenstem.
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Genesis 3
1 Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy
het vir die vrou gevra: “Is dit werklik so dat God gesê het julle mag nie van enige boom
in die tuin eet nie?”
2 Die vrou het die slang geantwoord: “Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons
eet, 3 maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God
gesê, ‘Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle.’ ”
Vraag: Het God die mens dan so sondig en
God het die mens geskep
verkeerd geskep? (HBK Sondag 3, vraag 6)
na sy beeld,
Nee, God het die mens goed en na sy
na die beeld van God
ewebeeld geskep.
het Hy hom geskep (Gen 1:27)
Dit beteken: in ware geregtigheid en heiligheid,
sodat
31 God het na alles gekyk
hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte
wat Hy gemaak het,
kon liefhê en saam met Hom in die ewige
en kyk,
saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys
dit was baie goed. (Gen 1:31)
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Genesis 3
4 Die slang sê toe vir die vrou: “Julle sal beslis nie sterf nie. 5 Maar God weet dat die
dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God, wat
goed en kwaad ken.”
6 Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog,
en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee.
Wil soos God wees in
plaas van God vereer
en Sy beeld uit te straal
– eie eer…
Bron van
kennis verruil

NGB artikel 14 vervolg
Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan en sy
uitnemendheid nie besef nie.
Hy het homself egter, deur na die woord van die duiwel te
luister, willens en wetens aan die sonde, en daarna aan die
dood en die vervloeking, onderwerp.
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Genesis 3
Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee,
en hy het geëet.

Artikel 13: Die voorsienigheid van God
Ons glo dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of
aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil só
bestuur en regeer dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie.
Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra Hy
ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immers so groot en
onbegryplik dat Hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al
handel die duiwel en goddelose mense onregverdig.
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Genesis 3
Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee,
en hy het geëet.

7 Al twee se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare
aaneengeryg en vir hulle lendeskorte gemaak.
8 Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die
middagkoelte.
Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin.
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Genesis 3
9 Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?”
10 Hy het geantwoord: “Ek het U in die tuin hoor beweeg, en ek was bang, want ek is
naak; toe het ek weggekruip.”
11 Hy vra toe: “Wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet
waaroor Ek jou beveel het dat jy nie daarvan mag eet nie?”
12 Die mens het geantwoord: “Die vrou wat U gegee het om aan my sy te wees, sy is
die een wat vir my van die boom gegee het, en ek het geëet.”
13 Die Here God vra toe vir die vrou: “Wat het jy nou gedoen?”
Die vrou het geantwoord: “Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.”
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Genesis 3
14 Toe sê die Here God vir die slang: “Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al
die mak diere en al die diere van die veld; op jou pens sal jy seil, en stof sal jy eet,
solank jy leef.
15 Vyandskap sal Ek tussen jou en die vrou stel,
en tussen jou nageslag en haar nageslag.
Moederbelofte
Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval.”
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Genesis 3
16 Vir die vrou het Hy gesê: “Ek sal jou swaarkry met jou swangerskap baie erger
maak; met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jou begeerte wees,
maar hy sal oor jou heers.”
17 Vir die mens het Hy gesê: “Omdat jy geluister het na jou vrou se stem, en geëet het
van die boom waarvan Ek jou beveel het, ‘Jy mag nie daarvan eet nie!’ is die grond
deur jou toedoen vervloek. Met swaarkry sal jy daarvan eet, solank jy leef; 18 dorings
en dissels sal dit vir jou laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. 19 Met sweet aan jou
gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond; want daaruit is jy geneem – ja,
stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.”

Elkeen sy eie
straf…
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Genesis 3
16 Vir die vrou het Hy gesê: “Ek sal jou swaarkry met jou swangerskap baie erger
maak; met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jou begeerte wees,
maar hy sal oor jou heers.”
17 Vir die mens het Hy gesê: “Omdat jy geluister het na jou vrou se stem, en geëet het
van die boom waarvan Ek jou beveel het, ‘Jy mag nie daarvan eet nie!’ is die grond
deur jou toedoen vervloek. Met swaarkry sal jy daarvan eet, solank jy leef; 18 dorings
en dissels sal dit vir jou laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. 19 Met sweet aan jou
gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond; want daaruit is jy geneem – ja,
stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.”

Verhouding
verbreek
God, sy ware
lewe

NGB artikel 14 vervolg
Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het,
oortree en homself deur die sonde losgeskeur van God, wat sy
ware lewe was; so het hy sy hele natuur verderf en daarmee die
liggaamlike en geestelike dood verdien.
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Genesis 3
20 Die mens het sy vrou “Eva” genoem, want sy is die een wat die moeder geword het
van almal wat lewe. 21 Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel
gemaak en dit vir hulle aangetrek.
22 Toe sê die Here God: “Kyk, die mens het soos een van Ons geword deur goed en
kwaad te ken. Nou moet hy net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe
neem en eet en vir altyd bly lewe nie.”
23 Die Here God het hom toe weggestuur uit die tuin van Eden om die grond waaruit
hy geneem is, te gaan bewerk. 24 Hy het die mens uitgedryf en aan die oostekant van
die tuin van Eden gerubs laat woon, met 'n flikkerende swaard wat heen en weer
beweeg, om die pad na die boom van die lewe te bewaak.
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Fokus vers
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Genesis 3:6

6 Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet,
dat dit 'n lus was vir die oog,
en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee.
Sy het van die vrugte daarvan geneem,
dit geëet
en ook vir haar man by haar gegee,
en hy het geëet.
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Groot tree deur die Oergeskiedenis
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Verbond

Vloed

Vooraf

Verbondsgod

Genesis

Profete

Wysheids en digterlike boeke
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Geskiedenis boeke
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Vestiging van volk tot vloed (1656 jaar)

Skepping
Sondeval van die mens

Sondeval van die engele

Artikel 12: Die skepping van alle dinge, veral dié van die engele
Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy
uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit die verhewenheid
waarin God hulle geskep het, in die ewige verderf geval, maar die ander
het deur die genade van God in hulle oorspronklike
toestand volhard en staande gebly. Die duiwels en bose geeste het só
ontaard dat hulle vyande van God is sowel as van alles wat goed is. Soos
moordenaars loer hulle op die kerk - ook op elke lidmaat - om dit met alle
mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedrieëry te verwoes.
Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige
verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike
pyniging.
Members
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Vestiging van volk tot vloed (1656 jaar)

Abel gebore
Skepping
Kain vermoor Abel

Sondeval van die mens

Sondeval van die engele

6 Die Here vra toe vir Kain: “Waarom is jy kwaad, en waarom is jy
terneergedruk? 7 Is dit nie so dat, as jy goed doen, jy jou kop kan
optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer
voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom
heers.” 8 Kain sê toe vir Abel, sy broer: “Kom ons gaan veld toe.”
Toe hulle in die veld was, het Kain teen Abel, sy broer, opgestaan
en hom doodgemaak. (Gen 4)
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Vestiging van volk tot vloed (1656 jaar)

Abel gebore
Skepping

Adam (930)
Set (912)

Kain vermoor Abel

Sondeval van die mens

Sondeval van die engele

Henog (365)
14 Henog, uit die sewende geslag ná Adam, het ook
teen hulle geprofeteer en gesê: “Kyk, die Here kom met
sy heilige tienduisende, 15 om oor almal die oordeel te
vel, en om alle mense te straf vir al hulle goddelose
dade wat hulle in hulle goddeloosheid verrig het, en vir
Members
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al die vermetele dinge wat goddelose sondaars
teen
Hom uitgespreek het.” (Judas 1:14)
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Vestiging van volk tot vloed (1656 jaar)

Kain vermoor Abel

Sondeval van die mens

Sondeval van die engele

Vloed (1656 AM)

Abel gebore
Skepping

5Hy het ook die wêreld van die outyd nie gespaar nie, maar die sondvloed oor
die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God
verkondig het, en sewe ander mense het Hy gered. (II Pet 2:5).
Adam
Set

Henog
Metusalag (969)

Noag

5 Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is, en dat alles
wat hy in sy hart bedink, altyd net sleg is, 6 was die Here jammer dat Hy die mens op
die aarde gemaak het. Dit het Hom tot in sy hart gegrief. 7 Toe sêMembers
die Here:
“Ek sal die
In Christ Church of Zimbabwe
mens wat Ek geskep het, van die aardbodem af uitwis – mense sowel as diere, ook
kruipende diere en die voëls van die hemel, want Ek is jammer dat Ek hulle gemaak
het.” 8 Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. (Gen 6)
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Vloed tot verbond (427 jaar)
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Vloed tot verbond (427 jaar)

Toring van Babel

Vloed (1656 AM)

4 Hulle sê toe: “Kom ons bou vir ons 'n stad
en 'n toring met sy bopunt in die hemel,
sodat ons vir onsself naam maak; anders
versprei ons oor die hele aarde.” (Gen 11)
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Vloed tot verbond (427 jaar)

Toring van Babel

Tera (205)

Verbond

Vloed (1656 AM)

Abraham (175)

Noag (950)
Sem (600)
Members In Christ Church of Zimbabwe
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Opsomming van die eerste 2000 jaar

Adam 930 jaar
Noag 950 jaar
God skep
Sondeval

Abel
Kain

Noag

Set
Sonde neem toe…

vloed

Abraham
Toring

Gen 1-11
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Eerste gedagtes oor die tweede 2000 jaar

Verbond hertsel
Ballingskap

Verbond met Dawid
Doen reg in eie oë

Verbond by Sinai
Slawe

Verbond met Abraham
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Verbond hertsel

Ballingskap

Verbond met Dawid

Doen reg in eie oë

Verbond by Sinai

Slawe

Verbond met Abraham

7 Vraag: Waar kom hierdie verdorwe natuur van
mens dan vandaan?
Antwoord: Van die val en ongehoorsaamheid van ons
eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys. Daar het
ons natuur so verdorwe geraak dat
ons almal in sonde ontvang en gebore word.
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Verbond hertsel

Ballingskap

Verbond met Dawid

Doen reg in eie oë

Verbond by Sinai

Slawe

Verbond met Abraham

Artikel 15: Die erfsonde
Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die
hele menslike geslag uitgebrei het. Dit is 'n verdorwenheid van die hele
natuur en 'n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die klein kindertjies in die
moederskoot besmet is. Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande
sondes laat uitspruit. Dit is daarom so afskuwelik en gruwelik voor God dat
dit rede genoeg is om die menslike geslag te verdoem.

Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 35

9 Vraag: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis
wat hy tog nie kan doen nie?
Antwoord: Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar
die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die
duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof.

Verbond hertsel

Ballingskap

Verbond met Dawid

Doen reg in eie oë

Verbond by Sinai

Slawe

Verbond met Abraham
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20Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het.
21Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook
deur 'n mens gekom. 22Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal
almal in Christus lewend gemaak word. (I Kor 15:22)

Verbond vervul

Verbond hertsel

Ballingskap

Verbond met Dawid

Doen reg in eie oë

Verbond by Sinai

Slawe

Verbond met Abraham

18Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van
Members In Christ Church of Zimbabwe
gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. 19Soos baie deur die
ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die
gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word. (Rom 5:18-19)
Bladsy 37

Heilige Gees uitgestort

Verbond vervul

Verbond hertsel

Ballingskap

Verbond met Dawid

Doen reg in eie oë

Verbond by Sinai

Slawe

Verbond met Abraham

8 Vraag: Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om
iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is?
Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word
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Romeine 1

18 Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en
ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te
probeer onderdruk, 19 aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend
is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. 20 Want sy onsigbare eienskappe,
naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy
werke begryp en is duidelik sigbaar.
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Romeine 1

18 Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en
ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te
probeer onderdruk, 19 aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend
is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. 20 Want sy onsigbare eienskappe,
naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy
werke begryp en is duidelik sigbaar.
Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging; 21 want alhoewel hulle God ken, het hulle
Hom nie as God geëer of gedank nie.
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Romeine 1

18 Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en
ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te
probeer onderdruk, 19 aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend
is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. 20 Want sy onsigbare eienskappe,
naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy
werke begryp en is duidelik sigbaar.
Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging; 21 want alhoewel hulle God ken, het hulle
Hom nie as God geëer of gedank nie.
Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister.
22 Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. 23 Hulle het
naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos dié van
'n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.
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Romeine 1

18 Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en
ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te
probeer onderdruk, 19 aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend
is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. 20 Want sy onsigbare eienskappe,
naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy
werke begryp en is duidelik sigbaar.
Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging; 21 want alhoewel hulle God ken, het hulle
Hom nie as God geëer of gedank nie.
Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister.
22 Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. 23 Hulle het
naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos dié van 'n
sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.
24 Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan
onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer 25 – hulle wat die
waarheid van God vir die leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in
plaas van die Skepper, wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen.
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10 Vraag: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly?
Antwoord: Nee, glad nie; inteendeel, sy toorn is verskriklik sowel oor die erfsonde as
oor die sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met ‘n
regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê: Vervloek is elkeen wat
nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.

Finale oordeel

Heilige Gees uitgestort

Verbond vervul

Verbond hertsel

Ballingskap

Verbond met Dawid

Doen reg in eie oë

Verbond by Sinai

Slawe

Verbond met Abraham
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Openbaring 20

11 Toe het ek 'n groot wit troon gesien, en Iemand wat daarop sit. Die aarde en die
hemel het van sy aangesig af weggevlug, en daar was nie meer plek vir hulle nie. 12 En
ek het die dooies, die magtiges en die geringes, voor die troon sien staan. Toe is die
boekrolle oopgemaak. 'n Ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die
lewe. Die dooies is, op grond van wat daar in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle
dade geoordeel. 13 Die see het toe die dooies wat daarin is, teruggegee, en die dood
en Hades het die dooies wat daarin is, teruggegee. Elkeen is volgens hulle dade
geoordeel. 14 Toe is die dood en die Hades in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede
dood, die vuurpoel. 15 En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe
opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi.
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11 Vraag: Is God dan nie ook barmhartig nie?
Antwoord: God is wel barmhartig; maar Hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid
dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is; ook met die
swaarste straf gestraf moet word – dit is met die ewige straf aan liggaam en siel.

Ewige lewe

Finale oordeel

Heilige Gees uitgestort

Verbond vervul

Verbond hertsel

Ballingskap

Verbond met Dawid

Doen reg in eie oë

Verbond by Sinai

Slawe

Verbond met Abraham

Members In Christ Church of Zimbabwe
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Boekeindes

In die begin
het God
die hemel en die aarde
geskep.

Ek is
die Alfa en die Omega,
die Begin en die Einde.

Bladsy 46

Romeine 3

23 Almal het trouens gesondig,
en die eer aan God ontbreek by hulle;
24 en tog word hulle
goedgunstig op grond van sy genade
vrygespreek
deur die bevryding in Christus Jesus.
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Kol 1

15 Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die Eersgeborene oor die hele
skepping; 16 want deur Hom het God alles geskep: alles in die hemel en op die
aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende
magte, owerhede of gesagvoerders is – alles is deur Hom en tot Hom geskep.
17 Hy het voor alles bestaan, en in Hom hou alles stand.
18 Hy is die Hoof van die liggaam, die kerk.
Hy is die oorsprong, die Eersgeborene uit die dood, sodat Hy in alles die eerste plek kon
inneem; 19 want God het dit goedgevind om die hele volheid in Hom te laat woon,
20 en om deur Hom alles, ja, alles op aarde en in die hemel, met Homself te versoen,
deurdat Hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis.
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Die wederkoms is vir ons ‘n troos
52 Vraag: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes
en die dooies te oordeel?
Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne
verwagting as Regter uit die hemel verwag wat Hom tevore in my plek voor die
regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het.
Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam
met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem.

1 Vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?
Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar
aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort.
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Samevatting tot U eer
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Samevatting

Bron van
kennis
verruil

Eie eer
gesoek
Verhouding
vebreek

6 Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet,
dat dit 'n lus was vir die oog,
en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee.
Sy het van die vrugte daarvan geneem,
dit geëet
en ook vir haar man by haar gegee,
en hy het geëet.

Woord het
mens
geword

Ware beeld
van God
Verhouding
herstel
Ewige
lewe

Ewige
verdoemenis

Tot Sy eer
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Sondeval

Adam was alleen.
Eva uit ribbebeen. (Gen 2:22-24)
Die slang was listig.
Eva eet rustig. (Gen 3:1-6)
Adam eet saam,
Eva is skaam.
Klere van blaar,
God weet klaar. (Gen 3:7-11)
God jaag uit.
Slang wil byt.
Eva ‘n onderdaan.
Adam werksbestaan. (Gen 3:14-19)
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Sondeval

Ek eet saam:
o, so skaam!
Ek wil skuil,
my klere vuil…
Tweede Adam kom:
Alle straf op Hom!
Ek van sonde vry:
Wit klere gekry! (I Kor 15:20-22, Rom 5:15-19)
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Oordenking
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Oordenking

• Lees weer Genesis 3. Oordink en bepeins biddend wat die Here vandag nog vir
jou wil sê.
• Lees elke oggend nog gedeeltes uit die Bybel, soos wat die Gees jou lei uit ander
bronne of kruis verwysings of gebruik hierdie riglyn. Dis kort gedeeltes sodat jy
genoeg tyd het om dit biddend te deurdink.
Huisgodsiens
Maandag

Verwante lees gedeeltes
Kain, Abel en Set

Teks
Gen 4:1-15,25-26

Dinsdag
Woensdag

Alle mense sondig
God straf sonde

Gen 6:5-22, Rom 3:19
Gen 7, I Pet 3:20-21

Donderdag

‘n Verbond uit genade

Gen 8-9:18, Heb 11:7

Vrydag

Die toring van Babel

Gen 11:1-9
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Laaste deel van artikel 14

NGB artikel 14 vervolg
Hy het, deurdat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe
geword het, al sy voortreflike gawes wat hy van God ontvang het, verloor,
en hy het niks anders daarvan oorgehou nie as slegs klein oorblyfsels, wat
egter genoegsaam is om hom alle verontskuldiging te ontneem. Al die lig
wat in ons is, het immers in duisternis verander, soos die Skrif ons leer: "Die
lig skyn in die duisternis, en tog het die duisternis dit nie aanvaar nie" (Joh
1:5), waar die heilige Johannes die mense duisternis noem
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II Kor 4

3 As ons evangelie dan tog nog versluier is, is dit versluier vir dié wat verlore gaan, 4
vir die ongelowiges wie se denke deur die god van hierdie bedeling verblind is, sodat
die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is,
nie oor hulle skyn nie...
6 Want God wat gesê het, “Laat daar uit die duisternis lig skyn,” dit is Hy wat in ons
harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, in die
aangesig van Jesus Christus.
7 Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God
kom en nie van ons nie.
NGB artikel 14 vervolg
Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van
die mens geleer word, aangesien die mens niks anders as 'n slaaf van
die sonde is nie. (Joh 3:27, Joh 6:44, Fil 2:13 en verskeie ander tekste)
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Dankbaarheid
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Dankbaarheidsdaad

Vra biddend waartoe die Gees jou lei hierdie week.
Skryf dit vir jouself neer en laat so jou dankbaarheid oorvloei in die praktyk van jou
lewe.
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Jou enigste troos en doel in die lewe
1 Vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?
Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar
aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort.
Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle
heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van
my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my
saligheid dien.
Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my
van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.

Q. 1. What is the chief and highest end of man?
Man’s chief and highest end is to glorify God,
and fully to enjoy him forever.
[Westminster catechism]
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II Kor 4

6... ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God...
10 Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam,
sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word.
11 Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus,
sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word.
12 So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle.
13 Maar aangesien ons dieselfde Gees van die geloof het
– soos geskryf staan, “Ek het geglo, daarom het ek gepraat” –
glo ons ook, en daarom praat ons.
14 Ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal
opwek, en julle voor Hom sal stel. 15 Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die
genade, wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot
eer van God.
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Gebed
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