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VOORWOORD 

Die doel van hierdie onderwerp is om te bewys en te bevestig dat alles by God 

ontstaan het. Hy is die Outeur. Elke leser moet net intellektueel eerlik, en 

objektief die inhoud bestudeer. Dit is dus nie net gerig aan Christengelowiges 

en nie-Christengelowiges nie, maar ook diegene wat sekere dele in die Bybel 

bevraagteken en selfs twyfel oor die bestaan van ’n Godheid. 

Goddelike waarhede, soos vervat in die Bybel, is te fyn verweef aan mekaar om 

enigsins te aanvaar dat dit die produk van menslike inspirasie is. Subjektiewe 

redenasies oor die Woord lei tot pogings wat dien om te probeer bewys dat daar 

nie ’n Godheid is nie!   

Daar is tans, net soos in die verlede, ’n intense aanslag op die Bybel as die 

Woord van God. Dit sal egter al die toetse deurstaan. Want dit was, is, en sal 

outentiek bly. Een van die mees verstommende bewyse is o.a. ook die 

geslagsregisters van Jesus Christus. Die profetiese boodskappe wat bv. in die 

geslagsregisters van Genesis 5, 10, 11, Mattheus 1, asook in Lukas 3 verskuil lê, 

bevestig dit. Ek het  elkeen van die 78 name nagegaan in die taal van sy 

oorsprong om die betekenis van elkeen na te vors. As elkeen van die name in 

dieselfde volgorde vertaal en geskryf word, maak dit ’n profetiese boodskap 

bekend, wat intussen reeds in vervulling gegaan het!  

’n Verstommende gedagte is die feit dat meer as veertig God-geïnspireerde 

skrywers die Boeke van die Bybel oor ’n tydperk van min of meer 1,600 jaar 

geskryf het. En dit het alles ongeveer 6,000 jaar gelede begin! Almal kom uit ’n 

groot verskeidenheid van agtergronde.  

Een van die resultate wat kan getuig dat God direk betrokke was by die skryf 

van die Bybel, is die profesië wat in die geslagsregisters van Jesus Christus 



4 

 

 

opgesluit lê. Dit verwys na van die belangrikste gebeure wat opgeteken is in die 

Bybel, asook die koms van die groot Messias, Jesus Christus!    

Ek begelei u om die polsende, lewende Woord van God, wat absoluut uniek is, 

te ontdek. Ek is oortuig u sal hierna saam met my stem dat die Bybel nie ’n 

mensgemaakte boek is, wat oor eeue aanmekaar geflans is met die sogenaamde 

stories en mites van 40 outeurs nie.  

Die doel van my navorsing is dan ook om die breë Christen-gemeenskap te 

ondersteun met die kennis wat hulle soms in die alledaagse lewe nodig het om 

effektief te kan getuig. 

Alhoewel ek die verhouding tussen die Bybel en die moderne wetenskap ook 

nagevors het, wil ek dit baie duidelik stel dat die Bybel in die eerste instansie 

nie ’n wetenskaplike handleiding is nie. Tog, as behoudende bron, maak dit 

melding van wetenskaplike feite wat onlangs eers deur navorsing bevestig is.  

Neem deel aan hierdie opwindende reis en ontvang antwoorde op brandende 

vrae soos bv. die bestaan van mense voor Adam en Eva; die uitspansel wat nog 

steeds besig is om uit te brei,  asook rampe en uitwissings wat eeue gelede 

plaasgevind het. 

Een van die belangrikste bewyse dat die Bybel outentiek is, is die Bybelprofesië 

wat eeue vóór die koms van Christus na die aarde, geprofeteer is. Almal het in 

vervulling gegaan, met uitsondering van sy wederkoms, waarop die kerk wag. 

Dit is ook die enigste boek wat hierop aanspraak kan maak! Die oudste profesie 

is 1500 vC geskryf. en die jongste gedurende 400 v.C. 

Meer inligting is uiteraard vervat in hierdie publikasie om te bewys dat die 

Bybel as Woord van God gesaghebbend is. In sekere gevalle moes bewyse 

vanuit die oorspronklike tale, waaruit die Bybel vertaal is, bevestig word. Ek 
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vertrou dat die metode wat ek gebruik het, vir elke leser verstaanbaar sal wees. 

Die Bybel is die basis en maatstaf van Christene se geloof in God.    

Mag u dit interessant en insiggewend vind, en dat baie vrae met voldoende 

bewyse beantwoord word. My gevolgtrekking is: die Bybel is verseker 

outentiek, en die mees kosbare boek wat ’n mens in jou hande kan neem!  

 Seënwense,  

Chris Mostert    
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HOOFSTUK 1 

DIE BYBEL  AS  GEÏNSPIREERDE WOORD 

Jesus Christus word in die Bybel as die Woord van God bekend gestel. Die 

volgende verwysings bevestig dit: 

Johannes 1:1 – 4 “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en 

die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom 

ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom 

was lewe, en die lewe was die lig van die mense.” 

Johannes 1: 14 – “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en 

ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat 

van die Vader kom—vol van genade en waarheid.” 

Openbaring 19: 13 – “En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop 

was, en sy Naam is: Die Woord van God.” 

1Johannes 5:7 – “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die 

Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;” 

 

JESUS AS DIE LIG 

 

Jesus Christus as DIE WOORD word reg aan die begin tydens die skepping ook 

as DIE LIG bekend gestel in Genesis 1: 3 – “Laat daar lig wees….”  

Die Hebreeuse woord wat hier vertaal word vir “….Laat daar lig wees…”, is  

 Die Hebreeuse  werkwoord-konstruksie .(Foneties uitgespreek as Jĕhie) ְיִהי

staan hier bekend as die Jussiefvorm. Dis die bevelsvorm vir die derde persoon 
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enkelvoud. Letterlik beteken dit: “Laat Hy wees…” Hierdie “Hy” verwys 

natuurlik na Jesus Christus! Ter bevestiging verwys bogenoemde Skrifgedeeltes 

ook na dit. Buitendien, die woord in Hebreeus wat hier vertaal word vir “lig”, is 

die Hebreeuse woord  Dit verwys na ’n .(Foneties uitgespreek as Õr - Oor)  אֹור

geestelike lig. Die Hebreeuse woord wat verwys na natuurlike ligte, liggewer 

(bv. die son, en die maan), is ָמאֹור (Foneties mãoor). 

Daar is dus ’n groot verskil in betekenis van die lig waarvan in Genesis 1:3 

melding gemaak word, en die lig waarna in Genesis 1: 14 verwys word. Tydens 

my navorsing het verskeie taalkundiges hierdie waarheid in hul geskrewe 

bronne dit bevestig. 

BEWYS VAN BOGENOEMDE STELLING IN DIE NUWE 

TESTAMENT: 

2 Korinthiërs 4:6 – “Want dit is God wat gesê het dat daar uit duisternis lig 

moet skyn – dit is HY wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van 

die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.” 

Johannes 8:12 , 9:5 – “En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die 

lig van die wêreld….” 

BENEWENS DAT JESUS AS DIE WOORD BEKEND GESTEL WORD, 

STAAN HY OOK AS DIE WAARHEID BEKEND: 

Johannes 8:32 – “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 

vrymaak.” 

Johannes 14:6  “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 

lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” 
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DIE GEES VAN GOD STAAN OOK BEKEND AS DIE GEES VAN DIE 

WAARHEID: 

Johannes 14:16-17 – “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander 

Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid…” 

Johannes 15:26 – “…die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal 

Hy van My getuig.” 

Johannes 16: 13 – “Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, 

sal Hy julle in die hele waarheid lei…” 

DIE HEMELSE VADER, JESUS CHRISTUS AS DIE WOORD, EN DIE 

HEILIGE GEES AS TROOSTER, IS EEN: 

1 Johannes 5:6 – “Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die 

Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit 

is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid.   Want daar is drie wat 

getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie 

is een;” 

Romeine 8:9 – “julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik 

die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het 

nie, dié behoort nie aan Hom nie.” 

 

GOD STEL HOMSELF BEKEND 

 

1Thessalonicense  4:8 – “Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, 

maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.” 

1 Korinthiërs 3:16 – “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees 

van God in julle woon nie?” 



9 

 

 

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE:  Johannes 17:17 – “… U Woord is die 

Waarheid.” Hou net in gedagte die taal waarin God Homself in die Ou 

Testament bekend gestel het, is Hebreeus. Dit skyn dat hierdie taal geboorte op 

God se tong self gekry het, want Hy het eerste met Adam en Eva 

gekommunikeer, en nie Adam eerste met God nie! 

Wat baie interessant is, is dat die Hebreeuse alfabet uit 22 letters bestaan. Dit is 

dan ook die taal in die Ou Testament waarin die Here Homself bekend gestel 

het, en sy heilsplan geopenbaar het. Wat ook insiggewend is, is die volgende:  

As die eerste en die laaste letter in dieselfde volgorde vanaf regs na links 

geplaas word, soos ook die taal geskryf en gelees word, en die letter מ wat reg in 

die middel van die alfabet gevind word, óók in die middel van die twee 

betrokke letters geplaas word, kry ’n mens die woord ֶאֶמת (foneties uitgespreek 

as “Êmêt”), wat beteken “waarheid” (truth)! 
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Aangesien God die Almagtige Skepper van die hemel en die aarde is, is Hy, wat 

as die Woord, en ook as die Waarheid bekend staan, uiteraard kragtig en 

“skerper as enige tweesnydende swaard”(Hebreërs 4:12).  Die volgende 

Skrifgedeeltes dien ook as bevestiging: 

Hebreërs 11:3  “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die Woord 

van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit 

sienlike dinge nie.” 

King James vertaling: “Through faith we understand that the worlds were 

framed (Literally: placed into position) by the word of God…” 

 

DIE WOORD SKEP LEWE 

 

Hebreërs11: 3 – “....en alle dinge dra deur die Woord  van sy krag....” 

Jeremia 1: 12 – “....Ek is wakker oor my Woord om dit te volbring.” 

Titus 1: 2 – “....die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af 

beloof het....” 

Aangesien Hy die Woord as Waarheid is, moedig Hy ons ook aan om in Sy wil 

die Woord te spreek en daarop te handel. Die volgende Skrifgedeeltes kan hier 

as voorbeeld dien:  

1 Petrus 4:11 – “As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God....” 

Dit is juis God se Woord wat geloof genereer. Ter bevestiging: 

Romeine 10:17 – “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die 

Woord van God.” 

As hierdie Woord wat geloof skep, gespreek word, skep dit resultate: 
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Hebreërs 11: 1 – “Die geloof dan is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons 

hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” 

Hebreërs 11: 3 – “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die Woord 

van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit 

sienlike dinge nie.” 

By ’n sekere geleentheid het Jesus ’n vloek uitgespreek oor ’n vyeboom. Toe Sy 

dissipels sien dat dit verdroog het, en verstom was, het Jesus Christus Sy 

dissipels die volgende beveel: “….Julle moet geloof in God hê” (Markus 

11:22). In die Griekse teks staan daar letterlik: Εἰ ἐχετε πιστιν Θεου 

(Foneties Ei êgêtê piestien Thêoe) = “Hê geloof van God.” Dus, die dissipels 

moet God se geloof hê! 

Hierdie geloof is alleenlik moontlik indien daar in die perfekte wil van God op 

Sy Woord in die geloof gehandel word.   

DIE WOORD IS DUS DIE OORSPRONG VAN LEWE: 

Die volgende Skrifgedeelte kan as bevestiging dien: 

Spreuke 4: 20 – 22 “My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, 

laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne-in jou hart. Want hulle is 

die lewe vir die wat hulle vind, en ‘n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak 

jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge 

van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af 

die verkeerdheid van lippe.” 

Daar is verskeie beloftes wat die Here gee, dat daar seën op sy Woord volg. Dit 

moet net binne sy perfekte wil in die geloof  uitgespreek of daarop gehandel 

word. Die volgende kan as voorbeeld dien: 
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Jesaja 54:17  “Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke 

tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die 

knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die HERE.” 

Johannes 8:32  “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 

vrymaak.”  

2 Timotheus.1: 7 – “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee 

nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing”.  

VREES: Grieks δειλια – Deilia: skugter; intimidasie 

Mattheus 7:21  “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die 

koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in 

die hemele is.” 

Al die hooftukke wat hierop volg, dien as bewys dat die Bybel God se enigste 

geïnspireerde Woord is. Dit is absoluut verstommend hoe fyn Goddelike 

waarhede in die hele Bybel verweef is. Dit is soos ’n tapeserie van 

heilswaarhede. Dit is net nogmaals ’n bewys dat geen mens of ’n groep mense, 

oor meer as 1600 jaar, hierdie kosbare inligting op eie inspirasie as ’n eenheid 

kon skryf  nie. Dit alleen is ’n bewys dat God se Heilige Gees die onderskeie 

skrywers geestelik begelei en geïnspireer  het.  Die inligting wat hierop volg, sal 

dit bevestig.  
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HOOFSTUK 2 

KOM ONS BEGIN BY DIE BEGIN 

Om ŉ beter begrip te hê van ons God as Skepper moet ons by die eerste  boek, 

Genesis begin. Die woord Genesis beteken in die Hebreeuse taal berēshĩt en 

beteken: “in die begin.” In die Grieks staan hierdie woord bekend as argê, en 

het ook die betekenis van oorsprong. Alles het immers hul oorsprong by God 

gehad. God is Lig en God is Gees. As ons nie hierdie twee konsepte van God 

kan akkommodeer nie, sal ons nie sy skeppingswerk kan verstaan nie. God is 

die Bron van skeppende energie. Wetenskaplikes wat glo alles het deur ‘n 

oerknal (Big Bang) sonder God ontstaan, kan nie oortuigend verklaar waar kom 

die oerknal vandaan nie, want daar was niks. Net God wat Gees én  Lig is, was 

daar!  Net Hy kon fisiese lig skep! Sonder lig, en energie beteken Einstein se 

formule ( E = mc2) niks nie. Sonder God redeneer hierdie wetenskaplikes oor 

die ontstaan van die oerknal ook oor niks. God is die Opperwese wat geskep het 

uit absoluut niks – ex nihilo! 

Ons kan nie met ons beperkte menslike denke God visualiseer nie. En die rede 

hiervoor is: God is Gees en God is Lig. Ek gaan eers  fokus op Genesis 

hoofstukke 1 en 2, en by al hierdie wonderlike eienskappe van God stilstaan. 

SLEUTELWOORDE. 

ELOHIM DIE SKEPPERGOD 

Die Skepper van alles stel Homself as God bekend: “In die begin het God die 

hemel en die aarde geskape” (Genesis1:1). Sy Naam hier is in die 

oorspronklike Hebreeuse teks in die meervoudsvorm geskryf, t.w. Elohim 

 Al die Hebreeuse woorde word foneties weergegee om dit vir die .(ֱאֹלִהים)

lesers verstaanbaar te maak. Dit kan onder andere ook letterlik vertaal word as 
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Gode vanaf die enkelvoud Ēl ( ֵאל), die woord vir  God  in Hebeeus.  Ēl  én  

Elohim word dus  beide  slegs vertaal as  God. Elohim dui dan op die volle 

manifestasie van die Godheid. Wat ook insiggewend is, is die volgende 

Hebreeuse taalkundige waarheid:  Alhoewel sy Naam hier in vers 1 in die 

meervoudsvorm geskryf is, is die Hebreeuse werkwoordvorm in die enkelvoud! 

Dit bevestig net Hy is die Drieënige God! God praat dan ook van Homself in 

die meervoud by die skepping van die eerste mense: “En God het gesê: Laat 

Ons mense maak na Ons beeld, na Ons gelykenis…” (Genesis 1:26).  Dit 

verwys na Genesis 1:1 waar  Hy Homself as God die Skepper en Vader bekend 

stel. In Gen.1:2 stel Hy Homself as God die Gees bekend. 

 

BEKENDSTELLING VAN JESUS AS DIE LIG 

 

In Genesis 1: 3 stel Hy Hom bekend as die Lig en die Woord. Laasgenoemde is 

reeds bevestig deur die gebruik van die Hebreeuse woord אֹור (Foneties 

uitgespreek as Õr - Oor). Dit verwys na ’n geestelike lig, en dit is natuurlik 

Jesus Christus! 

Ter bevestiging die volgende: 

 2 Korinthiërs 4:6 – “Want dit is God wat gesê het dat daar uit duisternis lig 

moet skyn – dit is HY wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van 

die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.” 

Johannes 8:12 , 9:5 – “En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die 

lig van die wêreld….” 

In die Bybel, as die volle geïnspireerde Woord van God, word Jesus ook as die 

Woord voorgestel: ,,In die begin was die Woord en die Woord was by God en 
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die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom 

ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het 

nie”(Johannes 1:1-3).   Jesus Christus, die Seun van God, het by ’n geleentheid 

gesê: ,,….Hy wat My gesien het, het die Vader gesien……” (Johannes 14:9).  By 

’n ander geleentheid het Jesus gesê: “Ek en die Vader is Een” (Johannes 10:30). 

Paulus skryf aan die Kolossense oor Jesus: “Hy is die Beeld van die onsienlike 

God, die eersgeborene van die hele skepping; want in Hom is alle dinge 

geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone 

sowel as heerskappye en owerhede en magte – alle dinge is deur Hom en tot 

Hom geskape. En Hy is voor alle dinge en in Hom hou alle dinge stand” 

(Kolossense 1:15 -17). 

Ons vind ook ’n treffende profetiese woord van Miga oor Jesus wat in die 

voortyd of in die pre–Adamiese tyd teenwoordig was:... “En jy, Betlehem 

Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My 

uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en Sy uitgange is uit die voortyd 

(Hebr. ם דֶּ  Foneties uitgespreek as miekkêdêm: “aforetime”- voor die-,ׅמקֶּ

tydperk van tydsberekening)  uit die dae van die ewigheid”(Miga 5:1). Jesus 

Christus, wat gebore is uit die stam van Juda, word profeties as Israel se Heerser 

bekend gestel. Al die  geslagsregisters in die Woord  bevestig Jesus se herkoms 

en geboorte. Jesus  bestaan dus al vir eeue in die geesdimensie, as die Woord 

van God, uit die voortyd (voor die tydsperk van tydsberekening),  voordat die 

aarde geskape is. 

Die Hebreeuse woorde wat  vertaal word as: God 

Hebreeus:  Ĕlõhîm:   ֱאֹלִהים  - in die meervoud. 

Hebreeus:          Ẽl: ֵאל     - in die enkelvoud. 
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WANNEER WAS “….IN DIE BEGIN….?” 

 Die eerste drie woorde waarmee die Bybel in Genesis hoofstuk 1 begin, is baie, 

baie interessant. Daar staan: “In die begin….” (Genesis 1:1). Die Hebreeuse 

woord : rēshĩth word gebruik vir die woord begin. Hierdie woord het ’n baie 

interessante betekenis en dui op ‘n vorige tyd, ŉ vorige toestand, of die eerste 

van ŉ soort.   Rēshĩth  bevestig dus  dat die skepping uit ‘n vorige tyd ontstaan 

het. Dit dui op die verre verlede in die geesdimensie, waar géén ruimte, géén 

tyd, en dus ook géén materie en géén energie bestaan het nie, behalwe God wat 

Gees is. God gee hier geen inligting oor hierdie periode nie, behalwe deur die 

gebruik van die woordjie rēshĩt. Iewers in hierdie verre verlede het God die 

hemel en die aarde geskape. 

Verklaring van sekere begrippe:   

Hebreeus:  ֵראִשית ( rēshĩt ) : Begin;  vorige tyd;  ŉ vorige toestand;  eerste 

van ŉ soort.                                                                                              

 In die begin   :(bĕrēshĩt) ְבֵראִשית                    
Die voorvoegsel; bĕ, beteken:  in  

Die Hebreeuse  Bĕrēshĩt  is sonder die lidwoord om die volstrekte, of absolute 

begin aan te dui. Die letterlike vertaling is dus:  In begin (van die begin/ eerste 

van ŉ soort).                                           

Grieks:  Άρχη ( Argê):  Oorsprong;  Eerste  - verwys na die tydlose verlede. 

DIE DIMENSIE VAN TYD 

God se konsep van tyd verskil egter van ons menslike konsep van tyd. Die 

Woord leer vir ons: “…dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend 

jaar soos een dag” (2 Petrus 3:8). Tyd is dus ’n relatiewe begrip. Ons lees ook 

in die boek Openbaring dat Johannes oor die gemeente Smirna geprofeteer het, 

dat daar: “.tien dae lank verdrukking” sal wees (Openbaring 2:10). Hierdie 

profetiese woord dui moontlik op die tien belangrikste historiese tydperke van 

vervolging waaraan die jong Christelike kerk blootgestel was. Hierdie tien 

tydperke het begin met Nero 54 - 68 n.C. Daar was nog nege ander wrede 
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heersers, naamlik Domitianus  81-96 n.C., Trajanus  98-117 n.C., Aurelius 161-

180 n.C.,  Severus 193-211 n.C., Maximus  235-238 n.C., Decius 249 -251 n.C., 

Valerianus 253-260 n.C., Aurelius 270-275 n.C., en Diocletianus 284-300 n.C. 

Hierdie tydperke was nie net tien dae nie! Profeties word dit voorgestel as tien 

dae. Tyd is dus ’n relatiewe konsep in profetiese taal. In die gebed van Moses 

sien ons dat tyd in profetiese taal nie konkreet weergegee word nie: “…Want 

duisend jaar is in U oë soos die dag van gister as dit verbyskiet, en soos ‘n 

nagwaak” (Psalm 90:4). Die outeur van die boek Hebreërs getuig dan ook van 

die Here: “..U is dieselfde, en U jare het geen einde nie” (Hebreërs 1:12). Die 

begin van die hemel en die aarde word nie vir ons uitgespel nie. Niemand weet 

presies wanneer was die begin nie. Wetenskaplikes reken die uitspansel is 

ongeveer 13,73 biljoen jaar oud. Reg aan die begin het God: “.…. die hemel 

(Hebr.:shamájim) en die aarde geskape” (Genesis 1:1). Die hemel wat geskape 

is deur God, word in die Hebreeuse teks in die meervoud geskryf, en dui op 

hemele. Dit verwys na die uitspansel en kan ook beteken die hemelruimte. Ons 

lees hier eers van die hemel en daarna van die aarde, terwyl die volgorde in die 

daaropvolgende tekste eers die aarde, en dan die hemele noem. God praat met 

Job oor die tydlose verlede “….Waar was jy toe ek die aarde gegrond 

het…….toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God  gejuig het”  

(Job 38:1- 7). In die tydlose verlede het God die aarde gegrond en die engele het 

daaroor gejuig. Hierdie aarde was nie bedek met water nie, want dit word in 

Hebreeus beskryf as droë grond. Die geoloë sal ’n beter konsep van die aarde hê 

wat reg aan die begin geskape is -  miljoene jare gelede. Hierdie hemel en aarde 

wat God reg aan die begin  geskape het, het bestaan in die sogenaamde voortyd. 

Hierdie tydperk word nêrens gekoppel aan tyd nie. Moses  praat oor hierdie 

tydperk in sy gebed tot God:  “Voordat die berge gebore was en U die aarde en 

die wêreld voortgebring het, ja van ewigheid tot ewigheid is U God” (Psalm  

90:2).  As daar iemand was wat kon praat oor hierdie tydperk, dan was dit tog 

seker Moses wat in God se teenwoodigheid was, en met wie God gespreek het.  
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HOOFSTUK 3 

DIE GEESTELIKE EN NATUURLIKE SKEPPING 

1. DIE BARA – SKEPPING VOLGENS GENESIS 1 

In Genesis 1 word die Hebreeuse werkwoord  bara gebruik. Hierdie woord 

word vertaal as geskape Dit beteken: om nuut te maak, óf uit niks te laat 

manifesteer. Ek noem Genesis 1 se skepping die “bara-skepping.”  God het 

nuut gemaak of letterlik uit niks geskep. Dit word in Job 26:7 bevestig: “ …wat 

die aarde ophang oor ’n niks” Dit skyn asof die skrywer van die boek Job, eeue 

voor die ontstaan van die Christelike kerk, deur Goddelike inspirasie meer 

geweet het as die ou kerkvaders. Hy onthul die feit dat die aarde in die ruimte 

hang! Die woordjie bara word gebruik ten opsigte van die skepping vanuit niks. 

God het reeds die aarde en die hemel geskape in Genesis 1:1, maar hy herstel 

die skade van die wêreldvloed. Verdere aandag word later aan hierdie 

wêreldvloed, waarna in Genesis 1:2 verwys word, gegee.  

 

GOD SE SKEPPING MATERIALISEER 

 

Hoe skep God? God is Gees en wanneer God spreek ontstaan dit wat Hy spreek  

onmiddellik in die geesdimensie. Dit is amper soos ’n kind wat seepborrels 

blaas. Wanneer die kind besluit ek gaan ’n seepborrel blaas, blaas hy sy asem in 

’n seepsop lagie in, en die borrel ontstaan. Die groot verskil is net, seepborrels 

bars en verdwyn, maar God se skepping materialiseer en bly staan. God skep bloot 

deur te spreek. Ons vind dit ook in Jeremia 1: 5 waar God Jeremia geroep het as profeet, 

en hom met hierdie woorde ter ondersteuning o.a. die versekering gee: “Voordat Ek jou 

in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam 

voortgekom het, het Ek jou geheilig….” 



19 

 

 

 

 

 

 

 

Daar is skeppende krag in God se Woord. “Deur die geloof verstaan ons dat die 

wêreld deur die Woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, 

nie onstaan het uit sienlike dinge nie” (Hebreërs. 11:3). Beter vertaal in die 

King James Vertaling van die Bybel: “Through faith we understand that the 

worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not 

made of things which do appear”. Jesaja profeteer ook oor die skeppende krag 

van God se Woord:   “…….so sal My Woord wees wat uit My mond uitgaan: dit 

sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig 

wees in alles waartoe Ek dit stuur”  (Jesaja 55:11).  

 

ONTVANG GOD SE GELOOF 

 

God is ons Vader van geloof. Die aard van ons geloof word uitgespel in die 

boek Hebreërs: “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy 

wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek” 

(Hebreërs 11:6). Ons geloof is gesetel in die Woord van God, en nie op jou 

gevoel of enige iets anders nie. In ons geloofslewe word ons gelei deur die 

Heilige Gees: “…..Hy  sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir 

julle gesê het” (Johannes 14:26). Jesus en die Vader is een en Hy getuig dat Hy 

nie uit Homself spreek nie, maar “…die Vader wat in My bly, Hy doen die 

werke” (Johannes 14:10).  Daarom het Jesus vir ons gesê,”….wie in My glo – 

Genesis 1:1 – “Geskape” 

Hebreeus: Bara ( ָבָרא ) 

Betekenis: “Bring into existence without the use of   pre –existing material” 

– Om nuut te maak. 
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die werke wat Ek doen sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, 

omdat Ek na My Vader gaan. En wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal 

Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik word” (Johannes 14:12-). 

Jesus  het dieselfde beginsel toegepas. Hy is immers die Woord van God (Johannes 1: 1). 

Hy spreek en dit wat Hy spreek, gebeur. Jesus en Sy dissipels was onderweg van Betanië 

na Jerusalem. Jesus was honger en langs die pad het hulle by ‘n vyeboom verby gegaan.  

Jesus het na die boom gegaan in die hoop om vye te vind. Daar was egter net blare, want 

dit was nie die vyeseisoen nie. Jesus het toe vir die boom gesê:  “...Laat niemand ooit in 

der ewigheid van jou ‘n vrug eet nie. Sy dissipels het dit gehoor”  (Markus 11:14).  Toe 

hulle weer vroeg in die oggend by die boom verby gaan, was dit verdroog van 

die wortels af. Hulle was verbaas, maar Jesus het nie gefokus op die verdroogde 

boom nie, maar op die feit dat  hulle geloof in God moet hê.  

 Letterlik beteken dit hulle moet God se soort geloof hê. Jesus sê toe vir hulle: 

“Elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see – en nie in sy 

hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur – hy sal verkry net wat hy 

sê”(Markus 11:23). Wanneer God tydens die skepping gespreek het, het dit 

ontstaan wat hy gespreek het. Wanneer Jesus gespreek het, het dit ook ontstaan 

wat Hy beveel het. Dieselfde gebeur met Christengelowiges as hulle binne God 

se wil, onder leiding van die Heilige Gees, Sy Woord in hul mond neem en 

spreek in die Naam van Jesus Christus. Soms is daar dadelik ’n geloofsresultaat 

en soms na ’n tydperk. God bly getrou aan Sy Woord.  

Markus 11:22 :    “……Julle moet geloof in God hê”.  

Grieks:  Έχετε πιστιν Θεου. ( Foneties:  Êgêtê pĩstin Thêou) - Letterlik: “Hê 

geloof van God”– Vry vertaal: “Hê God se geloof ” 

Alles het vanuit die geesdimensie begin, en sal volgens die laaste boek 

Openbaring weer  in die  geesdimensie eindig. Die Here God bevestig dit met 
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hierdie woorde:  “Ek is die Alfa en die Oméga , die Begin en die Einde, die 

Eerste en die Laaste” (Openbaring 22:13). Daarom kan Hy, wat ook bekend 

staan as die Laaste, die versekering gee wat die einde van die aarde sal wees: 

“En ek het ŉ nuwe hemel en ŉ nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die 

eerste aarde het verby gegaan; en die see was daar nie meer nie ” (Openbaring 

21:1). 

 

DIE TYD VAN DIE SKEPPING 

 

 Volgens Genesis 1 was die aarde se begin dus  uit ’n vorige tyd, en is enig in sy 

soort. Dit bestaan al vir miljoene jare, terwyl Adam en Eva eers ongeveer 

sesduisend jaar gelede geleef het! Daar is aanduidings volgens dieWoord, asook 

antropologiese, geologiese en paleontologiese ontdekkings en navorsing, dat 

ander wesens voor hulle bestaan het. Volgens Die Burger koerant van 

Donderdag 14 Mei 2009  en die Wikipedia ensiklopedie op die internet 

(www.wikipedie.co.za)  is daar bv. ’n beeld van ’n vrou, gekerf uit ’n stuk 

Mammoet-tand in ’n grot in Duitsland ontdek. Hierdie beeldjie is volgens 

navorsers minstens 35,000 jaar oud. Daar is al 25 gekerfde kunswerke uit 

Mammoet-tande die afgelope 90 jaar in Europa ontdek. Dit sluit onder andere 

beelde van buffels, voëls, en perdefigure in. Een van die mees realistiese beelde 

wat ontdek is, is die lewensgetroue beeld van ŉ vrou se hoof wat bekend staan 

as Venus Brassempouy. Dit is uit ivoor gemaak, en is ongeveer 25,000 jaar oud. 

Dit is in 1892 saam met ander beelde by Brassempouy, Frankryk ontdek. Daar 

is ook ander kunswerke ouer as 27,000 jaar elders in die wêreld gevind. 

Sommige navorsers beweer dat menslike lewe sover as 100,000 jaar en ouer 

voor Christus terug gedateer kan word. Ander aanduidings volgens die Woord 

van menslike lewe as net Adam en Eva, sal later bespreek word. 

http://www.wikipedie.co.za/


22 

 

 

Verskillendede werkwoorde word gebruik in Genesis waardeur God geskep en 

herskep het: 

 Hierdie Hebreeuse woord beteken om te maak, of te doen. God :(ASA)  ָעָשה

het die uitspansel gemaak, bv. Hy het die twee groot ligte, en die mens gemaak. 

 .Hierdie woord beteken in Hebreeus: om gesien te word :(RAAH) ָרָאה

 “En God het gesê: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, 

sodat die droë grond sigbaar word” (Genesis 1:9). 

 Hierdie woord beteken om voort te bring. “En God het :(DASHA)    ָדָשא

gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome 

wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde” 

(Genesis 1:11). 

 Hierdie Hebreeuse woord beteken om te gee.  “…Ek gee :(NATHAN)  ָנַתן  

nou aan julle al die plante wat saad gee…” (Genesis1:29). 

Genesis 1:1 Hebreeus: shamájim ָשַמִים  “hemel …”,  is in die 

meervoud geskryf en dui op hemele. 

  

2. DIE JATSAR – FORMASIE VOLGENS GENESIS 2 

Genesis 2: 7 – “En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die 

aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan ‘n 

lewende siel geword.” 

Nadat God die bara-skepping voltooi het, het Hy op die sewende dag gerus. 

Ons lees in Genesis 2:1: “En so is dan  voltooi die hemel en die aarde met hulle 
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ganse leërmag”. En dan die volgende: “Die dag toe die Here God die hemel en 

die aarde gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, 

en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want die Here God het nog 

nie laat reën op die aarde  nie, en daar was geen mens om die aarde te bewerk 

nie”(Genesis 2:5). 

Daar was niks op die aarde nie, want God is Gees en Sy bara- skepping is 

geesdimensie. Daar was byvoorbeeld geen reën nie en geen mens nie. Ons lees 

nou dat God die mens geformeer het uit die stof van die aarde.  Die Hebreeuse 

woord wat in Genesis 2 gebruik word, is nie bara nie, maar jatsar wat beteken 

formeer. Die betekenis van hierdie woord is:  “to mould or squeeze into shape 

as a potter does” Ek noem dit die “jatsar-formasie” Die “jatsar-formasie” van 

Genesis 2 is waar die mens se liggaam geformeer is uit die stof van die aarde. 

“Die bara-skepping” is die skepping van die innerlike mens of te wel die 

geesmens deur Elohim, ons Skepper, maar dit is die HERE God (Jahweh-

Elohim) wat die mens geformeer het uit die stof van die aarde, en in sy neus die 

asem van die lewens geblaas het. Ons lees in Job van die mens wat deur God in 

die lewe gehou word: “ As Hy op Homself ag  sou gee, sy Gees en sy asem na 

Hom sou terugtrek, dan sou alle vlees tesame die asem uitblaas en die mens sou 

tot stof terugkeer” (Job 34 :14). Ons het gevolglik ’n unieke biologiese 

samestelling wat nie in ‘n laboratorium geproduseer kan word nie.  

Toe God in die mens letterlik die asem van die lewens blaas,  het die mens ’n 

lewende siel geword. Paulus leer vir ons, ons is “….gees én siel én liggaam” 

(1Thessalonicense 5:23). Ons siel sluit in ons denke, ons  wil en emosies. 

Wanneer die natuurlike mens sterf, verlaat sy gees sy liggaam, maar sy siel gaan 

saam met hom, want as geeswese sal hy nog steeds emosie beleef, kan dink, en 

wilsbesluite neem. Daar is getuienisse van mense wat na-doodse belewenisse 

gehad het. Hulle getuig van ongekende blydskap in die hemel. Ander het ’n 

tweede kans gekry, want hulle het die  angs en pyniging  in die doderyk gesien.  
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Soos reeds vermeld praat God met Jeremia oor die geesdimensie toe Hy vir hom 

gesê het: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en 

voordat jy uit liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot 

profeet vir die nasies gemaak” (Jeremia 1:5). Die werklike mens is dus ’n 

geeswese, en ons liggame is bloot “….ons aardse tentwoning” (2 Korinthiers 

5:1), wat ons geesmens tydelik akkommodeer. Na aanleiding van Jeremia 1:5, is 

Jeremia, volgens God, dus eers in die geesdimensie geskape (die “bara – 

skepping”). Daarna het God hom in sy moeder gevorm (die ,,jatsar – 

formasie”).   

Die lewe van Adam en Eva het volgens Genesis 1 dus in die geesdimensie 

onstaan. Jesus Christus sê: “Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van 

geen nut nie, die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe” Johannes 

6:63. Paulus getuig onder leiding van die Heilige Gees van Jesus 

Christus:“.…die laaste Adam is ’n lewendmakende Gees” (1 Kor 15:45). 

Om dit op te som, God het in die geesdimensie die mens as geeswese geskape 

na Sy beeld en gelykenis (Genesis 1). Daarna het God die mens Adam uit grond 

(materie) geformeer (Genesis2). Die naam Adam beteken:  “uit die aarde”. God 

het die gees en liggaam saamgevoeg en die mens het ’n   lewende siel geword. 

Na die sondeval van Adam en Eva het die natuurlike en die geestelike dood 

ingetree. Die natuurlike liggaam leef net ’n sekere tyd. Wanneer die dood intree, 

verlaat die siel en gees weer die liggaam. Daarna word die geestelike liggaam 

deur God geoordeel.  

Genesis 2 :7  : Jatsar ( ָיַצר ) :    formeer 

Genesis 2:7 :   “….die asem van die lewe”  Letterlik: asem van die lewens. 

Hebreeus : nĕshamah ( ְנָשָמה ) :   Asem (“breath”);  Lewe. 

Hierdie asem sinspeel nie op siel en gees nie, maar op lug. 
Hebreeus: gájim (ם  asem van lewens. Die gees-lewe  en vlees- lewe : ( ַחיִּ

het saam gefunksioneer.1 Thess 5:23; “gees én siel  én liggaam..” Grieks: 

πνευμα και ψυχει και σομα : Pneuma kai  psugei kai soma. Die voegwoord 

kai (“en” in Afrikaans) maak duidelik onderskeid tussen “gees” en “siel” 

en “liggaam”. 
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Onder wie se heerskappy het jy gestaan tydens jou lewe op aarde? Wie het ’n 

reg op jou gees en siel?  God of Satan?  Ateïste sal niks kan doen aan hul 

ongeloof wanneer hulle na hul dood nie in ’n graf verdwyn nie, maar in die 

geesdimensie  as geeswesens in die doderyk voortbestaan onder die heerskappy 

van Satan en sy wrede demone. Dit is miskien ’n beter idée om die 

waarskynlikheid te bereken van die waarheid van getuienisse van mense wat ’n 

tweede kans op lewe gegun is. God maak self die stelling: “Die dwaas sê in sy 

hart: Daar is geen God nie”(Psalm 14:1).                   

Daar is iets interessants omtrent die skepping van die die eerste egpaar Adam en 

Eva. Na die sondeval het hulle hul Godgegewe woonplek verlaat. Adam en Eva 

het aanvanklik twee seuns gehad.  Die oudste se naam was Kain wat beteken, 

“verkry”. Die tweede seun se naam was Abel wat beteken, “verganklikheid”. 

Kain het Abel vermoor en sy ouerhuis verlaat. Toe God hom opdrag gee om te 

trek, het hy sy vrees met die Here soos volg gedeel: “Kyk U verdryf my nou uit 

die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig: ’n swerwer en  vlugteling 

sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan” (Genesis 

4:14).  Kain moes dus geweet het daar was elders ander  bewoners, want op 

daardie stadium het sy ouers net twee seuns gehad en die jongste was vermoor. 

Om sy vrese te besweer gee die Here aan Kain die volgende versekering: “Maar 

die Here sê vir hom: Daarom as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig 

gewreek word. En die Here het ‘n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom 

kry hom nie sou doodslaan nie”  (Genesis 4:15). Kain het toe getrek na die land 

Nod. Ons lees nêrens dat ’n vrou of kinders saam met hom getrek het nie. In 

Genesis 4 lees ons dat hy wel in Nod ’n vrou gehad het, en dat sy vir hom 

kinders gebaar het. Kain het verseker nie met sy suster getrou nie, want dit is 

bloedskande en  teen God se wil. God gee juis opdrag in Levitikus 20:17 dat so 

ŉ man en sy suster beide gedood moet word. Buitendien is daar ook geen 

bewyse dat hy op daardie stadium wel ŉ suster gehad het nie.   
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Volgens opgrawings, asook bevestigings vanuit die Bybel, was daar ook ander 

bewoners op die aarde. Die Bybel meld dat tydens die heerskappy van Lucifer 

daar nasies was (Jesaja14:12-), konings (Eségiël 28-), bewerkte grond (Jeremia 

4:26-). Na sy val is stede platgeveeg (Jeremia 4:26-), en mense het gesterf 

(Jeremia 4:25). 

 Adam en Eva word inderwaarheid uitgesonder, omdat vanuit hul  bloedlyn 

sou die Messias gebore word!  Hierdie is ’n baie, baie belangrike stelling 

om in gedagte te hou. Dit verklaar dan ook al die vrae rondom fossielreste, en 

vorige bewoners op die aarde. Die profetiese aankondiging oor die koms van 

die Messias, Jesus Christus, is ook uiteraard die hooftema volgens die Ou 

Testament – die Een wat die slang(satan) se kop sal verbrysel (Genesis 3:15). 

So verwys bv. die konstruksie van die Tabernakel en die Ou Testamentiese 

feeste ook na Hom.   

Dit is baie interessant om die geslagsregisters te bestudeer. God het met ’n 

spesifieke rede dit laat opteken! Sy Woord staan vas in die mond van baie 

getuies. Dit word in hoofstuk 8 bespreek.  

God het Jesus as mens na die aarde gestuur vir een doel, en dit is om die 

mensdom te verlos van die mag van Satan. Die Woord sê: “Want so lief het God 

die wêreld gehad dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in 

Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Johannes 

3:16). Die woord leer vir ons dat “…… die hele wêreld  in die mag van die bose 

lê”  (1Johannes 5:19). Alle  mense wat sterf, al is hulle goed of sleg, beleef in 

hul sterwensuur dat hul gees hul liggaam verlaat.  

DIE OORSAAK VAN DIE GROOT VERWOESTING 

"En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed en die 

Gees van God het gesweef op die waters” (Genesis 1:2). 
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“…WOES EN LEEG…” 

 Ons kan seker sê dat massale groot tsunamis die vastelande van die wêreld 

getref het. Die New King James se vertaling van Genesis 1:2 lui soos volg: “The 

earth was without form and void; and darkness was on the face of the deep.” 

Die woorde “woes en leeg” in die Hebreeuse teksvers is: tôhú wabôhú. Dit 

beskryf dit so: “ ’n  verwoeste, vormlose afvalhoop en leeg.” Die aarde het dus 

geen vorm gehad nie en was bedek met water.  

Hierdie watergraf waarna Genesis 1:2 verwys, kan genoem word die eerste 

vloed, of die pre-Adamiese vloed, want dit het voordat Adam en Eva geskape is, 

plaasgevind. Die tweede vloed het tydens Noag se bestaan plaasgevind. 

 Genesis 1:2; “….woes en leeg…” 

Hebreeuse teksvers: tôhú wabôhú :    ׄתהּו  ָוׄבהּו  

Betekenis: ‘n verwoeste, vormlose afvalhoop en leeg. 

Na aanleiding van al die moderne wetenskaplike navorsing, teorieë en bewyse 

oor die rampe wat die aarde getref het, kan die gevolgtrekking nou gemaak 

word dat dit alles slegs as getuienis dien om ’n gedeelte van die prentjie te 

skilder wat eeue gelede volgens die Bybel gebeur het!  

DIE WÊRELDVLOED: 

Soos reeds vermeld, lees ons in Genesis 1:2 dat die aarde bedek was met ’n 

wêreldvloed. Psalm 104:6 bevestig dit ook: “U het dit met ’n wêreldvloed soos 

met ’n kleed oordek: die waters het bo oor die berge gestaan”. Ons lees ook dat 

God se wysheid  teenwoordig was voor die wêreldvloede: “Toe daar nog geen 

wêreldvloede was nie, is ek gebore……Toe Hy die hemele berei het, was ek 

daar; Toe Hy ’n kring afgetrek het op die oppervlakte van die 



28 

 

 

wêreldvloed……..toe Hy die fondamente van die aarde vasgelê het” (Spreuke 

8:24 -27 -28). 

LUCIFER SE VAL EN VERWOESTING: 

Die aarde, soos beskryf in Genesis 1:1, was aanvanklik deur God  onder Lucifer 

se heerskappy geplaas. Hierdie verhaal ontvou in die profetiese geskrifte. 

Esegiël profeteer oor die koning van Tirus, máár ook oor Lucifer. 

 Ons vind hier ’n dubbele verwysing na die aardse koning en na Satan wat die 

aardse persoon misbruik. Daarom profeteer hy oor die aardse koning, maar ook 

oor Satan. Dieselfde beginsel kom ook voor in Jesaja wanneer hy profeteer oor 

die koning van Babel wat ook Satan verpersoonlik.  

 

LUCIFER SE HEERSKAPPY 

 

Ons lees oor Lucifer se heerskappy: “So spreek die Here Here: Jy was die 

seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.  Jy was in 

Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking; karneool, 

topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en 

van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy 

geskape is, is hulle berei.  Jy was ’n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, 

en Ek het jou gestel op ’n heilige berg; ’n god was jy; jy het gewandel tussen 

vurige gesteentes.  Jy was volkome in jou weë van die dag af wat jy geskape 

is,….”(Eségiël 28 :12 -15).  

Lucifer was geskape as ’n perfekte wese. Hy was aangestel oor die eerste 

tydlose skepping, en so ook oor die aarde om dit te beskerm, en  het toegang tot 

God se heilige berg gehad. Ingebou in Lucifer was musiekinstrumente en 
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pragtige edelstene wat God se lig kon weerkaats. Met elke beweging het Lucifer 

musiek geproduseer.   

Volgens die Woord het Lucifer en een derde van die engele egter in hoogmoed 

verval. Hier word weer dubbele verwysing gebruik. Die koning van Babel en  

Lucifer se gedrag word beskryf, omdat die koning onder die mag van Lucifer 

was. Kom ons kyk wat die Woord hieroor sê: “Hoe het jy uit die hemel geval, o 

môrester (Eng.: O, Lucifer), seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde 

neergeslaan, oorweldiger van die nasies!  En jý het in jou hart gesê: Ek wil 

opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg 

van samekoms in die uithoeke van die Noorde.  Ek wil klim bo die hoogtes van 

die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!”  (Jesaja 14:12-14). 

 Satan se naam was aanvanklik Lucifer en dit beteken die een wat skyn (Eng: 

shining one). Ons lees dat Lucifer uit die hemel geval het. Hy is uitgewerp 

omdat hy so vermetel was om te dink dat hy hom aan God kon gelykstel. “Jou 

trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe; onder jou is 

wurms as ’n bed uitgesprei en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die 

hemel geval o môrester , seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde 

neergeslaan, oorweldiger van die nasies”  (Jesaja14: 11-12).  

Esegiël profeteer ook oor die hoogmoed van die koning van Tirus, en oor die 

hoogmoed van Satan.  Dit is immers Satan wat hoogmoed by mense skep , “Jy 

was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar 

ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het 

hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as 

onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige 

gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!  Hoogmoedig het jou hart geword 

oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans, Ek het jou op 
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die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle 

op jou neer kan sien”  (Esegiël 28:15-17).  

Uit die bogenoemde skrifgedeeltes lees ons dat God Lucifer se mag verbreek 

het, en hom uit die hemel gewerp het. Jesus getuig ook oor hierdie gebeurtenis 

toe Hy sy sewentig dissipels uitgestuur het: “Ek het die Satan soos ’n 

weerligstraal uit die hemel sien val” (Lukas 10:18). Ons lees ook in Openbaring 

van Satan se demone: “… en sy stert het die derde van die sterre van die hemel 

meegesleep en hulle op die aarde gegooi” (Openbaring 12 :3-4).  

 In die proses van Lucifer se val was die aarde, en alle lewe op die aarde, 

verwoes. Ons lees in Psalm 104 die lied oor die skepping: “U het die aarde 

gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. U het dit 

met die wêreldvloed soos met ’n kleed oordek: die waters het bo-oor die berge 

gestaan. Vir U dreiging het hulle gevlug, vir die stem van U donder het hulle 

weggeskrik- berge het opgerys, laagtes het weggesak- na die plek wat U vir 

hulle reggemaak het. ’n Grens het U gestel waar hulle nie oor mag gaan nie; 

hulle mag die aarde nie weer oordek nie” (Psalm 104:5-9). 

Jeremia profeteer ook oor hierdie geweldige verwoesting wat die aarde getref 

het: “Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en 

sy lig was nie daar nie. Ek het  na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al 

die heuwels het geskud. Ek het gekyk, en daar was geen mens (Hebr.: ָאָדם– 

Adam) nie, en al die voёls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk, en die 

land van tuine was ŉ woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor 

Sy toorngloed” (Jeremia  4 : 23 – 26). 
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OPSOMMEND: SKRIFBEWYSE VAN LEWE VOOR EN NA LUCIFER 

SE VAL. 

Lucifer was verneder voor nasies! Jesaja 14:12 “…Hoe lê jy teen die aarde 

neergeslaan, oorweldiger van die nasies!” 

Lucifer was verneder voor konings! Esegiël 28:17 “…Ek het jou oorgegee voor 

die aangesig van konings, dat hulle op jou  neer kan sien”.  

Mense het gesterf! Jeremia 4:25 “Ek het gekyk, en daar was geen mens (Hebr.: 

 .”Adam -  ’n fisies / sterflike mens) nie  ָאָדם

Bewerkte grond / tuine  is totaal verwoes! Jesaja 4:26 “Ek het gekyk, en die land 

van tuine was ŉ  woestyn …” 

Stede is platgeveeg! Jeremia 4:26 “…en al sy stede was afgebreek voor die 

Here, voor Sy toorngloed.” 

DIE GROOT VERWOESTING SELF:                                                                

’n Wêreldvloed het dus die vasteland oorspoel. Dit word ook bevestig in Psalm 

104:6  “U het dit met die wêreldvloed soos met ’n kleed oordek: die waters het 

bo-oor die berge gestaan.” 

Die aarde is deur aardbewings getref met katastrofiese gevolge: Psalm 104:7-8  

“Vir U dreiging het hulle gevlug, vir die stem van U donder het hulle 

weggeskrik- berge het opgerys, laagtes het weggesak na die plek wat U vir hulle 

reggemaak het”. 

Alles was in duisternis gehul: Jeremia 4:23  “Ek het na die aarde gekyk, en dit 

was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was nie daar nie. Ek het na die 

berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud”. 
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Daar wag in die eindtye ook geweldige natuurrampe op die aarde wat deel is 

van God se oordeel oor die aarde en die mense wat onder Satan se heerskappy 

staan. Johannes skryf op Patmos oor die gesigte wat hy gesien het van God se 

finale oordeel: “..voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; 

en daar is geen plek vir hulle gevind nie” (Openbaring  20:11). Die aarde gaan 

as gevolg van God se oordeel totaal verwoes word. Die dode gaan daarna 

geoordeel word, en as iemand se naam nie geskryf is in die Boek van die lewe 

nie,  sal hulle in die poel van vuur, waar  Satan en sy demone dan  reeds sal 

wees, gewerp word. Johannes vertel hierna van die volgende dimensie: “…en ek 

het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste 

aarde het verby gegaan; en die see was daar nie meer nie” (Openbaring 21:1). 

God se Woord is betroubaar en Hy het vir Johannes gesê: “Ek is die Alfa en die 

Omega, die begin en die einde” (Openbaring  21:6). Dit is voorwaar so! 

 

RAMPE OOR DIE AARDE 

 

Net vir interessantheid wil ek die volgende noem wat volgens wetenskaplike 

navorsers gebeur het, voordat Adam en Eva geskape is. Dit is na aanleiding van 

die verwoeste aarde waarvan ons lees in Genesis 1:2 Die betrokke vers maak 

melding dat die aarde “woes en leeg” was. Volgens geoloë en wetenskaplikes 

het geweldige groot natuurrampe die aarde oor ’n tydperk van miljoene jare 

getref. Die grootste volgens hulle, was die Permian-Triassic katastrofe 

ongeveer 250 miljoen jaar gelede. Dit staan ook bekend as The Great Dying 

waar ongeveer 90% van die oseaan se spesies en 70% van die landspesies oor 

die hele aarde uitgewis is. Volgens navorsing moes ’n asteroïed die aarde getref 

het. 

Wetenskaplikes het deurmiddel van satelietnavigasie in 1990 ’n  krater ontdek, 

wat nou bekend staan as die Chicxulub krater in Mexico  se Yucatan. Dit is 
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ongeveer 160 kilometer in deursnit. Volgens sommige se berekeninge was dit 

veroorsaak deur ’n  komeet of asteroïed met ’n deursnit van ongeveer 6 tot 12 

kilometer.  

 Kenners, soos bv. prof. Luann Becker, professor in geologie aan ’n Universiteit 

in die V.S.A., wat navorsing gedoen het op hierdie massale katastrofe wat die 

aarde getref het, beweer dat die impak selfs een miljoen keer  groter was as die 

ergste aardbewing wat amptelik aangeteken is. Geweldige tsunamis moes 

gedurende daardie tyd die vastelande van die aarde getref het. Ontsaglike 

atmosferiese versteurings het daarna gevolg,  onder andere ’n totale 

sonsverduistering wat oor ’n baie lang tydperk  gestrek het. Ander asteroïdes en 

komete het daarna blykbaar ook die aarde getref. Terloops, volgens ŉ berig in 

Die Burger koerant van 22 en 23 Julie 2009 het ŉ massiewe asteroïed Maandag 

20 Julie 2009 teen Jupiter gebots. Die merk wat die impak gelaat het, beslaan 

blykbaar  ŉ oppervlakte van ongeveer 190 miljoen vierkante kilometer – dit is 

nagenoeg die grote van die Stille Oseaan. ŉ Sterrekundige van Observatory 

sterrewag Kaapstad ,beweer dat so ŉ botsing kan die aarde totaal uitwis. Tog het 

die Apostel Johannes op Patmos reeds tweeduisend jaar gelede ŉ gesig gehad 

van geweldige natuurrampe wat in die eindtyd gaan plaasvind. Hy het gesien: 

“….ŉ derde van die son is getref en ŉ derde van die maan en ŉ derde van die 

sterre, sodat ŉ derde van hulle donker sou word….” (Openbaring 8:12). 

       Volgens sterrekundiges en ander navorsers het ŉ asteroïed of meteoriet van 

ongeveer  10 kilometer deursnee, 65 miljoen jaar gelede die aarde ook getref. 

Hulle beweer 75% van alle lewe op die aarde was uitgewis – insluitende al die 

dinosourisse. Al hierdie navorsing en teorieë is baie, baie interessant. Ek wil my 

nie hieroor uitlaat nie, want dis nie my terrein nie. Indien al die katastrofes wat 

die aarde getref het, wel so was, pas dit in by die prentjie wat die Woord skilder 

in Genesis. Tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 het na alle aanduidings miljoene 

jare verloop. Daar was lewende spesies op die aarde. Dit verklaar waarom 
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sommige fossiele miljoene jare oud is. Ons het reeds daarop gewys dat Lucifer 

die heerser oor God se eerste tydlose skepping van Genesis 1:1 was. Die Bybel 

vertel ons ook dat, na die val van Lucifer en sy volgelinge, die aarde in totale 

chaos was. 
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HOOFSTUK 4 

DIE BYBEL EN DIE MODERNE WETENSKAP 

Alhoewel ek die verhouding tussen die Bybel en die moderne wetenskap 

bespreek, moet dit baie duidelik gestel word dat die Bybel in die eerste instansie 

nie ’n wetenskaplike handleiding is nie. Tog, as behoudende bron, maak dit  

melding van wetenskaplike feite wat onlangs eers deur navorsing bevestig is. Ek 

noem slegs ’n paar feite: 

 Die uitspansel wat nog steeds ontwikkel en uitbrei. Wat al lankal in die 

Bybel bevestig is, is eers meer as 2,500 jaar later deur Dr. Edwin Hubble 

ontdek, en later in 1927 deur George Le Maitre bevestig. 

 Die aarde wat rond is. 

 Die son beweeg in sy eie baan. 

 Dit is dag en nag dieselfde tyd op aarde. 

 Die verbysterende menigte van sterre. 

 Die bevestiging van valleie en bergreekse in die see. 

 Die melding van fonteine in die see.  

Hierdie is slegs enkeles. Dit moet ook genoem word dat daar nog vele ander 

onderwerpe rakende die wetenskap is wat nie behandel word nie.   

 Daar is baie gebid vir wysheid om moeilike Hebreeuse taalbegrippe op ŉ 

eenvoudiger, en meer verstaanbare wyse te verduidelik. Die rede hoekom daar 

soveel moeite met hierdie taal gedoen is, is dat dit absoluut uniek is, want sy 

wortels van oorsprong het inderwaarheid geboorte gekry op God se tong om 

met die eerste mense vermeld in die Bybel, nl.  Adam en Eva, te kommunikeer!  
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Napoleon het die volgende stelling oor die Bybel gemaak, nl. dat dit “…is nie 

soseer ’n boek nie, maar ’n lewende meganisme wat elkeen oorwin wat daarmee 

te doen kry.” 

 

DIE WETENSKAP BEVESTIG 

 DIE BETROUBAARHEID VAN DIE WOORD 

 

Dit is reeds in die voorwoord bevestig dat die Bybel nie in die eerste instansie 

’n  handleiding van een of ander wetenskaplike dissipline is nie. Tog word dit 

nie onkant betrap deur moderne uitvindings en ontdekkings nie. Hierdie 

beginsels in die moderne wetenskap is die feitelike standpunte of inligting wat 

al eeue gelede reeds in die Bybel aangeteken is. Van hierdie inligting is eers 

selfs duisende jare later  deur wetenskaplikes ontdek! Die rede van hierdie 

dilemma kan seker daaraan toegeskryf word dat vertalers en teoloë, vanweë hul 

moontlike gebrek aan wetenskaplike kennis, dit nie kon identifiseer nie. Dis 

immers hartseer en ’n donker tyd in die kerkgeskiedenis dat dit juis die 

Christelike kerk was om sekere individue op die brandstapels en op ander wrede 

maniere in dié verband te folter. Die eenvoudige rede was dat hul oortuigings, 

soos bv. dat die aarde nie plat is nie maar wel rond, strydig was teen die 

kerklike standpunt. Hierdie individue is as ketters beskou, en is ongelukkig selfs 

met die wreedste metodes denkbaar uit die weg geruim. Wat ’n verleentheid! 

Vir eeue het die kerk die ganse mensdom in duisternis gehou. ’n Mens kan hier 

net dink aan die woorde van God, soos aangeteken in Hosea 4:6 – “My volk 

gaan ten gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal 

Ek jou verwerp…”  

Alhoewel daar baie inligting in die Bybel rakende die wetenskap is, gaan ek 

kortliks by die volgende Skriftuurlike standpunte o.a. stilstaan:  
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1. DIE UITSPANSEL IS STEEDS BESIG OM UIT TE BREI.   

   Die skeppingswoord van God wat biljoene jare gelede uitgespreek is, nl. “… 

Laat daar ’n uitspansel wees…” (Genesis1:5), is nog steeds besig om deur die 

uitspansel te weergalm! Hierdie stelling kan soos volg bewys word. Die 

Hebreeuse woord  jĕhî ( ְיִהי ) wat vertaal word met : “Laat daar wees…’’ het 

in Hebreeus ook ’n infinitiewe betekenis, nl. ,,om te wees”. Dit dui dus op ’n 

voortdurende proses in die teenwoordige tyd.  

 

DIE HEBREEUSE TEKS BEVESTIG DIE KONSTANTE  

UITBREIDING VAN DIE UITSPANSEL 

 

 Geen wonder dat wetenskaplikes, soos dr. Edwin Hubble na wie die 

ruimteteleskoop vernoem is, beweer dat die uitspansel nog steeds teen ’n 

astronomiese spoed verder uitwaarts ontwikkel!  Hierdie ontdekking is reeds 

ongeveer ŉ 1,000 jaar voor Christus in Psalm 104: 2 bevestig “…..wat Uself 

omhul met die lig soos met ŉ kleed, wat die hemel uitspan soos ŉ tentdoek”. 

Die Hebreeuse werkwoord Nataiy ( ָנַטע ) word hier vertaal as uitspan.  Dit 

beteken ook plant, vestig, opstel. Die werkwoordkonstruksie van Hannoteh 

 met die betekenis ,,uitspan, uitbrei” wat hier gebruik word, dui op ŉ (ַהּנֹוֶטה)

teenwoordige handeling, wat voortdurend aanhou! Dit kan letterlik soos volg 

vertaal word: uitspannende, of beter, voortdurend besig om elke dag uit te 

span! Dieselfde stelling dat die uitspansel voortdurend elke dag uitbrei, vind 

ons ook in Jesaja 40: 22 en Jesaja 44: 24 wat ongeveer 600 jaar voor Christus 

geskryf is! Dit word verder ook bevestig deur Sagaria in hoofstuk 12:1, wat 

ongeveer 500 jaar voor Christus geleef het. Instede van die werkwoord  ָנַטע 

(nataiy) word die werkwoord  ָנָטה (natah) in Jesaja 44: 24 en Sagaria 12: 1 
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gebruik. Laasgenoemde het ook die betekenis van uitstrek, uitbrei, ontwikkel, 

uitdy. Op grond van dieselfde werkwoordkonstuksie kan dit ook letterlik soos 

volg omskrywend vertaal word: die uitspansel wat elke dag voortdurend besig 

is om uit te brei / te ontwikkel / uit te dy. 

 

Dus, die ontdekking dat die uitspansel steeds besig is om na buite te ontwikkel, 

is geensins nuut volgens die Woord van God nie. Dit word voortdurend in die 

Bybel bevestig dat God die Woord en die Bron van lewe is. 

Ek het net tot die besef gekom dat dit nie nodig is dat die Bybel, as die Woord 

van ’n Lewende Waaragtige God, na die wetenskap hoef te gaan nie. Die 

wetenskap moet eerder na die Woord kom. Die rede is: Die Woord is, want 

God is. Hy staan immers met die mees verhewe naam Jahweh bekend: Die Een 

wat is, wat bestaan en wat sal bestaan tot in ewigheid! 

Ons kan gevolglik sê dat die Woord van God so fyn aanmekaar geweef is, dat 

geen mens kan waag om ’n י (Jota), die kleinste letter in die Joodse alfabet, of 

’n  ־ (Titel), bv. die klein strepie bokant die letter ה , te verander nie. Hoekom 

nie? Omdat dit byvoorbeeld deel is van God se naam  יהוה  (Jahweh: Here). 

Neem dit weg, dan bly net die regaf strepies  װוװ van die letters wat Sy Naam 

Die werkwoordkonstruksie van die woord Hannoteh (ַהּנׄוֶטה)in 

Psalm 104:2 is die Kal Participium Aktief Enkelvoud Manlik 

van Nataiy(ָנַטע).  

Betekenis: uitspan;  plant; vestig; opstel.           

Letterlik vertaal: Vootdurend besig om uit te span.                                                     
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spel, agter. Dit tas God se Naam as  יהוה (Jahweh) aan wat juis sê: Hy is! Hy 

bestaan, en sal verseker nog in die toekoms bestaan! Daarom waarsku Hy in 

Matthéüs 5: 18  “Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde 

verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit vebygaan totdat alles 

gebeur het nie.” 

2. DIE BEGRIPPE HEMEL EN UITSPANSEL: 

Kom ons kyk kortliks na die onderskeid wat die Hebreeuse taal oor die begrippe 

Hemel en aarde beskryf: 

HEMEL: 

Reg aan die begin het God: “.…. die hemel* (Hebr.:shamájim) en die aarde 

geskape” (Genesis 1:1). Die woord ,,hemel” hier is volgens die oorspronklike 

Hebreeus in die meervoud geskryf. Letterlik staan hier in Genesis 1: 1 

,,…hemele…”. 

Hebreeuse verklaring as bewys: Shamájim(ם  van die enkelvoud shâmeh (ָשַמיִּ

 .”Die betekenis is ,,hoog”; ,,hemel .(ָשֶמה)

 Die begrip hemele  verwys na die hemelruimte, of ruimte in breër sin. Die 

woord wat in Engels ook gebruik word in die plek van hemelruimte in 

Afrikaans is “universe”. In Hebreeus is die beskrywing anders, soos bv. Die 

woord uitspansel of firmament is wel in Hebreeus. Máár dit beskryf iets anders! 

Jammer sat dit so tegnies klink, maar dit is baie belangrik om op hoogte te kom 

met hierdie openbaringskennis. Die verduideliking is soos volg.   

UITSPANSEL: 

Daar is ’n Hebreeuse woord vir ,,uitspansel”. Ons vind dit vir die eerste keer in: 
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Genesis 1: 6 tot 8 – ,, En God het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die 

waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die 

uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die 

waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel 

genoem.....” 

K.J.V.: verse 6 – “And God said, Let there be a firmament.....” 

Die Hebreeuse woord vir uitspansel / “firmament” is: râqı̂ya‛( ַיע  ;boog :(ָרקִּ

gewelf; uitgestrektheid; oppervlakte. 

Dit is van die volgende stamwoord afgelei: râqa‛(ָרַקע): te beskut – bv. die aarde. 

God noem dan hierdie boog, uitgestrektheid of uitspansel dan ook letterlik 

,,hemele”. Ek haal dit ter bevestiging aan: 

Genesis 1: 8 – ,, En God het die uitspansel hemel* genoem....” Die woord  

hemel  hier in die oorspronklike Hebreeus is weereens in die meervoud  

(Shamájim(ם  .(ָשֶמה) van die enkelvoud shâmeh (ָשַמיִּ

Hier in Genesis 1: 6 & 7 word die doel van die uitspansel beskryf. Dit is om die 

aarde met water bo in die vorm van wolke en reën te beskut (beskerm). Ter 

bevestiging, neem asseblief hier weereens in gedagte dat die Hebreeuse 

stamwoord waarvan die woord uitspansel (“firmament”) afgelei is, beteken 

letterlik râqa‛(ָרַקע): ,,te beskut” (“to protect”).      

In Genesis 1: 1 lees ons  eers van die hemel en daarna van die aarde, terwyl die 

volgorde in die daaropvolgende tekste eers die aarde, en dan die hemele genoem 

word.  

Jesaja 45: 12 – ,,Ek het die aarde gemaak en die mens daarop geskape; Ek—my 

hande het die hemel uitgespan, en Ek het aan sy ganse leërskare bevel gegee.”  
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Jesaja 55: 8 &9 – ,,Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is 

nie my weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so 

is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” 

OPSOMMEND:                                                                                                        

Die woord uitspansel is volgens die Bybel die boog wat skeiding maak of 

bewerkstellig tussen die twee bronne van waters. Die een bron is die water 

onder op die aarde, soos die see, riviere, mere, en damme. Die ander water is bo 

in die lug* in die vorm van wolke (Verwysend en bevestiging Genesis 1: 6).  

Dit is die reenwater wat nodig is vir die plant,  die mens en die dier. Dit word 

onderskei deur die ,,boog”. Laasgenoemde staan bekend as die uitspansel. In die  

Engelse King James vertaling (K.J.V.) word dit vertaal as “firmament”, of meer 

direk vertaal in die Bible in Basic English(B.B.E.) “arch”.  Dit is die amptelike 

vertaling vir die woord in Hebreeus râqı̂ya‛( ַיע  Dit beskryf die koepel / boog .(ָרקִּ

direk bo die aarde. Dit is m.a.w. die biosfeer wat een van die lae is wat die aarde 

omring. Saam met die litosfeer (rots), die hidrosfeer (water) en atmosfeer (lug) 

is dit die som van al die ekosisteme.  

Die Bybelse begrip van hemele in die meervoud volgens Genesis 1:1, soos 

reeds verduidelik, is die hele hemelruimte, of soos in Engels bekend staan as 

“Universe”. Vandaar die beskrywing volgens Genesis 1: 1 – ,,In die begin het 

God die hemel(letterlik: hemele) en die aarde geskape”. Let asseblief in 

laasgenoemde teksgedeelte op: Eers die hemele en toe die aarde!  

SELFS GEESTELIKE WESENS DRA VERSTOMMEND DIE 

UITSPANSEL MET HUL VLERKE 

Esegiël 1: 23 – ,,En onder die uitspansel heen was hulle vlerke reguit na mekaar 

uitgestrek; en elkeen het twee gehad wat duskant en anderkant hul liggame 

bedek het.” 
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Esegiël 10: 1 – ,,Daarna het ek gekyk—en daar was op die uitspansel, oor die 

hoof van die gérubs, iets soos ‘n saffiersteen; iets wat soos die gestalte van ‘n 

troon gelyk het, het oor hulle sigbaar geword.”   

Lees gerus ook Psalm 8:4 & 5; Psalm 139: 8. 

3. VOLGENS DIE BYBEL IS DIE AARDE ROND. 

Vir duisende jare het die mensdom geglo dat die aarde plat en in die sentrum 

van die heelal geleë is. Ongeveer 4,000 jaar gelede het baie geglo dat ’n god 

met die naam Atlas die aarde op sy skouer dra. Ander het weer geglo dat die 

aarde deur vier groot olifante gedra word, en dat hulle op hul beurt op ’n groot 

skilpad se rug staan!  

Gedurende die sogenaamde donker eeue was dit ook die siening van die kerk 

dat die aarde plat is. Die Bybel was ook nie in die hande van die lidmate nie. Dit 

was ook verbode om met die kerk se oortuiging of doktrine in dié verband te 

verskil. Indien almal vryelik toegang tot die Bybel gehad het, is die kanse goed 

dat iemand op die teksvers in Jesaja 40:22 sou afgekom het: “Hy sit bo die kring 

van die aarde…”.  
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Ons lees ook in Jesaja 40: 22 die volgende merkwaardige beskrywing: “Hy sit 

bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane…”.  

 

LET GERUS OP NA DIE BESKRYWING VAN DIE GESIG 

 

Terloops, sprinkane het die vermoë om onderstebo aan ’n voorwerp vas te klou. 

Dis dan ook hoe die profeet die mense op die aarde, wat vir hom balvormig 

voorgekom het, beskryf het! Die Hebreeuse woord wat hier met “kring” vertaal 
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word, is Gũk (חּוג). Dit beskryf letterlik: “ronding” “om ’n sirkel te trek”, 

“bolvormige omskrywing”. ’n Ander teksvers wat ook na God as Skepper van 

die aarde en swaartekrag verwys, is Job 26:7 “…wat die aarde ophang oor ’n 

niks…”  

 

Dis die beste manier hoe Job die aarde kon beskryf, want gedurende die tyd toe 

hy geleef  het, was die algemene oortuiging dat Atlas die aarde dra, óf dat dit op 

die rug van vier olifante rus. Job se  Goddelik geïnspireerde weergawe was dus 

’n absoluut radikale beskrywing. 

4. DIE SON BEWEEG IN SY EIE BAAN. 

  Dit is ’n baie interessante wetenskaplike ontdekking. Vir baie jare was kritici 

van die Bybel baie negatief oor Psalm 19: 5-7 – “Vir die son het Hy daarin ’n 

tent gemaak….sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by 

die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie.” Die rede daarvoor was 

dat wetenskaplikes toe nog van die standpunt uitgegaan het met die ou 

verklaring dat die son om die aarde beweeg. Wanneer hierdie teksvers egter 

noukeurig bestudeer word, bevestig die Bybel eerder dat die son in sy eie baan 

beweeg, en nie self staties is nie! Wetenskaplikes het intussen bereken dat die 

spoed waarteen die son beweeg, ongeveer een miljoen kilometer per uur is, en 

dat dit ongeveer 200 miljoen jaar neem om sy eie baan te voltooi.                       
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5. DAG EN NAG DIESELFDE TYD OP AARDE. 

Die evangelie volgens die apostel Lukas is ongeveer 60 n.C. geskryf. ’n Mens 

moet Lukas 17:30 – 34 in sy volle konteks lees. Hy beskryf hier dat Jesus met 

die oordeelsdag skielik soos ’n dief in die nag weer sal kom (vers 30). Dan sê 

Jesus in vers 31”In daardie dag…” En dan, na aanleiding van die spesifieke 

dag, maak Hy in vers 34 die volgende stelling: “Ek sê vir julle: In daardie 

nag…” 

Gedurende die tyd toe Lukas hierdie gedeelte geskryf het, het niemand geweet 

dat daar dag en nag gedurende dieselfde tyd op aarde kan wees nie! Almal het 

geglo dat die aarde plat was. Eers gedurende die 16de eeu het wetenskaplikes 

tot die gevolgtrekking gekom dat die aarde rond is en om die son beweeg. Dit 

laat ’n mens aan die woorde van Psalm 119: 130 dink: “Die opening van U 

woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.” Die Bybel maak 

moeilike wetenskaplike kennis en beginsels op so ’n praktiese wyse aan elke 

gelowige bekend dat almal dit kan verstaan. Gemeet aan vandag se standaarde, 

is bogenoemde beskrywings in die Bybel miskien baie eenvoudig, en selfs dalk 

te verspot. Dit moet egter in gedagte gehou word dat die Bybel vir almal 

geskryf is, selfs vir die heel eenvoudiges. 

6. DIE MENIGTE STERRE. 

Kan u uself voorstel hoe mense, voor die ontdekking van die teleskoop deur 

Galileo in 1608, al die sterre snags in die hemelruim moes verstaan? Daar was 

selfs diegene wat slegs met die blote oog dit probeer tel het – vanaf ongeveer 

800 tot 3,000 sterre. Vandag kan wetenskaplikes bv. sê dat daar nagenoeg 100 

biljoen sterre alleenlik in ons sterrestelsel is, terwyl daar biljoene soortgelyke 

sonnestelsels in die uitspansel is. Wat die wetenskap vandag bevestig, is tussen 

626 en 586 v.C. reeds deur die profeet Jeremia bekend gemaak: “Soos wat die 
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leer van die hemel nie getel en die sand van die see nie gemeet kan word nie…” 

(Jeremia  33:22). 

 7. OSEANOGRAFIE – VALLEIE EN BERGE IN DIE SEE. 

Vir duisende jare het die aardbewoners geglo dat die seebodem in die vorm van 

’n piering is. Eers gedurende die twintigste eeu het wetenskaplikes vasgestel dat 

diep klowe en valleie in die see is. Een van hulle in die Stille Oseaan is 10,45 

kilometer diep! Dit sal die hoogste berg Mount Everest kan verberg. Een van 

die bergreekse in die Atlantiese Oseaan is alleen ongeveer 16,000 kilometer 

lank. 

Dawid, geïnspireer deur God as Skepper, het reeds tussen 1085 en 1015 v.C. 

geskryf: “En die beddings van die waters(see) het sigbaar geword…” (Psalm 

18:16). Die Hebreeuse woord wat hier as beddings vertaal word, is Apiq 

 Dit het ook die betekenis “kloof”, ,,vallei” (soos ook vertaal in New .(ָאִפיק)

International Version – NIV). 

Jona 2:5 – 6 maak ook melding van berge wat in die see is: “Ek het afgedaal tot 

by die grondslae van die berge…”  

8. DIE SIRKULERING VAN WATER. 

Die Bybel maak baie interessante verwysings na die pad van “hersirkulasie” van 

water, soos bv. 

Prediker 1:7 “Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie; na 

die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer ”.   

Amos  9:6- “…wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die 

aardbodem, Here is Sy Naam.” 
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Die idee van ’n watersiklus waar oorvloed water deur riviere weg gedreineer 

word na die see;  waterdamp vanuit die see in die lug opstyg deur 

waterdamping; die vorming van wolke deur transpirasie; en die terugkeer van 

water na die aarde in die vorm van reën, was nog nooit ten volle verstaan nie. 

Eers gedurende die tyd van Galileo in die 17de eeu is daar sinvolle verklarings 

in dié verband gemaak. Daarteenoor is hierdie kennis in die tyd van Salomo in 

970 v.C. -Prediker 1:7 en Amos in 760 v.C. - Amos  9:6,  aan die volgelinge van 

God geopenbaar. 

9. FONTEINE IN DIE OSEANE. 

Die volgende verstommende stellings word ook in die Bybel gevind: 

Job 38:16 – “Het jy gekom tot by die bronne  (“springs”) van die see? En het jy 

rondgewandel in die binneste diepte van die wêreldvloed?” 

In Genesis 7:11 word die volgende oor die vloed in die tyd van Noag melding  

gemaak: “…op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed 

(Tĕhoom-ְתהֹום: “oseaan”, “ see”, “diepte”, ,,golf” – tsunami?) oopgebreek, en 

die sluise van die hemel is geopen”. 

Spreuke 8:28 “toe Hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne (fonteine) 

van die wêreldvloed (see) sterk geword het.”  

Fonteine in die diep see was tot en met 1977 nog nie ontdek nie. Daar was tot 

op daardie stadium nog nie effektiewe toerusting om navorsing in dié verband te 

doen nie. Die rede was die diepte van oseane, waterdruk en totale duisternis wat 

navorsing belemmer het. Eers gedurende die 1970’s is daar ’n duikboot gebou 

wat 422 kilogram per 1cm³ druk kon weerstaan. Wetenskaplikes het toe fonteine 

op ’n diepte van selfs 2,4 kilometer op die Galapagos rif naby Ecuador ontdek. 

So is daar ook warmwater bronne van ongeveer 350ºC gevind.  
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Navorsers maak nou aanspraak dat daar meer water onder die seebodem is as 

wat die wêreld se oseane bevat! Dink ’n bietjie na  oor die vloed in die tyd van 

Noag. Kyk gerus weer na bovermelde Skrifgedeelte van Genesis 7:11!  

’N PAAR ANDER BEVESTIGINGS. 

WETENSKAP 

VOORHEEN 

WETENSKAP 

VANDAG 

DIE BYBEL 

Al die sterre is 

dieselfde. 

Elke ster verskil van 

die ander. Twee van 

die ster konstellasies 

het ’n swaartekrag 

band. 

Elke ster is verskillend 

(1Kor.15:41).Job 38:31-

,,Kan jy die bande van die 

Sewe-ster (Pleiades) knoop? 

Of die toue van die Orion 

losmaak?” 

Lig is op ’n 

sekere plek 

gevestig. 

Lig beweeg - fotone Job 38:19 - ,,Waar is tog die 

weg na die woning van die 

lig?” 

Lug is gewigloos. Koolstofdioksied, 

suustof en stikstof het 

onderskeidelik ŉ mole-

kulêre massa. Dit kan 

geweeg word. 

Job 28:25 - ,,Toe Hy vir die 

wind die gewig bepaal…” 

Winde waai 

reguit. 

Winde waai siklonies, 

beweeg in groter 

sirkelvormige patrone. 

Prediker 1:6 – “Die wind 

gaan na die suide en slaan 

om na die noorde, gaan 

altyddeur rond, en die wind 

keer na sy kringloop terug.” 
 

As alles in ag geneem word, is dit ’n voldonge feit dat God, as Skepper van die 

natuur en die Woord, Homself nie kan weerspreek nie! Dit is ook so van 

toepassing op elke Christengelowige. As die Christengelowige sekere waarhede 

in die Bybel rakende die wetenskap nie glo nie, hoe kan hy of sy glo as die 

Bybel oor sekere Hemelse waarhede spreek? Jesus Christus bevestig dit self in 

Johannes  3:12 – “As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, 

hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?” 
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Hierdie lesing se inligting bevestig net dat alles by God ontstaan het. Elke leser 

moet net  intellektueel eerlik, en objektief die inhoud bestudeer. Dit is dus nie 

net gerig aan Christengelowiges en nie-Christengelowiges nie, maar ook 

diegene wat verward is, en diegene wat twyfel oor die bestaan van ’n Godheid. 

Goddelike waarhede, soos vervat in die Bybel, is te fyn verweef aan mekaar om 

enigsins te aanvaar dat dit die produk van menslike inspirasie is. Subjektiewe 

redenasies oor die Woord lei tot pogings wat dien om te bewys dat daar nie ’n 

Godheid is nie! 

God openbaar Hom, reg aan die begin in die eerste hoofstuk van Genesis, as 

Gees, wat uit niks lewe geskep het. As die Almagtige, Alomteenwoordige en 

Alwetende God is Hy dus die bron van lewe, wat ook in staat is om lewe te 

herskep.  

Die betrokke inligting is ’n ontdekkingstog van skeppingswaarhede wat baie 

duidelik in die oorspronklike tale bevestig word. Die Bybel moet dus gesien 

word as die basis en maatstaf van geloof in God.  
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HOOFSTUK 5 

DIE BYBEL AS  OUTENTIEKE BRON. 

ARGEOLOGIESE BEVESTIGING. 

Die historiese betroubaarheid van die Bybel kan deur die volgende kriteria 

getoets word:                                                                                                                  

1. HOEVEEL MANUSKRIPTE IS DAAR AS BEWYSE? 

Daar is van die Nuwe Testament meer as 5,300 manuskripte in Grieks; meer as 

10,000 in Latyn en meer as 9,300 ander vertalings. In totaal is dit meer as 

24,000 manuskrip-kopieë of gedeeltes. 

Daarteenoor neem die Ilias van Homerus die tweede plek in met 643 

manuskripte wat behoue gebly het. 

2. DIE DATUMS VAN DIE MANUSKRIPTE. 

Die oorspronklike Nuwe Testamentiese geskrifte dateer min of meer 40 – 100 

n.C. Die vroegste manuskripte wat behoue gebly het, dateer ongeveer uit die 

vierde eeu (250 – 300 jaar verskil). Dit kan soos volg vergelyk word: 

 WAS 

GESKRYF 

VROEGST

E KOPIE 

VERSKI

L 

GETAL 

KOPIË 

DIE ILIAS 

(HOMERUS) 

900 v.C. 400v.C. 500 Jaar 643 

NUWE 

TESTAMENT 

40- 100 n.C. 125n.C. 25 Jaar. Meer as 

24,000 

 

Frederick J. Kenyon, voormalige Hoof-Bibliotekaris van die Britse Museum het 

die volgende in sy boek, Handbook to the Textual Criticism of the New 

Testament, geskryf: “This may sound a considerable interval, but it is nothing to 

that which parts most of the great classical authors from earliest manuscripts. 

We believe that we have in all essentials an accurate text of the seven extant 
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plays of Sophocles: yet the earliest substantial manuscript upon which it is 

based was written more than 1,400 years after the poet’s death”(P.4). 

William F. Albright, ’n internasionale bekende argeoloog het die volgende 

standpunt gehuldig: “The excessive skepticism shown toward the Bible by 

important historical schools of the eighteenth and nineteenth centuries, certain 

phrases of which still appear periodically, has been progressively discredited. 

Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details, 

and has brought increased recognition to the value of the Bible as a source of 

history”(Albright, William F.: The Archaeology of Palestine, p.127, 128). 

 

ONTDEKKINGS OP ONTDEKKINGS BEVESTIG 

 DIE BYBEL IS OUTENTIEK! 

 

Nelson Glueck, ’n internasionaal bekende argeoloog het die volgende bevestig: 

“It may be stated categorically that no archaeological discovery has ever 

contradicted a biblical reference” (Glueck, Nelson: Rivers in the Desert, p.31). 

’n Voorbeeld: 

Hierdie stelling word bevestig deur Johannes in sy evangelie. Hy vertel in 

hoofstuk 5 van ŉ kreupel man wat by die bad van Betésda deur Jesus  genees is. 

“ En daar is in Jerusalem by die skaapspoort ŉ bad met vyf pilaargange wat in 

Hebreeus Betésda genoem word” (Johannes 5:2). Baie het eeue daarna geglo 

dat hierdie poel nie bestaan nie, totdat argeoloë dit 12 meter onder die grond 

ontdek het, kompleet met die vyf oorblyfsels van sy pilaargange. (Strobel, Lee: 

The case for Christ. P.132). 

Jesus het by ’n geleentheid aan die Fariseërs gesê: “…Ek sê vir julle, as hulle 

swyg, sal die klippe uitroep” (Lukas 19:40). Vandag bevestig die “klippe” deur 

Argeologiese opgrawings die waarheid aangaande Jesus en die Bybel. 



52 

 

 

 Gedurende die sogenaamde tydperk van die verligting in die sewentiende en 

agtiende eeu, het die intellektueles die standpunt gehuldig dat alleen die 

menslike rede die weg baan tot ware kennis. Direk na dit, gedurende die 19de 

eeu, het die teorie van die evolusie as die alternatiewe verduideliking van die 

Goddelike skeppingsleer op die toneel verskyn. Die bal is aan die rol gesit waar 

Bybelse waarhede toenemend bevraagteken word, asook die bestaan van 

persoonlikhede soos Moses. 

Intussen het ’n nuwe wetenskap, genaamd Argeologie, op die voorgrond getree. 

Dit is die studie van  oorblyfsels van menslike bestaan gedurende die verlede. 

Dit het in ’n groot mate die wêreldjie van die anti-God brigade tot in hul 

fondamente geskud. Een enkele voorbeeld kan hier genoem word. Vir meer as 

200 jaar, tot so onlangs as in die middel van die twintigste eeu, het sogenaamde 

intellektueles geglo dat Moses nie die Pentateug kon geskryf het nie, want sy 

skryfkuns sou nog nie bestaan het nie. Hul gevolgtrekking was dat ander 

skrywers eers eeue na die bestaan van Moses die eerste vyf boeke van die Bybel 

geskryf het.  

Die mees onlangse Argeologiese ontdekkings het egter nou bewys dat daar al 

skryfkuns (“legal codes”) reeds voor die patriargale tydperk van die Bybel 

bestaan het. Daar is bv. die Hammurabi Kode (1,700v.C.); die sg. Lipit-Ishtar 

Kode (1,860v.C.); en die Eshunna-wette (1950v.C.). Dit bevestig maar net die 

woorde van God: “Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie…” (Psalm 

14:1).  

Die groot vraag wat ongelowige wetenskaplikes en navorsers hulself moet 

afvra, is: Het die Christen-wetenskaplikes dalk bewyse waarvan hulle nie bewus 

is nie? 

Mag bogenoemde inligting ’n sinvolle, geestelike bydrae lewer dat u nog meer 

as ooit tevore die oortuiging deel dat die Bybel absoluut ’n unieke Boek is. Dit 

is ’n Goddelik perfekte maatstaf waaraan ons daagliks ons eie lewe kan meet vir 

’n gelukkige, geseënde lewe saam met ons Hemelse Heiland. 
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HOOFSTUK 6 

DIE BYBEL EN DIE HEBREEUSE TAAL. 

Die Bybel is die onfeilbare Woord van God. Trouens, die Here is so 

onlosmaaklik verbind aan Sy Woord dat Hy Sy Seun Jesus Christus bekendstel 

as DIE WOORD. Dit is reeds na aanleiding van Johannes 1 : 1 – 5 in hierdie 

boek bevestig.  

Die Bybel bestaan uit die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dit is 

inderwaarheid ’n biblioteek van ses en sestig boeke wat deur ongeveer veertig 

God-geïnspireerde skrywers geskryf is. Aangesien dit oor so ’n lang tydperk 

van ongeveer 1,600 jaar geskryf is, sou ’n mens verwag dat dit oor verskillende 

onderwerpe handel. Dit is egter nie so nie.  

 

EEN SENTRALE TEMA 

 LOOP SOOS ’N GOUE DRAAD DEUR DIE BYBEL 

 

Wat die Bybel so merkwaardig en uniek maak, is dat dit oor een sentrale tema 

handel, wat soos ’n goue draad deur al die boeke geweef is. Die hooftema is dat 

die volmaakte Koning sal kom, wat Homself sal openbaar as die Messias, die 

Lam van God wat deur Sy kruisdood en opstanding die vloek van sonde sal 

verbreek, en die slang se “….kop vermorsel”(Genesis 3:15). Dit is Jesus 

Christus, die Redder, Verlosser en Saligmaker vir elkeen wat Sy Naam bely as 

die Seun van God. Vir elke volgeling van Hom sal Hy bekend staan as Here 

“…. die Weg, die Waarheid en die Lewe” (Johannes 14:6). Hy is die vervulling 

van die Woord, want dit getuig van Hom. Hy verwys persoonlik na Homself in 

hierdie woorde: “En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. Julle 

het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. En julle het Sy Woord 

nie as iets blywends in julle nie, omdat julle Hom wat Hy gestuur het, nie glo 
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nie. Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige 

lewe het; en dit is dié wat van My getuig”(Johannes 5: 37- 38).  ’n Paar 

teksverse  verder maak Hy ook die volgende stelling: “Maar as julle Moses 

geglo het sou julle My glo, want hy het van My geskrywe. En as julle sy 

geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?” (Johannes 5:46 -47). 

Die Ou Testament was oorspronklik op ’n paar hoofstukke na, in Hebreeus 

geskryf.  Die Nuwe Testament was aanvanklik in Grieks geskryf.  

Nadat God die eerste mens geskape het, het die mens, Adam, nie eerste met 

God gekommunikeer nie, maar God het eerste met die mens gepraat. As bewys 

staan dit so in Genesis opgeteken: “En die Here God het aan die mens bevel 

gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom 

van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as 

jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe” (Genesis 2:16-17). Die groot vraag is 

nou, in watter taal het God met Adam en Eva gepraat? Dit moes oud-Hebreeus 

gewees het, en dat hierdie taal geboorte gekry het op die tong van God self.  

God sien Sy kerk op aarde breёr as net een spesifieke denominasie.  Jesus het by 

’n geleentheid gesê: “…die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my 

Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir 

julle gesê het” (Johannes  14; 26). 

Persoonlike voorkeure en kerklike kritiek – oftewel kerkpolitiek moes plek 

maak vir die Heilige Gees wat elke Christengelowige se leermeester behoort te 

wees.  Ons lees in Lukas  oor die dissipels wat Jesus gevolg het, die volgende: 

“En daar het ’n redenering onder hulle onstaan oor wie van hulle dan tog die 

grootste was” (Lukas 9: 46). Die woord redenering in die oorspronklike 

Griekse teks is dialogismos, ’n politieke term wat uit die Griekse taal ontleen is. 

Die vraag kan miskien  vandag gevra word “Wie is die grootste in die kerk…” ? 

Baie kan werklik getuig dat die Here ’n Lewende God en die Lewende Woord 

is. Elkeen wat Hom leer ken as sy of haar Vader,  sal hierdie woorde aanvaar: 

“Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie” (Hebreërs 13:5), én dat Hy 
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die Uitvoerder van Sy Woord is (Joël 2:11). Ons gaan almal deur beproewings, 

maar dit is dié tye wanneer ons fanaties aan God se Woord moet vasklou. Hy is 

“…die Uitvoerder van Sy Woord…”(Joёl 2:11), ’n Waarmaker van sy Woord! 

Hy bevestig ook: “Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit 

dié almal red die Here hom” (Psalm 34:20).  Beproewings versterk ons geloof, 

en skep ’n nuwe liefde en dieper insig by ons. Dit is dan waar die 

Christengelowige al meer tot die gevolgtrekking gekom het dat die Bybel die 

ware geïnspireerde Woord van God is. 

GOD EN DIE HEBREEUSE WOORD 

Hier is ŉ paar gedagtes uit ŉ ander hoek om te bevestig hoe wonderlik die 

Bybel as Woord van God aanmekaar verweef is. Die eerste vyf boeke van die 

Ou Testament staan bekend as die Pentateug. Die Jode noem dit die ּתֹוָרה  

(Torah), as dit vertaal word: Die Wet. Dit is Genesis, Exodus, Levitikus, 

Numeri en Deuteronómium. Toe Israel as volk van God uit Egipte getrek het, 

was bogenoemde boeke op daardie stadium die Woord van God. Hulle het dit in 

die Sinai woestyn ontvang. 

 

BAIE GODGEGEWE OPENBARINGE LÊ VERSKUIL  

IN DIE OORSPRONKLIKE HEBREEUSE TAAL 

 

Die totale sieletal wat as die volk van God (Israel) Egipte verlaat het, was 600 

000 mans. Dit was almal wat op grond van die Woord van God gehandel en 

getrek het. Dit staan aangeteken in Exodus 12 : 37. As mens al die Hebreeuse 

letters van Genesis tot Deuteronómium tel, dan kom ’n mens by dieselfde getal 

uit, nl. 600,000 letters! Wat meer is, as ’n mens die woorde:  “Daar is 600,000 

letters in die Torah”,  in Hebreeus skryf, dan lyk dit soos volg : 
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תורהל ותיותא     ברואר     שיםש    שי      

‘n Mens lees dit van regs na links. Die éérste alfabetletter van elke Hebreeuse 

woord is slegs vir hierdie verduideliking groter gedruk, en  word nou 

neergeskryf vanaf regs na links. Hierdie letters spel nou die woord : לארשי  

(Jishrael). Dit word vertaal as Israel, wat beteken : “leër of volk van God”! 

Opsommend kan ons dus sê dat almal wat op God se Woord gehandel het, en uit 

Egipte getrek het, is Israel – leër of volk van God! 

Is dit nie verstommend nie!  Geen mens - nie eens Moses, kon hierdie 

berekeninge uitgewerk het nie!! God het Sy verborge seёn vanuit die Hebreeuse 

taal oor Sy volk uitgespreek. 

Om God se seën te beleef, moes hulle nougeset volgens die Woord van God 

handel. Die viering van die pasga was die eerste voorskrif wat God aan hulle 

gegee het. Hulle moes as  Egiptiese slawevolk die eerste Pasga nougeset 

volgens God se voorskrifte vier, en gereed maak om te trek. Hulle moes ’n 

jaaroud rammetjie wat sonder gebrek is, vir veertien dae in bewaring hou. Op 

die veertiende dag van die maand het hulle teen die aand die lammetjie geslag. 

Die bloed moes hulle neem en met ’n hissopbossie aan die deurposte van hul 

huise smeer. Die vleis het hulle oor die vuur gerooster en dit saam met bitter 

kruie en ongesuurde brode geëet. Die lam, met sy kop, pootjies en binnegoed, 

moes volledig oor die vuur gerooster word. Hierdie maal was baie haastig geëet, 

met skoene aan hul voete en ’n staf in die hand, “’n pasga van die Here is dit” 

Exodus   12: 5-11. 

Hierdie maaltyd was ’n sinnebeeld van Christus as die Brood van die Lewe. Hy 

het vir Sy dissipels gesê: “ Ek is die Brood van die lewe; wie na My toe kom, sal 

nooit honger kry nie….” Johannes  6:35. Die pasgamaal wys ook heen na Jesus 

as die Lam van God. Toe Johannes die Doper vir Jesus oorkant die Jordaan sien 

loop, het hy uitgeroep: “….Daar is die Lam van God wat die sondes van die 
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wêreld wegneem!”(Joh 1:29). Johannes op Patmos het ook ’n gesig van Jesus 

gesien: “Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom 

en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof” (Openbaring 5:12). Egipte 

was ’n sinnebeeld van Satan wat die mens gevange hou. 

Farao het die volk laat wegtrek, maar die Israeliete het gehandel volgens die 

woord van Moses: “…hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed 

en klere geëis”(Exodus 12:35). Die groot Exodus het toe plaasgevind! Die 

Psalmdigter lê hierdie herinnerig vas: “Toe het Hy hulle laat uitgaan met silwer 

en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie”(Psalm 

105:37).  Die woord “struikel” in Hebreeus is die woord kashal(ֳכַשל ). Dit 

beteken: struikelend, strompel, swak, gebreklik. Dit sê in praktyk bv. dat 

iemand, wat gebreklik was as gevolg van ’n  besering wat tydens die Egiptiese 

bouwerke opgedoen is, letterlik springlewendig, met ’n huppel in die stap 

Egipte verlaat het! Dus, dié wat siek en kreupel was, het  genesing ontvang om 

saam met die ander te trek.  

God het beloof om hulle te onderhou tydens hul uittog uit Egipte: “En daar sal 

geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie” 

(Exodus 12:13). 

God  het hulle gedra toe hulle getrek het en  “….jou die manna laat eet wat jy 

en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie 

van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond 

van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie verslyt en jou voet het nou 

veertig jaar lank nie geswel nie” (Deuteronómium 8:3-4). Nehemía haal ook 

hierdie dade van God aan:”En U het hulle brood gegee uit die hemel vir hulle 

honger, en water vir hulle dors …en veertig jaar lank het U hulle onderhou in 

die woestyn, hulle het nie gebrek gehad nie, hulle klere het nie verslyt en hulle 

voete nie geswel nie” (Nehemía 9: 15- 21). 
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GOD, AS DIE WOORD, IS DIE BRON VAN LIEFDE EN 

EENHEID. 

 Die volgende heilswaarhede het my geweldig aangespreek toe ek dit ontdek 

het, veral as ’n mens getroud is. 

Ek wil nou nie hê dat ’n mens op sypaadjies beland deur te veel te fokus op 

hierdie interessante inligting nie. Ek noem dit bloot ter insae van die taal, en 

begin nie ’n nuwe wyse van Skrifuitleg in die kerk nie. 

Die Jode gee onder andere ook ’n syferwaarde aan die Hebreeuse letters of 

alfabet: 

 1 = (Aléf)  א

 2 = (Bēt)   ב

Vergelyk ook die ou Bybelse vertaling van Psalm 119, waar dit opgedeel is in 8 

verse. Bo elke 8 verse is ’n  letter van die Hebreeuse alfabet aangebring om dit 

te nommer: Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hajin, Wau, Sajin, Get, Tet, Jod, Kaf, 

Lamed, Mem, Noen, Samek, ens. ens. 

Die gebruik van die syferwaardes staan onder die Joodse Rabbi’s en 

taalkundiges bekend as die gamatria. 

Die syferwaarde vir die naam Jahweh is  26. Dit is ook die enigste Hebreeuse 

woord met die syferwaarde van 26! 

Ons leer in die  Woord: “ …..God is  liefde” (1 Joh 4:8). 

Die Nuwe Testament leer vir ons ook oor eenheid met God: “En Ek het hulle 

die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos 

Ons een is. Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat 

die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het soos U My 

liefgehad het “(Johannes 17: 22- 23). 
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Dit is asof God Sy Nuwe Testamentiese waarhede aan die Jode openbaar deur 

die ,,gamatria,” maar hulle het ongelukkig nie die volle waarheid aanvaar nie. 

Anders as ons alfabet het elke Hebreeuse letter ook ’n syferwaarde. 

Kom ons kyk na die betekenis van die volgende  woorde: 

 HERE – syferwaarde: 26  :(Jahweh)    ְיֺהָוה

 liefde – syferwaarde:13    :(Ahaba)   ַאֲהָבה

 een – syferwaarde: 13      :(Ĕgãd)     ֶאָחד

Die enigste twee woorde wat ek in Hebreeus kon vasstel met die syferwaarde 

van 13, is onderskeidelik die woorde liefde en eenheid! 

Die som van 13 + 13 = 26 . En dit is ook  die syferwaarde vir Jahweh, HERE 

(Lord)  nl. 26 as die enigste Hebreeuse woord met die betrokke syferwaarde!! 

 

DIE SLEUTEL TOT ’N  GESEËNDE HUWELIKSLEWE 

 

Die verborge waarheid wat hieruit na vore kom is: 

Jahweh = Liefde + Eenheid 

26 = 13 +13. 

Hierdie verborge waarheid leer vir die Jode: Die Here is Liefde en bewerk 

Eenheid! 

Wat leer die Nuwe Testament oor hierdie verborge waarheid? Die 

antwoord is: Waar Liefde en Eenheid is, daar is die Here aanwesig! 

Lees gerus weer bogenoemde Skrif in Johannes 17: 21-23 asook Johannes 15:4 

– 10. 

 “Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat 

liefhet, is uit God gebore en ken   God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken 

nie, want God is liefde”(1 Joh  4 :7-8). 

Ons leer ook oor eenheid in die Nuwe Testament: “Maar Ek bid nie vir hulle 

alleen nie, maar ook vir dié wat deur hulle woord in My sal glo- dat almal een 
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mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag 

wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het”(Johannes  17:20 -21). 

Nog iets oor die huwelik. In die Hebreeuse grammatika is dit so dat die 

selfstandige naamwoord in die meeste gevalle afgelei is van ’n stamwoord wat 

ook as werkwoord dien. Die werkwoord  skryf, is in Hebreeus ָכַתב (katab) en 

die selfstandige naamwoord vir huwelikskontrak is ְכתּוָבה(kĕtũbah). Die woord 

vir man is  ִאיש   (ish) en die woord vir vrou is  ִאָשה (ishah). Die naam Here is 

natuurlik  ְיהָוה  (jahweh). Die woord vir vuur is  ֶאש  (êsh). 

Kom ons laat ons gedagtes ’n  bietjie  gaan en ons rangskik hierdie woorde. God 

het die mens na Sy beeld geskape en ook vir die man ’n lewensmaat gegee: 

“Ook het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal 

vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas” (Genesis 2: 18). Ons lees ook in die 

Nuwe Testament  “…dat Hy wat hulle gemaak het, hulle  van die begin af man 

en vrou gemaak het.…Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat 

en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees”(Matthéüs 19: 4-5). 

Ter wille van die verduideliking kom ons gee vir elk van die 4 Hebreeuse letters 

in die Here se naam יהוה   (Jahweh) ŉ nommer, nl.      ; 3  = ו     ;2 = ה     ; 1 = י

 (esh:vuur) אש vuur. Die:(esh) אש en ons skryf dit in ,(1 =) י Ons neem  .4 =ה

word nou איש (ish): Man ! 

Ons skryf nou die tweede letter (2=) ה weer in  אש (esh), en dit word nou אשה 

(isha): Vrou ! 

Ons skryf die derde letter  (3=) ו,  én die vierde letter (4=) ה in die woord  כתב 

(katab: skryf), en  כתב dit word nou  כתובה (kĕtũbah) :  Kontrak ! 

OPSOMMEND: 
 

DIE INSTELLER VAN DIE HUWELIK MOET 

 IN DIE SENTRUM VAN DIE HUWELIK STAAN 
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Dit is interessant om so met die Hebreeuse woorde te werk. Daar kan baie 

geseënde heilswaarhede na vore kom. Hebreeus is werklik ‘n pragtige taal – ’n 

‘’prentjie’’   

SAMEVATTING:  Die verborge boodskap uit bogenoemde is die volgende: 

God, die Skepper van lewe, het die huwelik ingestel. Omdat dit van Hom kom, 

wil Hy betrokke wees by hierdie Godgegewe instelling. Hy wil dit seën met Sy 

teenwoordigheid. Sy mees verhewe Naam יהוה (Jahweh) is alleenlik betrokke, 

as daar ŉ verbondsverhouding / kontrak is vir Goddelike seën tussen die Here 

en die betrokke Christen-egpaar. Hierdie verbond of huweliksband is 

alleenlik moontlik as daar liefde en eenheid tussen al drie die betrokke 

partye is. Dit is tussen Jesus as Here, en die betrokke egpaar. Dit beteken dat 

die Here in alles geken moet word!  Hy sê bv. in Spreuke 3:6 ,,Ken Hom in al 

jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak”. 

As daar nie liefde en eenheid tussen die man en die vrou is nie, is die Here nie 

aanwesig nie. En as die Here nie in die huwelik is nie, dan gebeur die volgende: 
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 Die letter (1=)י van  יהוה (jahweh: Here) verdwyn uit   שיא  (ish: man). 

Die resultaat is  אש (esh): vuur.  Die man kan nou die oorsaak van 

vuurwerke( “Fireworks”) in die huwelik wees!! 

 Die letter (2=) ה van יהוה (jahweh: Here) verdwyn uit האש  

(isha:vrou). Die resultaat is אש (esh):vuur. Die vrou kan nou die oorsaak 

van vuurwerke ( “Fireworks”) in die huwelik wees!! Hebreeus is ’n 

pragtige taal , ŉ  “prentjie’’ taal     

Dit is interessant om so met die Hebreeuse woorde te werk. Daar kan baie 

geseënde heilswaarhede na vore kom.  

DIE SKEPPINGSKRAG VAN GOD SE WOORD 

Daar is nog baie waarhede rondom die Woord van God. Ek wil egter laastens ’n 

kort gedagte deel oor die krag van God se Woord. Hebreërs 4:12 maak melding 

daarvan: “Want die Woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige 

tweesnydende swaard….” Ons lees oor God se opdrag in Genesis 1:6  “En God 

het gesê: Laat daar ’n uitspansel wees…” Net ’n woord van die Here, en dit 

ontketen geweldige kragte en dinamiek wat net te groot is vir die menslike 

verstand. Dink bv. net hoe groot hierdie uitspansel is, en hoe God alles in hul 

plek, en in ’n baan geplaas het. Die son is byvoorbeeld 149 miljoen kilometer 

vanaf die aarde, en is ongeveer 1 miljoen keer groter as laasgenoemde. Die 

naaste ster, Proxima Centauri, is 4,3 ligjare vanaf die aarde. 

Kom ons gebruik die volgende voorbeeld om ’n idée te vorm hoe ver dit is: 

Indien die aarde so groot soos ’n balpuntpen se balletjie is, en die son 50mm in 

deursnit, dan is hulle ongeveer 5,4 meter van mekaar af. Indien dit die geval is, 

dan sal die naaste ster ongeveer 1,000 kilometer vanaf die balpunt se punt wees! 

Dit is die afstand tussen Kaapstad en Welkom in die Oranje Vrystaat – soos die 

kraai vlieg! In ons melkweg is 100 biljoen sterre, waarvan die deursnit 100,000 

ligjare is. Daar is 100 biljoen soortgelyke sonnestelsels, wat geakkommodeer is 
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oor ’n gebied van ongeveer 20 biljoen ligjare – en nog is dit het einde niet. Daar 

word gereken dat daar meer sterre in die uitspansel is as wat daar sandkorreltjies 

op al die kuslyne van die aarde is!! Ek het dit nou nie self getel om dit te kan 

bevestig nie!  Die uitspansel is inderwaarheid onmeetbaar. Wat so wonderlik is, 

is dat God bewus is van elke hemelliggaam. In Psalm 147: 4-5 staan daar “Hy 

bepaal die getal van die sterre; Hy gee hulle almal name: ons Here is groot en 

ryk aan krag; Sy verstand is oneindig.” 

U het seker al gewonder hoe dit voel om in ’n motor te ry met ŉ spoed van 250 

kilometer per uur op ’n resiesbaan. Wel, die aarde wentel in ’n vasgestelde baan 

van 957 miljoen kilometer elke jaar  - om presies te wees in 365 dae 6 ure en 

9,54 sekondes om die son, teen ’n spoed van 106,000 kilometer per uur! En 

alles bly in plek vanweë swaartekrag. Psalm 19: 2 beskryf dit so: “Die  hemel 

vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van Sy hande.” Die 

Here beskryf sy eie grootheid in Handelinge 7: 49: “Die hemel is my troon en 

die aarde is die voetbank van my voete…” 

Die New King James vertaling beskryf dit treffend in Hebreërs 11:3 “By faith 

we understand that the worlds were framed (Litt. placed into position) by the 

word of God, so that the things which are seen were not made of things which 

are visible”.  
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HOOFSTUK 7 

DIE BYBEL EN DIE VERBOND. 

DIE VERBOND TUSSEN GOD EN SY VOLGELINGE. 

Baie kerke bely elke Sondag oa. die volgende: ,,Ek glo in God, die Vader, die 

Almagtige, die Skepper van hemel en aarde…” 

 Dit is dan ook die eerste waarheid wat die Bybel reg aan die begin die leser leer 

dat alles sy oorsprong by God het, en dat Hy die Alleeneienaar van die hele 

skepping is. Psalm 24:1-2 bevestig dit: “Die aarde behoort aan die Here en die 

volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hy het dit gegrond op 

die see en dit vasgestel op die strome”. Dit word ook bevestig in 1 Kor.10:26 – 

“Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan.” 

ŉ Mens moet nie een oomblik dink dat aangesien die skepping op ’n sekere 

bepaalde tydstip ontstaan het, God as Skepper voor dit ledig was nie. In 

Johannes 5:17 staan daar geskryf: ,,My Vader werk tot nou toe”. God is van alle 

tye besig. Psalm 90:2 bevestig dit: ,,Voordat die berge gebore was en U die 

aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God”. 

 

GOD AS DIE OUTEUR VAN DIE SKEPPING 

 SE BETROKKENHEID 

 

Die geboorte van die wêreld het dus nie in die eerste instansie uit  ŉ 

rekeningsom of formule ontstaan nie. Dit is eerstens ook nie die produk van 

chemiese verbindinge uit bestaande materie nie. God as Gees is die Outeur en 

Skepper daarvan! Psalm 33:6 sê: ,,Deur die Woord van die Here is die hemele 

gemaak….”. Die woord ,,geskape” in die oorspronklike Hebreeus beteken: ,, om 
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te split”; ,,te deel”; ,,te sny”; ,,te vorm”, of ,,voort te bring”. Op grond van 

hierdie woordbetekenis kan dit wees dat God as Skepper bv. uit een bron van 

materie ander hemelliggame gevorm / verdeel / gesplit het! 

Wanneer daar gedink word aan die skepping, dan moet daar nie net gedink word 

aan die aarde en die hemelruim, of aan onbekende en onontdekte hemelliggame 

nie. Dit sluit alles op die aarde in. In Kolossense 1:16 lees ons: ,,Want in Hom is 

alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik 

is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte….” 

REDES VIR DIE SKEPPING: 

1. Die rede waarom God alles geskape het, is dat die skepping Hom moet 

verheerlik. En in hierdie skepping staan die mens gewis nie voorop nie, maar 

God self. Dus, God is nie daar om die mens se onthalwe nie, maar die mens is 

daar om God se onthalwe!  

Die doel van die mens is dus om God te verheerlik. Dit moet dan ook die 

hoogste ideaal van elke mens op aarde wees. In 1 Korinthiërs 6:20 staan daar 

geskryf: “Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God 

behoort”. In Jesaja 43:7 lees ons :”Elkeen wat na My Naam genoem is en wat 

Ek geskape het tot My eer….” 

 

GOD WIL HOMSELF AAN DIE MENS OPENBAAR 

 

Die Here spel ook vir ons as mens uit hoe ons Hom moet verheerlik. Dit word 

o.a. in Johannes 15:8 beskryf: ,,Hierin is My Vader verheerlik, dat julle veel 

vrug dra”. In Matthéüs 3:8 is die opdrag: ,,Dra dan vrugte wat by die bekering 

pas”. Johannes 12 beskryf vir ons hoe die proses begin om vrug te kan dra. Die 

mens se wil en emosies word hier as ŉ koringkorrel beskryf. Sodra die mens se 
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gees deur die Heilige Gees gewederbaar is (Johannes 3), sy persoonlike 

voorkeure neerlê – afsterf, en God se Gees en Woord in beheer plaas, dan sal hy 

of sy die sin en betekenis van lewe in Jesus Christus vind, en vrug dra. Johannes 

12: 24 - 25 beskryf dit soos volg: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die 

koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, 

dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in 

hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.” 

Hierdie vrug is die vrug van die Heilige Gees wat in hierdie boek beskryf  word. 

2. Die doel agter die skepping is ook God se hart van liefde vir ŉ familie, 

deur wie Hy Homself kan uitdruk of openbaar. Ons lees in Romeine 8: 28 - 

29 “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir 

hulle wat na Sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié 

het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van Sy 

Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders.” 

Die werklike mens is na die beeld van God geskape. Oor die skepping van die 

mens staan daar in Genesis 1:26 geskryf: “En God het gesê: Laat Ons mense 

maak na Ons beeld, na Ons gelykenis….” Die Bybel leer o.a. in Johannes 4:24 

dat God Gees is. So, omdat Hy Gees is, is die mens op grond van laasgenoemde 

teks, én 1 Thessalonicense 5:23, ook gees. Hy is met die volgende opdrag van 

die Here in Genesis 1:28 as subheerser oor die aarde aangestel: ,,….vul die 

aarde, onderwerp dit en heers oor….” Hou asseblief net hier in gedagte dat God 

eerste met die mens gekommunikeer het, en nie andersom nie. God moes dus ŉ 

taal geskep het om met Adam en Eva te praat! Gelowiges moet dus ernstig 

kennis van Hebreeus neem.  

Hierdie Hebreeuse woord in Genesis 1:26 wat vertaal word ,,om te heers”, is die 

woord Kabash ( ַבׁשכָ  ) met die betekenis: ,,te oorheers”; ,,oorwin”; ,,verontagsaam 

(disregard)”; ,,onder die voet te plaas( tread under foot)”. 
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Vanweë die sondeval het die mens egter sy geestelike natuur verloor. Efesiërs 

2:5 beskryf dit soos volg: ,,ook toe ons dood was deur die misdade, lewend 

gemaak saam met Christus – uit genade is julle gered”. 

 

DIE ONMEETBAARHEID VAN GOD SE LIEFDE EN GENADE 

 

As ons dink hoe groot die uitspansel is, dan is God as Skepper nog groter. En as 

Hy só groot is, dan moet Hy in sy genade en in sy liefde uiteraard ook groot 

wees! En omdat Hy die aarde na Lucifer se val herskep het, is Hy ook in staat 

om die mens se posisie, na die sondeval, vanselfsprekend te ,,herskep”! 

Hierdie herskepping van die mens se geestelike posisie voor God wil ek nou  

meer in besonderhede verduidelik. Ek wil met ŉ interessante opmerking uit 

Genesis 2:4 begin. Hier, in die tweede hoofstuk van die Bybel, staan geskryf: 

,,Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is….” Ek 

wil hier weer na die Hebreeuse teks verwys, veral die woorde ,,….toe hulle 

geskape is….” In dit is ŉ baie, baie interessante waarheid opgesluit. Vir hierdie 

betrokke sinsnede word net een Hebreeuse woord gebruik, nl. Bĕhíbbãrrãm 

 Dit is ter wille van uitspraak foneties hier so geskryf. Volgens.(ְבִהָבְרָאם)

bevestiging uit sekere Hebreeuse taalkundige bronne kan dit ook letterlik vertaal 

word: ,,ter wille van Abraham”, of ,,ter wille van vader van menigte”. 

Die gevolgtrekking wat hier gemaak kan word, is dat die skepping bedoel is vir 

Abraham en sy nageslag - God se volk(familie). Die skepping is m.a.w. nie daar 

om oor die mens te heers nie, máár die mens oor die skepping – soos God se 

aanvanklike wil met Adam en Eva was! 

Daar is twee belangrike temas in die Bybel. Dit is dat God, vanweë sy genade 

en liefde sy volgelinge wil seën, en tweedens dat Hy ook vir die wêreld tot seën 

wil wees. 
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Daarom is dit God se plan dat die mens moet vermeerder en die aarde vul, en 

dat Hy nie net ŉ seën vir al sy volgelinge wil wees nie, maar ook vir ander 

(Gen.1:28 ; Joh.3:16 en Matt.28:19). 

 

DIE VLEESLIKE NEIGING VAN DIE MENS 

 

Die mens was  egter geneig om anders te dink en op te tree. Ons lees dat Noag 

drie seuns gehad het. Na die sondvloed het daar uiteraard uit hulle ŉ nageslag 

gekom. Volgens Genesis 10 het daar uiteindelik sewentig nasies ontstaan. Al 

hierdie nasies het volgens Genesis 11: 1 een taal gepraat. Hulle het op ŉ dag 

saam twee besluite geneem. Hulle wil ŉ hoë toring bou om naam te maak, en 

tweedens: ,,….sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie”(Gen.11:4). 

Dit was natuurlik teen God se wil en plan met die mensdom. Hy het gevolglik 

spraakverwarring veroorsaak, en dit het daartoe gelei dat hulle noodgedwonge 

in verskillende rigtings getrek het. 

In Genesis 12 lees ons dat God met ŉ bejaarde, kinderlose man, Abram, ŉ 

verbond met die volgende woorde gesluit het: ,,En Ek sal jou ŉ groot nasie 

maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ŉ seën sal wees……en in 

jou sal al die geslagte van die aarde geseën word”(Gen.12:2&3). Hierdie 

belofte is in lyn met die opdrag wat Jesus Christus voor Sy hemelvaart vir die 

kerk, soos aangeteken staan in Matt.28:19, gegee het: ,,Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies….” 

Abram was ’n afstammeling uit die land Ur van die Chaldiërs. Dit was ’n 

landstreek waar die inwoners die maangod Herby aanbid het.  Sy naam beteken 

,,vader van hoogte”, of ,,is verhewe”.Hy was 75 jaar oud toe God Homself aan 

Abram voorgestel het. In Galasiërs 3:8 lees ons iets van dit: ,, En die Skrif wat 

vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf 
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aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke 

geseën word”. 

Vanweë die verbond wat God met Abram gesluit het, het Hy sy naam na 

Abraham verander, met die profetiese betekenis van ,,vader van ’n menigte”. 

Ten spyte van sy honderdjarige ouderdom en ook dat sy vrou bejaard was, het 

God hulle geseën deur vir hulle ’n seun te gee met die naam Isak. Die Here het 

ook aan Abraham deur twee  praktiese illustrasies gewys hoe groot sy nageslag 

sal wees. Volgens God sal sy nageslag soos die sand in menigte wees, en soos 

die getal sterre in die hemelruim. Baie beskou  hierdie twee voorbeelde, dat die 

sand  na die aardse volk Israel verwys, en die sterre die geestelike volk of 

nageslag, nl. die kerk. 

Dit is net menslik en normaal om die versugting te hê om net die goeie en die 

beste vir jou as mens in die lewe te ervaar. Ek het nog nooit in al die jare van 

my lewe iemand teëgekom wat sê: ,,Ek put genot daaruit om ongelukkig te 

wees” nie. Alle mense wil gelukkig wees, en die vreugde en vrede van mens-

wees ervaar. En dit weet God as die Skepper van die mens ook.  

 

KEUSES MOET VERSIGTIG GEMAAK WORD 

 

Dit was ook sy bedoeling met die eerste mense Adam en Eva. Maar om dit te 

ervaar, hang alles af van die keuses wat mense maak! Alhoewel God hulle 

gewaarsku het, het Adam en Eva ongelukkig die verkeerde besluit geneem. Dit 

was om teen die wil van God te gaan en sodoende gesondig het. Die gevolge 

was baie hartseer, veral toe die eerste kind Kain sy eie broer Abel vermoor het. 

Die manier hoe hy dit gedoen het, word in 1 Johannes 3:12 beskryf. Die Griekse 

woord wat hier vertaal word as ,,doodslaan”, is ,,sfatsoo”- foneties geskryf soos 
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dit uitgespreek word(σφαζω). Dit beteken letterlik ,,slag” (,,slaughter, like 

animals killed in sacrifice”). 

Ek glo dat die verbond wat God met Abraham gesluit het, was ook bedoel om 

die mens in ’n nouer verhouding met Hom as Skepper te bring. Hy weet wat die 

beste en die mooiste vir die mens is. En dit is wat Hy aan almal wat met Hom in 

’n verbondsverhouding staan, gun. 

Toe God aan Abraham en Sarah die langverwagte seun Isak geskenk het, het 

God  vir Abraham, toe Isak al ’n volwasse man was,  op ’n dag getoets. Op 

versoek van God moes Abraham vir Isak op die berg Moria gaan offer. Die 

toets het daarin gelê watter posisie neem Isak in met betrekking tot die 

verhouding wat daar tussen Abraham en God was. Hy was egter bereid om aan 

God se versoek te voldoen, want hy het die geloof gehad dat hy weet dat al 

moes Isak sterf, sal God as die getroue Verbondsvennoot, en wat Isak gegee het, 

hom weer lewend kan maak! Dit word in Hebreërs 11: 17&18 bevestig: ,,Deur 

die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die 

beloftes (die verbondsbeloftes) ontvang het, het sy eniggeborene geoffer, aan 

wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word – want hy het gereken (ook 

vertaal: veronderstel/gevolgtrekking kom) dat God mag het om selfs uit die 

dode op te wek…” Toe hy dan ook op die punt staan om Isak te offer,  het God 

ingegryp en aan hom ’n bok as offer voorsien. Eeue daarna het God as 

verbondsvennoot op ’n sekere stadium uit die nageslag van Abraham Sy 

eniggebore Seun, Jesus Christus as die Messias, geoffer. Uit Hom sal daar ’n 

nuwe geestelike nageslag, bekend as die geestelike Israel – die kerk, kom.  

 

VERTROUE IN DIE SKEPPERGOD IS UITERS BELANGRIK 
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Elkeen wat in Hom glo, hul sondes bely, hul ou lewe neerlê, en hom ten volle 

vertrou deur sy wil te doen, sal Hy  inlei in ’n  nuwe, Godgegewe lewe. Dit is 

hoekom Jesus o.a. na die aarde gekom het. Hy self sê in Johannes 10:10 – ,,Die 

dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom , dat hulle lewe 

en oorvloed kan hê”. Hierdie lewe waarvan Hy hier melding maak is nie die 

normale menslike lewe wat afwisselend gekenmerk word deur spook, spartel, 

mislukkings, suksesse, teleurstellings, sweet, trane, lag, woede ens. nie. Hierdie 

tipe lewe, wat gekenmerk word deur emosionele fluktuasies, staan in die 

Griekse teks bekend, soos ek dit noem, as die ,,anastrophe”-lewe (άναστροφή – 

die lewenswyse), en die psuche-lewe (ψυχή – emosionele lewe wat beinvloed 

word deur sintuiglike waarneming – wat ’n mens sien, hoor, voel, ruik en proe). 

Die lewe waarvan Jesus hier melding maak, is die Zoê-lewe. Ek noem dit God 

se soort lewe- geestelike lewe, waar geestelike beginsels geld. Om hierdie lewe 

te beleef, moet ’n mens bereid wees om alles ondergeskik te stel aan God se wil. 

In Matt.16:24 sê Jesus: ,,As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself 

verloën en sy kruis opneem en My volg.” Die Griekse woord wat hier vertaal 

word met ,,verloën” stel dit baie sterker wat Jesus presies hier gesê het. Die 

woord is ,,aparnêsasthoo (άπαρνησασθω van die werkwoord άπαρνεομαι). Dit 

beteken te onteïen (disown), verontagsaam (disregard). As ek dus volgens 

hierdie Skrif doen wat Jesus, as my Verbondsvennoot, verwag, dan impliseer dit 

ek onteien myself, dat niks van my persoonlik  op hierdie aarde meer raak nie - 

soos Hy dit gestel het: soos iemand wat aan ’n kruishout hang. Ek stel m.a.w. 

alles ondergeskik aan my verhouding met Hom, soos Abraham sy verhouding 

met sy lieflingseun Isak ondergeskik gestel het aan sy verhouding met God. 

Terloops, ander bronne as die Bybel vertel dat Abraham ’n baie geliefde man in 

sy tyd was. Hy het ’n joviale persoonlikheid gehad, en was ontsettend lief vir sy 

Verbondsgod, sy vrou, sy seun, en vir die mense wat vir hom werk. Hy het baie 

daarvan gehou om aan vreemdelinge te vertel van die wonderlike God wat hy 

dien, en was lief om mense te onthaal en te trakteer. Hy was onder almal 
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bekend, selfs onder die konings van daardie tyd, dat hy ’n geseënde man van 

God was en baie gelukkig.  

 

ENKELE KERNWAARHEDE VIR LEWENSGELUK 

 

Ek glo dat afgesien van Joh. 10:10 Jesus as verbondsvennoot van sy volgelinge, 

wat sy wil lief het en dit doen, ook hierdie belofte gee,”En elkeen wat huise of 

broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my 

Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe 

beërwe”(Matt.19:29). Dit beteken nou nie dat almal van hul mans of vrouens 

moet skei nie!! Dit wil eerder sê hoe meer ek Jesus in my verhoudingslewe 

toelaat, hoe meer sal ek die positiewe uit my gesinslede na vore sien kom, veral 

as hulle ook toelaat dat Jesus Christus volle beheer in hul lewens oorneem. Hy 

alleen dra die sleutel vir ’n meer sinvolle lewe, en bewerk sodoende ook meer 

vrede en geluk! In my bediening van meer as veertig jaar het ek dit male sonder 

tal gesien. Waar mense op hul eie vermoëns staatmaak, stort alles in duie. Net 

God alleen kan sin en betekenis aan die mens se aardse bestaan gee. Dit is 

hoekom ek die grootste vrymoedigheid kan neem om hierdie geskrewe 

materiaal aan te bied, want God se formule vir lewensgeluk werk. Daar is te 

veel wat dit beproef het , en dit het vir hulle gewerk. En dit sal altyd werk – ook 

in ons moderne bestaan met sy eiesoortige eise wat dit aan die mens, en sy 

verhoudingslewe stel. Want die rede is: Die Verbondsgod van Abraham leef 

nog steeds, en is nog steeds dieselfde!!                 

Isak het tweelingseuns gehad. Die een was Esau, wat nie geglo het nie. Die 

ander een was Jakob. Laasgenoemde se naam beteken” bedrieër” of 

“hakskeenvanger”. Hy was ook bekend gewees as iemand wat vol planne was, 

altyd gereed om iets te sê of te doen tot sy eie voordeel. Die Here het ook op ’n 
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sekere stadium Jakob se naam, na ’n worstelstryd, na Israel verander, wat 

beteken “leër of volk van God”. 

Jakob het twaalf seuns gehad. Hulle het later die twaalf stamme van Israel 

verteenwoordig. Een van die seuns was Josef. Die Here  het op ’n sekere 

stadium van sy lewe gesorg het dat hy in ’n geëerde posisie direk onder Farao in 

Egipte aan bewind gekom het. Hy het dan ook, met die goedkeuring van Farao, 

sy hele familie in die land Goosen in Egipte laat woon. 

Alhoewel Josef tweede in bevel was in Egipte, het hy sy familie ’n belofte laat 

aflê. Dit was nl. dat indien hy te sterwe kom, hul nageslag, nl. Israel hom in 

God se beloofde land Kanaan, op grond van die verbond wat daar gesluit is, 

moet begrawe.          

DIE SLUITING VAN ’N VERBOND: 

Gedurende die Ou Testamentiese tydvak was dit ŉ algemene gebruik dat mense 

verbonde gesluit het. Dit was bv. ŉ wettige kontrak tussen twee partye. Een van 

die prosedures wat gevolg is, was soos volg: 

Wanneer twee persone ŉ verbond wil smee, het hulle op ŉ datum met die oog 

op die die seremonie besluit, en afsonderlik getuies, asook ’n priester gereël om 

teenwoordig te wees.  

 

DIE INSTELLING VAN SEËN 

 

Tydens die seremonie het hulle, met die gesigte na mekaar gewend, stelling 

ingeneem. Die syfer 8 was ’n verbondsgetal, want dit stel twee leefwêrelde, wat 

bymekaar aansluit, voor. Hulle het dan afsonderlik op beide die lyne van die 

twee sirkels in die vorm van die syfer 8 geloop. Terwyl hulle loop, sal hulle bv. 

hardop, in die teenwoordigheid van al die getuies teenwoordig, sê: “Jou weë is 
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my weë….”; ….waar jy gaan sal ek gaan”; “die weë en die welsyn van jou 

gesin is ook die weë en welsyn van my gesin….”; “jou vyand is my 

vyand”….ens. ens. Hulle sal daarna weer teenoor mekaar kom staan. As elkeen 

’n gordel met ’n swaard aan het, sal hulle dit losmaak en dit aan die ander 

betrokke party oorhandig om dit te dra. Daarna sal die priester, of die 

seremoniemeester, met ’n skerp voorwerp ’n snit bv. by elkeen se pols maak, 

die bloed in ’n bakkie opvang, dit bv. met olyfolie in die bakkie meng, en  

daarna die bakkie met die mengsel aan elkeen gee om die helfte te drink. Soms 

is ook offerdiere geoffer.  

Indien hulle daarna teen ’n vyandige persoon te staan kom, sal die persoon wat 

’n verbond gesluit het, sy arm oplig dat die vyandige party die verbondsmerk 

kan sien, en daardeur te kenne gee dat hy eintlik nou ook teen nog ’n party te 

staan kom. 

 

DIE NAGMAAL AS INSTELLING VAN SEËN 

 

Die teëbeeld vir elke Christengelowige is die Nagmaal – ook bekend as die 

Verbondsmaaltyd, wat Jesus Christus ingestel het. Dit is waar Hy die brood as 

teken gebruik, om te verwys na Sy liggaam  wat vir ons gebreek is, en die beker 

met wyn as teken van Sy bloed wat vir ons gestort is (Matt. 26:26). Wanneer die 

Christengelowige hierdie tekens tydens nagmaal elke keer neem en gebruik, 

bevestig die Here dat die vyand oorwin is;  dat alle sondes weggeneem is, en dat 

elke vloek sodoende ook verbreek is (1 Korinthiërs 10). As bevestiging kan ons 

na die volgende teksverse kyk: 

Galasiërs 3: 17 – “Maar ek sê dit: die wet wat vierhonderd-en-dertig jaar later 

gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, 

nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie.” 
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Hebreërs 7: 22 – “in sover het Jesus van ’n beter verbond borg geword.” 

Verdere bevestig vin dons ook in Hebreërs 8: 6 – “Maar nou het Hy ’n 

voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ’n beter 

verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.” So ook die bevestiging in 

Hebreërs 8: 13 – “As Hy sê ’n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en 

wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.”  

Die Bybel is inderwaarheid God se Verbondsboek. So bestaan dit uit twee dele, 

tw. Die Ou Testament en Die Nuwe Testament. Die Griekse woord vir 

testament ( Engels: ,,will”) is Diathêkê (Διαθηκη). Dit het ook die betekenis 

van “verbond”( Engels: covenant). Ons kan gevolglik hierdie twee dele ook Die 

Ou Verbond en Die Nuwe Verbond noem. Eersgenoemde verwys natuurlik na 

die verbond wat God met Abraham gesluit het, en laasgenoemde die verbond 

wat Jesus Christus met die nuwe Israel (die kerk) gesluit het. Laasgenoemde 

staan ook bekend as “ ….’n beter verbond wat op beter beloftes wettelik 

gegrond is” (Hebr. 8:6). Die Hebreeuse woord vir “verbond” is Bĕrith (ְבִרית). Dit 

beteken letterlik: “om te sny waar die bloed vloei”, “om te sny totdat die bloed 

vloei”. Elke Hebreeuse letter het, anders as ons alfabetiese letters, ’n 

syferwaarde, asook ’n simboliese betekenis. Hier is slegs enkele voorstellings 

vanuit 22 letters: 
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Hier is as voorbeeld, enkele simboliese betekenisse van die betrokke Hebreeuse 

letter: 

 

 

DIE BELANGRIKE ROL IN DIE GETAL 8 

 

Dit is merkwaardig watter rol die getal 8 in die Bybel speel. Hier is ’n paar 

voorbeelde: 

Vanaf Adam tot en met Metusaleg was daar 8 geslagte. Die naam Metusaleg 

beteken: “wanneer hy sterf sal dit val”. Die jaar, toe hy as die 8ste geslag vanaf 

Adam gesterf het, het die sondvloed gekom. 

Daar was 8 mense in Noag se ark (Gen, 7:7). 

God het die verbond met Abraham gesluit. Hy het teenoor hom drie beloftes 

gemaak, nl: Hy sal ’n groot nageslag hê; sy nageslag sal ’n land in besit neem 

wat God vir hulle sal gee; en daar sal Een uit sy nageslag gebore word wat ’n 

groot seën vir die wêreld sal wees. Gevolglik het daar 8 geslagte vanaf Abraham 

tot en met Josua verloop. Hulle was natuurlik Abraham, Isak, Jakob, Levi, 
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Kehas, Amram, Moses en Josua. Josua as die 8ste geslag het die volk Israel in 

die beloofde land Kanaan ingelei. 

Dawid was die 8ste seun van Isai gewees. Die harp het in die tyd van Dawid 7 

snare gehad. Volgens oorlewering het Dawid, as hy ’n psalm tot eer van God 

gesing het, ’n 8ste snaar aangebring. As daar bv. gekyk word na Psalm 6:1 en 

Psalm 12:1 en die betrokke verse word letterlik uit Hebreeus vertaal, kan dit ook 

soos volg lui: “Aan Hom wat oorwinning gee op die agtsnaar instrument”!! 

Die Hoëpriester het tydens tempeldiens 8 kledingstukke gedra. 

Die offerdier moes ten minste 8 dae oud wees alvorens dit geoffer word (Lev. 

22:27). 

Die paaslam was vir 8 dae onder toesig en inspeksie voordat dit geslag mag 

word. 

Jesus Christus as die volmaakte Paaslam (1 Kor. 5:7) was vir 8 dae onder 

ondervraging. Op die 8ste dag is Hy gekruisig. 

Die naam Jesus beteken “Saligmaker”, “Heiland”. Die numeriese waarde van 

Jesus (’Ιησυς) is 888. Daar is drie Hebreeuse woorde met elk die numeriese 

waarde van 8 , en wat direk betrekking op Jesus as die Messias en Sy bediening 

het.  

Die eerste is Keerên (ֵקֶרן ), met die betekenis van “horing”. Dit verwys na Jesus 

se krag (Hand. 1:8). 

Die tweede is Keetêr (ֵכֶתר ), met die betekenis van “majesteit” (koningskap). Dit 

verwys na Jesus as die Koning van die eeue (1 Timotheus 1). 

Die derde is Shêmõnê ( ֶׁשֺמֶנה ), met die betekenis van “olie” (salwing). Dit 

verwys na Christus wat Gesalfde beteken (Hand. 2:36). 
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Dit is interessant om daarop te let dat God Homself ook voorstel as die God van 

Abraham, Isak en Jakob. Die rede hoekom God  Homself so voorstel, glo ek is 

dat Hy as Verbondsgod hulle en aan hulle nageslag wil herinner en bevestig die 

beloftes wat Hy met hulle gemaak het. Dit is: 

Aan Abraham. ‘En Ek sal jou ’n groot nasie maak en jou seën en jou naam 

so groot maak, dat jy ’n seën sal wees. En Ek sal seën diegene wat jou seën, en 

hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde 

geseën word”(Gen. 12:2 -3).  

Aan Isak: “Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en Ek sal met jou wees en 

jou seën; want aan jou en jou nageslag sal Ek al hierdie lande gee: Ek sal die 

eed bevestig wat Ek vir jou vader Abraham gesweer het. En Ek sal jou nageslag 

al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën 

word ”(Gen.26: 3-4). 

Aan Jakob: “Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en aan jou 

nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal 

uitbrei na die weste en die ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou 

nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word”(Gen. 28:13- 14).  

Die afstammelinge van Jakob (Israel), wat hulle  in die land Goosen in Egipte 

gevestig het, was baie geseënd, en baie gelukkig. Na Josef se dood het die 

verwagting van ’n beloofde land getaan, vanweë die ongekende voorspoed wat 

hulle beleef het. Hulle was nie net finansieel voorspoedig gewees nie, maar het 

ook in getalle toegeneem. Die Egiptenare het gevolglik in hulle ’n bedreiging 

gesien. Dit het daartoe gelei dat hulle onteïen is, en dat hulle ’n slawevolk 

geword het. 

ŉ Paar eeue later is Moses gebore. Op hierdie stadium het daar ook ’n 

vervolging teen Israelitiese ouers wat baba-seuntjies gehad het, plaasgevind. 
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Die seuntjies is in opdrag van Farao dood gemaak. Moses se ouers het hom toe 

in ’n mandjie op die Nylrivier geplaas, met die vertroue dat Farao se dogter hom 

sal vind, en groot maak. Hulle het dit egter nie uit vrees gedoen nie, maar in die 

geloof. Ons lees in Hebreërs 11:23 – “Deur die geloof is Moses ná sy geboorte 

deur sy ouers drie maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat dat die 

seuntjie mooi was; en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie”.  

Farao se dogter het dan ook, sonder dat sy dit geweet het, vir hom die profetiese 

naam Moses gegee, wat “uittrek” beteken (Exodus 2:10). 

Nadat  hy op ’n dag ’n Egiptenaar, wat ’n Israeliet aangerand het, dood geslaan 

het, moes hy noodgedwonge vlug. Hy het as skaapwagter vir 40 jaar in die 

woestyn diens gedoen. Ons lees in Exodus 3 dat die Here op ’n dag in ’n 

brandende bos by Horeb aan Moses verskyn het. Toe hy uit nuuskierigheid 

naderkom, het die Here hom aangespreek met die woorde: “Moses, Moses”!  In 

opdrag van die Here moes hy ook sy een skoen, toe die ander skoen uittrek. 

Deur sy naam twee keer na mekaar uit te roep, asook die twee skoene aan sy 

voete wat hy uitgetrek het, het die Here profeties aan hom ’n spesifieke 

boodskap oorgedra. Dit is: omdat die naam Moses ,,uittrek” beteken, bevestig 

die Here hier aan hom dat daar twee belangrike uittogte vir hom  voorlê. Die 

een is net so belangrik as die ander een. Eerstens, dat hy uit die woestyn na 

Farao moes vertrek om aan hom oor te dra dat God wil hê dat Sy volk uit Egipte 

na die land wat God aan die nageslag van Abraham, Isak en Jakob beloof het, 

moes gaan. Dit is natuurlik Israel, wat op daardie stadium nog ’n slawevolk in 

Egipte was. Die tweede trek was om Israel, wat uit 600,000 manne (Exodus 12: 

37) alleen bestaan het, uit Egipte te lei na die Beloofde Land, Kanaan.  

Beide hierdie uittogte het gepaard gegaan met totale Goddelike ingrype en 

bonatuurlike wonderwerke. Dit is die direkte gevolg of resultaat as bewys van 

God se voorsiening as sy volgelinge hulle totaal op hul Verbondsgod verlaat 

het.  
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Hierdie bonatuurlike wonderwerke is dus daaraan toe te skryf dat Moses, in 

absolute afhanklikheid, God se opdragte tot in die fynste,  besonderhede getrou 

in die geloof uitgevoer het.  

DIE TIEN PLAE TEEN EGIPTE 

Die volgende dien as voorbeeld van God se almag en beskerming teenoor 

diegene met wie se voorvaders Hy ’n verbond gesluit het: 

 

DIE TIEN PLAE GERIG TEEN VERNAAMSTE AFGODE 

 

DIE TIEN PLAE: Toe Farao op versoek van Moses weier om die volk van God 

te laat trek, het God deur die tien plae, waarmee Hy Egipte getref het, ingegryp. 

Die Egiptenare het baie afgode gedien. Hierdie plae was inderwaarheid teen die 

tien vernaamste afgode van Egipte, asook teen Farao gerig gewees. Die 

volgende dien as bevestiging:  

DIE EERSTE PLAAG:  LEES EXODUS 7: 14-25: Die water wat in bloed 

verander het. Dit was teen die afgod Hapi gerig, die god van die Nyl. Die Nyl is 

ook genoem “die vader van lewe”, asook “die vader van gode”. 

DIE TWEEDE PLAAG: LEES EXODUS 8:1-15: Die paddabesoedeling. Dit 

was gerig teen die afgod Hêket, die god van vrugbaarheid wat vrouens tydens 

geboorte help, asook sake wat die gesinslewe raak.  

DIE DERDE PLAAG : LEES EXODUS 8:16-19: Die besmetting van luise en 

muskiete. Dit was gerig teen die afgod Geb, die god van die aarde wat 

beskerming bied. 

DIE VIERDE PLAAG: LEES EXODUS 8 :20-32: Die besoedeling van vlieë. 

Dit was gerig teen die afgod Khephri, die god van die skepping soos die 
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beweging van die son, wat help vir reinheid en ’n skoon lewe. Dit was ook teen 

die afgod Beëlsebul, die god van die vlieë. 

DIE VYFDE PLAAG.   LEES EXODUS 9: 1-7: Die pes onder die vee. Dit was 

gerig teen die godin Hathor, die godin van liefde, en die beskerming van 

voedselbronne en die weermag. 

DIE SESDE PLAAG: LEES EXODUS 9: 8-12: Die uitbreek van ’n swere-

epidemie. Die Hebreeuse woord is Shĕgien ( ְׁשׅחין). Dit beskryf die mees dodelike 

inflammasie. Dit was gerig teen die godin Isis, die godin van medikasie en 

vrede. Dit was ook teen die afgod Typhon, wat die mediese dienste steun. 

DIE SEWENDE PLAAG: LEES EXODUS 9: 13-35: Die verwoesting deur 

hael. Dit was gerig teen die gode Isis en Osiris, die gode van lig, gesondheid, 

kunste en landbou, asook teen Seth, die god vir die beskerming van die oeste. 

Dit was ’n totale ramp vir die Egiptenare. Van sekere boomsoorte het hulle 

balsem vervaardig waarmee dooies, wat hulle aanbid het, behandel was. En dit 

was ook nou verwoes! 

DIE AGTSTE PLAAG: LEES EXODUS 10:1-20: Dit was die sprinkaan-plaag. 

Dit was gerig teen die afgod Seraphis, die god van voorspoed, wat die maatstaf 

is van materiële dinge en uiterlike skoonheid. Dit was ook gerig teen Seth, die 

god vir die beskerming teen storms en wanorde. 

DIE NEGENDE PLAAG: EXODUS 10:21-29:  Dit was gerig teen die songod 

Rah, wat die oeste beheer, wat ook lig, warmte, en vrugbaarheid bring. Dit was 

ook direk teen Farao gerig gewees, wat glo direk geïnkarneer was met die afgod 

Amonra. 

DIE TIENDE PLAAG: EXODUS 11:1-10: Dit was die dood van die 

eersgeborenes. Dit was teen die afgod Osiris, die gewer van lewe. 
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Deur die plae het God bewys dat Hy die Almagtige is, dat Hy is wat Hy in die 

Woord bevestig het, nl. die Betroubare, die Gewer van lewe en die Voorsiener 

in die behoeftes van die mens. 

Met die tiende plaag was dit inderwaarheid ’n stryd tussen Farao se 

eersgeborene(mens en dier), en God se eersgeborene. Dit is volgens Exodus 

4:22- 23 God se verbondsvolk Israel. Ons lees in vermelde vers ,”Dan moet jy 

vir Farao sê: So spreek die Here: My eersgebore seun is Israel. Daarom beveel 

Ek jou: Laat My seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te 

laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe”.       

DIE INSTELLING VAN DIE PASGA 

Voor hierdie tiende plaag het God ’n baie, baie belangrike opdrag aan Moses 

gegee wat Sy volk moes doen. Dit was om die Pasga volgens streng voorskrifte 

te hou. Dit het onder andere behels om ŉ paaslam te slag en die bloed aan die 

deurkosyne te smeer. Indien die doodsengel die betrokke nag dit sien, word die 

huisgesin se eersgeborene gevrywaar van die dood. 

 

DIE SEËN VAN PASGAVIERING 

 

 Die woord Pasga staan in Hebreeus bekend as ֶפַסח (Foneties: Pêsag). Dit 

beteken “oorslaan”. In praktyk beteken dit dat as die doodsengel die pasgalam 

se bloed aan die deurposte sien, is die eersgeborene van daardie betrokke huis 

oorgeslaan en het die vloek van die dood hom nie getref nie. Wat interessant is 

dat in Hebreeus het die letters ook ‘n syferwaarde. Indien die 3 letters van ֶפַסח 

(Foneties:Pêsag) se syfer-waarde bymekaar gevoeg word, is dit 22. En daar is 

22 letters in die Hebreeuse alfabet. Dus, almal wat Hebreeus praat en God se 
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woord uitvoer deur die pasga te vier, word oorgeslaan en die vloek van die dood 

tref hulle nie!! 

VERDERE SEËN WAT OP DIE VIERING VAN DIE PASGA AS 

VERBONDSMAAL VOLG: Volgens Exodus 12:37 het omtrent 600,000 

manne alleen, buiten die vroue en kinders, daardie nag uit Egipte begin trek. En 

volgens vers 38 het die volgende ook saam vertrek: “En ’n menigte mense van 

gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste – ’n 

groot hoeveelheid kleinvee”. 

Hierdie optog van ’n massa mense, saam met diere, het absoluut net op die Here 

as VERBONDSGOD SE WOORD wat deur Moses oorgedra is, gehandel. 

Menslik gesproke was die omstandighede totaal absurd en negatief. Hulle moes 

sonder voedsel en water vertrek; geen ekstra klere saam neem nie; deur die see 

moes mens en dier gaan; en dan nog erger, hulle moes in hul massas die tog 

deur die woestyn aanpak. En om alles te kroon: daar wag vir hulle, wat 

gewoond was om net met klip en klei te werk, vyande in die Beloofde Land teen 

wie hulle moes veg! Uit ’n menslik, natuurlike oogpunt was dit die grootste 

selfmoordreis in menslike heugenis. Daar was vir hulle slegs net een groot 

bepalende faktor wat harder gespreek het as omstandighede. En dit was hul 

Verbondsgod in wie hulle kinderlik geglo het, én dat Hy ’n Waarmaker van Sy 

Woord is. Die tien plae dien as getuienis! 

 

DIE PASGASEËN SLUIT GENESING IN! 

 

Vanweë hul onwrikbare geloof en gehoorsaamheid, kon God hulle ook die seën 

van die verbond laat ervaar. Die volgende teksverse kan daarvan getuig: 

Exodus 12:13 “En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek 

Egipte tref nie.” 
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Psalm 105:37 “Toe het Hy hulle laat uitgaan met silwer en goud, en onder sy 

stamme was daar niemand wat struikel nie.” Die Hebreeuse woord wat hier 

vertaal word met “struikel” is die woord Kashal (ַשל  Dit het ook die volgende .(כׇּ

betekenisse: struikelend, strompel, swak, gebreklik. Dit spreek net van een ding: 

Die nag toe hulle in die geloof die Pasgamaal nuttig, het daar in hulle midde 

Goddelike wonderwerke plaasgevind, waar mense wat eens gebreklik van 

geboorte, of vanweë beserings kreupel was, onmiddellik gesond geword om 

saam, sonder hulp, die groot uittog mee te maak! Wat ’n wonderlike, getroue 

Verbondsgod dien ons!! 

DIE OMVANG VAN GODDELIKE VOORSIENING: 

Volgens berekeninge was die Israeliete ongeveer 3.5 miljoen mense. Vir 

voedsel (in hierdie geval volgens die Bybel die daaglikse voorsiening van 

kwartels en manna), was1500 ton kos daagliks nodig. Dis omtrent ŉ 6 kilometer 

lange trein. Hout vir vure om die kwartels gaar te maak, was ongeveer 4000 ton.   

Water vir verbruik was 50 miljoen liter per dag. Dis ongeveer ’n trein  19 km 

lank. En die wonderlike is dat God dit vir 40 jaar voorsien het!!  

Vir die deurtog deur die Rooi see, het God die see laat oop kloof vir ongeveer 5 

km breed, sodat 5000 mense langs mekaar in gelid met al die vee in een enkele 

nag (volgens die Woord) kon deur trek, want die Egiptiese leer was agter hulle! 

Die kampterrein vir hierdie massa  mense met al hulle diere het ongeveer 1200 

vk kilometer beslaan. Dit is 40 kilometer breed, en 48 kilometer lank. 

BEVESTIGING:  

Nehemia 9:15 “En U het hulle brood gegee uit die hemel vir hulle honger en 

water….vir hulle dors.” 
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Nehemia 9:2 “En veertig jaar lank het U hulle onderhou in die woestyn; hulle 

het nie gebrek gehad nie; hulle klere het nie verslyt en hulle voete nie geswel 

nie.” 

Hul grootste vyand, nl. die Egiptenare, het God deur ’n Goddelike wonderwerk 

by die Rooisee verslaan, deurdat hul hele leermag deur seewater verswelg is, 

terwyl die Israeliete as God se verbondsvolk met hul vee ongehinderd deur 

getrek het. 

Al die ander volke wat Israel vyandig gesind was, het God gesorg dat hulle 

verslaan is. 

Iets wat ook nie altyd aan gedink word nie, is dat God ook die massale groot 

veestapel van die Israeliete met voer en water moes  

voorsien! 

DIE NUWE OF BETER VERBOND (Hebreërs 8: 6). 

Die beloftes van die verbond, wat reeds genoem is, wat God met Abraham, Isak 

en Jakob gesluit het, het alles in Jesus Christus in vervulling gegaan. Hebreërs 

8:6 stel dit so “Maar nou het Hy ’n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy 

ook Middelaar is van ŉ  beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond 

is”. Die teken van die Ou Verbond wat God met Abraham gesluit het, was die 

besnydenis van die voorhuid. Die teken van die Nuwe Verbond in Christus, is 

die besnydenis van die hart. Dit is deur wedergeboorte. Sy volgelinge wat 

wedergebore is, het nou dus die geleentheid gehad om as nageslag van 

Abraham, in hierdie seëninge te deel. Galásiërs 3:29 bevestig dit. “En as julle 

aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die 

belofte erfgename”. Om dit te onderstreep dat die beloftes van die verbond in 

Christus nog steeds van toepassing is, lees ons in Galásiërs 3:17 “Maar ek sê dít 

die wet wat vierhonderd- en-dertig jaar later gekom het, maak die verbond wat 
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deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot 

niet te maak nie”.  

 

DIE VOORSIENING EN VERLOSSING VAN PASGA 

 

Die Pasgalam in die tyd van Moses het tydens die tiende plaag die 

eersgeborenes van die Israeliete gevrywaar van die dood. Vanweë die bloed en 

die tekens wat God se volk gebruik het, het dit hulle bevry van die juk van 

slawerny. Die Pasga het nie net die volk van die vloek van siekte en liggaamlike 

gebreke genees nie, maar ook voorsiening in hul daaglikse behoeftes bewerk. 

Daarbenewens het dit die proses aan die gang gesit dat al hul vyande verslaan 

is, asook die voorsiening van Goddelike wysheid.  

Al die bogenoemde het nou in vervulling gegaan in die volmaakte Lam van 

God, met die Naam Jesus – die Verlosser, Christus – die Gesalfde. Ter 

bevestiging staan dit geskryf in 1 Korinthiërs 5: 7 “want ook ons Paaslam is vir 

ons geslag”.  

 

DIE NAGMAAL SLUIT SEËN IN 

 

As teken en bevestiging van die nuwe verbond het Hy vir al sy wedergebore 

kinders die Nagmaal ingestel, dat dit getrou gevier moes word. Die volgende 

teksverse het hier betrekking:  

1Korinthiërs 10:16 – “die beker van danksegging wat ons met danksegging 

seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat 

ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie?”  
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1Korinthiërs 11:25 – “Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie 

beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit 

drink, tot my gedagtenis.” 

Romeine 5:9 – “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in Sy bloed, 

deur Hom gered word van die toorn.” 

1Johannes 1:7 – “Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het 

ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig 

ons van alle sonde.” 

Net soos in die geval van die Ou Verbond, is hier ook die volgende beloftes van 

seën ter sprake: 

1. Satan as die groot vyand van die nuwe geestelike volk, die kerk, is verslaan: 

Die volgende Skrifgedeeltes dien hier as bevestiging:  

Kolossense 2:14, 15 – “en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons 

vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael, 

nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar 

tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.” Die beeld wat hier in die 

oorspronklike Skrifgedeelte gebruik word, is van ’n Generaal wat sy vyand bv. 

’n koning, verslaan het, en voor almal nakend voor skares laat paradeer. Dit was 

die gebruik toe die Nuwe Testament geskryf is, dat die verslane heerser met sy 

leerowerstes nakend in kettings agter die triomferende Generaal loop, terwyl 

hulle deur dorpe beweeg na hul Hoofkwartier. So, hierdie Skrifgedeelte bevestig 

net dat die vyand oorwin is deur die Hoof van die kerk. Die volgende 

Skrifgedeelte bevestig dit ook, nl. 1Johannes 3:8 – “Hy wat die sonde doen, is 

uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die 

Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.” Lees gerus 

ook Kolossense 1:13 & 14, asook 1Korinthiërs 15: 54, 55, 57. 
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Net soos God aan Sy volk opdrag gegee het om in Sy Naam die land in besit te 

neem, so gee Jesus Christus ook die volgende versekering aan Sy kerk: “Want 

alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die 

wêreld oorwin het, naamlik ons geloof” (1 Johannes 5: 4). Dit word ook in die 

volgende Skrifgedeelte bevestig, nl.  1Johannes 4: 4–“Julle is uit God, my 

kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die 

wêreld is.”  

 

VERTROUE IN GOD IS UITERS NOODSAAKLIK 

 

Die geloof wat hier ter sprake is, is bv. dié van Josef wat die verbond wat God 

met Abraham, Isak en Jakob, sy vader, gesluit het, nl. dat hul nageslag as volk 

die Beloofde Land sal bewoon, in gedagte gehou het. Dit was dat hy sy familie 

’n eed laat neem het, dat sy oorskot deur die volk van God saam na die land van 

hul belofte moes neem, en dit daar begrawe. Ter bevestiging lees gerus Genesis 

50: 24 – 26, en Hebreërs 11: 22. 

Alhoewel Israel die kis met oorskot as bevestiging by hulle gehad het, het hulle, 

voordat hulle Kanaan moes inval,  eerder na 10 van die 12 verspieders geluister. 

Hulle moed het hulle begeef toe hulle hoor van die reuse in Kanaan wat hulle in 

besit moes neem. Die ander twee, Josua en Kaleb, het egter die geloof gehad dat 

God hulle sou help.  

Na 40 jaar se omswerwinge in die woestyn, het Josua die volk gelei, en die land 

na ongeveer vyf en ’n halwe jaar se geveg, in besit geneem. Ons lees dan in 

Josua 24: 31- 32 dat hulle Josef se oorskot daarna begrawe het. Hulle het dus vir 

die volle tydperk sy doodsbeendere saam met hulle gedra, as teken dat die 

belofte van die verbond in vervulling sou gaan.  
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2. Israel het die belofte ontvang dat God hulle sal genees, en ook in hul 

behoeftes sal voorsien. Dit is profeties ook so bevestig in verband met die koms 

van die Messias in Jesaja 53: 4 - 5 – “Nogtans het Hý ons krankhede op Hom 

geneem, en ons smarte – dié het Hy gedra; maar ons het Hom gehou vir een wat 

geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar Hy is ter wille van ons 

oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die 

straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur Sy wonde het daar 

vir ons genesing gekom.”  

Hierdie profesie het in vervulling gekom deur die bediening van Jesus Christus. 

Dit word bevestig in 1 Petrus 2: 24 – “wat self ons sondes in sy liggaam op die 

kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid 

lewe; deur wie se wonde julle genees is.” Die Here bevestig ook dat Hy in ons 

algemene behoeftes sal voorsien. Dit word o.a. in die volgende vers bevestig: 

Filippense 4: 19 – “En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom 

in heerlikheid deur Jesus Christus.” 

3. Jesus Christus het ons ook die vermoë gegee dat as ons in sy wil is, om te 

heers. Een van die Skrifgedeeltes is Openbaring 1: 6 – “en ons gemaak het 

konings en priesters vir sy God en Vader…” Vanuit die Grieks kan ons dit ook 

vertaal: “Hy het ons opgetel…” Dit beteken in praktyk, Hy het ons opgetel 

“from the guttermost (verlore sondaar) to the uttermost (tot koningskap ).  

Ons verrese Heiland maak ook aan ons die belofte dat Hy vooruit gaan om vir 

ons ’n plek voor te berei in die Ewige Koninkryk:  

Johannes 14: 2 – “In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so 

was nie, sou Ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.” 
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HOOFSTUK 8 

“…HY SAL JOU DIE KOP VERMORSEL..” GEN 3:15. 

DIE GESLAGREGISTERS AS PROFETIESE BEWYS. 

Na die sondeval van satan, en die daarop volgende oordeel oor hom en die 

massiewe groot verwoesting, het God op ’n sekere stadium vir Adam en Eva 

geskape.  

Na die versoeking van satan en die gevolglike sondeval van Adam en Eva, 

waarvan ons in Genesis 3 lees, het God ’n oordeel oor satan uitgespreek. Dit 

vind ons in Genesis 3: 15 – “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en 

tussen jou saad en haar saad. Hy (die Messias) sal jou die kop vermorsel, en jy 

sal hom in die hakskeen byt.” 

 

DIE PROFETIESE BOODSKAPPE IN  

DIE NAME VAN DIE GESLAGSREGISTER 

 

Jesus Christus as die beloofde Messias se koms is profeties o.a. in sy 

geslagregister verskans deur 78 name se betekenisse. Geen mens kon dit 

bereken het nie! Dis absoluut alleenlik deur God geïnspireerd. Dit is slegs een 

van vele waarhede insake God se heilsplan wat in vervulling sou gaan in die 

Een wat gaan kom wat Lucifer as satan, se kop sou verbrysel! Dit maak die 

Bybel absoluut ’n aangrypende, geestelik-geïnspireerde Boek. God se heilsplan, 

met die oog op die koms van die beloofde Messias, is so fyn, sorgvuldig in 

mekaar verweef. Al die inligting vervat in sy Woord het ’n duidelike profetiese 

heenwyse na Jesus Christus. Nagenoeg 40 skrywers het vir meer as 1600 jaar 

geïnspireerde, onmisbare waarhede aangaande Hom geskryf. Hy was by die 
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aanvanklike skepping as Elohim (ֱאֺלִהים-meervoud: Gode; van ֵאל- enkelvoud: 

God) teenwoordig: “…Laat Ons mense maak na Ons beeld…” Gen1:26. In 

Openbaring 22:16 is Hy die Blink Môrester wat die toekoms profeties bekend 

maak. Sy skadubeeld word in die tabernakel, in die feeste en in die offerandes 

gesien. Die geslagregisters en profesieë wys heen na Hom! Alles bevestig die 

Waarheid: Hy is die Woord wat spreek, en wat Hy spreek, ontstaan. Sy Woord 

het skeppende mag en genesende krag. Hy is die Lig wat ons verlig in ’n wêreld 

waar satan se duisternis heers.  

Kom ons bestudeer die geslagregister van Jesus Christus as die Beloofde 

Messias. Hierin is verstommende inligting vervat, indien elke naam uit sy 

oorsprong vertaal word, en die vertaalde naam in dieselfde volgorde geskryf 

word.  

DIE GESLAGREGISTERS BEVESTIG DIE  BETROUBAARHEID VAN 

DIE WOORD 

Kom ons maak ’n klompie berekeninge uit Genesis 5, om te bewys dat God 

onherroeplik verbind is aan sy Woord. As ’n  mens na die betrokke hoofstuk 

kyk, dan gee dit onmiddellik die indruk dat dit baie vervelig voorkom. ’n Mens 

is geneig om eerder verder te blaai na die volgende hoofstuk, want dis net ’n 

geslagregister. Maar kom ons kyk weer daarna. Die lengte van die jare volgens 

Israelitiese kalender in dié tyd kan ons vir eers laat –let eerder op na die syfers, 

die jaartalle.  

Volgens Genesis 5:5 het Adam, as die eerste mens in die geslagregister van 

Jesus Christus, 930 jaar lank gelewe. By die geboorte van sy seun Set was 

Adam 130 jaar oud. By die geboorte van Henog was hy 622 jaar oud. By die 

geboorte van Metusaleg was Adam 687 jaar oud. Adam het dus in die tyd van 

Henog en Metusaleg gelewe. Drie kragtige getuies van God het dieselfde tyd op 

die aarde geleef! Ek sou reken dit moes ’n ontsaglike impak op die mense se 
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geloofslewe gemaak het. Tog, ten spyte daarvan dat al drie ’n noue verhouding 

met God gehad het, het die mense van daardie tyd eerder met Noag gespot. Die 

ark self was ’n visuele getuie van die oordeel wat gaan kom. Dit was ’n 

massiewe konstruksie. Dit was ongeveer 137 meter lank, 22,5 meter breed en 

13,5 meter hoog – min of meer die oppervlakte van 20 tennisbane. 

Dit was eerder ’n voorwerp van bespotting. In ons tyd sal skeptici sê daar is 

geen hyskrane om dit op te lig nie, en geen vragmotors groot genoeg om dit te 

vervoer na die see nie! 

Adam het 57 jaar voordat Henog deur God weggeraap is, gesterf. 

Laasgenoemde se vader was Jered. Die name van die mense in hierdie 

geslagregister is opvallend. Maar hier word ’n Goddelike waarheid geopenbaar. 

Henog beteken “om smal (nou) te wees”, “om te dissiplineer”. Sy naam was ’n 

profesie oor sy lewe. Hy het inderdaad ’n baie nou pad met God gewandel. Elke 

keer as iemand sy naam uitspreek, dan word dit bevestig dat hy ’n  noue 

verhouding met God het. 

Toe sy vrou geboorte aan ’n seun gee, het hy hom Metúsaleg genoem. Dit 

beteken “wanneer hy sterf, sal dit kom”.  Metusaleg het die langste van alle 

mense gelewe, en sy naam was vir 969 jaar ’n profesie van wat gaan gebeur na 

sy dood. Elke keer as iemand sy naam genoem het, het hulle onwetend 

geprofeteer: “Wanneer hy sterf, gaan dit kom”. 

 

HIERDIE BEREKENING AS BEWYS VAN  

DIE BETROUBAARHEID VAN DIE BYBEL AS WOORD VAN GOD 

 

Wat sal kom as hy sterf ? Die vloedwater sal kom in die tyd van Noag. Het dit 

toe gebeur?  God is getrou aan Sy Woord! Die volgende Skrifverwysings van 
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sleutelpersone se ouderdomme sal dit kan bevestig. Metusaleg was 187 jaar oud 

toe sy seun Lameg gebore is (Genesis 5: 25). Lameg was 182 jaar oud toe sy 

seun Noag gebore is (Genesis 5: 28 – 29). Noag was 600 jaar oud toe die vloed 

gekom het (Genesis 7: 6). Tel hierdie jare bymekaar naamlik 187 jaar + 182 jaar 

+ 600 jaar. Ons sal dan by die sterwensjaar van Metusaleg uitkom, nl. 969 jaar 

(Genesis 5: 27). Toe Metusaleg sterf, het die groot vloed in dieselfde jaar 

gekom! 

Ons kan hierdie profetiese waarheid van Genesis 5 skematies voorstel. Dit lyk 

na ’n vervelige geslagregister, maar Genesis 5 openbaar ’n profetiese waarheid, 

en is die voorloper van Jesus se geslagslyn. Al  die geslagregisters wys heen na 

Jesus Christus, want God is groot! Hy is die Waarmaker van Sy Woord! Wat 

tragies is, is dat die mensdom voor die wederkoms van Jesus Chrisus, net so 

onverskillig sal wees aangaande God en Sy Woord. Matthéüs skryf hieroor,”En 

net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens 

wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en 

gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die die dag dat Noag 

in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en 

almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 

Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander 

word verlaat” Matt 24:37–40. 

ADAM SE GESLAGSREGISTER 

GENESIS 5 

GESLAGTE 
GEBOORTE- 

JAAR 
OUDERDOM 

MET KIND SE  

GEBOORTE 

LEEFTYD   NA   

KIND SE 

GEBOORTE 

LEEFTYD STERF- 

 

ADAM 0 130 800 930 930 

SET 130 105 807 912 1042 

ENOG 235 90 815 905 1140 

KENAN 325 70 840 910 1235 

MAHALÁLEL 395 65 830 895 1290 

JERED 460 162 800 962 1422 
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Noag was 600 jaar oud toe die vloed gekom het. Dit was die jaar1656, dieselfde 

jaar toe sy oupa, Metusaleg, gesterf het. 

“WHAT IS IN A NAME…”                                                

(QUOTE: WILLIAM SHAKESPEARE) 

God stel Homself met ’n groot aantal verskillende name bekend. Elke Naam het 

ook ’n spesifieke betekenis en beskryf ’n sekere karaktereienskap wie Hy is, 

waartoe Hy in staat is, en wat Hy gedoen het. Hy is Jahweh Ropheka, die Here 

wat gesond maak (Exodus 15:26). Hy is Jahweh Shalom, die Here wat vrede 

gee (Rigters 16:23 – 24). En Hy is Die Here wat voorsien (Genesis 22: 11 – 12). 

Ons lees ook dat God mense se name om profetiese redes verander het. Ander 

se name is weer ’n beskrywing wat in die toekoms met die persoon gaan gebeur. 

Hier is ’n paar voorbeelde: 

NAAM BETEKENIS VERANDER 

NA… 
NUWE 

BETEKENIS 
ADAM MENS; VANUIT DIE 

GROND 

  

EVA LEWE; LEWE-GEWEND   

METUSALEG WANNEER HY  STERF, 

GAAN DIT GEBEUR. 

  

ABRAM VADER VAN  HOOGTE ABRAHAM VADER VAN 

MENIGTE 

SARAI JAH IS PRINS SARAH PRINSES 

JAKOB BEDRIEËR ISRAEL LEËR VAN GOD; 

VOLK VAN GOD 

MOSES UITTREK   

SIMON 

 

VERHORING PETRUS ROTS 

 

HENOG 622 65 300 365 987 

METÚSALEG 687 170 782 969 1656 

LAMEG 874 182 595 777 1651 

NOAG 1056     
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’N BAIE BELANGRIKE VRAAG OM TE BEANTWOORD. 

As name so belangrik is, wat is die rede dat God al die name in die 

geslagsregister van Jesus Christus as die Messias laat aanteken het? Dit begin al 

so vroeg as in die vyfde hoofstuk van Genesis. ’n Paar hoofstukke verder word 

nog ’n geslagsregister in hoofstuk 10 van dieselfde boek gevind. En asof dit nie 

genoeg is nie, is daar net in die volgende hoofstuk Genesis 11: 10 – 32 weer 

een! Om alles te kroon, as daar na die Nuwe Testament geblaai word, dan begin 

dit ook met ’n geslagsregister – Matthéüs 1:1–16. Wat baie mense nie weet nie, 

is dat daar sleutelboodskappe wat kernwaarhede bevat, daarin opgesluit is. Dit 

gaan nou hier behandel word. Die Chistengelowiges weet op grond van die 

Bybel die volgende, nl. dat: 

Jesus Christus ’n afstammeling van Adam is. Dit is hoekom Hy ook die Tweede 

Adam genoem word – 1Kor 15: 45 - 47. 

Dit is ook hoekom Hy as die Seun van die Mens (Adam) voorgestel word – 

Matthéüs 16: 13 ; Lukas 22: 48. 

Hy word ook genoem die Seun van… 

Abraham – Matthéüs 1: 1; Lukas 19: 9. 

Dawid – Matthéüs 1: 1;  9: 27;  20: 30;  Markus 12: 35; Lukas 18:38. 

Josef – Lukas 3: 23. 

Nou, wat van al die ander name in Jesus se geslagsregister, veral diegene wat 

nie so bekend is nie – soos bv. Mahalálel; Arpagsad; Heber; Rehu; Kehat; 

Gershom, ens.? 

Daar is twee belangrike redes waarom al hierdie name in die geslagsregister van 

Jesus verskyn. 
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Eerstens, God het twee spesifieke mense reg aan die begin laat aanteken. Dit is 

Adam en Eva waar die geslagslyn van Jesus as die Messias begin om daardeur 

te bevestig dat Hy  ook volkome mens sou wees, om sodoende as die volmaakte 

Middelaar tussen God en die mens bekend te staan. Hy sal dan ook bekend 

staan as die Lam van God, maar ook as die Seun van God. 

Tweedens, daar is ook ’n profetiese boodskap in die name van die 

geslagsregister. Die komende Messias word aangekondig, en God word 

geopenbaar as die getroue Verbondsgod, wat onlosmaaklik verbind is aan sy 

Woord. Dit alleen bevestig dat die Bybel die enigste, waarlik geïnspireerde 

Woord van God is, en daardeur absoluut uniek is. Dit moet bo enige verdenking 

geplaas word as die mees outentieke bron, want God is die Woord!! Twyfel 

iemand aan hierdie Heilige Boek, dan twyfel hy of sy aan die bestaan van God. 

Hy stel Hom slegs bekend deur sy enigste Godgegewe Woord. God se beginsels 

ten opsigte van sy Woord is vasgelê: In die mond van twee of drie getuies sal 

elke woord vasstaan 2 Kor 13:1; Matt 18:16 . Israel was getuie van God se 

gesprek met Moses Exodus 19:9. Enige ander bron kan nie van Hom wees nie.  

Ek het ook ander sogenaamde geïnspireerde boeke bestudeer. Ek is geensins 

bevooroordeeld nie, maar ander is te verwater en kan nie soos hier vergelyk 

word waar basiese kernwaarhede so op ’n vars, unieke wyse nou verweef is aan 

mekaar. Weereens, mag ek u met die volgende inligting in ’n mate op ’n 

pionierswandeling neem, sodat ons almal aan die einde net ’n nuwe, beskeie 

bewondering en waardering vir die Bybel as die Woord van God sal hê. 

’n Verstommende gedagte is die feit dat meer as veertig God-geïnspireerde 

skrywers die Boeke van die Bybel oor ’n tydperk van min of meer 1,600 jaar 

geskryf het. En dit het alles ongeveer 3,500 jaar gelede begin! Almal kom uit ’n 

groot verskeidenheid van agtergronde. Moses was bv. ’n veewagter. Dawid was 
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’n skaapherder, musikant, soldaat en later ’n koning. Salomo was ’n wyse 

leermeester en ’n koning; Jesaja ’n profeet, en Amos ’n boer. 

Die Nuwe Testamentiese skrywers was bv. Matthéüs, ’n belastinggaarder. 

Petrus, Jakobus, Markus en Johannes was vissermanne. Lukas was ’n 

geneesheer. Paulus was ’n tentmaker en ’n Joodse godsdiensleier gewees.  

Uit hierdie groot verskeidenheid van agtergronde het God absoluut ’n 

wonderwerk bewerkstellig. Ongeag oor die lang tydperk van 1,600 jaar, en dat 

hulle uiteraard in die meeste gevalle nie mekaar geken het nie, het hulle net een 

gemeenskaplike  doel gehad. Dit is om neer te skryf wat hulle geglo het 

waarmee God hulle individueel geïnspireer het. 

Een van die resultate wat kan getuig dat God direk betrokke was by die skryf 

van die Bybel, is die profesië wat in die geslagsregisters van Jesus Christus 

opgesluit lê. Dit verwys na van die belangrikste gebeure wat opgeteken is in die 

Bybel, asook die koms van die groot Messias, Jesus Christus!   

Die volgende inligting bevestig op ŉ unieke wyse God se verlossingsplan vir 

die mens. Daar is basies vyf sentrale boodskappe in die geslagsregister van 

Jesus Christus, soos . aangeteken in Genesis 5; 10; 11; Matthéüs 1, en Lukas 3.  

Kom ons kyk eers na die name in die geslagsregisters: 

 
ADAM 

SET 

ENOS 

KENAN 

MAHALÁLEL 

JERED 

HENOG 

 

METUSALEG 

LAMEG 

NOAG 
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SEM 

ARPAGSAD 

  SELAG 

HEBER 

PELEG 

REHU 

REHU 

SERUG 

NAHOR 

 

TERA 

HARAN ABRAM NAHOR 

ISKA, LOT, MILKA ABRAHAM   BETHUEL 

 REBEKKA   LABAN 

ISAK     

 
RAGEL        LEA 

JAKOB  

ISRAEL(JAKOB) 

KOHATH* 

AMRAM* 
 

MOSES* 

GERSHOM* 

SHEBUEL* 

JUDA (SEUN VAN 
ISRAEL- JAKOB) 

PERES 

HESRON 

RAM 

AMMINADAB 

NAGSON 

SALMON 

BOAS 

 OBED  

ISAI 

DAWID 

(LYN VAN JOSEF)  (LYN VAN MARIA) 

SALOMO NATAN 

REHABEAM MATTATA 

ABIA MAINAN 
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ASA MELEAS 

JOSAFAT ELJAKIM 

JORAM JONAM 

USSIA JOSES 

JOAS* ER 

AMASIA* ELMODAM 

ASARIA/ USSIA 
JOTAM 

KOSAM 

ADDI 

AGAS MELGI 

HISKIA NERIJA 

MANASSE SEALTIEL 

AMON SERUBBABEL 

JOSIA RESA 

JOJAKIM/ ELJAKIM* JOHANAN 

JEGONIA JUDA 

SEALTIEL JOSEF 

SERUBBABEL SEMEÏ 

ABIUD MATTATIAS 

ELJAKIM MAAT 

ASOR NAGGAI 

SADOK ESLI 

AGIM NAHUM 

ELIUD AMOS 

ELEASAR MATTATIAS 

MATTAN JOSEF 

JAKOB  JANNA 

JOSEF MELGI 

 LEVI 

MATTAT 

 

MARIA 

 
JOSEF & MARIA 

OUERS VAN JESUS 
 

DIE VERBORGE PROFETIESE BOODSKAPPE IN DIE 

GESLAGSREGISTER VAN JESUS CHRISTUS BEVESTIG DIT 

Die volgende inligting kan dien as stawende bewyse hoe outentiek die Bybel as 

die Woord van God is, en hoe fyn Goddelik-geïnpireerde Waarhede daarin 

verweef is. Dit dien voorwaar as kanon vir die Christelike geloof.  

DIE EERSTE PROFETIESE BEVESTIGING IN DIE GESLAGSREGISTER. 
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TER VERDUIDELIKING: DIE BETEKENIS VAN ELKE NAAM IS IN 

DIESELFDE VOLGORDE GESKRYF AS WAT HULLE IN DIE 

GESLAGSREGISTER VERSKYN. DIE ONBEPAALDE LID-WOORD ,,’N” 

WORD NIE IN HEBREEUS GEBRUIK NIE. 

HEBREEUS WORD VAN REGS NA LINKS GESKRYF! 

VOORBEELD: 

 ← ׇאׇדם  ←  ֶשת  ← ֵאנֹוׁש  ←   

  ←  ENOS ←  SET  ← ADAM ←   

  ← (’N) STERFLIKE MENS ←IS VERKIES←(’N) MAN←  

DIE VERTALING: ’n Man is verkies, ’n sterflike mens  

 
EERSTE PROFETIESE  BEVESTIGING. 

 

      VERTALING VANUIT AKADIES, UGARITIES, CHALDEES,  

HEBREEUS, OUD-ARABIES EN GRIEKSE WOORDE. BOODSKAPPE IN 

DIE GESLAGSREGISTER VAN JESUS. DIE EERSTE PROFETIESE 

BEVESTIGING.   
                            

NAME VERTAAL VANAF ADAM TOT NOAG OP DIE VOLGENDE BLADSY: 

OORSPRONG NAAM LETTERLIKE 

BETEKENIS 

VANAF 

STAM 

LETT. BETEKENIS 

 VAN STAM 

VERTALING 

 ;ADAM MAN; MENS ׇאׇדם

ROOI GROND. 
 ROOI TE WEES. ’N  MAN ָאַדם

ת   TE PLAAS,  AAN ִשית SET VERKOSE EEN ש ֶֺ

TE WYS 

IS VERKIES 

 ,ENOS STERFLIK ֵאנו ש

VERGANKLIKE 
    TREURIG TE ָאַנש

 WEES 

STERFLIKE   

MENS 

 ,KENAN GEGENEREER ֵקיָנן

VOORTGEBRING 
   -TE WEEKLAAG IS GEGENE קּון

REER 

ל  MAHALALEL ָמַהְלֵלאֶֺ

 

GOD IS         

HEERLIKHEID 
          ָהַלל

 ֵאל +

PRYS, SKYN,  

 + GOD 

HEERLIKHEID  

VAN GOD 

ד  ,JARED AFDAAL ָירֶֺ

UITSTORT 
  ,AFBRING ָיַרד

AFSTORT 

SAL UITGE- 

STORT WORD 

 ,ENOS ONDERWYSER ֲחנוּך

TOEGEWYD. 
 ָחַנּך

 

TOE TE WY TOEGEWYD, 

ָלה תּושֶֺ               ,METUSALEG AS HY STERF מֶֺ

SAL DIT BRING /     

STUUR / GEE 

           מּות

 ָשַלח +

TE STERF +    

 STUUR /     LAAT 

GAAN / 

VRY LAAT. 

AS HY STERF,  

SAL HY BRING / 

STUUR / GEE. 

ך  ,LAMEG DEPRESSIEF ָלמֶֺ

NEDERIGHEID. 
       +  לְ 

 מּוך

VIR + 

NEDERIG 

WEES. 

DIEGENE         

WAT 

NEDERIG IS 
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            NAME VERTAAL: VANAF ADAM TOT NOAG   
 

DIE AANKONDIGING OOR DIE KOMS VAN DIE MESSIAS. 

 

’N MAN (VERWYSEND NA DIE TWEEDE ADAM) IS VERKIES. ’N 

STERFLIKE MENS IS GEGENEREER! DIE HEERLIKHEID VAN GOD IS 

UITGESTORT. TOEGEWYD, AS HY STERF SAL HY GEE DIEGENE WAT  

NEDERIG IS, BESKERMING EN RUS! 
 

DIE TWEEDE PROFETIESE BEVESTIGING. 
 

NAME VERTAAL: 

  

GRAMMATIKALE VERTALING VAN DIE TWEEDE PROFESIE.                                                                         

  VANAF SEM TOT PELEG. 
 

OORSPRONG NAAM LETTERLIKE 

BETEKENIS 

VANAF   

DIE STAM 

LETTERLIKE 

BETEKENIS 

VAN  STAM 

VERTALING 

  OM WEG TE ָשַלח SELAG SENDING;SPIES ָשַלח

STUUR. 

WEGSTUUR 

ג לֶֺ גַפלַ  PELEG VERDEELDHEID פֶֺ  TE VERDEEL PLEK VAN 

VERDEELDHEID 

ר  ;EBER OORKANT ֵעבֶֺ

ANDERKANT 
 OOR / WEG TE ָעַבר

STUUR 

HEELTEMAL 

WEG 

 ARPAGSAD NIE SPESIFIEKE ַאְרַפְכַשד

ANTWOORD.      

SIEN STAM 

                  ׇאׇרה
POSSIBLE:  

 ָשד+ַפך +

KOMBIN. VAN 

WOORDE: 

VERGADER+ 

HOUER+ VROU    SE 

BORS 

HULLE WAT MET ’N 

HOUER AAN 

DIE   BORS 

DRINK. 

  SEM OM NAAM TE ֵשם

MAAK,       

BEROEMD 

  DIE ROEM 

DIE ROEM VAN HULLE WAT MET ’N HOUER BY DIE (MOEDER SE) BORS  DRINK,      IS  

HEELTEMAL WEG / ANDERKANT WEGGESTUUR VANWEË VERDEELDHEID. 

 

 

VANAF SEM TOT PELEG. 

DIE PROFETIESE WOORD OOR DIE BOU VAN DIE TORING VAN 

BABEL.                                                                                                                   

NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE IDIOMATIESE UITDRUKKING: 

חַ   ,NOAG BESKERMING נ 

RUS 
   ,TE RUS נּוחַ 

TE VESTIG 

BESKERMING,  

RUS. 

’N MAN (VERWYSEND NA DIE TWEEDE ADAM) IS VERKIES. ’N STERFLIKE MENS     IS 

GEGENEREER.DIE HEERLIKHEID VAN GOD IS UITGESTORT.TOEGEWYD,  AS HY STERF,  

SAL HY GEE VIR DIEGENE WAT NEDERIG IS, BESKERM EN RUS! 
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,,OM MET ’N HOUER AAN DIE BORS VAN DIE MOEDER TE DRINK”, 

BETEKEN: OM NIE TEVREDE TE WEES MET DIE HUIDIGE 

VERSORGING NIE, MAAR OM MEER TE WIL HÊ – M.A.W. IS NIE 

VERGENOEG NIE! 

DIE ROEM VAN HULLE WAT MET ’N HOUER BY DIE (MOEDER SE) 

BORS DRINK, IS HEELTEMAL WEG / ANDERKANT WEGGESTUUR 

VANWEË VERDEELDHEID – GENESIS 11: 1 – 9). 

DERDE PROFETIESE BEVESTIGING. 

VERTALING VAN DIE DERDE PROFESIE.                                                                      

VANAF REHU TOT SHEBUEL. 

OORSPRONG NAAM LETTERLIKE  

  BETEKENIS 

VANAF      

  DIE STAM 

LETTERL. 

BETEKENIS 

 VAN  STAM 

VERTALING. 

 ָרָעה   REHU VRIEND; VRIENDSKAP ְרעּו
’N KUDDE TE 

VOED 

’N VRIEND 

   ;SERUG STRENG; FERM ְשרּוג

WINGERDSTOK 
 ָשַרג

VLEG;         

SPRUIT 

SPRUIT- SOOS ’N 

WINGERDSTOK    

ר  NAHOR SNORK   SNORK ָנהו 

      TERAH  GEESTELIKE ֵתָרה

INSPIRASIE.               

SEKERE WIT BERGBOK 

VAN  ַרּוח: 

WIND 

WIND VANWEË   

 (GEESTELIK)    

INSPIRASIE 

     / ABRAM VERHEWE VADER ַאְבָרם

VADER VAN HOOGTE 

  VERHEWE VADER    

 ABRAHAM VADER VAN MENIGTE   ’N VADER VAN ַאְבָרָהם

MENIGTE 

 ָצַחק ISAK GELAG ִיְצָחק
TE LAG LAG  

(IN DIE GELOOF) 

ב                           .JAKOB BEDRIEËR ַיְעק 

NA TE VOLG 
 ָעַקב

VAT AAN 

HAKSKEEN 

 

BEDRIEËR 

        ;ISRAEL REGEER MET GOD ִישָרֵאל

LEER VAN GOD;             

VOLK VAN GOD. 

 ָשָרה

 ֵאל

LEIER TE 

     WEES;                

TE VEG.          

GOD 

’N VOLK ONDER 

HEERSKAPPY     

     VAN GOD. 

 ָלָוה LEVI VERENIG ֵלִוי
TE VERENIG VERENIG 

 ׇקׇהת .KEHAT PARTY; VERGADERING ְקׇהת
TE        

VERGADER 

AS ’N PARTY 

 ׇעַמם AMRAM VERHEWE MENSE ַעְמָרם
OP TE LIG ’N VERHEWE   

LEERSKARE 

ה שֶֺ  ָמׇשה MOSES UITTREK מ 
UIT TE TREK TREK UIT 

     GERSOM VREEMDELING IN ֵגְרשֹום

BALLINGSKAP 
   VREEMDELING 

 IN BALLINGSKAP 

 ָשָבה SHEBUEL BEVRY DEUR GOD ְשבּוֵאל
GEVANGENE 

BEVRY 

GEVANGENE      

 BEVRY DEUR GOD 
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DIE NAME VERTAALVANAF REHU TOT SHEBUEL: 

GOD SE VERBONDSVRIEND ABRAHAM; DIE VOLK VAN GOD, EN 

DIE UITTOG NA DIE BELOOFDE LAND. 

’N VRIEND SPRUIT UIT (VERMEERDER) SOOS ’N WINGERDSTOK, 

SNORK VANWEË INSPIRASIE. ’N VERHEWE VADER, ’N VADER VAN 

MENIGTE, LAG OOR ’N BEDRIEËR (SATAN). ’N VOLK ONDER 

HEERSKAPPY VAN GOD VERENIG AS ’N PARTY. ’N VERHEWE 

LEERSKARE TREK UIT, ’N VREEMDELING IN BALLINGSKAP, ’N 

GEVANGENE BEVRY DEUR GOD! 

VIERDE PROFESIE BEVESTIG VANAF JUDA TOT REHOBEAM 

OOR- 

SPRONG 

NAAM LETTERLIKE 

 BETEKENIS 

VANAF     

 DIE 

STAM. 

LETTERLIK 

BETEKENIS VAN 

STAM 

VERTALING 

 TE PRYS DIE WAT DIE HERE PRYS ׇיׇדה JUDA PRYS JAH ְיהּוָדה

ץ רֶֺ  פֶֺ
PERES DEURBRAAK ָפַרץ TE BREEK;               

AF TE BREEK 

BREEK DEUR  

               ’N WEG 

ן ְצר   הֶֺ
HESRON MUUR VAN 

BESKUTTING 
  ’N MUUR VAN  

BESKUTTING 

 ָרם
RAM HOOGTE רּום TE VERHOOG VAN HOOGTE 

 ָעִמיָנָדב
AMMINADAB MY  BLOED- 

VERWANTSKAP IS 

NEDERIG 

  + עם

 נדב

VERWANTSKAP 

GEWILLIG MAAK 

MY 

BLOEDVERWANTSKAP 

IS NEDERIG 

  NAGSON ’N AVONTUURLIKE ַנְהשׄון

 EEN. EEN MET  

DURF 

             WAARNEEM ִנֵחש

TE SIEN 

EEN WAT MET  DURF 

SIEN. (PROFEET 

SAMUEL) 

ן  ׂ  ַשְלמו
SALMON KLEED ָשַלם TE BEKLEE BEKLEED 

ַעז  ב 
BOAS IN / DEUR          STERKTE ׇעַזז TE VESTERK MET STERKTE 

ֵבד  ׂ  עו
OBED DIENSKNEG עבד WERK / DIEN WAT DIEN 

 ISAI MY VADER IS MY ִיִשי

 MAN.  DIE HERE 

BESTAAN. 

 TE WEES / TE ׇיׇשה

BESTAAN.                

TE HELP. 

IS HIER 

 ׇדִויד
DAWID BEMIND ָיַדד LIEF WEES EEN WAT BEMIND  IS 

(DAWID) 

ה  ׂ מ  ׂ  ְשל
SALOMO  ָשֵלם VREDELIEWEND 

WEES 

VREDELIEWEND 

 ְרַחְבָעם
REHABEAM RUIMTE VIR          

MENSE 
 +  ָרַחב

 ַעם 

RUIMTE SKEP. 

NASIE / MENSE       

RUIMTE MAAK  VIR 

 DIE NASIE. 

DIE WAT DIE HERE PRYS BREEK DEUR ’N MUUR VAN BESKUTTING, ’N   MASSIEWE  

HOOGTE, ’N WEG. MY BLOEDVERWANTSKAP IS NEDERIG (SAMUEL BETEKEN– DEUR DIE 

 HERE GEGEE). EEN WAT MET DURF SIEN   (PROFEET SAMUEL), BEKLEED MET STERKTE,  

WAT DIEN IS HIER. EEN WAT  BEMIND IS (DAWID), ’N VREDELIEWENDE(SALOMO) MAAK 

RUIMTE VIR DIE NASIE. 
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NAME VERTAAL:  VANAF JUDA TOT REHOBEAM.                                       

DIE BELOOFDE LAND WORD IN BESIT GENEEM. DIE PROFEET 

TYDENS DIE HEERSKAPPY VAN KONING DAWID, ASOOK DIE 

SEËN GEDURENDE DIE TYD VAN SALOMO 

HULLE WAT DIE HERE PRYS BREEK DEUR ’N MUUR VAN 

BESKUTTING, ’N MASSIEWE HOOGTE, ’N WEG. ’N 

BLOEDVERWANTSKAP IS NEDERIG (SAMUEL – BETEKEN: DEUR DIE 

HERE GEGEE). EEN WAT MET DURF SIEN (PROFEET SAMUEL), 

BEKLEED MET STERKTE, WAT DIEN IS HIER. EEN WAT BEMIND IS 

(DAWID), ’N VREDELIEWENDE(SALOMO) MAAK RUIMTE VIR DIE 

NASIE.  

VYFDE PROFETIESE BEVESTIGING. 

DEEL 1 VAN 3.                                                                   

 VERTALING VANAF ABIJA TOT MANASSE. 
 

OOR- 

SPRONG 

NAAM LETTERLIKE 

 BETEKENIS 

VANAF      

  DIE  

STAM. 

LETTERLIKE 

BETEKENIS   

 VAN STAM 

VERTALING 

    ABIA MY VADER IS JAH ֲאִבָיה

(HERE) 
       VADER ָאב

VOORVADER 

MY VADER IS HERE 

  ָאָסה ASA GENEESHEER ָאָסא
ARAMEES: 

    ֲאָסה 

ARABIES: אזה – 

 TE HERSTEL     

WAT SEER IS 

DIE GENESER 

ָשָפט  TE BEHEER  DEUR ְחֹוחַ  JOSAFAT DIE HERE RIG ְיהו 

DIE RING  IN DIE 

NEUS. 

DIE WAT DIE   HERE  

RIG 

ָרם       JORAM DIE HERE IS ְיהו 

VERHEWE. 
  DIE HERE RIG OP 

 AHASIA JAH BESIT /HOU VAS ֲאַהְזָיהּו

/BESKERM. 
  DIE HERE  

BESKERM HULLE 

ָאש          JOAS DIE HERE HET יו 

GEGEE / BELOON 
 TE BESTAAN DIE HERE BELOON ׇהׇוה

 AMASIA JAH HET KRAG   DIE HERE HET  KRAG ֲאַמְצָיה

 STERK TE MAAK DIE HERE IS  STERK ׇעַזז USSIA JAH IS STERK ֻעִזיה

       JOTAM DIE HERE IS יֹוַתם

VOLMAAK 
  DIE HERE IS    

VOLMAAK. 

 AGAS JAH HOU VAS   DIE HERE  BEWAAR ָאָהז

  HISKIA JAH SE KRAG   DIE HERE SE ִחְזִקָיהּו

KRAG 

ה  ;VERGEET ָנָשה MANASSE HY LAAT VERGEET ְמַנשֶֺ

ONTNEEM 

LAAT HULLE    

 VERGEET 

MY VADER IS HERE, DIE GENESER WAT DEUR DIE HERE GELEI WORD. DIE   HERE RIG  

OP. DIE HERE BESKERM HULLE. DIE HERE BELOON. DIE HERE HET KRAG. DIE HERE IS STERK. DIE 

HERE IS VOLMAAK. DIE HERE BEWAAR DIE HERE SE KRAG LAAT HULLE VERGEET. 
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DEEL 2 VAN 3                                                                   

 VANAF AMMON TOT SERUBBABEL. 
 

OOR-   

 SPRONG 

NAAM LETTERLIKE 

 BETEKENIS 

VANAF        

 DIE STAM. 

LETTERL. 

BETEKENIS 

 VAN STAM 

VERTALING 

ן  AMON VAKMAN;  SKEPPER ָאמו 

VAKKUNDIGE ָאַמן 
ONDERSTEUN SKEPPER 

  = ׇאׇשה JOSIA JAH ONDERSTEUN י אִשׇיהּו

STAM NIE 

GEBRUIK 

ARABIES 

ARABIESE 

BETEKENIS       TE 

VIND;  HEEL  

AAN WIE DIE   HERE 

ONDERSTEUNING    

VERLEEN 

  JOJAKIM DIE HERE RIG OP   VIR WIE DIE ְיהֹוׇיִקים

 HERE OPRIG 

 / JEGÓNIA DIE HERE BEVESTIG ְיׇכְנׇיה

VESTIG 

  VIR WIE DIE  

 HERE VESTIG 

      GONJA ׇכְנׇיהּו

JER.22:24. 

DIE HERE SKEP   DIE HERE SKEP 

 JOJAGIN DIE HERE BRING TOT ְיהֹוׇיִכין

STAND 

  BRING TOT    

    STAND 

     SEALTIEL EK HET HOM VAN ְשַאְלִתיֵאל

   GOD GEVRA 
       ;VRA ׇשַאל

NAVRAAG  

  DOEN 

HY, WAT VAN  

 DIE HERE   

        GEVRA IS 

 VERLOS VERLOS ׇפַדע PEDAJA JAH HET VERLOS ְפׇדׇיהּו

ל   SERUBBABEL VERSTROOID IN ְזֻרׇבבֶֺ

BABELON;  VERWEK 

 IN  BABELON 

 ;VERSTROOI ׇזרע

VERSPREI 

 VERSTROOIDES 

 WAT IN  BABELON IS. 

DIE SKEPPER, AAN WIE DIE HERE SY ONDERSTEUNING VERLEEN, DIE EEN WAT DIE 

 HERE OPGERIG HET, DIE EEN WAT DIE HERE BEVESTIG, HY SKEP, BRING TOT STAND.  

HY WAT  VAN DIE HERE GEVRA IS, VERLOS DIE VERSTROOIDES WAT IN BABELON IS. 

 

 

DEEL 3 VAN 3.                                                                                    

 VANAF ABIUD TOT KONING JESUS.   
                                                                                     

OOR- 

SPRONG 

NAAM LETTERLIKE 

 BETEKENIS 

VANAF    

DIE STAM. 

LETTERL 

BETEKENIS 

 VAN STAM 

VERTALING 

 ABIUD MY VADER IS EERVOL   VADER VAN EER ֲאִביהּוד

ְלׇיִקים  ELJAKIM GOD SAL OPRIG   GOD RIG OP אֶֺ

 Άζωρ 
 (Grieks) 

ASOR HELPER   ’N HELPER 

  SADOK REGVERDIGE   DIE REGVERDIGE ׇצדֹוק

       EEN 

Άχειμ      
 (Grieks) 

AGIM JAH SAL OPRIG קּום OPRIG; RIG               

VOORSPOE DIG 

 OP 

SAL DIE HERE       

   OPRIG 

 ELIUD GOD IS VERHEWE /  

GROOT 
  GOD IS GROOT 

  +  ֵאל ELEASAR GOD IS HELPER ָאְלָעׇזר

 ָעָזר

GOD +            

HELP/ONDER-

STEUN 

GOD SAL HELP 

                   TE GEE DIE GAWE ָנַתן MATTAN GAWE; GESKENK ַמׇתן

(VAN GOD) 

ב  UITOORLE VOLG ָעַקב JAKOB VOLG AGTER ַיְעק 

ף סֶֺ  ;JOSEF VERMEERDER יו 

VERDUBBEL 
 ;BYVOEG יסף

VERMEERDER 

VERMEERDER 

 IMMANUEL GOD MET ONS   GOD IS MET ONS ִעׇמנּוֵאל
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ּועַ ֵיש   
Χριστος 

JESUS       

CHRISTUS 

SALIGMAKER 

GESALFDE 

  JESUS CHRISTUS,   

      DIE REDDER EN 

GESALFDE. 

VADER VAN EER! GOD RIG OP ’N HELPER. DIE REGVERDIGE EEN SAL DIE HERE OPRIG. 

 GOD IS GROOT. GOD SAL HELP. DIE GAWE (VAN GOD) VOLG, VERMEERDER. GOD IS 

 MET ONS, JESUS CHRISTUS, DIE REDDER EN GESALFDE! 

 

NAME VERTAAL VANAF ABIA TOT BY JESUS CHRISTUS: 

MY VADER IS HERE, DIE GENESER WAT DEUR DIE HERE GELEI 

WORD. DIE HERE RIG OP. DIE HERE BESKERM HULLE. DIE HERE 

BELOON. DIE HERE HET KRAG. DIE HERE IS STERK. DIE HERE IS 

VOLMAAK. DIE HERE BEWAAR. DIE HERE SE KRAG LAAT HULLE 

VERGEET. DIE SKEPPER, AAN WIE DIE HERE SY ONDERSTEUNING 

VERLEEN HET, DIE EEN WAT DIE HERE OPGERIG HET, DIE EEN WAT 

DIE HERE BEVESTIG, HY SKEP, BRING TOT STAND. HY WAT VAN 

DIE HERE GEVRA IS, VERLOS DIE VERSTROOIDES WAT IN BABELON 

IS. VADER VAN EER! GOD RIG OP ’N HELPER. DIE REGVERDIGE EEN 

SAL DIE HERE OPRIG. GOD IS GROOT! GOD SAL HELP! DIE GAWE 

(VAN GOD) VOLG, VERMEERDER. GOD IS MET ONS, JESUS 

CHRISTUS, REDDER EN GESALFDE!  

GEVOLGTREKKING:                                                                                        

Hierdie inligting, soos vervat in die 78 name van Jesus Christus se 

geslagregister  is absoluut verstommend! Geen mens kon dit oor so ’n lang 

tydperk wat dit strek, beplan en uitgewerk het nie!! Daar was net te veel partye 

betrokke in naamgewing. Dink net aan al die ouers wat name vir hul kinders 

moes gee. Alleenlik die Here, die Skepper van die Heilsplan wat deur Jesus 

Christus in vervulling gegaan het, kon dit inisieer. Hy is waarlik die God van 

die eeue.  
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HOOFSTUK 9 

PROFESIË OOR DIE KOMS VAN DIE MESSIAS 

Daar is tans, net soos in die verlede, ’n intense aanslag op die Bybel as die 

Woord van God. Dit sal egter al die toetse deurstaan. Want dit was, is, en sal 

outentiek bly.  

Die Bybel as die Woord van God is nie alleen die boek van die maand nie, maar 

is verseker die boek van die eeue!!  Ek begelei u  om die polsende, lewende 

Woord van God, wat absoluut uniek is, te ontdek. Ek glo u sal daarna saam met 

my stem dat die Bybel nie ’n mensgemaakte boek is, wat oor eeue aanmekaar 

geflans is met die sogenaamde stories en mites van 40 outeurs nie. Dit was 

buitendien oor ’n tydperk van meer as 1600 jaar deur individue wat ver van 

mekaar in tyd en afstand verwyder was, geskryf. Die oorspronklike taal is 

uniek, en heilswaarhede is so  fyn aanmekaar verweef, dat die eindproduk ’n 

pragtige tapeserie van Goddelike waarhede vorm.  

PAAR VAN DIE PROFESIË WAT  IN VERBAND MET JESUS AS DIE 

MESSIAS IN VERVULLING GEGAAN HET.  

 

JESUS CHRISTUS SAL DIE AFSTAMMELING VAN DIE VOLGENDE 

WEES:  

PROFETIESE 

VERWYSING. 

AANKONDIGING VERVUL.  

VERWYSING. 

 

Gen. 5; 10 en 11 

 

Afstammeling van Adam. 

Matt.1;Luk.3;  

1Kor.15:45&47.    

Gen.12:3;  

Gen. 22:18 

Afstammeling van Abraham. Matt.1:1; Luk.19:9;    

Hand. 3:25.  

Gen.17:19; 

Gen. 21:12  

Afstammeling van Isak. Luk. 3:23 – 24;  

Luk. 3:34  

Gen. 28:14; 

Num.24:17 

Afstammeling van Jakob. Matt. 1:2 

Luk. 3:23 – 24. 

Gen. 49:10 Van die stam van Juda. Luk. 3:23 – 24; 

Luk. 3:33. 
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DIE GESINDHEID VAN DIE MESSIAS TEENOOR MENSE. 

 

 
….VOORGANGERS SAL JESUS SE KOMS BEKEND MAAK. 

 

 

 

 

 

Jes.9:6;  11:1–5; 

Jer.23:5– 6.  

Afstammeling van David. Matt.1:1;  

Luk. 3:23 – 24. 

Jes. 11:1. Afstammeling van Isai. Luk. 3:23 – 24. 

   

PROFETIESE 

VERWYSING. 

AANKONDIGING. VERVUL.    

VERWYSING. 

Jes.40:11; 

42:2,3;53:7 

Hy sal sagmoedig en  

nederig wees. 

  Matt.12:18-20; 

       11:29; 

    Hebr.4:15. 

Jes. 53:9. Hy sal sonder sonde en 

 bedrog wees.. 

1Petr.2:22. 

Jes.53:12. 

 Jes. 59:16. 

Hy sal vir die mense  

’n intersessor wees. 

     Rom.8:34.  

  H ebr.7:25 

PROFETIESE 

VERWYSING. 

AANKONDIGING. VERVUL.        

VERWYSING. 

Mal. 4:5–6. Vooruitgegaan deur Elia. Matt.11:13,14.  

Mal. 3:1. Vooruitgegaan deur ’n boodskapper. Luk.7: 24, 27. 

Ps.2:7;     

Spr. 30:4 

Verklaar as die Seun van God..   Matt.3:17;   

Luk. 1:32. 

Jes.9:5,6;  

Jer. 23:5-6. 

Die Naam van God is  

verbind aan Hom 

Rom.10:9. 

Filip. 2:9–11. 

Jes. 11:2;    

61:1.Ps. 45:8. 

Gesalf deur die Heilige Gees.  Matt.3:16,17;  

Joh.3:34;    

Hand.10:38. 
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DIE BEDIENING VAN JESUS AS DIE MESSIAS. 

 

 

JESUS CHRISTUS SE GEBOORTE, EN PLEK VAN GEBOORTE. 

 

PROFETIESE 

VERWYSING. 

AANKONDIGING. VERVUL.   

VERWYSING. 

Ps.110:11. Hy sal ’n priester wees vogens    die 

orde van Melgisedek. 

Hebr. 5:6. 

Deut.18:15–19. ’n Profeet soos Moses. Matt.21:11; 

Hand.3:20; 22. 

Psalm 78:2. Hy sal in gelykenisse praat. Matt.13:34–35. 

Jes. 29:18; 

Jes.35:5 – 6. 

Hy sal die blindes laat sien.Dowes 

 en verlamdes sal genees word. 

Luk. 7:22; 

Matt.9:35;11:3- 

Jes. 61:1–2. Hy sal verbind die gebrokenes   van 

hart. 

Luk. 4:18–19. 

 

PROFETIESE 

VERWYSING 

AANKONDIGING VERVUL.     

 VERWYSING. 

Gen. 3:15 Hy sal kom uit die saad van die     

vrou om die werk van die duiwel   

    te verbreek. 

Gal. 4:4. 

Miga 5:2. Sy geboorteplek is Betlehem. Matt.2:1; 

 Luk. 2:4 – 5,7. 

Jes. 7:14. Gebore uit ’n maagd. Matt.1:18,24,25; 

Luk.1:26, 30,31. 

Ps. 72:9 Skaapherders sal Hom aanbid. Luk. 2:8 – 15. 

Ps. 72:10 Hy sal deur Konings geëer word. Matt.2:1 - 11 

Jes. 40:3 – . Sy weg sal voorberei word. Matt.3:1,2;Luk.3:3;  

Luk. 3:3 – 6. 
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REAKSIE VAN MENSE TEENOOR HOM AS PERSOON. 

 

 
 
 
 
 

 

 

PROFETIESE 

VERWYSING. 

AANKONDIGING. VERVUL.    

VERWYSING. 

Sag. 9:9. Hy sal in Jerusalem inkom op ’n  

donkie. 

 

Mark 11: 7,9,11. 

Jes.8:14;28:16; 

53:3,12;59:16; 

63:3;Ps.69:6; 

118:22. 

Die Jode en die Joodse leierskap  

sal Hom verwerp. 

 

 

 

Matt.21:42; Luk. 

23:18;Joh. 1:11; 

7:5.48;Hand.4:11; 

1Petr.2:6-8. 

Ps. 69:4. Vir geen rede sal hulle Hom haat. 

 

Joh. 15:25. 

Ps.41:9 Hy sal verloën word, selfs deur 

 ’n vriend. 

 

Matt.27:3-10;     

   26: 47 – 48. 

Sag.11:12. Die prys van Sy verloëning sal 30 

stukkies silwer wees. 

 

Matt.27:3 – 10. 

Sag.11:13. Die verloëningsbedrag sal op die  

grond gegooi word. 

 

Matt.27:5. 

Sag.11:13. Met die verloëningsbedrag sal ’n 

pottebakkersveld mee gekoop    word. 

 

Matt.27:6 – 10. 

Jes.53:7. Hy sal nie Sy mond oopmaak om 

Homself te verdedig nie. 

 

Matt.27:12. 
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SY VERHOOR EN KRUISIGING. 

 
PROFETIESE 

VERWYSING. 

AANKONDIGING. VERVUL.    

VERWYSING. 

Jes. 50:6. Hy sal geslaan en op  

gespoeg word.  

Matt.26:67; 

Matt.27: 26,30. 

Jes.53:5. Hy sal gewond en gekneus 

wees. 

 

Matt.27:26. 

Jes.53:5. Hy is ter wille van ons  

geoffer. 

Joh. 3:16; 

Rom.5:6,8. 

Ps.22:16; 

Sag.12:10  

Sy hande en voete sal  

deurboor wees. 

Luk. 23:33; Joh. 

20:25-.Gal.3:13. 

Jes.53:12. Hy sal saam met die 

 oortreders getel wees. 

 

Matt.27:38.       

Mark 15:27-28. 

Ps.22:7–8. Hy is gespot en verneder. Matt.27:31;        

Luk. 23:35. 

Ps.22:17 Sy oortreders het met genoeg- 

doening op Hom neergesien. 

 

Luke 23:35. 

Ps.22:17, 18. Die soldate het met sy klere 

gedobbel 

 

Matt.27:35-

Joh.19:23,24. 

Psalm 22:1. God het Hom verlaat. 

 

Matt.27:46. 

Ex.12:46;       Ps. 

34:20 

As die Paaslam van God sal 

sy bene nie gebreek word 

 nie. 

Joh.19: 

32,33,36. 

Ps. 22:15 Sy hart sal gebroke wees 

. 

John 19:34. 

Sag.12:10. Sy sy sal gesteek word. 

 

John 19:34. 

Amos 8:9,10. As Hy sterf sal duisternis 

intree.Die pasga is bederf 

  

Matt.27:45. 

Ps.22:1 Voor Hy sterf, sal Hy uitroep: 

,,My God, my God, waarom 

 Het U my verlaat?” 

verlaat?” 

Matt.27:46 
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SY VERHOOR EN KRUISIGING. 

 
PROFETIESE 

VERWYSING. 

AANKONDIGING. VERVUL.    

VERWYSING. 

Jes. 50:6. Hy sal geslaan en op   gespoeg  

word. 

Matt.26:67;  

Matt.27: 26,30. 

Jes.53:5. Hy sal gewond en gekneus  wees. Matt.27:26. 

Jes.53:5. Hy is ter wille van ons geoffer. Joh. 3:16; Rom.5:6,8. 

Ps.22:16; 

Sag.12:10  

Sy hande en voete sal     

deurboor wees. 

Luk. 23:33;  

Joh. 20:25-. 

Gal.3:13. 

Jes.53:12. Hy sal saam met die      

oortreders getel wees. 

Matt.27:38.     

   Mark 15:27-28. 

Ps.22:7–8. Hy is gespot en verneder. Matt.27:31;    

     Luk. 23:35. 

Ps.22:17 Sy oortreders het met genoegdoening 

op Hom neergesien. 

Luke 23:35. 

Ps.22:17, 18. Die soldate het met Sy klere gedobbel Matt.27:35-

Joh.19:23,24. 

Psalm 22:1. God het Hom verlaat. Matt.27:46. 

Ex.12:46;       

 Ps. 34:20 

As die Paaslam van God sal sy bene 

nie gebreek word nie. 

Joh.19:32,33,36. 

Ps. 22:15 Sy hart sal gebroke wees. John 19:34. 

Sag.12:10. Sy sy sal gesteek word. John 19:34. 

Amos 8:9,10. As Hy sterf, sal duisternis intree.. 

Die pasga is bederf 

Matt.27:45. 

Ps.22:1 Voor Hy sterf, sal Hy uitroep: 

,My God, my God, waarom het 

U my verlaat?” 

Matt.27:46 
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NA DIE KRUISIGING. 

 

DIE TYDPERK TOE DIE PROFESIË GESKRYF IS. 

 Psalms van Dawid: Tussen 1085 – 1015 v.C. 

 Psalm 72 van Solomo: 970 v.C. 

 Spreuke: 970 v.C. 

 Deuteronómium: 1500 v.C. 

 Jesaja: 700 v.C. 

 Jeremia: 600 v.C. 

 Joël: 830 – 750 v.C. 

 Amos: 760 v.C. 

 Miga: 740 – 700 v.C. 

 Sagaría: 520 – 480 v.C. 

 Maleági: 420 – 400 v.C.   

 

PROFETIESE 

VERWYSING. 

AANKONDIGING. VERVUL.        

VERWYSING. 

Jes.53:9 Hy sal by die ryke begrawe word. Matt.27:57- 

Ps.16:10 Sy liggaam sal nie bederf nie. Hand 2:31. 

Ps.3:5; 16:10; 

49:15. 

Hy sal weer opstaan uit die  graf. Mark 16:6-        

 Hand 2:31. 

Jes. 44:3;         

 Joël 2:28 

Hy sal die Heilige Gees  stuur. Joh.20:22;             

Hand. 2: 16-17. 

Ps.68:18; 

Ps.110:1 

Hy sal opvaar na die hemel, en aan  

die regterhand van    God sit. 

Hand.1:9;1Kor. 

15:4;Efes4:8;    

Hebr. 1:3. 

Jes55:3-;          

 Jer. 31:31. 

Hy sal ’n nuwe verbond 

oprig. 

Luk. 22:20;           

Hebr. 8: 6 - 

Isaiah 60:3 Hy sal die Lig na 

die heidene stuur. 

Hand. 13: 47- 48. 
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As al bogenoemde inligting eerlik en objektief bestudeer word, spreek dit van 

self dat die Bybel, absoluut bo verdenking, die enigste aanvaarbare en 

onfeilbare Woord van God aan die mens is! Dit is opsigself ’n Goddelike 

wonderwerk. Die oudste profesie oor die koms van die Messias is ongeveer 

4,000 v.C. in die Boek Genesis aangeteken. Die een naaste aan dié datum is 

1,500 v.C. in Deuteronómium. Die jongste profesie oor die Messias is ongeveer 

400 v.C. in Maleági 3:1 aangeteken. Dit handel oor Johannes die Doper wat die 

koms van Jesus Christus as die beloofde Messias bekend sou maak: “Kyk, Ek 

stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy 

tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na 

wie julle ’n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die Here van die leërskare” Maleági 

3:1. Die profesie wat die mees verstommende akkurate beskrywing oor die 

kruisiging van Jesus Christus weergee, is Dawid se Psalm 22.  Dit dateer tussen 

1,085 en 1,015 v.C.!! Koning Dawid het ook die meeste van die sogenaamde 

Messiaanse Psalms geskryf. Dit is ook heel gepas dat Jesus Christus as die Seun 

van Dawid bekend sou staan  

(Jesaja 9:6; Jeremia 23:5-6; Matthéüs 1:1).    
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HOOFSTUK 10 

JESUS SE PROFETIESE ROEPING 

DIE SEWE FEESTE VOLGENS DIE OU TESTAMENT 

Die Ou en Nuwe Testament is onafskeidbaar van mekaar. Dit vorm saam die 

Bybel, as die volle geïnspireerde Woord van God. Die Ou Testament is nie net 

’n geskiedkundige boek nie, maar is vol simboliek met profetiese waarhede wat 

in die Nuwe Testament deur Jesus vervul word. 

Die rede hoekom ons kennis van die Ou Testamentiese feeste moet dra, is die 

feit dat ons as volgelinge van Jesus Christus, deur sy bloed, volgens Romeine 

11, die wilde lote van die olyfboom Israel is. Romeine 11: 17-18 bevestig dit: 

“En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n wilde olyfboom was, 

onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die 

olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie; en as jy roem, dit is nie jy wat 

die wortel dra nie, maar die wortel vir jou.”   

 

DIE UNIEKE PROFETIESE BOODSKAP VAN  

DIE SEWE BYBELSE FEESTE 

 

Daar is sewe feeste wat volgens die Ou Testament van die Bybel melding 

gemaak word. Die opdragte vir die hou van al sewe word in Levítikus 23 

uiteengesit. Volgens Levítikus  23: 2 moet dit, letterlik vanuit Hebreeus vertaal, 

op " vasgestelde tye ," gehou word.  Dit moet tot eer van God alleen geskied. 

Hierdie tye van viering was nie net belangrik vir Israel nie, maar het ook ’n 

profetiese boodskap, as die Bybel in sy geheel bestudeer word. Elkeen kondig 
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of simboliseer sekere aspekte van die lewe , die dood en die opstanding van die 

Here Jesus Christus.  

Die boek Levitikus bevat God se opdragte aan sy uitverkore volk, Israel, oor 

hoe hulle Hom moet aanbid. Dit bevat fynere besonderhede  oor die pligte van 

die priesters, asook instruksies met die oog op die bestudering en 

gehoorsaamheid aan God se wet en die offerstelsel. Dit is sewe spesifieke feeste 

wat Israel elke jaar moes vier. Elkeen van hierdie feeste is ook belangrik met 

betrekking tot die Here se voorsiening vir Sy volk, en met betrekking tot die 

profetiese beloftes van die komende Messias en sy bediening om mense uit elke 

stam,  taal en nasie te verlos. Alhoewel Christene nie meer onder die 

verpligtinge van enige een van die Ou Testamentiese feeste staan nie 

(Kolossense 2:16), moet ons die betekenis en belangrikheid van dit nietemin 

verstaan.  

 Die feeste het begin en geëindig met 'n "Sabbatsrus". Die Israeliete  is beveel 

om nie enige gebruiklike werk op dié spesifieke feesdae te doen nie. Beide die 

gewone weeklikse Sabbat en die spesiale Sabbatte wat tydens die Israelitiese 

feeste waargeneem word, wys heen na die uiteindelike Sabbatsrus, wat alleenlik 

in Jesus Christus gevind word. Dit is wat Christene deur die geloof in die 

voltooide werk van Christus aan die kruis ervaar.  

  Die sewe feeste is: 

1. Die Paasfees;  

2. Die Fees van Ongesuurde Brode;  

3. Die Fees van Eerstelinge;  

4. Die Fees van die Weke;  

5. Die Fees van Trompette;  

6. Die Dag van Versoening;  

7. Die Fees van Tabernakels.     
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 Die Joodse feeste is nou verwant aan Israel se lenteseisoen,  oestye en 

landbouseisoene. Dit was elke jaar gehou om Israel te herinner aan  God se 

voortgesette beskerming en voorsiening. Maar, terselfdertyd was dit om hulle te 

herinner aan die Messias se verlossingswerk, wat in Jesus Christus as Messias, 

in vervulling gegaan het. Nie net het hulle 'n belangrike rol te speel in Christus 

se aardse bediening nie, maar dit verwys ook na die volledige 

verlossingsverhaal van Jesus Christus. Dit het begin by sy kruisdood as 

Pasgalam, en eindig met sy wederkoms, waar Hy vir ewig met sy volgelinge 

verenig.      

DIE GEESTELIKE BETEKENIS VAN ELK VAN DIE SEWE FEESTE. 

 Dit is interessant om daarop te let dat die eerste drie byna gelyktydig plaasvind. 

Die Fees van Ongesuurde Brode begin die dag ná die Pasgafees. Dan, op die 

tweede dag van die Fees van Ongesuurde Brode, begin die Fees van Eerstelinge. 

PASGA: 

Pasga herinner ons aan die verlossing van sonde. Dit was die tyd toe Jesus 

Christus, die Lam van God, as 'n versoening vir ons sondes gesterf het. In 1 

Petrus 1: 18 -20 lees ons ter bevestiging: “omdat julle weet dat julle nie deur 

verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel 

wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van 

Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is 

voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is 

om julle ontwil” 

 

DIE VERLOSSINGSPLAN VAN GOD 

 



118 

 

 

Die ontplooiing van hierdie verlossingsplan van God, vind ons profeties 

opgeteken in Exodus 12 by die instelling van die Pasga. 

Meer besonderhede oor die instelling van hierdie Pasgafees en die beloftes van 

seën vir diegene wat dit vier, sal u in hoofstuk 11, wat hierop volg, vind. 

Vyftienhonderd jaar na die instelling van die Pasga, is “....ook ons paaslam is 

vir ons geslag, naamlik Christus” (1 Korinthiërs 5:7). 

Die volgende Skrifbewyse bevestig dat Hy die volmaakte Godgegewe Paaslam 

was. Net voor sy inhegtenisneming, het Jesus Christus ’n behoefte gehad om 

Pasga saam met sy dissipels te nuttig. Ons lees in Lukas 22:15 – “En Hy sê vir 

hulle: Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat 

Ek ly.” Nadat Hy die nagmaal  volgens Matthéüs 26: 27 -28 bedien het, is Jesus 

Christus as paaslam in hegtenis geneem. Hy is net soos in die geval van die 

Israelitiese paaslam, vir vyf dae deur ondervraging ondersoek. Dit was deur 

Skrifgeleerdes en Fariseërs, volgens Matheus 21: 23-27, asook Mattheus 23, 

gedoen. Aangesien hulle geen fout kon vind nie, bring hulle Jesus na Pontius 

Pilatus. Hy kon ook geen fout vind nie Johannes 19:4 Dit het alles gedurende 

die vyf dae, vanaf die tiende tot die veertiende dag, plaas gevind,  tydens 

dieselfde tyd waar die Jode hul Paaslammers vir enige fout of letsel ondersoek 

het.  Jesus is gevolglik op dieselfde veertiende dag, toe die Paaslammers geslag 

is, “geslag” deur die kruisiging. Dit het nie net op dieselfde dag plaasgevind nie, 

maar ook op dieselfde tydstip. Volgens Mattheus  26: 2 het Jesus vir Sy 

dissipels gesê: “Julle weet dat oor twee dae die pasga kom, dan word die Seun 

van die mens oorgelewer om gekruisig te word.” 

Josephus, ’n Joodse geskiedskrywer van die eerste eeu na Christus, beweer daar 

is 256,500 paaslammers op dieselfde dag toe Christus gekruisig is, geslag. Om 

gereed te maak vir dit, moes die Jode die oggend om 09h00 (Joodse derde uur) 

hul paaslammers gereed gekry het, sodat hulle om 15h00 (Joodse negende uur) 
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geslag kon word. Volgens Markus 15:25 is Jesus Christus volgens die Joodse 

tyd die derde uur gekruisig – ons tyd 09h00. Hy het volgens Markus 15: 33 – 37 

die Joodse negende uur gesterf – volgens ons tyd 15h00! Volgens die gebruik 

was misdadigers se bene gebreek. Jesus se bene was nie gebreek nie. Dit was 

die vervulling van die volgende profesie: 

Exodus 12:46  “In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit 

die huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie.” 

 Psalm 34:20 – “Hy bewaar al sy bene: nie een daarvan word gebreek nie.” 

Johannes 19:36 – “Want hierdie dinge het gebeur, dat die Skrif vervul sou word: 

Geen been van Hom sal gebreek word nie.” 

Christus se liggaam was volgens Joodse gebruik voor 18h00 dieselfde dag 

begrawe. Die rede was dat die Joodse sabbat, die Pasga-aand om 18h00 begin 

het.   

God kan slegs die goddelose sondaar regverdig as hy of sy glo dat alleenlik deur 

Jesus se soenverdienste, daar redding is. In Exodus 12 word gevind dat die 

Israeliete, wat die bloed van hul paaslam aan die deurkosyn van hul huise 

gesmeer het, gespaar is deurdat die eersgeborene van die huishouding nie 

gesterf het nie. So sal diegene wat glo dat die bloed van die volmaakte Paaslam, 

Jesus Christus, red, om sodoende die geestelike dood en oordeel te ontsnap. 

 Van al die feeste, is Pasga die mees belangrike fees. Die rede is dat Jesus 

Christus se laaste Avondmaal met die dissipels, 'n Pasgamaal volgens Matthéüs 

26: 17-27 was. Tydens hierdie Paasmaal, het Hy dan ook bevestig dat Hy die 

volmaakte Paaslam is.  
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DIE FEES VAN ONGESUURDE BRODE: 

Die Fees van Ongesuurde Brode het onmiddellik na die Paasfees gevolg. Dit het 

een week geduur, waartydens die Israeliete geen brood met suurdeeg in geëet 

het nie. Dit was ter nagedagtenis aan hul spoed tydens die voorbereiding van hul 

uittog uit Egipte. In die Nuwe Testament word suurdeeg dikwels geassosieer 

met die bose.  

 

DIE SUURDEEG MOET UIT DIE BROOD 

VERWYDER WORD 

 

Bevestiging vanuit die Skrif: 1 Korinthiërs  5: 6-8 “Julle roem is nie mooi nie. 

Weet julle nie dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan 

die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan wees—soos julle inderdaad 

ongesuurd is—want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat 

ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en 

boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid.” 

Galásiërs 5: 6 - 9 – “Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die 

onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het 

goed geloop: wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? 

Hierdie oortuiging kom nie van Hom wat julle roep nie. ‘n Bietjie suurdeeg 

maak die hele deeg suur.”  

Die gevolgtrekking wat hieruit gemaak word, is dat soos Israel suurdeeg uit hul 

brood moes verwyder, so moet Christene kwaad uit hul lewens reinig. Dit 

beteken ’n nuwe bekeerling moet daarna strewe om ’n nuwe lewe in 

godsaligheid en geregtigheid te lei. Christus as ons Paaslam, reinig ons van alle 
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sonde, en deur die krag van Sy Heilige Gees, is ons bevry van sonde deur die ou 

lewe agter te laat, net soos wat die Israeliete gedoen het.  

DIE FEES VAN EERSTELINGE: 

Die Fees van Eerstelinge het aan die begin van die oes plaasgevind. Daarmee 

het Israel hul dankbaarheid en afhanklikheid van God te kenne gegee. Volgens 

Levítikus 23: 9-14, sou 'n Israeliet 'n gerf van die eerste graan van die oes na die 

priester bring, wat dit sou waai voor die Here as 'n offer. Deuteronómium 26 : 

1-11 bevestig dat die Israeliete die eerste vrug in die Beloofde Land aan God 

gegee het.  

 

DIE EERSTELING UIT DIE DOOD 

 

Dit herinner ons dat God ons gered het uit Christus se opstanding. Hy is die 

"eerste vrug”. 1 Korinthiërs 15:20 bevestig dit: ,, Maar nou, Christus is 

opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het”.  

Net soos Christus die eersteling was wat uit die dood opgestaan het en 'n 

verheerlikte staat opgewek was, so sal almal wat wedergebore is, in Hom ’n 

"onverganklike liggaam", volgens 1Korinthiërs 15: 35 – 49, erf.  

DIE FEES VAN DIE WEKE (PINKSTER): 

 Die fees van die weke (Pinkster) het 50 dae na die Fees van die Eerstelinge en 

die einde van die graanoes plaasgevind. Die Griekse woord Pinkster beteken 

"vyftigste". Die primêre fokus van hierdie fees was dankbaarheid teenoor God 

vir die oes.  

 

DIE FEES VAN DANKBAARHEID 
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Hierdie fees herinner ons aan die vervulling van Jesus se belofte dat “....'n ander 

Helper” volgens Johannes 14:16 by gelowiges sal inwoon. Hy sal hulle in hul 

bediening bemagtig. Die koms van die Heilige Gees, 50 dae na Jesus se 

opstanding, is die waarborg en bevestiging volgens Efesiërs 1: 13- 14. Die 

belofte van redding en die opstanding sal in vervulling gaan. Die inwonende 

teenwoordigheid van die Heilige Gees in elke wedergebore gelowige, is wat ons 

verseël in Christus. Hy getuig saam met ons gees dat ons inderdaad “mede-

erfgename van Christus”  volgens Romeine 8:16 – 17 is. 

Na afloop van die lentefeeste, is daar 'n tydperk voordat die  volgende feeste 

begin. Die oorblywende feeste het profeties ’n geestelike betekenis vir die 

Nuwe Testamentiese kerklike tydvak, veral die era waarin ons tans leef. 

Christus se offer en opstanding het profeties in vervulling gegaan en 

plaasgevind. Die kerk van Jesus Christus het die beloofde Heilige Gees 

ontvang, en wag nou vir Sy wederkoms.  

Net soos die eerste reeks feeste verwys na die Messias se bediening tydens sy 

eerste koms, verwys die oorblywende feeste na gebeure voor en tydens sy 

wederkoms.  

DIE FEES VAN DIE TROMPETTE: 

Die Fees van Trompette word op die eerste dag van die sewende maand gehou. 

Sedert die instelling moes dit 'n "dag van trompetgeskal" volgens Númeri 29: 1 

wees. Dit is om die einde van die landbou en feesjaar te herdenk. Die basuin is 

bedoel om aan te kondig dat Israel 'n heilige seisoen betree. Die landboujaar het 

tot 'n einde gekom. Die boodskap was dat daar 'n afrekening van sondes op die 

dag van versoening moet wees.  
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DIE TOETREDING TOT HEILIGHEID EN AFSONDERING 

 

Die Fees van Basuine verwys na Christus se wederkoms. Die trompetgeskal hou 

verband met die wederkoms in verse, soos bv. 1 Thessalonicense 4:16 – “Want 

die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n 

aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus 

gesterf het, sal eerste opstaan.” 

Die blaas van die basuin dui ook op die uitstorting van God se toorn oor die 

aarde in die boek van Openbaring. Hierdie fees verwys gewis na die dag van die 

Here se wederkoms.  

DIE DAG VAN VERSOENING: 

Die Dag van Versoening kom net tien dae na die Fees van Trompette. Die Dag 

van Versoening was die dag waarop die Hoë Priester elke jaar in die 

Allerheiligste gegaan het met 'n offer vir die sondes van Israel. 

 

DIE AANGESIG WEND TOT CHRISTUS 

 

 Hierdie fees is simbolies van die tyd wanneer God weer sy aandag toespits op  

die land Israel wanneer “....die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat 

die volheid van die heidene ingegaan het; en so sal die hele Israel gered word, 

soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van 

Jakob afwend” (Romeine 11: 25-26). Die Joodse oorblyfsel wat die Groot 

Verdrukking sal oorleef, sal Jesus as hulle Messias as God erken, en hulle van 

hulle geestelike blindheid bevry. Hulle sal tot geloof in Jesus Christus kom.  
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DIE LOOFHUTTEFEES: 

Die Loofhuttefees is die sewende en finale fees van die Here. Dit het vyf dae na 

die Dag van Versoening plaasgevind. Vir sewe dae het die Israeliete offers vir 

die Here gebring. Hulle het tydens hierdie fees in hutte, wat van palmtakke 

gemaak is, geleef. Dit herinner die Israeliete dat hulle in hutte gewoon het, 

voordat hulle die land Kanaän volgens Levtikus 23:43 in besit geneem het. 

 

DIE NUWE BEDELING 

 

Hierdie fees bevestig dat in die toekoms dat Jesus Christus op die aarde gaan 

regeer en heers. In die  vervolg sal mense uit elke stam en taal en nasie verewig  

saam met Christus in die Nuwe Jerusalem volgens Openbaring 21:9-27 woon. 

  Terwyl die vier lentefeeste ’n terugblik gee na wat Christus met sy eerste koms 

vervul het, wys die drie daaropvolgende feeste na die heerlikheid van sy 

wederkoms. Die eerste 3 Feeste is die bron van ons hoop in Christus, in sy 

voltooide werk van versoening vir ons sondes.  Die oorblywende vier feeste 

wys op die belofte van wat gaan kom – die ewigheid saam met Christus. Die 

doel van hierdie sewe feeste is dus om vir sy kerk ’n  geheelbeeld te gee en 

begrip te vorm van God se verlossingsplan volgens die Bybel as die Woord van 

God. 
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HOOFSTUK 11 

JESUS CHRISTUS AS DIE MESSIAS 

Kom ons kyk wat die Bybel aan ons bevestig oor Jesus Christus se Persoon en 

Sy bediening. 

DIE KOMS (GEBOORTE) VAN JESUS CHRISTUS: 

SKRIFTE OOR JESUS CHRISTUS AS DIE LAASTE ADAM: 

1Korinthiërs 15: 45 – “So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ’n 

lewende siel geword; die laaste Adam ’n Lewendmakende Gees”. 

Engels: 1Corinthians 15:45 – “And so it is written, The first Adam (Gen.2:7) 

became a living being. The last Adam (Rom.5:14) became a life- giving spirit 

(John 5:21; 6:57). 

Romeine 5:14: “Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor 

hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, 

wat ’n voorbeeld is van Hom wat sou kom.”   

NOG SKRIFTE DAT HY BEKEND SAL STAAN AS DIE 

LEWENDMAKENDE GEES: 

Johannes 5: 21 – “Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so 

maak ook die Seun lewend wie Hy wil.” 

Johannes 6:57 – “Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader 

lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.” 

Dit is goed om te gaan kyk wat die Woord ons leer oor die aanvanklike opdrag 

wat God vir Adam en Eva gegee het, waarin hulle vanweë die sonde ook toe 
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gefaal het. Sodoende sal ons dan ’n beter begrip hê oor die doel van Jesus 

Christus se koms as Middelaar, Verlosser en Saligmaker na die aarde toe. 

DIE BEELD EN DIE DOEL VAN DIE MENS OP AARDE 

Kom ons kyk wat die Woord ons leer insake die skepping van die mens. In 

Genesis 1:26 word hierna verwys: “En God het gesê: Laat ons mense maak na 

ons beeld en na ons gelykenis..” 

BEELD:  ְבַצְלֵמנּו (foneties uitgespreek bĕtsalmeenoe) van die selfstandige 

naamwoord ֶצֶלם (tsêlêm) – “beeld”; “skaduwee”. Die selfstandige naamwoord 

in Hebreeus is van die stam(werkwoord) ָצַלם (tsãlám),  “to delineate”; “to 

figure”- In Afrikaans “AFBEELD”. 

GELYKENIS:  ְדמּוֵתנּו  is  van die (foneties uitgespreek as kidmoeteenoe) כִּ

selfstandige naamwoord  ָדם (Daam). Die betekenis is “voorbeeld” / 

“gelykenis”. Die volgende woord is ook van dit, nl. י  met die ,(dĕmie) ְדמִּ

betekenis van “stil”, “rus”, asook  ְדמּות (demoet), met weer die betekenis van 

“model”. Almal kom van die stam(of werkwoord) nl. ָדָמה (damah) -  “stil te 

wees”. 

Vers 28 – “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en 

heers oor…”  

 DIE GEVOLGE VAN ADAM EN EVA SE SONDEVAL: 

Vanweë die sonde, het die eerste Adam sy geestelike natuur verloor. 

 Na die koms van die tweede Adam, Jesus Christus, het die kerk ongelukkig  

deur die eeue daarin geslaag om ’n beeld  van Hom te skep waar Hy as ’n 

weerlose baba in die krip lê, en as ’n weerlose man aan die kruis hang!! 
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Hierdie twee beelde vertel net ’n gedeelte van God se heilsplan wat deur Sy 

koms gebeur het.  

DIE DOEL VAN JESUS CHRISTUS SE KOMS NA DIE AARDE 

1. HY HET GEKOM OM DIE VLOEK VAN DIE SONDE TE 

VERBREEK: 

Galasiërs 3: 13 & 14 – “Christus het ons losgekoop van die vloek van die Wet 

deur vir ons ’n vloek te word – want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat 

aan ’n hout hang – sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in 

Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan 

ontvang.” 

Hy het dus gekom om die sonde te oorwin, wat Hy inderdaad ook gedoen het. 

2. JESUS CHRISTUS HET GEKOM OM DIE VLOEK VAN DIE DOOD 

VANWEË DIE SONDEVAL TE VERBREEK: 

Romeine 6:23 – “Want die loon van die sonde is die dood, maar die 

genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.”  

1Korinthiërs 15: 54 – “En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid 

beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word 

die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.” 

2Timotheus 1:10 – “maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons 

Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die 

onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie” 

Hebreërs 2: 14 & 15 – “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, 

het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood 

hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel— en almal 
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kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny 

onderworpe was.” 

BEWYSE VANUIT DIE SKRIF DAT JESUS DIE DOOD OORWIN HET. 

DIE GESIGSDOEK VAN JESUS CHRISTUS 

Net voor Jesus Christus se inhegtenisneming en kruisdood, het Hy ’n baie 

interessante aanmerking teenoor sy dissipels gemaak. Dit staan aangeteken in 

Johannes 16: 16 – ,,’n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ’n 

klein tydjie, en julle sal My sien, omdat Ek na My Vader gaan.” Wat hieruit  

afgelei kan word is nl. dat Hy binnekort, nadat Hy dit vooraf bekend gemaak 

het, nie meer sigbaar sal wees nie. Dit sou egter net tydelik wees, waarna Hy 

weer in hul midde sou wees. Daarna gaan Hy hulle permanent verlaat. 

Dis presies wat daarna gebeur het. Nadat Hy in ’n grafkelder begrawe is, het 

Maria Magdalena die volgende oggend vroeg die graf besoek. Sy het toe ontdek 

dat die steen voor sy graf weggerol was, en dat Sy liggaam nie in die graf gelê 

het nie. Sy het dadelik gehardloop om vir die dissipels die nuus te kan meedeel. 

Sy het gereken dat sy liggaam gesteel was. Die eerste vir wie sy toe gevind het, 

was Petrus en Johannes. 

Toe hulle die nuus verneem het, het hulle hulle onmiddellik na die graf gehaas. 

Petrus het eerste in die graf geloer. Daarna het Johannes by die graf ingekyk, en 

iets baie interessant opgemerk. Lees gerus Johannes 20 vanaf verse 6 tot 9 as 

bevestiging. Dit was nl. dat die doek wat oor Jesus Christus se hoof was, het 

eenkant, afsonderlik, netjies opgevou gelê. Dit het ’n baie duidelike boodskap 

by Johannes tuisgebring. En dit is die volgende. In die tyd van Johannes was dit 

’n algemene gebruik dat mans met baarde ’n gesigdoek aan hul gordel gedra 

het. As hulle aan tafel eet, het die huisbediende gewoonlik eenkant in die 

agtergrond gestaan. As iemand aan die deur geklop het, het hy gegaan en dit 
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namens sy huisheer oopgemaak. As dit  iemand was wat sy huisheer persoonlik 

wou sien, het hy dit oorgedra. Dan het die huisheer sy baard afgevee, en sy 

gesigdoek opgevou, dit eenkant geplaas, en opgestaan om sy gas te sien. Die 

huishulp het dan nie die tafel ontruim nie, want die gesigdoek, wat opgevou 

was, was vir hom die teken dat sy heer gaan terug kom om verder te eet. As die 

huisheer klaar geëet het, sou hy met sy gesigdoek sy baard afvee, dit eenkant 

onopgevou op die tafel laat en opstaan. Dit dien as teken dat die huishulp die 

tafel kon skoon maak. 

Toe Johannes, een van Jesus Christus se dissipels, die kopdoek wat opgevou 

was, sien, het hy verseker aan die woorde van sy Meester gedink wat Hy net 

voor sy inhegtenisneming en kruisiging , aan hulle gesê het, nl. ,,’n Klein tydjie, 

en julle sal My nie sien nie; en weer ’n klein tydjie, en julle sal My sien, omdat 

Ek na my Vader gaan.”(Johannes 16:16).  Jesus Christus se gesigdoek wat 

opgevou was, was dus vir Johannes ’n bemoedigende teken dat Jesus opgestaan 

het uit die graf. Verder is dit ook ’n bevestiging dat Hy op grond van Johannes 

16:16 en 17 binnekort sy dissipels vir kort tydjie sou besoek, en daarna  na die 

hemel vertrek!  

Dit dien as bevestiging dat Jesus Christus die dood oorwin het. So ook die 

woorde in Kolossense 2: 14 & 15 – “en die skuldbrief teen ons, wat met sy 

insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis 

vas te nael, NADAT Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die 

openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.” 

Die volgende Skrifgedeeltes dien ook as bevestiging: 

PROFESIË OOR JESUS SE DOOD EN OPSTANDING 

 Psalm 16:10 – “want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie 

toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.” 
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Psalm 49: 16 – “Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, 

want Hy sal My opneem.”  

VERVULLING VAN PROFESIË VOLGENS DIE NUWE TESTAMENT 

Handelinge 2: 30, 31- 32 – “Omdat hy (Dawid) ’n profeet was en geweet het dat 

God vir hom met ’n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die 

vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit 

vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in 

die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie.” 

3. DIT WAT DIE EERSTE ADAM VANWEË DIE SONDEVAL 

VERLOOR HET, HET JESUS TERUG GEWEN. 

Dit is nl. die volgende: 

         2.1. ONDERWERP: 1KOR.15: 27 “Want Hy het alles aan Hom 

onderwerp…” 

         2.2. HEERS: KOL.2: 15 “nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en 

hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.”  

4. HY HET GEKOM OM SONDAARS TE RED: 

    MATT.18:11 –“Want die Seun van die mens het gekom om te                            

red wat verlore is.” 

     JOH.12: 47 – “…Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel                             

nie, maar om die wêreld te red.” 

     Wanneer ’n mens die geslagsregister van Jesus Christus in Matt. 1 lees, word 

die volgende name in sy geslagslyn gemeld. Dis werklik opvallend dat hulle 

genoem word, want dis name wat o.a. ’n slegte reputasie het. Die volgende dien 

as voorbeeld: 
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“…Juda was die vader van….by Tamar” (Matt.1:3). Wie was Tamar? Sy was 

Juda se skoondogter by wie hy ’n seun verwek het! 

“….Salmon die vader van Boas by Ragab!(Matt.1:5). Ragab was natuurlik die 

vrou met die slegte reputasie wat beskryf word in die Bybel as “Ragab die hoer” 

(Josua 2:1 & Josua 6: 17). 

“….Dawid die vader van Salomo by die vrou van                          Uria...” 

(Matt.1:6). Dit is natuurlik welbekend dat Dawid Uria se dood beplan het, om 

sodoende in ’n liefdesverhouding met sy vrou Batseba te staan. Uit hierdie 

verhouding is Salomo gebore.  

As ’n mens bogenoemde agtergronde van die betrokke individue in aanmerking 

neem, dan sal dit seker normaalweg ’n verleentheid wees om tydens ’n gesprek 

melding te maak van sulke persone in ’n mens se voorgeslag. Gewoonlik sal 

mense eerder praat oor die lede van hul voorgeslag wat dalk welbekend is, en 

wat hulle gedoen of bereik het. Jesus Christus het eerder goed gedink dat dit so 

aangeteken moet staan in sy geslagsregister, om sodoende te bevestig dat Hy 

Hom nie distansieer van iemand wat gesondig het nie! Hy het juis gekom om 

hulle te red en tot seën vir hulle te wees! 

    1Johannes 1: 9 – “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons 

die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 

    Kolossense 2: 13, 14 – “En julle, wat dood was deur die misdade en die 

onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat 

Hy julle AL die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy 

insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis 

vas te nael” 
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5. JESUS HET GEKOM  DAT DIE MENS WEDERGEBORE WORD: 

JOH.3: 6, 8 – “Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore 

is, is gees.” Vers 8: “Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy 

weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die 

Gees gebore is.” 

6. HY HET GEKOM DAT ONS KAN LEWE IN OORVLOED: 

    JOH.10: 10 – “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het 

gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” 

7. HY HET GEKOM DAT MENSE NIE NET GERED WORD NIE, 

MAAR DAT MENSE OOK GENEES WORD: 

Jesaja 53:5 –  “…. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” 

1 Petrus 2:24 – “…. Deur wie se wonde julle genees is.”  Grieks molops 

(μωλωψ Foneties uitgespreek as mõlõps): stripes; wonde. 

8. HY HET GEKOM OM AAN SY VOLGELINGE DIE VERMOË TE 

GEE, OM SOOS DIE EERSTE ADAM, TE ONDERWERP EN TE 

HEERS: 

LUK.9: 1 – “…en aan hulle mag en gesag gegee oor al die  duiwels en om 

siektes te genees.” 

1 JOH.5: 4 – “Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die 

oorwinning wat die wêreld oorwin het, nl. ons geloof.” 

1 JOH.4:4 – “Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in 

julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.”    
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9. HY HET GEKOM DAT ONS DEEL KAN HÊ IN DIE VRUG VAN DIE 

HEILIGE GEES!! 

Gal.5: 22 – “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedig-heid, 

selfbeheersing.”  

Die wêreld soek vandag vrede, liefde in geskenke, maar vind dit nie. Môre 

maak dit ruimte vir haat, liefdeloosheid ens.                   
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