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Opsomming van die eerste 2000 jaar
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Verbond: Genesis 12:1-3, 15 en 17
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Wat is ‘n verbond

• 'n Verbond is ‘n ooreenkoms tussen twee partye om mekaar by te staan teenoor ‘n
derde party as vyand.
• Wanneer mense onder mekaar ‘n verbond aangaan, dan is dit gelyke partye wat
saam sekere verpligtinge op hulle neem.
• Wanneer God met die mens 'n verbond aangaan, is dit anders.
• In sy oorsprong is die verbond van God met die mens eensydig: Dit gaan van God uit.
• In sy werking is dit tweesydig: Sowel God as mens sal kragtens die verbond iets doen.
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Die werkverbond
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Voorbestem

Volmaak gemaak

Verhouding verbreek

Proefgebod
15 Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin
van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas.
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.”
Members In Christ Church of Zimbabwe
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Die werkverbond

•
•
•
•
•

•
•
•

God het die werkverbond opgerig met Adam as hoof van die menslike geslag.
Die eis van die werkverbond was: Gehoorsaamheid aan die proefgebod.
Die belofte van die werkverbond was: Die ewige lewe.
Dit word die werkverbond genoem omdat die mens langs die weg van sy werke die
ewige lewe kon verkry.
Adam het die verbond verbreek toe hy die proefgebod oortree het en van die
verbode vrug geëet het. Toe het hy Satan nie as vyand behandel, soos die
ooreenkoms was nie, maar na Satan oorgeloop.
Gevolglik het die weg van die werkverbond tot die saligheid toegegaan. Geen mens
kan deur sy werke die saligheid verkry nie.
Met die verbreking van die werkverbond het God se straf, naamlik die dood,
ingetree. Adam se skuld word aan sy nakomelinge toegereken.
Die eis van die werkverbond het nie verval nie: Daar is geen geregtigheid sonder
voldoening nie.
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Die natuurverbond
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Vestiging van volke tot vloed (1656 jaar)

Natuurverbond
Vloed (1656 AM)

Sondeval

Werkverbond
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Die natuurverbond

• God het die natuurverbond met Noag opgerig na die sondvloed (Gen 9:9-17).
• Die belofte van die verbond was:
– dat die seisoene gereeld mekaar sal afwissel,
– dat die aarde nie weer deur water sal vergaan nie.
• Die teken van die verbond is die reënboog.
• God gebruik die natuurverbond vir die ontwikkeling van die genadeverbond (waarna
ons nou verder gaan kyk). Die natuurverbond verskaf aan die mens
bestaansmoontlikheid op die wêreld.
• Die eenheid van die natuurverbond en die genadeverbond vind ons in Christus.
Christus is Skeppingsmiddelaar deur wie die wêreld tot stand gekom het (Kol 1:16).
Christus is ook Heilsmiddelaar (Kol 1:18) of Hoof van die genadeverbond.
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Die genadeverbond
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Vloed tot verbond (427 jaar)

Verbond

Natuurverbond
Vloed (1656 AM)

Abraham (175)
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Gen 12:1-4

Die Here het vir Abram gesê:
“Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis,
na die land wat Ek jou sal wys.
“Ek sal jou 'n groot nasie maak;
Ek sal jou seën en jou naam groot maak;
sodat jy 'n seën sal wees.
Ek sal hulle seën wat jou seën; maar wie jou verwens, sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies van die aarde geseënd wees.”
4 Abram het gegaan,
soos die Here vir hom gesê het…
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Gen 15

1 Ná verloop van tyd het die woord van die Here tot Abram gekom in 'n visioen:
“Moenie bang wees nie, Abram! Ek is 'n skild vir jou. Jou loon is baie groot.”
2 Maar Abram het gesê: “Here, my Heer, wat sal U vir my gee? Kinderloos gaan ek
heen. Die erfgenaam van my huis is Eliëser van Damaskus.” 3 Abram het ook gesê:
“Kyk, vir my het U nie 'n nageslag gegee nie. Kyk, 'n seun uit my huishouding gaan my
erfgenaam wees.”
4 Maar kyk, die woord van die Here kom toe tot Abram: “So iemand sal nie jou
erfgenaam wees nie, slegs een wat uit jou liggaam voortkom, hy sal jou erfgenaam
wees.”
5 Toe neem Hy Abram na buite en sê: “Kyk maar op na die hemel en tel die sterre – as
jy in staat is om hulle te tel!” En Hy sê vir hom: “So sal jou nageslag wees.”
6 Hy het die Here geglo. En Hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken.
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Gen 15

7 Die Here het vir hom gesê: “Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërse uitgelei
het om aan jou hierdie land te gee om dit in besit te neem.”
8 Hy het gevra: “Here, my Heer, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem?”
9 Toe sê die Here vir hom: “Bring vir My 'n drie jaar oud verskalf, 'n drie jaar oud bok,
'n drie jaar oud skaapram, 'n tortelduif en 'n jong duif.”
10 Abram het dit alles vir Hom gebring en middeldeur gesny. Toe plaas hy die dele
teenoor mekaar. Die voëls het hy egter nie deurgesny nie.
11 Roofvoëls het op die dooie diere toegesak, maar Abram het hulle verwilder. 12 Toe
die son besig is om onder te gaan, het 'n diep slaap Abram oorval.
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Gen 15

Meteens oorval skrik, 'n groot duisternis, hom.
13 Die Here sê toe vir Abram: “Weet baie goed dat jou nageslag vreemdelinge sal
wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Hulle sal daardie mense moet dien, en
dié sal hulle verdruk, vierhonderd jaar lank.
14 Maar ook die nasie vir wie hulle moet dien, gaan Ek oordeel. Daarna sal hulle
uittrek met 'n menigte besittings.
15 Wat jou betref, jy sal in vrede na jou voorouers gaan en op 'n hoë ouderdom
begrawe word.
16 Die vierde geslag sal hierheen terugkeer. Want die Amoriete se sondeskuld het nog
nie sy volle maat bereik nie.”

Bladsy 19

Gen 15

17 Toe die son ondergegaan het, en dit skemerdonker was – kyk, toe is daar die rook
van 'n oond en die vuur van 'n fakkel wat tussen daardie stukke deurbeweeg.
18 Op daardie dag het die Here met Abram 'n verbond gesluit: “Aan jou nageslag gee
Ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier – 19
die gebied van die Keniete, Kenissiete, Kadmoniete, 20 Hetiete, Feresiete, Refaïete, 21
Amoriete, Kanaäniete, Girgasiete en Jebusiete.”
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Gen 16

1 Sarai, Abram se vrou, het nie vir hom kinders in die wêreld gebring nie.
Maar sy het 'n Egiptiese slavin gehad; haar naam was Hagar. 2 Sarai sê toe vir Abram:
“Kyk, die Here weerhou my daarvan om kinders te kry. Gaan maar na my slavin;
miskien kan ek deur haar 'n familie opbou.”
Abram het ingestem tot Sarai se voorstel. 3 Sarai, Abram se vrou, het toe haar
Egiptiese slavin, Hagar, geneem en haar aan haar man Abram as vrou gegee. Dit was
nadat Abram al tien jaar lank in die land Kanaän gewoon het. 4 Hy het by Hagar
ingegaan en sy het swanger geword…
15 Hagar het vir Abram 'n seun in die wêreld gebring, en Abram het sy seun wat Hagar
in die wêreld gebring het, Ismael genoem.
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Gen 17

1 Toe Abram nege-en-negentig jaar oud was, het die Here aan Abram verskyn en vir
hom gesê: “Ek is God, die Almagtige. Leef voor My, en wees onberispelik! 2 Ek wil my
verbond tussen My en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder.”
3 Abram het neergeval met sy gesig teen die grond, en God het met hom gepraat:
4 “Wat My betref, kyk, my verbond met jou is:
Jy sal die vader van 'n menigte nasies word.
5 Jy sal nie meer Abram genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want vader
van 'n menigte nasies maak Ek jou.
6 Ek sal jou besonder vrugbaar maak en jou tot nasies maak. Konings sal uit jou
voortkom.
7 Ek sal my verbond tussen My en jou en jou nageslag ná jou handhaaf, deur hulle
geslagte heen, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag ná
jou.
8 Ek gee aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap, die hele
land Kanaän, as eiendom vir altyd, en Ek sal vir hulle 'n God wees.”
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Gen 17

9 God het ook vir Abraham gesê:
“En jy, my verbond moet jy nakom, jy en jou nageslag ná jou deur hulle geslagte heen.
10 En dit is my verbond tussen My en julle en jou nageslag ná jou wat julle moet
nakom: Elke manlike persoon onder julle moet besny word. 11 Julle moet besny word
aan die vlees van julle voorhuide. Dit sal dien as teken van die verbond tussen My en
julle.
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Gen 18

1 Die Here het aan Abraham verskyn by die akkerbome van Mamre terwyl hy op die
hitte van die dag by die ingang van sy tent sit…
7 Daarna hardloop Abraham na die beeste, neem 'n jong bulkalf, met sagte, goeie
vleis, en gee dit vir sy dienaar, en hy het dit gou voorberei. 8 Hy neem toe botter, melk
en die bulkalf wat voorberei is, en sit dit aan hulle voor. Terwyl hy by hulle onder die
boom staan, het hulle geëet.
9 Hulle het vir hom gevra: “Waar is Sara, jou vrou?” Hy het geantwoord: “Daar in die
tent.” 10 Toe sê een: “Ek sal beslis na jou terugkom wanneer die seisoen draai. Kyk,
Sara, jou vrou, sal dan 'n seun hê.”
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Gen 18

Sara het gestaan en luister by die ingang van die tent, wat agter hom was.
11 Abraham en Sara was al oud, gevorderd in jare. Vir Sara het wat maandeliks met
vroue gebeur, reeds opgehou.
12 Sy het in haar binneste gelag en gedink: “Kan ek nog seksuele begeertes hê, noudat
ek al afgetakel en my man oud is?”
13 Toe vra die Here vir Abraham: “Waarom het Sara gelag en dink sy, ‘Sal ek werklik
nog geboorte kan gee terwyl ek al oud is?’
14 Is enigiets te wonderbaarlik vir die Here? Op die vasgestelde tyd wanneer die
seisoen draai, sal Ek na jou toe terugkom, en dan sal Sara 'n seun hê.”
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Gen 21

1 Die Here het na Sara omgesien soos Hy gesê het, en die Here het aan haar gedoen
soos Hy beloof het. 2 Sara het swanger geword en vir Abraham op sy oudag 'n seun in
die wêreld gebring. Dit was op die bestemde tyd, soos God hom beloof het.
3 Abraham het die seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom in die wêreld gebring
het, Isak genoem. 4 Abraham het sy seun Isak besny toe hy agt dae oud was, soos God
hom beveel het. 5 Abraham was honderd jaar oud toe sy seun Isak vir hom in die
wêreld gebring is.
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Fokus vers
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Genesis 17:7

7 Ek sal my verbond
tussen My en jou
en jou nageslag ná jou
handhaaf,
deur hulle geslagte heen,
as 'n ewige verbond,
om vir jou 'n God te wees
en vir jou nageslag ná jou.
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Groot tree om die genadeverbond beter te verstaan

totUeer.co.za

Bladsy 29

Verbond met Abraham

Aartsvaders

Konings
Na ballingskap

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

Jesus Christus

Uit&In
Rigters

Members In Christ Church of Zimbabwe
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Matteus 1

1 Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die Seun van Abraham:
…
17 Al die geslagte dan
van Abraham tot by Dawid was veertien geslagte,
en van Dawid tot by die wegvoering na Babilon veertien geslagte,
en van die wegvoering na Babilon tot by die Christus veertien geslagte.
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Verbond met Abraham

14 geslagte
tot ballingskap

14 geslagte
tot Christus

Konings
Na ballingskap

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

Jesus Christus

14 geslagte
Abraham tot Dawid
Aartsvaders
Uit&In
Rigters
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Verbond met Abraham

Jesus Christus

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

14 geslagte
14 geslagte
14 geslagte
Abraham tot Dawid
tot ballingskap
tot Christus
Aartsvaders
Uit&In
Rigters
16 En die beloftes is aan Abraham en sy Saad
toegesê. Daar staan nie “en aan
Konings
die sade” soos wat 'n mens na baie sou verwys nie, maar soosNa
watballingskap
'n mens na
een verwys: “en aan jou Saad” – dit is Christus. 17 Dit is wat ek bedoel: Die wet
wat vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, maak nie die verbond wat
vroeër deur God bekragtig is, kragteloos, en daardeur die belofte tot niet nie. 18
Immers, as die erfenis op die wet berus, berus dit nie meer op die
belofte
nie.Church of Zimbabwe
Members
In Christ
Maar God het dit uit genade vir Abraham deur 'n belofte geskenk. (Gal 3:16)
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Verbond met Abraham

Jesus Christus

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

14 geslagte
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16 En die beloftes is aan Abraham en sy Saad
toegesê. Daar staan nie “en aan
Konings
die sade” soos wat 'n mens na baie sou verwys nie, maar soosNa
watballingskap
'n mens na
een verwys: “en aan jou Saad” – dit is Christus. 17 Dit is wat ek bedoel: Die wet
wat vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, maak nie die verbond wat
vroeër deur God bekragtig is, kragteloos, en daardeur die belofte tot niet nie. 18
Immers, as die erfenis op die wet berus, berus dit nie meer op die
belofte
nie.Church of Zimbabwe
Members
In Christ
Maar God het dit uit genade vir Abraham deur 'n belofte geskenk. (Gal 3:16-18)
Bladsy 34

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar

Jesus Christus

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

14 geslagte
14 geslagte
14 geslagte
Abraham tot Dawid
tot ballingskap
tot Christus
Aartsvaders
Uit&In
Rigters
16 En die beloftes is aan Abraham en sy Saad
toegesê. Daar staan nie “en aan
Konings
die sade” soos wat 'n mens na baie sou verwys nie, maar soosNa
watballingskap
'n mens na
een verwys: “en aan jou Saad” – dit is Christus. 17 Dit is wat ek bedoel: Die wet
wat vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, maak nie die verbond wat
vroeër deur God bekragtig is, kragteloos, en daardeur die belofte tot niet nie. 18
Immers, as die erfenis op die wet berus, berus dit nie meer op die
belofte
nie.Church of Zimbabwe
Members
In Christ
Maar God het dit uit genade vir Abraham deur 'n belofte geskenk. (Gal 3:16)
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14 geslagte
Abraham tot Dawid
Aartsvaders
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14 geslagte
tot ballingskap

14 geslagte
tot Christus

Jesus Christus

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

Konings
12 Wanneer jou tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaanNa
rus,
sal Ek jou
ballingskap
nakomeling ná jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en Ek sal sy
koningskap vestig. 13 Hy is die een wat vir my Naam 'n huis sal bou, en Ek sal sy koninklike
troon vir altyd laat vasstaan. 14 Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir My 'n seun
wees. Daarom, wanneer hy afdwaal, sal Ek hom straf met 'n stok wat manne gebruik en
In Christ
of Zimbabwe
met houe wat mense toedien. 15 Maar my troue liefde sal nie vanMembers
hom wyk
nie, Church
soos wat
Ek dit aan Saul onttrek het wat Ek voor jou verwyder het. 16 Jou huis en jou koningskap
sal vir altyd bestendig wees voor My, jou troon sal vir altyd in stand bly.” ’ ” (II Sam 7)
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14 geslagte
Abraham tot Dawid
Aartsvaders
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Rigters

14 geslagte
tot ballingskap

14 geslagte
tot Christus

Jesus Christus

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

Konings
30 Die engel het vir haar gesê: “Moenie bang wees nie, Maria, want
jy het
Na ballingskap
genade by God gevind. 31 Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte
skenk. Jy moet Hom Jesus noem. 32 Hy sal magtig wees, en die Seun van die
Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan Hom die troon van sy
voorvader Dawid gee. 33 Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan
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sy heerskappy sal daar geen einde kom nie.” (Luk 1)
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480 jaar

14 geslagte
Abraham tot Dawid
Aartsvaders
Uit&In
Rigters

14 geslagte
tot ballingskap

14 geslagte
tot Christus

Konings

Jesus Christus

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

Na ballingskap
1 In die vierhonderd-en-tagtigste jaar ná die uittog
van die Israeliete uit Egipteland, in die vierde jaar
van Salomo se regering oor Israel, in die maand Sif
– dit is die tweede maand – het hy die tempel vir
Members In Christ Church of Zimbabwe
die Here begin bou. (I Kon 6)
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480 jaar

390 jaar

14 geslagte
Abraham tot Dawid
Aartsvaders
Uit&In
Rigters

14 geslagte
tot ballingskap

14 geslagte
tot Christus

Jesus Christus

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

Konings
4 “En jy, gaan lê op jou linkersy, en plaas so dieNa
sondeskuld
ballingskap
van die huis van Israel op jou sy. Soveel dae as wat jy op
jou sy lê, soveel dae sal jy hulle sondeskuld dra. 5 En Ek, Ek
het vir jou die aantal jare van hulle sondeskuld 'n getal dae
gemaak – driehonderd-en-negentig dae lank moet jy die
Members In Christ Church of Zimbabwe
sondeskuld van die huis van Israel dra. (Eseg 4)
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Eseg 36:22-23
“Daarom, sê vir die huis van Israel, ‘So sê my Heer, die Here:
“Nie ter wille van julle doen Ek dit nie, huis van Israel,
maar slegs ter wille van my heilige Naam,
wat julle ontheilig het onder die nasies waarheen julle gegaan het.
Ek sal my groot Naam heilig,
wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het.
Die nasies sal besef dat Ek die Here is,”
65X
is die uitspraak van my Heer, die Here,
“wanneer Ek Myself deur julle as die Heilige betoon voor hulle oë.
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Eseg 36:24-28
24 Ek sal julle uit die nasies neem, en julle bymekaarmaak uit al die lande.
Ek sal julle na julle grond bring.
25 Ek sal rein water oor julle sprinkel,
en julle sal rein wees.
Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal Ek julle reinig.
26 Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal Ek in julle binneste gee;
Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee.
27 My Gees sal Ek in julle binneste gee.
Ek sal daarvoor sorg
dat julle my vaste voorskrifte volg
en dat julle my bepalings nakom en uitvoer.
28 Julle sal in die land woon wat Ek aan julle voorouers gegee het.
Julle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal vir julle 'n God wees.
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480 jaar

390 jaar

14 geslagte
tot ballingskap

Konings

14 geslagte
tot Christus

Na ballingskap

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

Jesus Christus
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Abraham tot Dawid
Aartsvaders
Uit&In
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Nuwe verbond voorspel

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar
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480 jaar

512 jaar

390 jaar

Nuwe verbond

Nuwe verbond voorspel

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar

Jesus Christus

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

14 geslagte
14 geslagte
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Abraham tot Dawid
tot ballingskap
tot Christus
Aartsvaders
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Rigters
5 Hulle bediening is 'n afbeelding en afskaduwing
Konings van die hemelse, net
soos die goddelike opdrag wat Moses ontvang het toe hy dieNa
ware
ballingskap
tabernakel moes oprig, en God vir hom gesê het: “Let op dat jy alles maak
volgens die voorbeeld wat vir jou op die berg gewys is.”
6 Maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in dié sin dat Hy
ook Middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grondMembers
van In Christ Church of Zimbabwe
uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. (Heb 8)
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Heb 8

8 Hy vind inderdaad fout met hulle wanneer Hy sê: “Kyk daar kom dae, sê die Here, dat
Ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 9 Dit sal
nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorouers gesluit het op die dag toe Ek
hulle met my hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie; want hulle het nie by
my verbond gebly nie, en Ek het hulle geïgnoreer, sê die Here. 10 Dit is dan die
verbond wat Ek ná daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my
wette in hulle verstand gee, en op hulle harte sal Ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle 'n
God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. 11 Niemand sal meer sy medeburger of sy
broer onderrig en sê, ‘Ken die Here!’ nie, omdat hulle almal My sal ken, van die
kleinste tot die grootste onder hulle. 12 Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede,
en aan hulle sondes sal Ek glad nie meer dink nie.” 13 Deur te praat van 'n nuwe
verbond, het Hy die eerste een verouderd verklaar. En wat verouderd verklaar en
afgeleef is, is naby aan verdwyning.
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480 jaar

512 jaar

390 jaar

Nuwe verbond

Verbond hertsel

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar

Jesus Christus

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

14 geslagte
14 geslagte
14 geslagte
Abraham tot Dawid
tot ballingskap
tot Christus
Aartsvaders
Uit&In
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15 Aangesien daar 'n dood was, as losprys
vir die oortredings, ten tyde
Konings
Nanuwe
ballingskap
van die eerste testament, is Hy juis daarom Middelaar van 'n
testament, sodat dié wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan
ontvang. 16 Waar 'n testament ter sprake is, is dit nodig om die dood van
die een wat dit gemaak het, te bevestig. 17 'n Testament tree tog deur die
dood in werking, aangesien dit nooit van krag is solank die een
wat dit
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gemaak het, nog leef nie. (Heb 8)
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Hand 2:38-39

Petrus antwoord hulle:
“Bekeer julle,
en laat elkeen van julle
in die Naam van Jesus Christus
tot vergewing van julle sondes gedoop word,
en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.
Want die belofte
is bedoel vir julle, en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver,
almal wat die Here ons God na Hom toe roep.”
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480 jaar

Nuwe verbond

14 geslagte
tot ballingskap

14 geslagte
tot Christus

Konings
Na ballingskap

Reg in eie oë

Jesus Christus

Verbond hertsel

14 geslagte
Abraham tot Dawid
Aartsvaders
Uit&In
Rigters

512 jaar

390 jaar

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar

Ballingskap

Slawe

19 Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God
ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en
dat julle nie aan julleself behoort nie? 20 Want julle is duur
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gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam (I KorMembers
6)
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Voorbestem vir verheerliking vir ewig
Verlosser
Vooraf

Verbondsgod

Voleiding

Vol van Gees
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Ou Testament

Nuwe Testament
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Samevatting tot U eer

totUeer.co.za
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Genesis 17:7
Ou Tesament
(verbond)

Vergifnis deur
herhalende offers
God
teenwoordig:
Tabernakel en
later tempel
Beloftes:
Land
Nageslag
Nasies tot seën

Voorwaardes,
tekens ens…
7 Ek sal my verbond
tussen My en jou
en jou [Saad] nageslag ná jou
handhaaf,
deur hulle geslagte heen,
as 'n ewige verbond,
om vir jou 'n God te wees
en vir jou [Saad] nageslag ná jou.
Tot Sy
eer

Nuwe Testament
(verbond)
Vergifinis deur een
offer
Inwoning en
werking van die
Heilige Gees
Beloftes:
Ewige woonplek
Ewige lewe
Ewige vreugde
Bladsy 50

Verbond

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, Heb 11:11-12)
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)
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Verbond

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)
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)
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Verbond

Abraham, al is jy al nege en negentig,
moet jy nou besef: Ek is God almagtig. (Gen 17:1)
Ek sluit ’n verbond met jou wat ewig bly.
Jy sal ’n groot nageslag van my kry.
Jou nageslag sal hierdie land besit.
Besny as teken, elke manlike lid. (Gen 17:7-11)
Hierdie verbond wat ewig bly,
geld ook nog vir jou en my.
Ja, met bloed is ons gekoop
en die teken daarvan is die doop. (Kol 2:9-15)
Jou lewe kan nou anders wees,
want jy is gedoop met die Gees. (Mat 3:11, Rom 6:3-4)
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Verbond

Die Nuwe Testament wil nie ou dinge omkeer,
dit is reeds so in die Ou Testament geleer.
Paulus belig vir ons 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)
Bladsy 54

Verbond

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, Eseg 36)
Ons harte moet nou tempels wees
vir die inwoning van die Heilige Gees. (I Kor 6:19-20)
Sy werke kan ons nie onveranderd laat:
Tot God se eer, elke gelowige se daad!
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Oordenking
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Oordenking

• Lees weer Genesis 15. 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
Beloftes vir Abraham

Teks
Gen 12, Ps 105:7-9

Dinsdag
Woensdag

Abraham glo
Isak gebore

Gen 15, Heb 11:8-19
Gen 18:1-15, 21:1-7

Donderdag

Jakob se 12 seuns 12 stamme

Gen 29:31-30:24

Vrydag

Jakob word Israel

Gen 32
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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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Gebed
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