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Wêreld van Môre
Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.

Persoonlik
Deur Roderick C. Meredith, Hoofredakteur

Is u moontlik mislei?

 het waarskynlik al die gesegde gehoor mense egter baie maklik vir die gek gehou of 

wat aan die sirkusmagnaat Phineas T. “ m i s l e i ”  w o r d  a a n g a a n d e  UBarnum toegeskryf word: “Daar word godsdiensaangeleenthede, aangesien hulle 

elke minuut 'n liggelowige gebore.” Amper almal aanvaar dat hulle weet wat reg is. Hulle bestee so 

van ons is ten minste 'n paar keer in ons lewens min tyd of deurdagte denke daaraan om te 

mislei. Na deeglike navorsing, blyk dit dat bewys – of te probeer bewys – wat hulle glo. 

Barnum se beroemde “gesegde” ook 'n Soos ons reeds telkemale tevore vir u gesê het, 

misleiding was wat deur een van sy mededingers du i  verske ie  godsd iens-opnames en 

uitgedink is. Ons word gewoonlik deur relatief meningspeilings almal daarop dat Amerikaners, 

onbenullighede mislei, dikwels as gevolg van Kanadese en Britte in werklikheid “Bybel-

ons eie nalatigheid. Dit sal egter baie ernstiger ongeletterd” is. Selfs die meeste kerkgangers 

wees as ons uitvind dat ons oor die hoofaspekte kan nie die vier Evangelies, die Tien Gebooie, of 

van die lewe mislei is. Die meeste van ons die meeste van die ander sleutelfeite en persone 

aanvaar byvoorbeeld net dat ons ouers se in die Bybel opnoem nie. Dit is duidelik dat die 

godsdiens “goed genoeg vir ons is.” meeste belydende Christene in ons Westerse 

Waarom? samelewing geen idee hoegenaamd het waarom 

As daar 'n werklike en persoonlike God is en as hulle werklik glo wat hulle glo nie. Hulle neem 

Hy 'n plan en doel met ons het, dan is dit oneindig gewoonlik net die geloof van hul ouers of vriende 

belangriker om daardie groot doel te vervul as aan. 

om planne te maak om meer geld te kan maak of Ek het ook opgemerk dat baie Amerikaners 

om “gelukkig” te wees in die paar kort jare van aanvaar dat die meeste mense op aarde 

ons lewens. Is dit by verre die belangrikste ding Christene is. Hulle dink selde aan die feit – 'n feit 

in u lewe – belangriker as enigiets anders – om te wat maklik bewys kan word deur byna enige 

begryp wat die ware verhouding tussen u en u ensiklopedie of wêreldkaart – dat die meeste 

Skepper is? Of aanvaar u maar net dat alles reg mense op hierdie aarde nie belydende Christene 

is? is, of ooit was nie. Die meeste Amerikaners 

’n Baie wyse man het eendag vir my gesê: aanvaar dat die “meerderheid altyd reg is.” Tog is 

“Moet niks net aanvaar nie!” Tog kan die meeste Christendom egter beslis 'n “minderheidsgeloof”! 
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Ek vra dus weer, waarom 

glo u wat u glo?

Is dit omdat u deur ywerige 

studie vir uself die bestaan van 

'n ware God bewys het? Het u 

ook tot u eie tevredenheid 

bewys dat die Bybel die 

geïnspireerde Woord van God 

is – die openbaring van ons 

Skepper om ons te help 

verstaan wat die ware doel van 

die lewe is en hoe om daardie 

doel te vervul?

Indien u dus glo dat die 

Bybel deur die Skepper 

geïnspireer is, bestudeer u die 

Bybel opreg om te verstaan wat 

dit werklik sê? Want sonder 

werklike Bybelstudie, kan u 'n 

“maklike teiken” vir Satan se 

misleidings wees! Soos Jesus 

Christus sê, “Die mens sal nie 

van brood alleen lewe nie, maar 

van elke woord van God” 

(Lukas 4:4).

Dink!

Hoe is dit moontlik om te 

“leef” volgens elke woord van 'n 

boek wat u nie deegl ik 

bestudeer het nie? Hoe maklik 

sal dit nie vir misleide of vals 

leraars wees om u te mislei oor 

wat die Bybel werklik sê nie? 

Aangesien die meeste van u 

wat hier lees, opreg glo dat die 

Bybel geïnspireer is, let op wat 

die apostel Paulus geïnspireer 

is om ons te vertel, “Lê jou 

daarop toe om jou beproef voor 

God te stel as 'n werker wat hom 

nie hoef te skaam nie, wat die 

woord van die waarheid reg 

sny” (2 Timotheus 2:15). 

Dus wil ek elkeen van u ten 

sterkste aanraai, vir u eie 

onthalwe, om tyd en denke 

daaraan te begin wy om die 
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Die Wêreld van Môre-tydskrif het geen 
intekenprys nie. Die gratis verspreiding van 
hierdie tweemaandelikse tydskrif word 
moontl ik gemaak deur t iendes en 
offergawes van lidmate van die Lewende 
Kerk van God, en van ander wat vrywillig 
m e d e w e r k e r s  g e w o r d  h e t  i n  d i e  
verkondiging van Christus se ware 
Evangelie aan alle nasies. Bydraes is 
welkom en word met dank erken.

Die Wêreld van Môre-tydskrif word in Suid-
Afrika vertaal, gedruk en uitgegee deur die 
Lewende Kerk van God.

© Lewende Kerk van God
Alle regte voorbehou

Alle Skrifverwysings is uit die Ou 
Vertaling (1933), tensy anders aangedui 
(NV, Nuwe Vertaling, 1983).
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’n Gedeelte van hierdie uitgawe van
die Wêreld van Môre het alreeds
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nie gedruk en versprei was nie het ons

besluit om dit wel vir al ons lesers
beskikbaar te stel deur dit onder

die bovermelde datum te publiseer.
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aar is deesdae werklik afgelope paar jaar getref het. slegs 'n opregte wêreldregering 

pyn en lyding regoor die Aan die anderkant van die ware vrede en stabiliteit na ons Daarde. Ongelukkig sal wê re ld  ra ak  di e do de li ke  planeet kan bring. Die mensdom 

dit oor die volgende paar jaar aardbewing en vloedgolf in se powere pogings in hierdie 

veel erger word. Soos hulle egter Suid-Asië steeds die lewens van verband het egter nog altyd 

sê: “Dit is altyd die donkerste net baie mense. Die volle omvang misluk, en sal voortaan steeds 

voor  dagbreek.” van September 2005 se misluk, want mense ken nie die 

E n ,  w a t  ' n  b e s l i s t e  verskriklike aardbewing in weg na wêre ldvrede en 

glorieryke “dagbreek” sal dit nie Pakistan, wat meer as 80 000 voorspoed nie. Vir diegene wat 

wees nie! lewens geëis het, is nog nie met werklik verstaan, behoort dit al 

Vandag lees en hoor ons sekerheid bepaal nie. hoe duideliker te word.

egter gedurig van honderde Nou waarsku “deskundiges” Soos sir Winston Churchill 

duisende mense wat stadigaan ook van 'n potensiële wêreldwye voor die Amerikaanse kongres 

sterf in die Soedan en ander dele pandemie van voëlgriep, wat gesê het: “Daar word 'n groot 

van die wêreld. Ons hoor van volgens party deskundiges die p lan  en  doel  h ie ronder  

tallose duisende vroue wat lewens van enigiets tussen 150 uitgewerk.” Ons kan bly wees 

mishandel, verkrag en totaal en  3 60  mi l joen  mense  daar is 'n werklike God wat die 

verneder word. Ons lees dikwels wêreldwyd kan eis! sake van mense en nasies lei – 

van hoe die polisie en ander Ons huidige samelewing is veel meer as wat selfs die 

owerhede net “anderpad kyk” in terminale moeilikheid! Na meeste godsdienstige mense 

met hierdie menslike tragedies. bykans  6  000  jaar  van  besef. Indien u vir uself kan 

Ons lees en hoor gereeld a a n g e t e k e n d e  m e n s l i k e  bewys dat die God van die Bybel 

van ongekende duisende in geskiedenis is ons samelewing werklik is en dat die Bybel Sy 

Afrika wat VIGS opdoen. Stede bes ig  om “onop losbare”  geïnspireerde Woord is, kan dit 

en dorpe word in geheel deur probleme teë te kom. Hierdie u lewe omkeer. U kan die doel in 

hierdie moderne plaag lamgelê probleme strek van weerrampe die verskriklike gebeure wat met 

– wat meestal versprei word tot verskriklike oorloë, klein en toenemende gereeldheid begin 

deur die losbandige seksuele groot, met barbaarse dade wat plaasvind en oor die volgende 

praktyke van dié wat besmet is. teen  ongekende du isende  dekade of twee al hoe erger sal 

In tu ss en  on de rv in d re us e mans, vroue en kinders gepleeg wo rd , be gi n verstaan en 

ge bi ed e va n on s pl an ee t word. Ons wêreld staar nou raaksien.

ernstige droogte . Dit sal klaarblyklik onoorkombare Die apos tel Petr us is 

binnekort begin om 'n uitwerking e k o l o g i e s e  s t e u r i n g s ,  geïnspireer om in sy laaste 

te hê op die gewasse en ekonomiese ontwrigting en sendbrief te skryf: “En ons het 

voedse lvoo rraad van  ba ie  verskriklike etniese struwelinge die profetiese woord wat baie 

nasies. Dan steier die Verenigde in die gesig. vas is, waarop julle tog moet ag 

State ook nog as gevolg van die gee soos op 'n lamp wat in 'n 

vernietigende Orkaan Katrina – Wat is die OPLOSSING? donker plek skyn, totdat die dag 

net een van verskeie dodelike Baie vooraanstaande leiers aanbreek en die môrester 

orkane wat die VSA in die en politici het vir jare besef dat opgaan in julle harte; terwyl julle 
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Daar kom ’n nuwe wêreld!
Deur Roderick C. Meredith

Lê daar ’n  “beter wêreld” voor? Kan u die glorieryke toekoms wat voorlê, visualiseer?



4

veral dít moet weet, dat geen die eerskomende wonderlike julle al die dae tot aan die 

profesie van die Skrif 'n saak toekoms onder Christus se voleinding van die wêreld. 

van eie uitlegging is nie; want heerskappy! Amen” (Mattheus 28:19-20).  

geen profesie is ooit deur die wil Dit word dikwels in Jesus se K l i n k  d i t  a s o f  J e s u s  

van 'n mens voortgebring nie, gelykenisse beskryf. In een so ’n “weggedoen” het met al die 

maar, deur die Heilige Gees gelykenis, beskryf Christus hoe leringe wat Hy aan Sy dissipels 

gedrywe, het die heilige mense Hy hemel toe sou gaan om 'n gegee het oor die komende 

van God gespreek” (2 Petrus koninkryk te ontvang en dan sou regering van God?

1:19-21). Die grote God wat ons terugkeer. Toe sê Jesus aan die Na Sy opstanding, vra die 

lewe gee, het ons nie gelaat eerste “dienskneg” wat sy geld dissipels vir Jesus: “Here, gaan 

sonder 'n “getuienis” van Sy vertienvoudig het: “Mooi so, U in hierdie tyd die koninkryk vir 

d o e l  e n  v a n  w a a r o m  goeie dienskneg; omdat jy in die Israel weer oprig?” (Handelinge 

wêreldgebeure plaasvind soos minste getrou gewees het, moet 1:6). Hier was Jesus se gulde 

tans die geval is nie. Regdeur jy gesag hê oor tien stede” geleentheid om hulle in te lig dat 

die Bybel is daar honderde (Lukas 19:17). Dit wys dat al Sy leringe oor 'n komende 

spesifieke profesieë wat onthul Christus se getroue diensknegte regering bloot geestelik was en 

wat voorlê – veral in die tyd wat heerskappy sal ontvang oor nie letterlik opgeneem moet 

God die “tyd van die einde” stede op hierdie aarde. Later sê word nie! 

noem. Jesus aan Sy Apostels: “En dit is Pleks daarvan,  an twoord  

Trouens, hoewel die meeste julle wat altyddeur by My gebly Jesus hulle: “Dit kom julle nie toe 

mense ba ie  ve rward raak  het in my versoekinge. En Ek om die tye of geleenthede te 

h i e r o o r,  g a a n  d i e  w a r e  beskik vir julle 'n koninkryk soos weet wat die Vader deur sy eie 

“evangelie” van Jesus Christus my Vader dit vir My beskik het, mag bepaal het nie; maar julle 

nie net oor die persoon van sodat julle kan eet en drink aan sal krag ontvang wanneer die 

Christus nie, maar oor God se my tafel in my koninkryk en op Heilige Gees oor julle kom, en 

leefwyse en oor voorbereiding trone sit om die twaalf stamme julle sal my getuies wees in 

vir die komende Koninkryk van van Israel te oordeel” (Lukas Jerusalem sowel as in die hele 

God, wat binnekort openbaar sal 22:28-30). Judéa en Samaría en tot aan die 

word as 'n ware wêreldregering K a n  d i t  a l l e s  w e g  u i te rs te  van  d ie  aa rde ”  

wat op hierdie aarde gevestig “vergeestelik” word? Dit is wat (Handelinge 1:7-8). Jesus wou 

gaan word! d ie  meeste sogenaamde nie Sy Apostels ontmoedig deur 

Ons lees in Markus 1:14-15: “Christenleraars” doen – en die vir hulle te sê dit sou nog 2 000 

“En nadat Johannes oorgelewer meeste kerkgangers laat hulle jaar wees voordat Sy aardse 

was, het Jesus in Galiléa gekom dit klaarblyklik “welgeval” om die koninkryk opgerig sou word nie, 

en die evangelie van die talle verse, wat ons dikwels in maar Hy het hulle beslis nie 

koninkryk van God verkondig en baie direkte taal van Christus se ontneem van die gedagte dat 

gesê: Die tyd is vervul en die duidelike bedoeling vertel, te daar 'n werklike koninkryk hier 

koninkryk van God het naby vergeet of daarmee “weg te op aarde sal wees nie!

gekom; bekeer julle en glo die doen”! Heel aan die einde van Christus sê inderdaad vir  

e v a n g e l i e . ”  D i e  w o o r d  Sy lewe, vertel Jesus Sy ware Christene: “En aan hom 

“koninkryk” beteken beslis volgelinge: “Gaan dan heen, wat oorwin en my werke tot die 

regering – hoewel hierdie deel maak dissipels van al die nasies, einde toe bewaar, sal Ek mag 
van die omskrywing dikwels en doop hulle in die Naam van oor die nasies gee, en hy sal 
agterweë gelaat word. Tog sien die Vader en die Seun en die hulle regeer met 'n ysterstaf; 
ons regdeur die Bybel dat dit Heilige Gees; en leer hulle om soos erdegoed word hulle 
presies is wat aangedui word alles te onderhou wat Ek julle verbrysel, net soos Ek ook van 
deur die “Koninkryk van God” – beveel het. En kyk, Ek is met m y  V a d e r  o n t v a n g  h e t ”  
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(Openbaring 2:26-27). Merk ook Woord gegee het? volke sal heengaan en sê: Kom 

Hoe sal dit wees? laat ons optrek na die berg van op: “En die sewende engel het 

Die een profesie na die ander die HERE, na die huis van die geblaas, en daar was groot 

beskryf die ware Jesus van die God van Jakob, dat Hy ons sy stemme in die hemel wat sê: Die 

Bybel as 'n komende Koning wat weë kan leer en ons in sy paaie koninkryke van die wêreld het 
'n wêreldregering gaan vestig. kan wandel. Want uit Sion sal die die eiendom van onse Here 
Hoewel dit oor die algemeen wet uitgaan en die woord van die geword en van sy Christus, en 
weg “vergeestelik” word deur die HERE uit Jerusalem. En Hy sal Hy sal as Koning heers tot in alle 
m e e s t e  a l g e m e n e  oordeel tussen die nasies en ewigheid” (Openbaring 11:15). 
godsdienstiges, is dit in der regspreek oor baie volke; en Aangesien Christus oor die 
waarheid die fokus van die hulle sal van hul swaarde pikke “koninkryke van die wêreld” sal 
meeste Bybelprofesieë. Jesaja sm ee  en  va n h ul  sp ie se  regeer, hoe kan ons dit weg 
sê vir ons: “Want 'n Kind is vir snoeimesse; nie meer sal nasie “vergeestelik” en sê dat ons 
ons gebore, 'n Seun is aan ons teen nasie die swaard ophef nie, “hemel toe sal sweef” met niks 
gegee; en die heerskappy is op en hulle sal nie meer leer om om te doen nie?
sy skouer, en Hy word genoem: oorlog te voer nie (Jesaja 2:2-4).Dit is eerder soos Jesus vir Sy 
Wonderbaar, Raadsman, Sterke Let daarop dat geprofeteer is getroue diensknegte vertel: 

dat die komende Messias sal God, Ewige Vader, Vredevors –  “Salig en heilig is hy wat deel het 
kom om die mense “Sy weë” te tot vermeerdering van die aan die eerste opstanding; oor 
“leer”. Regdeur die Bybel toon heerskappy en tot vrede hulle het die tweede dood geen 
God aan ons dat Sy ware sonder einde, op die troon van 

mag nie, maar hulle sal priesters 
heiliges nou opgelei word om Dawid en oor sy koninkryk, om 

van God en van Christus wees 
konings en priesters te wees in dit te bevestig en dit te versterk 

en sal saam met Hom as 
die komende Koninkryk van deur reg en deur geregtigheid, 

konings regeer duisend jaar 
Jesus Christus (Openbaring van nou af tot in ewigheid. Die 

lank” (Openbaring 20:6). 
1:6). Regdeur die Ou Testament ywer van die HERE van die 

Hierdie is net 'n paar van die 
w o r d  G o d  s e  p r i e s t e r s  leërskare sal dit doen” (Jesaja 

talle verse regdeur u Bybel wat 
uitgebeeld as “leermeesters”, 9:5-6). Indien u u Bybel 

duidelik aandui dat 'n letterlike 
asook diegene wat die offers noukeurig lees, sal u merk dat 

regering, onder Christus, op 
gebring het. Die hoofdoel God inderdaad “regering” 

hierdie aarde opgerig gaan word 
waarop ons nou moet fokus, bedoel wanneer Hy praat van 'n 

en dat Sy regering ware vrede, 
indien ons beplan om in Christus komende “Koninkryk”. Die 

voo rspoed  en  b l ywende  se koninkryk te wees, is om Sy m e e s t e  B y b e l g e l e e r d e s  
vreugde sal bring wat alles weë te leer, wetend dat ons die verstaan dit, maar blykbaar dink 
oortref wat ons wêreld nog ooit “priesters” moet word – die d i e  m e e s t e  “ a l g e m e n e ”  
ondervind het. leermeesters – in die Wêreld gelowiges baie min daarvan. 

Dit is die ware antwoord op van Môre! Let op wat die apostel In  Jesa ja  beskry f  God 
die oorweldigende probleme wat Paulus geïnspireer was om ons spesifiek eindtydgebeure wat 
'n deurmekaar mensdom, wat in die Nuwe Testament te vertel: binnekort sal plaasvind –  
deur 'n baie werklike Satan die “Weet julle nie dat die heiliges waarskynl ik gedurende u 
duiwel mislei is, in die gesig die wêreld sal oordeel nie? En leeftyd in die volgende 10 tot 25 
staar! Kan ons glo wat God se as die wêreld deur jul le jaar: “En aan die einde van die 
Woord baie duidelik sê? Kan ons geoordeel word, is julle dan dae sal die berg van die huis van 
besiel en bemoedig word deur onbevoeg vir die geringste die HERE vasstaan op die top 
die geweldige openbaring wat regsake? Weet julle nie dat ons van die berge en verhewe wees 
ons Skepper duidel ik en engele sal oordeel nie, hoeveel bo die heuwels, en al die nasies 
herhaaldelik in Sy geïnspireerde te meer die alledaagse dinge?” sal daarheen toestroom. En baie 
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(1 Korintiërs 6:2-3). gegrond en brei dit in detail uit. word in die opstandige nasies, 

Is u nou, persoonlik, besig om Op hierdie wyse, soos ons sal wêreldvrede versprei soos 

te leer om God se weë te gesien het, sal die “wet” uit nog nooit tevore in die mens se 

“onderrig” en om behoorlik Jerusalem uitgaan – wat Jesus geskiedenis nie! Geen oorlog 

“regspraak” te lewer onder Ch ri st us  se  wêreldhoof- meer nie !  Geen enorme  

tallose mense ingevolge God se kwartier in  di e k om en de  regeringsbelastings om reuse 

wette? Wees asseblief eerlik regering sal wees! militêre- en polisiemagte te 

met uself en dink daaroor na! Die profeet Miga herhaal ondersteun nie, want mense sal 

Watter soort “Christenskap” wesenlik hierdie punt: “En aan mekaar nie meer beroof, verkrag 

beoefen u? die einde van die dae sal die en vermoor nie! Onder Sy 

Soos ons gesien het, sal Jesus berg van die huis van die HERE regering, na die lyding wat 

Christus die komende Koning vasstaan op die top van die gedurende die komende Groot 

wees oor 'n letterlike regering berge en verhewe wees bo die Verdrukking ervaar sal word, sal 

wat op hierdie aarde opgerig sal heuwels, en die vo lke sal  G o d  v i r  S y  m e n s e  

word. Soos hierbo genoem, sal daarheen toestroom. En baie “leermeesters” gee wat hulle 

die Twaalf Apostels ook onder nasies sal heengaan en sê: persoonlik sal help en leiding 

Hom regspraak lewer of regeer Kom, laat ons optrek na die berg gee in Sy weë: “Die HERE gee 

oor die twaalf stamme van van die HERE en na die huis van julle wel brood van benoudheid 

Israel. Direk onder Christus, as die God van Jakob, dat Hy ons in en water van bedruktheid, maar 

toesighouer oor die Twaal f sy weë kan leer en ons in sy jou leraars sal hulle nie langer 

Apostels, sal koning Dawid van paaie kan wandel. Want uit Sion verberg nie – maar jou oë sal jou 

Israel wees, die “geliefde” sal die wet uitgaan en die woord leraars sien; en jou ore sal 'n 

dienskneg van God wat in sy ou van die HERE uit Jerusalem. En woord agter jou hoor wat sê: Dit 

posisie as koning oor die ganse Hy sal oordeel tussen baie volke is die weg, wandel daarop! 

twaalf stamme van Israel herstel en regspreek vir magtige nasies wanneer julle regs of wanneer 

sal word: “En my kneg Dawid sal tot in die verte; en hulle sal van julle links wil gaan” (Jesaja 

koning oor hulle wees, en hulle hul swaarde pikke smee en van 30:20-21).

sal almal een herder hê; en hulle hul spiese snoeimesse; nie Sal u onder hierdie goddelike 

leermeesters – 'n herrese sal in my verordeninge wandel meer sal nasie teen nasie die 

“heilige” – in die komende en my insettinge onderhou en swaard ophef nie, en hulle sal 

Godgesin wees, wat Jesus daarna handel” (Esegiël 37:24). nie meer leer om oorlog te voer 
Christus help om hierdie wêreld Let ook daarop dat die volk nie” (Miga 4:1-3).
te regeer en vrede en vreugde onder Christus en Dawid se 
te bring?leiding in God se verordeninge 'n LEEFWYSE

Die seëninge van Christus se sal wandel en Sy “insettinge” sal So sal 'n ganse leefwyse in die 
komende regering word in onderhou. Is u vertroud met God Wêreld van Môre onderrig en 
besonderhede in Jesaja 11 se insettinge? Dit onthul die beoefen word. Dit sal beslis 
bespreek: “Maar daar sal 'n “leefwyse” wat die heiliges binne gegrond wees op die Tien 
takkie uitspruit uit die stomp van 'n paar jaar aan die ganse wêreld Ge bo oi e – God se groot 
Ísai, en 'n loot uit sy wortels sal sal leer. Hierdie “insettinge”, geestelike Wet. Nasies sal nie 
vrugte dra; en op Hom sal die soos deur  Christus en die meer teen mekaar veg nie, want 
Gees van die HERE rus, die Apostels in die Nuwe Testament mense sal nie meer “leer” om 
Gees van wysheid en verstand, uitgebrei is, sal die basiese oorlog te voer nie – nie eens die 
die Gees van raad en sterkte, die wette van die regering van God gesindheid om mekaar skade te 
Gees van kennis en van die wees wat onder Jesus Christus berokken of te vermoor nie.
vrees van die Here... Maar aan daargestel gaan word. Dit is Uiteindelik, namate Christus 
die armes sal Hy in geregtigheid almal op die Tien Gebooie se Koninkryk ten volle bekragtig 
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Paasfees: Klou u vas aan ’n legende?
 Deur William Bowmer

WvM

Wat beteken Paasfees vir u? Is dit 'n tyd om (vers 39)!

helderkleurige eiers en heerlike sjokolade te eet? Is Paasfees in die Bybel? Weens 'n vertaalfout 

Is dit 'n geleentheid om 'n nuwe Paashaas- in die Ou en Nuwe Vertalings, dink baie 

uitrusting vir die kinders se vermaak aan te skaf? Afrikaanssprekendes verkeerdelik dat die Bybel 

Of is dit 'n dag wanneer Christene die dood en na Paasfees verwys. In Handelinge 12:4, onder 

opstanding van hul Verlosser, Jesus Christus, andere, vertaal die Ou en Nuwe Vertaling die 

moet herdenk? Griekse woord pascha (wat na die Pasga verwys) 

Indien u “nie een van bogenoemde nie” as “paasfees”. Bykans alle erkende Engelse 

geantwoord het, is u op die regte spoor. vertalings gee die woord egter korrek weer as 

Party Paastradisies, soos om sjokoladehasies “Passover [Pasga]” – die Bybelse viering wat 

te eet en die paaseiers weg te steek, is betreklik Jesus en Sy volgelinge onderhou het. Dit is 

nuwe gebruike. Het u egter geweet dat “Paasfees” interessant dat die woord wat in Engels “Easter” 

reeds vir baie jare bestaan het voordat dit 'n vertaal word, in Afrikaans en ander moderne tale 

“Christelike” fees geword het? Het u ook geweet (bv. Pascua in Spaans, Pâques in Frans) hul 

dat Jesus en Sy Apostels 'n ander dag ter oorsprong in die Griekse woord vir Pasga het.

nagedagtenis aan Sy offer herdenk het? In Engels en Duits is die moderne Pasga-

Jesus se laaste nag saam met Sy dissipels was vervanger vernoem na 'n voor-Christelike godin. 

'n Pasgaviering, wat Hy vir hulle gesê het om elke Die Middeleeuse Engelse geskiedkundige, Bede, 

jaar te herhaal “totdat Hy [Christus] kom” (1 het die naam “Easter” nagespoor na 'n lentefees 

Korintiërs 11:26). Polykarp, biskop van Smirna, het wat gehou is ter ere van die godin, Eostre, ter 

tydens die middel van die tweede eeu getuig dat viering van die natuur se herrese vrugbaarheid, 

die apostel Johannes hom geleer het om Christus deur gebruik te maak van hasies en eiers – 

se offer te herdenk deur die jaarlikse Pasgadiens. algemene Paasfeessimbole in Engels- en 

In die volgende geslag na Johannes se dood, het Duitssprekende lande. 

party mense egter begin om hierdie gebruik van “Maar kan ons nie God eer deur heidense 

die Apostels teë te staan. Namate al hoe meer feeste te “verchristelik” nie?” mag party mense vra. 

leiers regdeur die Romeinse Ryk dit gerieflik Nee!  Die profee t Je remia gee God se  

gevind het om “Christenskap” te bely, het hulle dit waarskuwing aan Sy mense: “Moenie die 

al hoe meer wenslik gevind om hul “Christenskap” gewoontes van die heidennasies aanleer nie” 

te reinig van sy ware Pasga-nalatenskap en (Jeremia 10:2, NV). Om afstand te doen van die 

uiteindelik met 'n Paas-sondagviering te vervang. Pasga wat God ingestel het en dit te vervang met 'n 

Paassondag het toegeneem in gewildheid, mensgemaakte vakansiedag, verwerp nie net die 

deels weens die verkeerde idee dat Jesus op teken van Christus se Messiasskap nie; dit bring 

Sondag uit die dood opgestaan het. Trouens, ongehoorsaamheid aan God mee! As u meer wil 

noukeurige Bybelstudie toon dat Hy op Saterdag, weet oor die Heilige Dae wat God vir Sy mense 

naby sononder, opgestaan het, presies drie dae en ingestel het , skryf assebl ief  vir  u gratis 

drie nagte nadat Hy gesterf het en begrawe is, net eksemplaar van ons insiggewende boekie, Die 

soos Hy beloof het (Mattheus 12:40). Jesus het op Heilige Dae: God se Meesterplan.

'n Woensdagmiddag gesterf, net voor 'n “jaarlikse Ware Christene moet doen wat Christus beveel 

Sabbat” – die eerste dag van die Fees van het, deur Sy offer elke jaar met die Pasga te 

Ongesuurde Brode – en het na 72 uur in die graf herdenk en nie vol te hou met die mite van 'n 

opgestaan, net voor die einde van die weeklikse “Christelike” Paasfees nie. Na sononder, op 18 

Sabbat. Die verkeerde idee dat Jesus Vrydag April hierdie jaar, sal ware Christene Christus se 

gesterf en Sondag opgestaan het, maak trouens offer herdenk soos God bestem het. Wat sal u 

die einste teken van Sy Messiasskap ongeldig doen?



8

Wêreld van Môre                                                                                                        Maart - April 2008

–Een van die groots te die mense [is] bestem ...  om koms van Christus  Sy 

raaisels van die lewe is, wat een maal te sterwe en daarna Wederkoms. Ons lees: “Want 

gaan gebeur met 'n persoon die oordeel” (Hebreërs 9:27). die Here self sal van die hemel 

nadat hy gesterf het. Gaan 'n Gereelde lesers van ons die neerdaal met 'n geroep, met 

persoon se siel onmiddellik Wêreld van Môre-tydskrif weet die stem van 'n aartsengel en 

hemel o f hel  toe na sy dat daar 'n ontsaglike groot met geklank van die basuin van 

afsterwe? Wat sê die Bybel doel is met elke indiwidu se God; en die wat in Christus 
 omtrent lewe na die dood? lewe en 'n ontsagwekkende gesterf het, sal eerste opstaan.

Een van die groots te toekoms wat voorlê, maar wat Daarna sal ons wat in die lewe 

beproewings in die lewe is om presies sê die Bybel oor oorbly, saam met hulle in wolke 

die dood van 'n geliefde te Christene wat sterf? Gaan weggevoer word die Here 

verwerk, veral wanneer die hulle onmiddellik hemel toe tegemoet in die lug; en so sal 
 verlies skielik en onverwags is. hulle by hul afsterwe? ons altyd by die Here wees.

Ons ervaar droefheid en treur Hemel of slaap? Bemoedig mekaar dan met 

oor so 'n tragedie. Ons familie Die apostel Paulus wou hê h i e r d i e  w o o r d e ”  

en vriende is baie kosbaar vir dat sy lesers die waarheid (1Thessalonicense 4:16-18).

ons. Die verlies is vir ons pynlik, moes weet aangaande die L e t  o p  d a t  h i e r d i e  

of  di e d oo d o p ' n j on g opstanding. “Maar, broeders, opstanding plaasvind met die 

ouderdom toeslaan, of eers ek wil nie hê dat julle onkundig Wederkoms van Christus “met 

aan die einde van 'n lang lewe. moet wees met betrekking tot geklank van die basuin van 

En ons wonder, “Sal ons hulle die ontslapenes nie, sodat julle God”. Dit is die laaste basuin, 

ooit weer sien?” Wanneer ons nie treur soos die ander wat die sewende basuin soos dit in 
 

na die einde van lewe kyk, vra geen hoop het nie.Want as ons die boek Openbaring beskryf 

ons, “Is daar enige hoop vir die glo dat Jesus gesterwe en word. Die Skrif openbaar dat 

toekoms?” opgestaan het, dan sal God dié wat in Christus gesterf het 

Ja daar is hoop vir die ook só die wat in Jesus dan  sa l  opstaan.  Ware 

toekoms! Daar is hoop vir u ontslaap het, saam met Hom Christene wat gesterf het sal 

af gestorwe  seun , dogter,  bring. Want dit sê ons vir julle nie opgewek word voor 

eggenoot, vrou, familielid of deur die woord van die Here, Christus se Wederkoms nie! 

vriend. Hoe weet ons dat daar dat ons wat in die lewe oorbly Diegene van ons wat in die 

hoop is? Omdat God die tot by die wederkoms van die lewe is met Christus se 

Almagtige, die Skepper van H e r e ,  d i e  o n t s l a p e n e s  Wederkoms, sal saam met dié 

lewe, in u Bybel die antwoorde hoegenaamd nie sal vóór wees wat reeds lank dood was, 

op die raaisels van die lewe nie” (1 Thessalonicense 4:13- herlewe om die beloofde gawe 

openbaar. 15). van ewige lewe te ontvang! 

As fisiese mense met 'n Die apostel Paulus verwys Dáárdie opstanding is die hoop 

fisiochemiese lewe sal ons na die dood as 'n slaap. Hy waarna alle opregte Christene 

almal sterf. Maar, nadat ons beskryf nie die dooies as aktief uitsien.

gesterf het, sal ons weer lewe? of lewend in die hemel nie. Terwyl Paulus by een 

Die Bybel vertel ons reguit: “ ... Hulle slaap of is dood tot die geleentheid deur die Joodse 

Deur Richard F. Ames

Is daar lewe na die dood?
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  Vervolg op bladsy 14

Sanhedrin ondervra was, het Thessalonicense 4:14). Slaap van die oorledene, sê vir Hom: 

hy van die opstanding gepraat. word hier as beeldspraak vir 'Here, hy ruik al, want hy is al 
 Hy het 'n vergadering van die dood gebruik. vier dae dood'. Jesus sê vir 

b e i d e  F a r i s e ë r s  e n  haar: 'Het Ek nie vir jou gesê, 

Sadduseërs toegespreek: “En D i e  v o o r b e e l d  v a n  as jy glo, sal jy die heerlikheid 

omdat Paulus geweet het dat Lasarus van God sien nie?'” (Johannes 

die een deel uit Sadduseërs en J e s u s  h e t  s e l f  d i e  11:39-40).

die ander ui t  Far iseërs beeldspraak van slaap gebruik. Jesus, die Seun van God, 

bestaan, het hy in die Raad Maria en Martha van die dorp was op die punt om die krag 

uitgeroep: 'Broeders, ek is 'n Betanië, se broer Lasarus was v a n  d i e  o ps ta n d i n g  t e  

Fariseër, die seun van 'n siek en het gesterf voordat demonstreer. In hierdie geval 

Fariseër. Oor die hoop en die Jesus daar opgedaag het. was dit 'n opstanding tot fisiese 

opstanding van die dode staan Jesus het aan Sy dissipels lewe en nie die opstanding tot 

ek voor die gereg'” (Handelinge gesê: “ ... 'Lasarus, ons vriend, glorie en onsterflikheid nie. 

23:6). slaap; maar Ek gaan om hom Jesus het aan Martha gesê, 
  

Het Paulus gesê dat hy wakker te maak'. Sy dissipels '“Jou broer sal opstaan'.Martha 

hemel toe sou gaan na sy sê toe: 'Here, as hy slaap, sal antwoord Hom: 'Ek weet dat hy 
 dood? Volstrek nie! Paulus het hy gesond word'. Maar Jesus sal opstaan in die opstanding in 

uitgesien na die opstanding uit het gespreek van sy dood, die laaste dag'” (Johannes 

die dood met Christus se terwyl hulle gedink het dat Hy 11:23-24).

Wederkoms!  In die boek  van die rus van die slaap Martha was bewus van die 
 –Filippense praat die apostel spreek. En toe sê Jesus vir o p s t a n d i n g   d i e s e l f d e  

Paulus van sy geloof ín hulle ronduit: 'Lasarus is dood'” opstanding waarvan die 

C h r i s t u s  e n  s y  (Johannes 11:11-14). apostel Paulus later sou skryf. 

toekomsverwagting van die Lasarus het weens 'n siekte “Jesus sê vir haar: 'Ek is die 

opstanding. “ ... sodat ek Hom gesterf. Het hy hemel toe opstanding en die lewe; wie in 

kan ken en die krag van Sy gegaan die oomblik toe hy My glo, sal lewe al het hy ook 
 o p s t a n d i n g  e n  d i e  gesterf het? Indien hy het, sou gesterwe; en elkeen wat lewe 

gemeenskap aan Sy lyde Jesus vir Lasarus moes beveel en in My glo, sal nooit sterwe tot 

terwyl ek aan Sy dood om sy nuwe geestelike glorie in ewigheid nie'” (Johannes 
 

gelykvormig word, of ek prys te gee en terug te keer na 11:25-26). Let op dat Jesus sê, 

miskien die opstanding uit die 'n doodgewone fisiese lewe. “wie in My glo, sal lewe al het hy 

dode kan bereik” (Filippense Dit maak geen sin nie! Lasarus ook gesterwe”. Nadat die groot 

3:10-11). het nie hemel toe gegaan nie. opstanding plaasgevind het, 

So skokkend as wat dit mag Hy het ook nie na die mistieke sal die verheerlikte, opgewekte 

voorkom, leer die Bybel dat ewigbrandende hel gegaan heiliges nooit weer sterf nie! Dit 

wanneer ons sterf, ons dood nie. Lasarus was dood. Jesus is die belofte van ewige lewe! 

bly tot en met die opstanding. het so gesê. Maar, dit vereis geloof in die 
–Die apostel Paulus praat nooit Lasarus was vier dae in die Verlosser van die wêreld  die 

van die dooies asof hulle graf, hy was in 'n grafkelder Een wat “die opstanding en die 
lewendig is in die hemel of in geplaas, met 'n groot steen wat lewe” is.
die hel nie! Hy verwys na die ingang bedek het. Ons Nadat die steen verwyder is 
gestorwe Christene as diegene lees: “Jesus sê: 'Neem die van d ie  ingang na d ie  
wat in Jesus ontslaap het (1 steen weg'. Martha, die suster grafkelder, het Jesus die dooie 
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at  is  d ie  ware  lande om die wêreld verag en In die VSA, word pro-lewe 

betekenis van die aktiviste gemotiveer deur die verbied. Tog was aborsie in die Waborsiegeskil? o m v a n g  v a n  d i e  laaste helfte van die 20ste eeu 

Die onderwerp van aborsie aborsieprobleem, tog is die nie net aanvaar nie – dit was 
het die afgelope 40 jaar op die wê re ld wy e pr ob le em  se lf s aangegryp! Met die kleiner 
wêre ldtoneel  losgebars en groter. Sedert die Amerikaanse i n v l o e d  v a n  J u d e o -
internasionale geskille ontlok – H o o g g e r e g s h o f  a b o r s i e  Chr i s tenwaardes  en  d ie  
mense gepolariseer, lande gewettig het met die Roe vs. gevolglike verwerping van 
verdeel en kerke teen state in Wade uitspraak in 1973, is Bybelse moraliteit, het baie 
opstand laat kom. Ywerige ongeveer 1,5 miljoen aborsies mense hulle tot bandelose 
ondersteuners van aborsie, wie jaarliks gedoen – wat beteken seksuele gedrag gewend en 
hulself “pro-keuse” noem, dat meer as 40 miljoen jong “voortplantingsregte” het die 
debatteer en hou opmarse met lewens verwoes is! Meer as 6 saamtrekkreet geword namate 
passie en ywer, in opposisie tot miljoen babas is in Brittanje om 

vroue van hul tradisionele 
ewe ywerige teenstanders van die lewe gebring sedert aborsie 

geslagsrol afstand gedoen het 
aborsie, naamlik “pro-lewe.” in 1967 daar gewettig is. In die 

en seksueel losbandige mans 
Konfron-tasies tussen hierdie gewese  Sow je t -Un ie  en  

plesier gesoek het sonder enige 
twee sienings is dikwels Oosblok-lande, word die meeste 

a g t i n g  v i r  d i e  g e v o l g e .  
emosioneel en bitter, soms selfs swangerskappe deur aborsie 

Terselfdertyd, te midde van 
gewelddadig of  nood lo tt ig ! beëindig. In China, waar aborsie 

v r e s e  v i r  w ê r e l d w y e  
St rydlyne is getrek. Een in 1957 gewettig is, het meer as 

oorbevolking, het regerings 
waarnemer maak die opmerking 100 miljoen aborsies gedurende 

aborsie begin subsidieer en dit 
da t “ mi n s tr yd pu nt e d ie  die afgelope vier dekades 

soms selfs – soos in China – as 
hedendaagse samelewing plaasgevind. In 1979 het China 

'n metode van “geboorte-deegliker laat verbrokkel het” 'n “een kind” beleid aanvaar wat 
beperking” vereis. (The Ethics of Abortion, Baird & die meeste ouers se kanse om 'n 

Die Verenigde State is meer Rosenbaum, bl. 7). tweede kind te hê, erg beperk 
as die meeste ander lande Om hierdie emosiebelaaide het. Met die ontwikkeling van 
verdeeld oor die kwessie twispunt te verstaan, is dit nuttig sonar- tegnologie (waardeur 
rondom aborsie, aangesien talle om te weet waarom aborsie in ouers kan uitvind wat die geslag 
mense nog d ie  Bybe lse  ons tyd as so 'n omstrede van 'n kind in die baarmoeder is) 
standaarde van moraliteit onderwerp aan die lig gekom het die verskynsel van “geslag-
respekteer. In Europa ontketen het , en  om te besef  wat  selektiewe” aborsies gekom, 

a b o r s i e  ' n  b a i e  m i n d e r  uiteindelik op die spel is. Selfs waar gesinne wat beperk is tot 

lewendige debat aangesien nog belangriker is die vraag: een kind, hul ongebore dogter 

slegs sowat 10 persent van die sal doodmaak sodat hulle 'n “Waarheen lei die aanvaarding 

van aborsie ons samelewing?” b e v o l k i n g  o p  g e r e e l d e  seun kan hê. Dit is dus nie 

verrassend dat waarnemers sê Waarom het aborsie vandag grondslag kerkdienste bywoon, 

dat die huidige geslag jong in baie lande van die wêreld 'n in vergelyking met byna die 
stedelike Chinese uit merkbaar omstrede onderwerp geword? helfte van mense in die VSA.
meer mans as vroue bestaan Aborsie is vir eeue lank in baie ’n Wêreldwye aangeleentheid

Deur Douglas S. Winnail

ABORSIE: ’n Hedendaagse Groot Slagting?
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nie! onder Stalin, in China onder Mao Dit blyk dat hulle kan glimlag en 

In baie lande – veral in Afrika Zedong en in Kambodja onder duimsuig en selfs op klanke kan 

en Latyns-Amerika – word Pol Pot by verre – tog is min reageer! Dit is 'n mensie in die 

aborsies alledaags onder sulke mense deesdae geskok  of kleine. Net omdat dit in die vroeë 

onve i l ige  omstand ighede woedend! D iegene wat hul  weke van ontw ikke ling  nie 

gedoen dat die moeder 'n stemme verhef teen aborsie, menslik voorkom nie, maak nie 

ernstige risiko van komplikasies word trouens algemeen beskryf daarvan 'n  “sub -mensl ike”  

en lyding, of selfs die dood a s  a g t e r l i k  e n  r e g s e  skepping nie! 

trotseer. godsdiensdwepers. P r o - a b o r s i o n i s t e  h o u  

Na raming word wêreldwyd daarvan om die twispunt oor 

tussen 40 en 50 miljoen aborsies Vertroebel deur argumente wanneer  lewe beg in ,  te  

jaarliks uitgevoer (sien The Hoe het ons die punt bereik vertroebel. Hulle redeneer dat 

Abortion Debate, Kulczycki, bl. waar moderne, geleerde mense lewe nie begin a lvorens 

5). Dit beteken dat om en by een – met 'n erfenis van Christelike beweging gevoel word nie, of die 

uit elke vier swangerskappe waardes wat aborsie as onwettig eerste asem ingetrek word nie, 

beëindig word deur geïndu- en immoreel beskou – nou o f  to tda t  d ie  fe tus  se l f  

seerde aborsie – vergiftig, aanvaar en selfs aandring lewensvatbaar is nie, om te 

versnipper of uitgesuig en van daarop, dat aborsie erken word regverdig  dat  aborsie voor 

ontslae geraak word! as 'n wettige reg? Die antwoord hierdie mylpale bereik word, nie 

In Duitsland, gedurende die lê in die argumente wat die pro- werklik 'n menselewe neem nie. 

Tweede Wêreldoorlog, het Adolf aborsioniste gebruik, wat die Die biologiese feit is egter dat 

Hit ler  se Nazi -beweging 'n ware twispunte in die hart van lewe met die oombl ik van 

geskatte 6 miljoen Jode gedood die geskil vertroebel. Tydens bevrugting begin. Van daardie 

in wat bekend geword het as die noukeurige ondersoek, word oomblik af, bevat elke sel in die 

Groot Slagting. Na die oorlog, is hierdie argumente – hoewel dit ontwikkelende embrio die 

dié wat verantwoordelik was vir bestempel word as “intellek- presiese getal chromosome en 

d ie barbaarse dade van tueel” en “progressief” –  afge- al die genetiese materiaal wat 

wreedheid, verhoor en gevonnis maak as oppervlakkig en een- hierdie nuwe mensie van sy 

vir misdade teen die mensdom sydig, wat na goeddunke die ba- ouers sal  onderskei . Par ty 

en 'n wêreld wat in morele siese feite van biologie ignoreer. mense sê dat die fetus net 'n 

opstand gekom het, het hulle Pro-aborsioniste redeneer orgaan is – 'n deel van die 

gehang vir  hul  misdade. oo r d ie  al ge me en  da t ' n moeder se liggaam soos die 

Deesdae egter, sterf tien ontwikkelende embrio in die blindederm of 'n skeurnael – en 

miljoene  ongebore babas v r o e ë  s t a d i u m s  v a n  dat dit vir die moeder is om te 

jaarliks – talle in die einste swangerskap nie werklik 'n besluit of sy dit wil laat verwyder. 

na si es  wa t i n N ur em bu rg  menselewe is nie, aangesien dit 'n Fetus het egter van die 

uitspraak gelewer het. net 'n “bondel weefsel” is wat o o m b l i k  d a t  b e v r u g t i n g  

Dit is dus vandag geen meer na 'n paddavis as 'n mens plaasvind, 'n ander genetiese 

wonder dat baie mense die lyk. Hierdie kenmerkende samestelling as enige orgaan in 

wydverspreide aborsie 'n  samestelling van selle ontwikkel d ie  moeder  se l iggaam. 

hedendaagse groot slagting egter op 'n manier wat nooit 'n Beëindiging van hierdie lewe 

noem nie. Die massamoord van paddavis, of 'n boom of 'n deur aborsie, neem die lewe van 

ongebore babas, wett ig en bobbejaan tot gevolg kan hê nie! 'n geneties unieke individu. 

sosiaal aanvaarbaar in ons Na 10 tot 12 weke, sal hierdie Bio log ies  ges pro ke,  is dit  

moderne nasies, oorskry die kle in ind ividu 'n erkenbare  onmoontlik om 'n lyn te trek en te 

aantal ster ftes in Duitsland menslike gesig hê, arms, hande sê dat lewe te enige ander tyd as 

onder die Nazi's, in Rusland en vingers, bene, voete en tone. met bevrugting begin. Die fetus 
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beweeg weke voor die moeder Wade, wat aborsie gewettig het, aborsie regoor die VSA hernude 

e n i g e  b e w e g i n g  i n  d i e  deur feministe beskou word as 'n gewildheid begin verkry het, 

baarmoeder voel. Hoewel 'n “keerpunt vir vroue se mars na aangevuur deur nuwe waardes 

fetus nie op sy eie kan oorleef gelykheid... die twispunt het niks wat  deur d ie Industr ië le 

buite die moeder se liggaam nie, te doen met die menslikheid van Omwente l ing  gevorm is .  

kan 'n baba ook nie self oorleef die fetus nie maar is geheel en al Med iese dok ters het  egter 

na geboorte nie! Hy of sy moet oor vroue se vryheid” (Bork, bl. beperkende wetgewing gesteun 

ook vir jare deur ander gevoer, 183). Die pro-aborsie redenasie wat aborsie deur ongekwali-

versorg en ver troete l word fokus graag op die vryheid van fiseerde praktisyns ingekort het, 

alvorens hy of sy self kan die vrou – behalwe as die vrou in en terselfdertyd ook kompetisie 

oorleef. haar moeder se baarmoeder is! beperk het.

Pro-aborsioniste doen aan Nazi Duitsland het in die 

die hand dat wettige aborsie, Eertydse perspektiewe 1930's wetgewing goedgekeur 

deur die aantal “ongewenste” Ondersteuners van aborsie wat dit  gewett ig het om 

swangerskappe te verminder, oorweeg selde die lesse van die bejaardes en siekes om die lewe 

d i e  v o o r v a l l e  v a n  g e s k i e d e n i s .  I n  a n t i e k e  te bring. Hierdie beginsel is later 

kindermishandeling laat afneem Gr ieke land  en  Rome was uitgebrei om die moord op Jode, 

aangesien elke kind wat gebore ongewenste suigelinge aan die Sigeuners en ander “ongewens-

word, verwelkom en gelief sal elemente blootgestel en gelos te” lede van die samelewing toe 

wees. Sedert aborsie gewettig om te sterf. Aborsie was 'n te laat. Nazi Duitsland het 

is, het gevalle van kinder- aanvaarde praktyk en verskeie aborsie trouens ingekort, maar 

mishandeling egter toegeneem! metodes was beskikbaar. Plato slegs van d iegene wie se 

Die redenasie dat aborsie en Aristotle was voorstanders genetika as sosiaal aanvaarbaar 

w e t t i g  m o e t  w e e s  o m  van aborsie om die groottes van beskou is.

voorsiening te maak vir gevalle gesinne te beperk. Alhoewel die Dit was nie voor die middel 

van verkragting, bloedskande of Romeinse wet pro-gesin was, van die 20ste eeu dat die 

bespeurbare geboortedefekte, was dit nie anti-aborsie nie. Die “aborsie-oor loë” 'n kl imaks 

ignoreer die feit dat hierdie redes agteruitgang van Rome het 'n bereik het nie. In die 1960's en 

vir net 'n klein breukdeel van v e r h o g i n g  i n  m i s d a a d ,  1970's, het die VSA en Brittanje 

aborsies wat tans plaasvind, ba nd el oo sh ei d en  ab or si e die voorbeeld wat China en die 

verantwoordel ik  is .  Tal le  meegebring. Christendom, in Sowjet-Unie gestel het gevolg 

ab or si es  ko m vo or  on de r teenstelling, het moord verbied deur aborsie te wettig. Eeue-oue 

seksueel-aktiewe jeugdiges vir en geleer dat lewe onskendbaar waardestelsels word nou 

niks anders as persoonlike (en was, het die heidense waardes vervang deur antieke heidense 

dikwels selfsugtige) redes nie” betwis en wat sommige mense lewenswaardes in baie nasies 

(Kulczycki, bl. 1). Aborsies op “d ie eerste aborsie-oorlog” wêre ldwyd wat  in  naam 

aanvraag – “moord vir gerief” – noem, van stapel gestuur (sien “Christelik” was.

word dikwels versoek om die Christianity Today, 6 Oktober Vyftig jaar gelede, was 

v e r a n t w o o r d e l i k h e i d  o f  1989). Hierdie botsing tussen ordentlike mense woedend toe 

verleentheid van ongewenste Chr i s te l i ke  en  he idense  hulle uitgevind het dat Nazi-

swangerskappe te vermy waardes (nie net sigbaar in die dokters vir “wetenskaplike” 

(Slouching Towards Gomorrah, Skrif nie maar ook in die doeleindes op lewende mense 

Bork, bl. 180). Kerkvaders) het die anti-aborsie geëksperimenteer het en dat 

Bekroonde regsgeleerde houdings van die Westerse hulle menslike liggaamsdele 

Robert Bork wys daarop dat die samelewing vir eeue gevorm. ingesamel het vir kommersiële 

Amerikaanse Hooggeregshof- Nog 'n “aborsie-oorlog” het in gebruik. Deesdae is min mense 

uitspraak in die saak Roe vs. die 1850's u itgebreek toe  egter gepla dat menseweefsel 
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van geaborteerde fetusse selfs land wat die HERE jou God jou mense te straf omdat hulle hul 

in die vervaardiging van sal gee, moet jy nie leer om eie kinders vermoor het]” (sien 

gesigsroom gebruik word! Hoe volgens die gruwels van daardie Jeremia 2:34; 19:3-7). Hierdie 

het die samelewing nie verander nasies te doen nie. Daar mag Skrifgedeeltes onthul hoe God 

n i e !  S e d e r t  a b o r s i e  e n  niemand by jou gevind word wat die slagting van kinders beskou, 

genadedood in Holland gewettig sy seun of sy dogter deur die he ts y hu ll e su ig el in ge  of  

is, dui skattings daarop dat 8 vuur laat deurgaan ... want selfs ongebore babas is!

persent van suigelinge wat hulle seuns en hulle dogters Hed end aag se “et iku ste ” 

jaarliks in Nederland sterf, deur verbrand hulle met vuur vir hulle soos Peter Singer van Priceton 

dokters doodgemaak word! Een gode” (Deuteronomium 18:9-14; Universiteit , het  redenasies 

waarnemer merk op dat “dit die 12:31). geopper dat 'n ongebore fetus 

Nederlanders bykans 30 jaar Koning Dawid beskryf hoe minder as mens is. Hierdie 

geneem het vir hul mediese die Israeliete God vertoorn het gedagte is nie nuut nie; dit was 

praktyke om te daal tot die vlak omdat “hulle hul seuns en hul ook algemeen by baie antieke 

waar Nederlandse dokters in dogters aan die duiwels [vals he idense fi losowe. Hierdie 

staat is om betrek te word by die gode] geoffer en onskuldige benadering word egter duidelik 

soort genadedoodaktiwiteite bloed vergiet [het] – die bloed in die Bybel weerlê. God sê aan 

waarvoor sommige Duitse van hul seuns en hul dogters” Jeremia: “Voordat Ek jou in die 

dokters ná Nuremburg gehang (Psalm 106:32-39). Die profeet moederskoot gevorm het, het Ek 

is.” E s e g i ë l  b u l d e r  G o d  s e  jou geken; en voordat jy uit die 

waarskuwing dat, omdat hulle liggaam voortgekom het, het Ek 

Die Bybelse dimensie God vergeet het en “my kinders jou geheilig; Ek het jou tot 'n 

D i e  g e s k i e d k u n d i g e  geslag het... is bloed aan hulle profeet vir die nasies gemaak” 

dimensie van die aborsiegeskil hande ... en ook hul seuns wat (Jeremia 1:5). 'n Engel sê aan 

is ontnugterend. Maar wat van hulle vir My gebaar het, as spys Sagaria, vader van Johannes 

die morele vraagstuk? Is aborsie vir hulle deur die vuur laat deur- die Doper, dat Johannes sou 

reg of verkeerd? Wat sê die gaan” (Esegiël 16:21; 23:37). “vervul word met die Heilige 

Bybel? Die apostel Paulus skryf: In direkte opstand teen God Gees reeds van die skoot van sy 

“Maar iemand wat vir sy eie se bevele, het antieke Israel die moeder af” (Lukas 1:15). Die 

[gesin]... nie sorg nie, het die barbaarse heidense gebruike Bybel onthul dat God ongebore 

geloof verloën” (1 Timotheus om kinders dood te maak, babas as mense beskou en deur 

5:8). Sal enigiemand redeneer aangeneem! In antwoord mens like  su igel inge, hetsy  

dat 'n Christen vir 'n gesinslid waarsku die profeet Jeremia: gebore of ongebore, dood te 

kan sorg deur hom dood te “Ook is aan jou some die bloed maak, die Almagtige God 

maak? Onthou: Een van die Tien gevind van die siele van v e r t o o r n  w o r d !  O n s  

Gebooie veroordeel moord onskuldige armes... Kyk, Ek h e d e n d a a g s e  s e k u l ê r e  

spesifiek (Eksodus 20:13). Met bring onheil oor hierdie plek samelewing het hierdie kragtige 

a n d e r  w o o r d e ,  e n i g e  waarvan elkeen wat dit hoor, se waarskuwings vergeet!

geboortebeperkingsmetode wat ore sal tuit; omdat hulle My 

aborsie tot gevolg het,  is verlaat het ... Daarom, kyk, daar 'n Ontnugterende toekoms

verkeerd. kom dae, spreek die HERE, dat Waarheen lei die veldtog om 

Moses het die Israeliete hierdie p lek n ie meer sal aborsie in hedendaagse nasies 

g e w a a r s k u  o m  n i e  d i e  genoem word Tofet en die dal te  we tt ig ? Wat  do en  di e 

goddelose gebruike van hul van die seun van Hinnom [waar aanvaarding van aborsie aan 

Kanaänitiese bure te beoefen kinders geoffer is] nie, maar ons samelewing? Regter Robert 

nie – wat kindermoord ingesluit Moordda l  [wanneer  God Bork noem die Amerikaanse 

het. Hy beveel: “As jy kom in die vreemde nasies gebruik om Sy Hooggeregshof se besluit in Roe 
  Vervolg op bladsy 26
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Vervolg vanaf bladsy 9 – Is daar lewe na die dood?

Lasarus toegeroep. “En nadat daar kom 'n uur wanneer almal mee: Ons sal wel nie almal 

Hy dit gesê het, het Hy met 'n wat in die grafte is, Sy stem sal ontslaap nie, maar ons sal 
  groot stem geroep: 'Lasarus, hoor en sal uitgaan, die wat almal verander word, in 'n 

 
kom uit!' En die oorledene het goed gedoen het,  tot die oomblik, in 'n oogwink, by die 

uitgekom, aan hande en voete opstanding van die lewe, en die laaste basuin; want die basuin 

met grafdoeke gebind, en sy wat kwaad gedoen het, tot die sal weerklink, en die dode sal 

gesig was toegedraai met 'n o p s t a n d i n g  v a n  d i e  onverganklik opgewek word; 
 doek. Jesus sê vir hulle: 'Maak veroordeling” (Johannes 5:28- en ons sal verander word.Want 

 
hom los en laat hom gaan'. En 29). Ander vertalings gebruik hierdie verganklike moet met 

baie van die Jode wat na Maria die woord “oordeel” in die plek onverganklikheid beklee word, 

gekom het en aanskouers was van “veroordeling”. Ja, ons en hierdie sterflike moet met 
 van wat Jesus gedoen het, het almal vestig ons hoop op die onsterflikheid beklee word. En 

in Hom geglo” (Johannes o p s t a n d i n g .  G e l o w i g e  wanneer hierdie verganklike 

11:43-45). Christene sal opgewek word tot met onverganklikheid beklee is 

Lasarus was uit die dood onsterflikheid met Christus se en hierdie sterf l ike met 

opgewek om die res van sy Wederkoms! onsterflikheid beklee is, dan sal 

natuurlike lewe te voltooi. Die Skrif toon aan dat vervul word die woord wat 

Hierdie onts agl ike groot onsterflikheid 'n gawe van God geskrywe is: Die dood is  

wonderwerk het bevestig dat is! “Want die loon van die verslind in die oorwinning” (1 

Jesus inderdaad die Messias, sonde is die dood, maar die Korinthiërs 15:51-54). 

die Seun van God, is. Die genadegawe van God is die Ja, daar sal oorwinning oor 

hoofpriesters en Fariseërs was ewige lewe in Christus Jesus, die dood wees met die laaste 

ontstel oor die wonderwerk van onse Here” (Romeine 6:23). basuin. En, in dieselfde vers 

Lasarus se opstanding – en Let op dat die Skrif nie sê “die sien ons “hierdie sterflike moet 

v a n  t o e  a f  h e t  h u l l e  loon van die sonde is ewige met onsterflikheid beklee 

saamgesweer om Jesus dood lewe in die hel se vuur” nie. Die word”. Maar, waarom sal daar 

te maak. U kan verder daaroor loon van die sonde is die dood dan nog 'n behoefte aan 

lees in die res van Johannes – die afwesigheid van lewe. onsterflikheid wees as ons as 

11. Indien u alreeds 'n onsterflike mense alreeds 'n onsterflike 

siel het – as u alreeds in besit is siel het? Die Bybel openbaar 

D o o d  t o t  m e t  d i e  van die ewige lewe  – dan sou dat siele nie onsterflik is nie. 'n 

opstanding dit vir u nie nodig gewees het Siel kan sterf! Die profeet 

Ons het gesien dat die Bybel om dit as 'n gawe, 'n geskenk Esegiël vertel byvoorbeeld aan 

verkondig dat 'n dooie persoon van God te ontvang nie. Die ons, “die siel wat sondig, dié 

d o o d  b l y  t o t  m e t  d i e  ewige lewe is 'n wonderlike moet sterwe” (Esegiël 18:4). 

opstanding. Beide die apostel ga we  de ur  on s le we nd e Die Hebreeuse woord vir “siel” 

Paulus en Jesus self het na die Saligmaker, Jesus Christus! is nephesh, wat fisiese of 

dood verwys as 'n slaap. Een Die apostel Paulus beskryf na tu ur li ke  le we  be te ke n.  

wa t  dood  i s  he t  geen  h i e r d i e  d r a m a t i e s e  Dieselfde woord nephesh 
– t r a n s f o r m a s i e  w a t  s a l  verwys ook na diere se lewe in bewustheid nie  dié een bly in 

plaasvind tydens die laaste Genesis 1:21. die graf tot met die opstanding. 

basuin wat Christus se Hierdie verse uit die Ou Let op wat Jesus sê in 

Wederkoms aankondig. “Kyk, Testament is duidelik, maar wat Johannes 5:28, “Moenie julle 

ek deel julle 'n verborgenheid leer ons van siele in die Nuwe hieroor verwonder nie. Want 
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Testament? Neem Christus se (Handelinge 2:29). Na die die siele gesien van dié wat 

eie woorde: “En moenie vrees dood, begrafnis en opstanding onthoof is oor die getuienis van 

vi r di e wa t di e li gg aa m van Christus was Dawid nog Jesus en oor die woord van 

doodmaak, maar die siel nie steeds dood en begrawe! God, en dié wat die dier en sy 

kan doodmaak nie; maar vrees Petrus het voortgegaan en dit beeld nie aanbid het nie, en die 

Hom liewer wat die siel sowel duidelik gestel: “Want Dawid merk op hulle voorhoof en op 

as die liggaam kan verderwe in het nie in die  hemele hulle hand nie ontvang het nie; 

die hel [Gehenna vuur]” opgevaar nie” (Handelinge en hulle het geleef en as 

(Mattheus 10:28). Ja, God is in 2:34). Dawid wag nog op die konings geregeer saam met 
 

staat om beide siel en liggaam opstanding soos al die ander Christus die duisend jaar lank.

in die hel te vernietig. Baie gelowige heiliges! En die ander dode het nie 

ander Skrifture bewys ook dat Ons het gesien dat gelowige herlewe totdat die duisend jaar 

menslike wesens nie oor 'n Christene weer opgewek sal voleindig was nie. Dit is die 
 

onsterflike siel beskik nie. God word wanneer Christus  met eerste opstanding. Salig en 

het die profeet Esegiël  die laaste basuin na hierdie heilig is hy wat deel het aan die 

geïnspireer om te skryf: “Die aarde terugkeer. Hulle sal van eerste opstanding; oor hulle 

siel wat sondig, dié moet sterflik na onsterflik verander het die tweede dood geen mag 

sterwe” (Esegiël 18:20). word; van 'n natuurlike liggaam nie, maar hulle sal priesters 

Die goeie nuus is dat ons na 'n geestelike liggaam. Dit sal van God en van Christus wees 

weer opgewek sal word. Neem 'n glorieryke tyd wees! en sal saam met Hom as 

as voorbeeld Koning Dawid, 'n Maar, wat van al daardie konings regeer duisend jaar 

man so na God se hart. Het hy mense wat nooit tot ware lank” (Openbaring 20:4-6). 

hemel toe gegaan soos wat Christelikheid bekeer het nie? Die eerste opstanding, soos 

baie mense glo? Of is hy nog in Wat gebeur met hulle wanneer dit genoem word, is vir die 

sy graf? In die Koninkryk van hulle sterf? Dr. Roderick C. heiliges – gelowige Christene. 

God sal Koning Dawid oor al Meredith het onlangs 'n boekie Maar, as daar 'n “eerste” 

die stamme en nasies van oor die onderwerp geskryf, Is opstandig is, dan moet daar 

Israel en Juda regeer (lees hierdie die enigste dag van ook 'n “tweede” opstanding 

Esegiël 37:24; Jeremia 30:20). redding? Indien u dit  nie wees. Die apostel Paulus het 

Dawid behoort verseker in die alreeds aangevra het nie, doen gepraat van die rangorde van 

heme l  te  wees  as  d ie  dit gerus nou. opstandings en verduidelik dat 

regverdiges dan daarheen Jesus Christus die “eersteling” 

gaan die oomblik as hulle sterf Hoeveel opstandings? is – die eerste om opgewek te 

maar die Bybel toon duidelik In die boek Openbaring vind wees (1 Korinthiërs 15:20) – 

dat Dawid nie daar is nie! Op ons dat met Christus se gevolg deur diegene wat aan 

Pinksterdag het die apostel Wederkoms,  Satan v ir  'n  Christus behoort (vers 23). 

Pet rus  d ie  hee l  eers te  duisend jaar gebind en Daarna volg die “ander dode” 

geïnspireerde preek van die opgesluit  sal word in die waarvan Openbaring 20:5 

Nuwe Testament iese Kerk bodemlose put. Met Christus melding maak. 

ge lewer.  Hy  he t  gesê ,  s e  W e d e r k o m s  s a l  Die “ander dode” is dié wat 

“Broeders, ek kan vry-uit met onsterflikheid aan die gelowige onder die oordeel gaan kom. 

julle spreek oor die aartsvader heiliges gegee word. “En ek het Hulle sal tot 'n fisiese lewe 

Dawid, dat hy gesterf het en trone gesien, en hulle het opgewek word. Let egter op na 

ook begrawe is, en sy graf is by daarop gaan sit, en aan hulle is die goeie nuus aangaande 

o n s  t o t  v a n d a g  t o e ”  die oordeel gegee; en ek het hierdie oordeel. Nadat die 
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WvM

Koninkryk van God vir 'n Die Boek van Lewe word Gehenna vuur vernietig word 

duisend jaar oor hierdie aarde uiteindelik vir hulle almal soos Jesus sê.

geheers het, sal daar 'n groot geopen. Dit sal hulle eerste Die vertroostende nuus is 

opstanding tot oordeel, van geleentheid wees om regtig die dat geen mens wat nog ooit 

biljoene mense wees. Hierna waarheid te leer. Dit is nie 'n gelewe en gesterwe het, nou ly 

word verwys as die Wit Troon tweede kans soos sommige dit nie.  Dood is  werk lik die 

Oordeel. “En ek het 'n groot wit wil noem nie. Alle mense sal afwesigheid van lewe. “Want 

troon gesien en Hom wat verantwoordelik gehou word vir die lewendes weet dat hulle 

da ar op  si t,  vo or  wi e se  hulle dade en gedagtes. Dit sal moet sterwe, maar die dooies 

aangesig die aarde en die egter vir baie van hulle hul heel weet glad niks nie ...” (Prediker 

hemel weggevlug het; en daar eerste geleentheid wees om 9:5). Die dooies ervaar geen 
 is geen plek vir hulle gevind nie. hulle sonde in te sien, berou tot bewustheid van tyd nie, hulle 

En ek het die dode, klein en bekering te beleef en om vir weet niks nie. In die volgende 

groot, voor God sien staan [dit Jesus Christus te aanvaar as breukdeel van 'n sekonde in 

is die tweede opstanding], en hulle Verlosser en Saligmaker. hulle bewustheid sal hulle in die 

die boeke is geopen; en 'n Ja, daar is hoop vir nie- opstanding ontwaak.

ander boek, die boek van die Christene. Die meeste van Jesus Christus sê: “Ek is die 

lewe, is geopen. En die dode is hulle sal in die graf wag tot die opstanding en die lewe; wie in 

geoordeel na wat in die boeke Wit Troon Oordeel om dan My glo, sal lewe al het hy ook 

geskryf is, volgens hulle werke” hulle eerste geleentheid te kry gesterwe” (Johannes 11:25). 

(Openbaring 20:11-12). om die waarheid én God se Ja, daar is lewe na die dood – 

Die Gr iekse woord vi r lewensweg te leer ken. ons hoop is in die opstanding 

“boeke” is biblion. Vir die eerste Dan volg uiteindelik die gevest ig ! God belowe 'n  

keer word die boeke, of te wel finale straf vir diegene wat hulle glorieryke toekoms in die 

die Bybel, geopen vir die begrip gewete en karakter verseël het Wêreld van Môre aan diegene 

van die massas mense. Die om God se liefde en die wat werklik reageer op Sy 

opstanding tot fisiese lewe uit offergawe van Christus te roepstem, hulle wat werklik 

die vallei van droë bene soos verwerp. Hie rdie verharde berou tot bekering het, gedoop 

besk ry f deur  die profee t goddelose mense sal in die word en getrou bly aan hulle 

Esegiël in Hoofstuk 37 van die poel van vuur verbrand en Sa ligmaker  en  Ver losser,  

boek wat sy naam dra, vind ook totaal vernietig word. Hulle Jesus Christus!

gedurende hierdie tyd plaas. si el e e n l ig ga me  sa l i n 

Is Hierdie die ENIGSTE Dag 
van REDDING?

Wat sal gebeur met die BILJOENE mense wat nog nooit die ware God leer 
ken het nie, nog nooit ENIGE vorm van Christelikheid aangeneem het 

nie?
Is hulle vir ewig gedoem tot 'n brandende hel, of tot 'n ewigheid in uiterste 

duisternis?
Skryf in of skakel ons vir u eie kopie van hierdie noodsaaklike boekie om die 

antwoord op hierdie vraag te kry!
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Deur Roderick C. Meredith
Die toekoms van demokrasie

n sy heel eerste perskonferensie na die pl aa sv in d!  Soo s di e USA Today op 'n 

November 2004 verkiesing, het Amerika se vo orb ladberi g in Ok to ber 2004 uitw ys : Ipresident, George W. Bush gesê: “Indien ons “Amerikaanse belastingbetalers het 'n verskuilde 

belangstel om ons land op die langtermyn te sku ld  van ten mins te  $53 b i l joen in  

beskerm, is die beste manier om dit te doen deur staa tsob li ga si es , me es ta l va n Me di ca re , 

vryheid en demokrasie te bevorder.” By daardie bestaansbeveiliging en staatskuld. Hierdie skuld 

perskonferensie van 8 November 2004 het Bush kom neer op $473 456 per huishouding, wat die 

gepraat daarvan om, tesame met die Britse $84 454 se persoonlike skuld per huishouding vir 

premier, Tony Blair, hul “visie van die verspreiding huislenings,  motorskuld en ander len ings 

van vryheid regdeur die groter Midde-Ooste” na te heeltemal oorskadu. Die federale regering sou 

jaag. belasting dadelik moes verdubbel of voordele 

Die meeste Amerikaners en miljoene ander halveer om sy beloftes van gesondheidsorg en 

mense in die Westerse wêreld, blyk tevrede te pensioenvoordele vir afgetredenes in die dekades 

wees met hierdie benadering. Trouens, baie wat voorlê, gestand te doen. Beide hoof politieke 

mense glo dat Amerikaanse kiesers aan president partye en die presidensiële kandidate het versuim 

Bush – wat die meeste stemme ooit vir President om die probleem te konfronteer uit vrees dat hulle 

ontvang het en die eerste President is wat verkies die kiesers sou kwaad maak” (4 Oktober 2004).

is met die meerderheid van die volkstem sedert Soos die bogenoemde artikel dit stel, die “vrees 

1988 – ten minste 'n beperkte “mandaat” gegee het dat hulle die kiesers sou kwaad maak”, het 

om sy hoofdoelwitte na te jaag om terrorisme te verseker dat nie een van die kandidate in die 2004 

oorwin, onderwys te verbeter, die bestaansbe- presidensiële veldtog openlik oor die kwessie van 

veiligingsprogram solvent te hou en 'n poging aan Amerika se geweldige skuldlas gepraat het nie. So 

te wend om “vryheid en demokrasie” in die Midde- is die kiesers “in die duister gehou”. Die kiesers is 

Ooste en om die wêreld te bevorder. nie eens ingelig dat 'n reusagtige finansiële 

Hierdie is alles waardige doelwitte en dit sou “ysberg” op pad is om “Oorlogskip Amerika” te tref 

moeilik wees om nie te hoop dat president Bush dit – en dit  moontlik selfs te  sink nie!

wel bereik nie. Almal van ons wil op stuk van sake Waarom nie?

vrede op aarde, finansiële sekuriteit vir die Want, in ons hedendaagse “demokrasieë” 

bejaardes en goeie onderwys vir jongmense hê. ( h e t s y  s u i w e r  d e m o k r a s i e ë  o f  

Is dit egter realisties om te glo dat president verteenwoordigende republieke), moet die politici 

Bush al sy doelwitte sal bereik? Is dit realisties om wat vir openbare ampte staan, baie selektief  wees 

te dink dat miljoene mense in die Midde-Ooste – oor watter feite hul na die kiesers deurgee. Oor die 

waarvan baie Moslems is wat nie vertroud is met algemeen vertel hulle die publiek net wat die 

demokrasie nie – 'n demokratiese regeringsvorm mense wil hoor – of dit nou waar is al dan nie. 

sal aanleer en met sukses kan toepas? Met Indien die politici die publiek met te veel realiteite 

Amerika se ewiggroeiende reusagtige nasionale konfronteer, is dit so goed soos politieke 

skuld, hoe kan ons ons verbeel dat “alles in die selfmoord! Daarby is die suksesvolle politici 

haak sal wees” met nie net bestaansbevei-liging gewoonlik diegene wat die meeste beloof: “Ek sal 

nie, maar die hele Amerikaanse ekonomie – dat dit jul belasting inkort en steeds groter voordele gee.”

die ryk leefstyl waaraan Amerikaners gewoond Dit is “demokrasie aan die werk.”

geraak het, sal kan onderhou? Uit 'n geskiedkundige oogpunt is die “speletjie” 

Wie is besig om vir wie om die bos te lei? egter bykans iets van die verlede. Soos Eugene 

Amerika is trouens, deels weens demokrasie, Steurele, 'n hoogs gerespekteerde ekonoom aan 

besig om oor die volgende dekade op 'n finansiële die Urban Institute in Washington, DC, dit stel: “Dit 

katastrofe af te stuur, tensy groot veranderings is 'n uitdaagspeletjie en niemand gee pad nie, 
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hoewel ons weet die botsing gaan plaasvind” oorvloed; van oorvloed na selfsug; van selfsug na 

(ibid.). se l fvo ldoening;  van se l fvo ldoening na 

Top ekonome en finansiële deskundiges stem onverskill igheid; van onverskill igheid na 

saam oor die dreigende katastrofe wat veroorsaak afhanklikheid; van afhanklikheid weer terug na 

is deur ons toenemende finansiële skuldlas. In die slawerny.'”

laaste paar dekades het die fiskale beleid van Het alle demokrasieë deur hierdie stadiums 

beide Demokrat iese en Republ ike inse gegaan? Die meeste mense is nie bewus hiervan 

administrasies – van president Lyndon Johnson en nie. Die meeste mense skenk baie min aandag 

sy “Groot Samelewing” tot by die huidige president aan die geskiedenis, want ons wil “pret” hê en ons 

Bush – bygedra tot die risiko dat die VSA binnekort wil dit nou hê!

algehele bankrotskap in die gesig sal staar. Die “Maar werklik,” sal die meeste mense sê, 

Amerikaanse volk het sekerlik daartoe bygedra, “ondanks al hierdie potensiële probleme, is 

want die mense wil al hoe meer hê. Mense wil stem demokrasie nie die beste en vei l igste 

– in ons “demokratiese stelsel” – vir die politikus regeringsvorm nie?”

wat die meeste “goed” beloof, al versuim hy Demokrasie het homself beslis bewys as 'n 

heeltemal om die publiek in te lig hoe hy beplan om beter regeringsvorm as kommunisme of 

daarvoor te betaal. facsistiese diktatorskap. Soos sir Winston 

Churchill gesê het toe hy die Britse Laerhuis 

Ons moet uit die geskiedenis LEER toegespreek het: “Niemand gee voor dat 

In sy insiggewende boek, America, the Broke, demokrasie volmaak of alwys is nie. Daar is 

verduidelik ekonoom Gerald J. Swanson: “Die inderdaad gesê dat demokrasie die ergste vorm 

geskiedenis leer dat alle groot nasies vroeër of van regering is, behalwe vir al daardie ander 

later tot niet gaan. Volgens die agtiende-eeuse vorme wat van tyd tot tyd probeer is” (11 November 

geskiedkundige, Alexander Tytler, is die 1947).

gemiddelde lewensduur van leidende beskawings Sir  Winston het  besl is  geweet dat  

net 200 jaar. Indien dit waar is, leef die Verenigde hedendaagse demokrasie 'n relatief nuwe 

State, teen 200-plus jaar, moontlik op geleende verskynsel is, aangesien nasies om die wêreld vir 

tyd. Ja, ons is steeds die wêreld se onbetwiste duisende jare daarsonder klaargekom het. Baie 

su pe rm oo nd he id , ma ar  on s ve rs pi l di e suksesvolle nasies en ryke het vir honderde jare 

ekonomiese krag wat ons oorheersing bestaan sonder om demokrasie te beoefen, maar 

onderskraag. In 'n baie kort tydperk kan ons van miljoene jonger Amerikaners, Britte, Kanadese en 

supermoondheid in superkragteloos verander. Suid-Afrikaners aanvaar moontlik bloot dat 'n 

Tytler het die verduideliking vir ons huidige nasie demokrasie moet beoefen ten einde 

verknorsing voorsien. Hy skryf: ''n Demokrasie is welvarend en sterk te wees. In ons boekie, Wat lê 

altyd tydelik van aard. Dit kan bloot nie as 'n voor vir Amerika en Brittanje, asook Suid-Afrika, 

blywende regeringsvorm bestaan nie, want, word deeglik verduidelik dat diegene wat van 

vroeër of later, ‘ontdek kiesers dat hulle vir hulself Amerikaanse en Britse afkoms is, welvarend en 

kosbare geskenke uit die staatskis kan losstem’. magtig geword het omdat die Almagtige God hulle 

Tytler maak die opmerking, ‘die meerderheid stem spesifiek geseën het in hierdie laaste dae, om Sy 

altyd vir die kandidate wat die meeste voordele uit belofte aan die patriarg Abraham na te kom. 

die staatskis beloof, met die gevolg dat elke Versoek gerus hierdie insiggewende boekie en 

demokrasie altyd sal verbrokkel weens losse bestudeer dit indien u dit nie reeds gedoen het nie. 

fiskale beleid' ... Alexander Tytler, wie se idees Dit sal heeltemal gratis op versoek aan u gestuur 

vandag ongelukkig verontagsaam word, het nog 'n word.

waarneming gemaak wat oordenking regverdig. 

Sedert die Atheense Republiek twee millennia Die Amerikaanse eksperiment

gelede, skryf hy, het alle demokrasieë deur Die A mer ikaanse “ eksper iment  m et  

dieselfde stadiums gegaan: 'Van slawerny na demokrasie” – soos dit vir baie jare genoem is – 

geestelike geloof; van geestelike geloof na groot was hoofsaakl ik suksesvol  danksy hierdie 

moed; van moed na vryheid; van vryheid na wonderlike belofte van nasionale grootsheid wat 
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God nagekom het. 'n Bykomende rede vir Amerika kommentaar oor dieselfde aangeleentheid: “Dit 

se sukses, was egter ook die stigtersvaders, wat benadeel konserwatiefgesindes wesenlik. 

beskryf is as die mees ongewone groep mans, Liberale regters kan wette uitgooi waarvan hulle 

uniek gekwalifiseer om die soort regering wat nie hou nie, terwyl hulle daarop kan aandring dat 

Amerika nou het, daar te stel en voort te sit. mense die wette waarvan hulle wel hou, tot die 

George Washington, John Adams, Thomas letter gehoorsaam. Dit lewer die konserwatiewe 

Jefferson, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin regters, wat uit beginsel alle wette volg, aan hulle 

en baie ander van die oorspronklike Amerikaanse genade uit. Hierdie regterlike wurggreep lei tot ’n 

leiers was baie intelligent, hoogs opgelei en grondwetlike krisis. Wanneer howe wette maak – 

deeglik bekend met die Engelse gemenereg en die e n  n i e  d i e  m e n s e  o f  h u l  v e r k o s e  

beginsels waarop Amerikaanse demokrasie verteenwoordigers nie – het ons van demokrasie 

gebou is. na paarmansregering oorgegaan. Wanneer die 

Daarom, in teenstelling met byvoorbeeld die howe nie meer deur die Grondwet gebonde is nie, 

massas onopgevoede mense in die Midde-Ooste is hul mag ongebonde” (World, 11 September 

wat nooit enige ondervinding gehad het met 2004).

hierdie instellings nie, kon hierdie manne 'n soort Met betrekking tot “paarmansregering” het 'n lid 

regering daarstel wat ons nou het en dit suksesvol van die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers, 

maak. Baie van Amerika se eie vroeë leiers het Bernard Sanders (Onafhanklike-Vermont) 

duidelik verstaan dat nie sommer enige mense geskryf: “Paarmansregering verwys nie net na die 

enige plek 'n demokrasie suksesvol kon maak nie. onregverdige verspreiding van rykdom nie, maar 

Trouens, John Adams, die tweede president van na die feit dat die besluite wat ons gewete vorm en 

die VSA, het gesê: “Ons het geen regering wat ons lewens raak, gemaak word deur 'n baie klein 

bewapen is met die mag om mee te ding met en magtige groepie mense. Die massa-media 

menslike passies nie; onbeteuel deur moraliteit en (televisie, radio, koerante, tydskrifte, rolprent- en 

ware godsdiens. Amerika se Grondwet is slegs videomaatskappye) byvoorbeeld, word grootliks 

gemaak vir 'n morele en godsdienstige nasie. Dit is beheer deur 'n aantal multinasio-nale korporasies 

heeltemal ontoereikend vir die regering van enige wat die nuus en programme wat ons sien, hoor en 

ander nasie.” lees – en uiteindelik ook wat ons glo – bepaal. 

Wat behels 'n “morele en godsdienstige Terwyl geweld, skandale, verskrikking, sport en 

nasie”? Miljoene Moslems in die Midde-Ooste voel Rush Limbaugh baie aandag geniet, ontvang ons 

dat “Amerikaanse demokrasie” vieslike films, feitlik geen in-diepte ontleding van die probleme of 

tydskrifte en musiek geproduseer het en dit nou na oplossings wat die werkersklas in die gesig staar 

ander lande uitvoer om ongeoorloofde seks en nie. Ekonomiese besluite wat die lewens van 

geweld te verheerlik, die gesinstruktuur en ander miljoene Amerikaanse gesinne verwoes, word 

instellings af te breek en selfs God te laster. deur 'n paar hoof uitvoerende beamptes gemaak. 

Dit is moeilik om daarmee te stry! Terwyl  h ierdie korporat iewe le iers die 

Hoewel demokrasie op die oog af vir mense verbrokkeling van 'moraliteit' en 'wet en orde' 

gee wat die meerderheid wil hê, blyk dit dikwels in betreur, maak hulle winsgewende maatskappye 

praktyk dat slegs 'n klein uitverkore groepie mense toe, verminder lone en voordele, ontneem 

eintlik die regering beheer. George Will is een van afgetrede werkers van hul pensioen en voer ons 

die hoogs gerespekteerde kolomskrywers en werksgeleenthede uit na Derdewêreld-lande. 

nuusontleders in Amerika wat geskryf het oor sy Amerikaanse werkers, wat dikwels dekades van 

vrese dat Amerika 'n “regter-krasie” word – dat hul lewens vir hierdie maatskappye opgeoffer het, 

aktivis-regters die wetgewers se mag wegneem het absoluut geen sê oor wat met hulle by die werk 

om wette te skryf en daarenteen uitspraak lewer gebeur nie. Hulle is magteloos en vervangbaar, 

oor wette wat op hul eie politieke oortuigings wat presies is waaroor paarmansregering gaan.”

gegrond is. Dit het in onlangse tye herhaaldelik So, weereens, wie lei vir wie om die bos?

voorgekom, selfs tot die groot konsternasie van Amerika loop nie net die gevaar om 'n “regter-

president Bush en ander leiers. krasie” te word weens die aktivis-regters wat ons 

Skrywer  Gene Edward Ve i th  lewer  algehele leefwyse verander nie, hulle word ook al 
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hoe meer 'n “paarmansregering” as gevolg van die benut, mits dit hulle toelaat om die bestaande 

oorheersing van hul denkvermoë, maatskappye regime omver te werp en in die plek daarvan 'n 

en baie fasette van hul lewens deur 'n baie klein en Islamitiese republiek daar te stel wat dan 'n 

baie magtige groepie mense. Hoewel dit nie is wat heeltemal ondemokratiese en diktatoriale regime 

die “stigtersvaders” in gedagte gehad het nie, is dit word!

wat die VSA vinnig besig is om te word. In die lig van die probleme wat met demokrasie 

Waarom dan, kan ons ons enigsins indink dat 'n gepaard gaan, is daar 'n beter weg? Is daar 'n beter 

Amerikaanse soort regering op die oorwegend regeringsvorm wat ware en blywende vrede, 

onopgeleide massas van die Midde-Ooste voorspoed en welstand vir die bewoners van 

afgedwing moet word wat geen kennis hierdie aarde sal bring?

hoegenaamd van hierdie soort regering of Ja!

demokratiese instansies het nie en wat dikwels Dit is op stuk van sake waaroor die “Evangelie” 

gekant is teen demokrasie weens baie sterk van Jesus Christus gaan! Jesus het nie net na 

godsdienstige redes? hierdie aarde gekom om as ons Verlosser te sterf 

nie, maar ook om die Goeie Nuus van die 

Demokrasie vir Moslemnasies? komende Regering van God te bring wat binnekort 

Professor Bernard Lewis word wêreldwyd op hierdie aarde gevestig gaan word en vrede en 

geag as een van die mees gerespekteerde vreugde vir alle mense sal bring! “En nadat 

geskiedkundiges en analiste van die Midde-Ooste Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galiléa 

en sy probleme. In sy bekroonde volume, The gekom en die evangelie van die koninkryk van God 

Crisis of Islam, beskryf hy die gevare verbonde verkondig en gesê: Die tyd is vervul en die 

daaraan om demokrasie op Moslems af te dwing koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle 

en hoe Islamitiese fundamentaliste-regimes en glo die  evangelie” (Markus 1:14-15).

dikwels deur demokrasie en die stemproses aan 

bewind gekom het: “Soortgelyke probleme kom na Die eerskomende Regering van God

vore in Egipte, Pakistan en in party ander Die woord “koninkryk” beteken regering en 

Moslemlande waar die waarskynlikheid bestaan hoewel dit vreeslik deur die meeste belydende 

dat 'n waarlik vry en regverdige verkiesing 'n Islam- leraars van Jesus Christus afgeskeep word, was 

oorwinning tot gevolg sal hê. Hierin is die een van die primêre dinge waarop Jesus se 

demokrate natuurlik benadeel. Hul ideologie boodskap klem gelê het, die komende Regering 

vereis van hulle, selfs wanneer hulle aan bewind van God. Wanneer die apostel Petrus die 

is, om vryheid en regte aan die Islamitiese Evangelie gepreek het, het hy gepraat van “en 

opposisie te gee. Die Islamiete staan onder geen [dat] Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle 

sodanige verpligting wanneer hulle aan bewind is verkondig is, naamlik Jesus Christus, Hom wat die 

nie. Inteendeel, hul beginsels vereis van hulle om hemel moet ontvang tot op die tye van die 

dít te onderdruk wat hulle as goddelose en wederoprigting van alle dinge, waarvan God van 

rewolusionêre aktiwiteite beskou. Vir Islamiete is ouds af gespreek het deur die mond van al sy 

demokrasie, wat aan die wil van die volk uiting gee, heilige profete” (Handelinge 3:20-21).

die pad na mag, maar dit is 'n eenrigtingpad, Jesus vertel die Apostels: “En Ek beskik vir julle 

waarop daar geen omkeer is nie, geen verwerping 'n koninkryk soos my Vader dit vir My beskik het, 

van die soewereiniteit van God, soos deur Sy sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my 

verkose verteenwoordigers [die Islamitiese koninkryk en op trone sit om die twaalf stamme 

godsdiensleiers] beoefen word nie” (bl. 111). van Israel te oordeel” (Lukas 22:29-30). Daar sal 

Baie godsdienstige Moslems sien die einste dus aan die Apostels trone gegee word waarop 

praktyk van demokrasie as 'n aksie waarin jy jou hulle sal sit en in die Wêreld van Môre oor die 

rug op God keer. Daarom is hulle dikwels twaalf nasies van Israel regeer. Hulle sal Jesus 

gewelddadig daarteen gekant en sal tot die dood Christus bystaan met die regering en die uitvoer 

baklei om die voortgesette beoefening van enige van regverdige oordeel, want na die “sewende 

vorm van ware demokrasie stop te sit, hoewel hulle basuin” weerklink het, “[het] die koninkryke van 

“demokrasie” – die stemproses – vir 'n kort wyle sal die wêreld ... die eiendom van onse Here geword 



21

Wêreld van Môre                                                                                                        Maart - April 2008

en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot julle, wat uitspraak sal kan doen tussen sy 

in alle ewigheid” (Openbaring 11:15). broeders nie?” 

In Openbaring 19:16 sien ons dat een van Let daarop dat Christene in God se Kerk 

Jesus se titels, “Die Koning van die konings en behoort te leer om te “oordeel” tussen verskillende 

die Here van die here” is. Jesus sal dus die probleme wat tussen hulle opduik en hulle nie 

Koning van die ander konings wees wat onder daartoe wend om 'n broer na 'n wêreldse hof toe te 

Hom sal regeer en Hom sal help om die sake van sleep nie. Dan herinner Paulus ons dat “die 

die ganse aarde te bestuur. Soos Daniël heiliges die wêreld sal oordeel” en daarom moet 

geïnspireer is om vir ons te sê: “Dan word die hulle leer om die menslike probleme en argumente 

koningskap en die heerskappy en die grootheid wat tussen ons kan opduik, te beoordeel.

van die koninkryke onder die ganse hemel gegee Regdeur hierdie skrifgedeelte, vertel Paulus 

aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; die Christene duidelik dat dit hul toekomstige 

hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die verantwoordelikheid is om die wêreld en selfs die 

heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam “engele” (vers 3) te oordeel. Waarom word 

wees” (Daniël 7:27). belydende Christene nie geleer dat dit hul ware 

In die gelykenis van die ponde, beskryf Jesus doelwit is nie? Die ware toekoms van die ware 

hoe die “oorwinnaars” in die komende Regering Christen is om Christus by te staan om hierdie 

van God gesag oor stede sal ontvang. Aan die aarde te regeer – nie om hemel toe te sweef met 

dienskneg wie se pond tien ponde geword het, is niks om te doen nie!

gesê: “Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die 

minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor Die WARE toekomstige regering

tien stede. En die tweede kom en sê: Meneer, u Die apostel Johannes vertel ons in God se 

pond het vyf ponde verdien. En hy sê ook vir geïnspireerde woord: “Salig en heilig is hy wat deel 

hierdie een: En jy moet wees oor vyf stede” (Lukas het aan die eerste opstanding; oor hulle het die 

19:16-19). Die ware heiliges van Jesus Christus, tweede dood geen mag nie, maar hulle sal 

wat Sy leringe verstaan en bereid is om dit waarlik priesters van God en van Christus wees en sal 

te gehoorsaam, is nou besig om “opgelei” te word saam met Hom as konings regeer duisend jaar 

om konings en priesters te word in Sy komende lank” (Openbaring 20:6). In Openbaring 5:9-10 

Koninkryk. Soos Jesus Sy volgelinge beloof: “En lees ons ook die “lied van die heiliges” wat Christus 

aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe prys en sê: “Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is 

bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal waardig om die boek te neem en sy seëls oop te 

hulle regeer met 'n ysterstaf; soos erdegoed word maak, want U is geslag en het ons vir God met u 

hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 

ontvang het” (Openbaring 2:26-27). en het ons konings en priesters vir onse God 

Die apostel Paulus is geïnspireer om te beskryf gemaak, en ons sal as konings op die aarde 

hoe ware Christene hulle nou moet gereed maak heers.”

om Christus by te staan om hierdie aarde te regeer. Dit word regdeur die ganse Bybel baie duidelik 

Lees asseblief hierdie opdrag in 1 Korintiërs 6:1-5 gemaak dat daar geen “demokrasie” en geen 

in die Nuwe Testament noukeurig: “Durf iemand “stemmery” in Christus se regering sal wees nie, 

van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg want soos ons in Hebreërs 13:8 lees: “Jesus 

soek voor die onregverdiges en nie voor die Christus is gister en vandag dieselfde en tot in 

heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die ewigheid.”

wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle As die “Rots van Israel” (1 Korintiërs 10:4) het 

geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die Christus Moses gelei om leiers onder hom aan te 

geringste regsake? Weet julle nie dat ons engele stel om die ganse nasie van Israel te regeer: “Maar 

sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God 

dinge? As julle dan alledaagse regsake het, moet vrees, betroubare manne wat onregverdige wins 

julle dié persone daaroor laat sit wat in die haat. En stel dié aan oor hulle: owerstes oor 

gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle duisend, owerstes oor honderd, owerstes oor 

beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder vyftig en owerstes oor tien” (Eksodus 18:21). Dit 
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was beslis regdeur die hele geskiedenis van van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge 

antieke Israel toegepas. van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die 

Toe Samuel aangesê is om 'n koning te kies om kinders, so ontferm die Here Hom oor die wat Hom 

Saul (wat homself gediskwalifiseer het) te vrees. Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, 
vervang, was hy in die versoeking om een van gedagtig dat ons stof is” (Psalm 103:11-14).
Dawid se ouer broers aan te stel wat ’n beter indruk Die geïnspireerde woord van God vertel ons: 
geskep het, maar Christus verduidelik waarom dit “Maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg 
verkeerd was: “Want nie wat die méns sien, sien doen en die sagmoediges van die land met 
God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met 
maar die Here sien die hart aan” (1 Samuel 16:7). die roede van sy mond en met die asem van sy 

In ons demokratiese stelsel, lei 'n klein groepie lippe die goddelose doodmaak” (Jesaja 11:4) en: 
in die binnekring gewoonlik die situasie sodat die “Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op 
publiek net vertel word van 'n paar potensiële my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol 
benoemings vir 'n amp. Dan word die wees van die kennis van die HERE soos die waters 
verkiesingsveldtogte vir die benoemdes van elke die seebodem oordek” (vers 9). Daar sal dus geen 
party met nougesetheid uitgevoer en uiteindelik oorlog meer wees nie en God se kennis – God se 
word die publiek toegelaat om vir iemand te stem benadering tot alle dinge – sal die ganse aarde vul.
wat “aanvaarbaar” is vir daardie binnekring. In nog 'n profesie vir die “laaste dae” (Miga 
Wanneer hulle byvoorbeeld uiteindelik stem vir 4:1), sê God vir ons: “Maar hulle sal sit elkeen 
een van die presidensiële kandidate, weet die onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, 
man op straat baie min oor die ware vermoëns, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond 
persoonlike gewoontes en sondes, probleme of van die HERE van die leërskare het dit gespreek” 
selfs die ware sterk punte van die persoon (vers 4). God se woord beskryf duidelik 'n tyd van 
waarvoor hulle stem. Hoeveel Amerikaners sou vir voorspoed wanneer elke gesin sy eie eiendom sal 
John F. Kennedy gestem het as hulle selfs net ’n besit; wanneer God die weer en die gewasse sal 
beduidenis van ’n idee gehad het tot watter mate seën en mense 'n leefwyse sal leer wat op God se 
hy na bewering rondgeloop het en dat die name wet van liefde geskoei is. God beskryf dat Sy 
van duisende dooie mense wat in die mense vooruitstrewend en gelukkig sal wees 
begraafplase van Chicago en Wes-Texas lê, deur wanneer Hy hulle uit die eerskomende Groot 
verkiesingsbedrog gebruik is om Kennedy in sy Verdrukking verlos: “In plaas van julle skande 
amp te kry? ontvang julle 'n dubbele deel; en in plaas van die 

Dit is natuurlik goed geboekstaaf dat elke smaad sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal 
politieke party op die een of ander stadium hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, 
soortgelyke politieke kullery pleeg, maar die punt ewige vreugde geniet” (Jesaja 61:7). 
is dat die gemiddelde kieser dikwels baie min weet Die huidige “politiekery” en stemmery vir leiers 
van die kandidaat waarvoor hy of sy stem. Die wat ons nie werklik ken of verstaan nie, sal 
party se binnekring maak seker dat die “slegte binnekort tot 'n einde kom. Hoewel demokrasie 
dinge” nie tot later bekend word nie! een  van  d ie  bes te  mens-u i tged ink te  

Hoeveel beter sal dit nie wees in die Wêreld regeringsvorms is, is dit hoegenaamd nie die “ding 
van Môre nie, wanneer Jesus Christus – wat die vir die toekoms” nie. Ons moet almal waarlik God 
harte van mense ken – leiers kies wat onder Sy se vorm van regering leer en verstaan, want die 
leiding as Koning van konings sal funksioneer! ware heiliges van God sal binnekort geroep word 
Want, Jesus Christus is die einste God en Hy het om daardie regeringsvorm in die Wêreld van Môre 
volmaakte wysheid, algehele mag en oneindige toe te pas. Alle ware Christene – en alle mense 
liefde. Hy het groot empatie met elke mens en sal met goeie bedoelings – moet leer om met begrip te 
algehele spontane besorgdheid uitoefen vir ons bid: “Laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos 
beswil. “Want so hoog as die hemel is bo die in die hemel net so ook op die aarde” (Mattheus 
aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die 6:10).
wat Hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is 

WvM
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Vraag: Wat het die apostel Johannes bedoel toe hy gewaarsku het dat “daar nou 

ook baie antichriste [bestaan]”? Wat is 'n antichris?
leerstellings verwater Christus se offer en gee 'n Antwoord: Ten einde die term “antichris” te 
ontoereikende beskrywing van sonde – wat die verstaan – wat slegs in 1 en 2 Johannes voorkom 
genade verander in ongebondenheid (Judas 4). – is dit nuttig om die teksverse te ondersoek wat 
Johannes skryf sy brief om hierdie vals idees te die term gebruik. Die frase “baie antichriste” 
bestry en om God se mense in die waarheid te verskyn in 1 Johannes 2:18: “Kinders, dit is die 
versterk. Let daarop hoe Johannes geskryf het dat laaste uur; en soos julle gehoor het dat die 
verleiers ontken het “dat Jesus Christus in die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie 
vlees gekom het.” Die terloopse leser kan dit antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur 
verstaan in die sin van Christus se eerste koms in is.”
die vlees, maar daar is 'n bykomende betekenis.

Die woord antichris in hierdie vers beteken 
Die Williams New Testament Translation werp 

“teen Christus” of “in plaas van Christus” of 
lig op hierdie vers in Engels deur dit weer te gee as 

verwys na 'n vals Christus wat die ware Christus 
“continues to come [kom steeds]”. Met ander 

“teenstaan” (Vine's Expository Dictionary). Die 
woorde, Jesus Christus het nie net in die vlees 

apostel Johannes waarsku dat daar baie 
gekom om die volmaakte offer vir sonde te wees 

teenstanders van die ware Christus en Sy 
nie, maar Hy kom steeds in die vlees van 

boodskap bestaan het. Party van hulle het God se 
Christene deur Sy lewe in ons te leef. Ons lees: 

ware Kerk geïnfiltreer. Johannes sê voorts: “Hulle 
“En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in 

het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van 
hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly: aan 

ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by 
die Gees wat Hy ons gegee het” (1 Johannes 

ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat 3:24). Jesus Christus bly of woon in ons deur Sy 
hulle nie almal van ons is nie” (vers 19). Johannes Heilige Gees (Galasiërs 2:20). Hy sê: “As iemand 
bevestig dit verder en gee meer besonderhede. My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader 

Let op wat Johannes in die volgende sendbrief sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by 
skryf: “Want baie verleiers het in die wêreld hom woning maak” (Johannes 14:23).
ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die In sterk teenstelling, die gees van die antichris 
vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die sal “nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom 
Antichris” (2 Johannes 7). Hier beskryf Johannes het nie” (1 Johannes 4:2-3). Hierdie leuenagtige 
'n antichris as 'n verleier. Gedurende die Apostels gees ontken die werklikheid van Christus se 
se bediening het 'n vermeerdering van vals eerste koms en die wonderlike waarheid dat Jesus 
leringe te voorskyn gekom. Een sodanige Christus, deur die Heilige Gees, Sy lewe in ons 
misleiding het behels die Gnostiese ontkenning kan leef – dieselfde lewe wat Hy geleef het toe Hy 
dat Jesus Christus as die eniggebore Seun van op aarde was – 'n lewe van gehoorsaamheid aan 
God in die vlees gekom het. Die Gnostiese God se wet! 'n Antichris is dus iemand wat teen 
dwaalleer het tot die gevolgtrekking gekom dat dit Christus is – teen Sy wet en teen Sy leefwyse. 
net voorgekom het asof Christus die menslike Hierdie gees van antichris of wetteloosheid wat 
vorm aangeneem het (New Testament vandag so algemeen voorkom, was reeds in die 
Introduction, deur Donald Guthrie, bl. 870). apostel Paulus se tyd 'n algemene verskynsel: 
Daarom was Gnostiese leermeesters onder die “Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is 
baie antichriste wat Christus se koms in die vlees al aan die werk” (2 Thessalonicense 2:7). Vir nog 
as die Seun van God wat vlees geword het, inligting, skryf en vra gerus vir ons gratis boekie, 
verwerp het. Die gevolge van sodanige Wie of Wat is die antichris?

Vrae
Antwoorde&

WvM
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ie wêreld het die afgelope Afrika het gebuk gegaan onder die van Jesus Christus na hierdie 

d e k a d e  ' n  r e e k s  langste droogtes in 'n eeu. Die aarde. Ons sien vandag hoe hierdie Dongekende rampspoedige Amerikaanse staat Florida is in profesieë gestalte aanneem!

gebeure beleef! Baie mense begin 2004 deur vier orkane in die bestek 

vra: Waarom gebeur hierdie dinge? van 'n paar maande getref, wat Seëninge en vloeke

Op 11 September 2001 het 'n nuwe ongehoord is. In 2005 het twee 

era van wêreldterrorisme op die kragtige orkane die kusgebiede van Die Skrif onthul dat daar 'n God 

wêreldtoneel  losgebars toe Louisiana en Texas na mekaar is wat die toekoms kan voorspel en 

selferkende Moslem-djihadiste 'n getref. Dit het 'n groot deel van New dit laat gebeur. Die profeet Jesaja is 

aanslag op belangrike simbole van Or l eans  ve rn i e t i g  en  “d i e  geïnspireer om te skryf: “Ek is God, 

die Westerse mag gemaak het – die wy dv er sp re id st e sk ad e”  aa n en daar is niemand soos Ek nie; wat 

Wêre ldha ndel sent rum e n die  raffinaderye aangerig wat die van die begin af verkondig die 

Pentagon . Hierdie aanvalle  is Golfkus nog ooit ervaar het – 100 einde, en van die voortyd af wat nog 

vo or af ge ga an  de ur  bo mo nt - persent van die ruolieproduksie en nie gebeur het nie” (Jesaja 46:9-

ploffings by die Verenigde State se 80 persent  van die aardgas- 10) . Die God wat die Bybel  

ambassades in Kenia en Tanzanië produksie is buite aksie gestel en dit geïnspireer het, het die volk Israel 

en 'n aanval op die Amerikaanse het maande geneem om te herstel. gevorm deur Abraham, Isak en 

oorlogskip Cole in die Persiese Brandstofpryse het die hoogte Jakob te roep.  Danksy  hul le 

Golf. Daaropvolgende ontploffings ingeskiet, wat reise beperk. gehoorsaamheid, het God groot 

het Australiese toeriste in Bali as Wetenskaplikes en politici stry seëninge aan hul nageslagte (die 

te iken gehad.  Die terror is te- oor “aardverwarming” en twis oor twaalf stamme van Israel) beloof 

ontploffings in Madrid en Londen di e p re si es e m at e v an  di e (Genes is  12 :1 -3 ).  Die Bybel  

was  gem ik o p di e VS A se m e n s d o m  s e  r o l  i n  d i e  openbaar dat die uiteindelike 

bondgenote. totstandkoming van die toestande verwesenliking van die beloofde 

Rekorddroogtes, storms, oor- wat aanleiding gegee het tot die seëninge in die “laaste dae” sal 

stromings, orkane, aardbewings en onlangse weersontwrigtings. Byna plaasvind (Genesis 49:1-28), met 

vloedgolwe het gedurende hierdie al hierdie “kenners” – en selfs die die grootste seëninge wat beskore 

selfde dekade regoor die wêreld meeste godsdienstige mense – is is vir Josef se twee seuns – 

v o o r g e k o m .  H i e r d i e  e r g e  nie bewus daarvan dat die Bybel Manasse (voorspel om 'n groot 

weerstoestande en geologiese bykomende inligting verskaf oor die nasie te word) en Efraim (voorspel 

gebeure het die VSA, Brittanje en werklike betekenis van hierdie om 'n menigte [of gemenebes] van 

ander Europese lande besonder ongekende rampe wat die wêreld nasies te word). Hierdie belangrike 

hard getref. Engeland, Skotland en teister nie en waarom spesifieke profesieë is vervul in die Verenigde 

Wallis het die afgelope jare erg deur nasies (ins lu itende die VSA, State en Brittanje, en in die Anglo-

storms en oorstromings deurgeloop Brittanje, Australië, Suid-Afrika en Sa ks ie s- Ke lt ie se  na si es  va n 

en dít reg op die hakke van die die nasies van Noordwes-Europa) Noordwes-Europese afkoms wat 

“malbees” ramp wat die eens trotse so hard geslaan word. Min mense wêreldwyd versprei het (vra vir ons 

Britse beesbedryf byna vernietig besef vandag dat meer as 'n kwart gratis boekie, Wat lê voor vir 

het. Gedeeltes van Wes-Europa het van die Bybel uit profesieë bestaan Amerika en Brittanje, asook Suid-

gelei onder fel hittegolwe, droogtes, – waarvan die meeste verband hou Afrika?). 

God het egter nie net seëninge brande en oorstromings. Groot dele met die einde van hierdie tydvak – 

beloof vir gehoorsaamheid aan Sy van Amerika, Australië en Suid- die tydperk net voor die Wederkoms 

Onheil op onheil!
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wette nie; Hy het ook gesê dat daar M o s e s  h e t  G o d  s e  

ernstige gevolge sou wees indien Profetiese waarskuwings w a a r s k u w i n g  e e u e  t e v o r e  

die afstammelinge van hierdie geboekstaaf: “Maar as julle nie na 

nasies Hom sou vergeet en nie Sy In die dae van antieke Israel, My luister... sal [Ek] verskrikking oor 

gebooie sou nakom nie. In die het God profete gestuur om Sy julle beskik... sodat julle voor jul 

parallelle hoofstukke van Levitikus mense te waarsku dat hul le vyande verslaan word... julle haters 

26 en Deuteronomium 28, het God ongehoorsaamheid toenemend  sal oor julle heers... Ek sal julle 

Moses opdrag gegee om aan die ernstige gevolge sou meebring. trotse mag verbreek, en sal julle 

Is rael ie te  te  sê dat gehoor- Hierdie profesieë is “tweeledig” – hemel maak soos yster en julle 

saamheid “reën van jou land op die diesel fde waar-skuwings geld aarde soos koper... en julle vee 

regte tyd” sou  meebring  en  vandag vi r d ie  hedendaagse uitroei... sodat julle paaie verlate sal 

oorvloedige oeste, toegang tot nageslag van ant ieke Israel . wees... As Ek vir julle die staf van 

n o o d s a a k l i k e  h u l p b r o n n e ,  Jeremia het 'n toekomstige tyd van die brood verbreek... Ek sal julle 

oorwinn ing oor  vyande en groot probleme vir daardie nasies stede puinhope maak... Ek sal julle 

ongeëwenaarde voorspoed, “En al voorsien: “Want kyk, daar kom dae onder die volke verstrooi” (Levitikus 

die volke van die aarde sal sien dat ... dit is 'n tyd van benoudheid vir 26:14-33).

die Naam van die HERE oor jou Jakob . . .  A l  jou  minnaars  Die profeet Esegiël is na die 

uitgeroep is, en hulle sal vir jou [bondgenote] het jou vergeet, hulle opstandige huise van Israel en Juda 

vrees” (Deuteronomium 28:10). Tog vra nie na jou nie; want Ek het jou gestuur met die waarskuwing: “Nou 

het Moses egter ook gewaarsku dat geslaan soos 'n vyand slaan, met 'n is die einde oor jou en Ek sal... jou 

die gevolge van ongehoorsaam- wr ed e tu gt ig in g,  om da t jo u oordeel volgens jou weë ... Die 

heid  dr oo gt e,  ho ng er sn oo d,  ongeregtigheid groot is ... aan die lotsverandering kom teen jou... Die 

siektes, gebrek aan voorspoed, einde van die dae sal julle dit tyd kom, die dag is naby ... Die 

oo rw in ni ng  de ur  vy an de  en  verstaan” (Jeremia 30:3, 7, 14, 24). swaard [is] buite, en die pes en die 

uiteindelike gevangenskap sou Jeremia beskryf hoe gods- hongersnood binne... Die angs 

meebring (Deuteronomium 28:15- diensleiers van Israelitiese nasies kom; en hulle soek vrede, maar dit 

68). die mense sal mislei en God se is nie daar nie. Onheil op onheil kom 

A s  d i e  m e n s d o m  d i e  wette sal minag en hoe hul leiers ... en hulle sal weet dat Ek die HERE 

omgewingswette skend wat die mense teenstrydig met die Woord is” (Esegiël 7:1-27).

wêreld se ekostelsel  beheer, van God sal lei. Hy skryf: “Jou eie Dit is presies die soort gebeure 

behoort dit nie verbasend te wees boosheid sal jou tugtig... jy [het] die wat deesdae hoofnuus haal! God 

dat dit aanleiding gee tot ernstige HERE jou God verlaat, en my vrees het hierdie waarskuwings vir Sy 

ontwrigting van weerstoestande [is] nie by jou nie” (Jeremia 2:19). mense, wat Hy gekies het om as 

nie. Hoewel die gevolge van Deesdae is baie Israelitiese ligte vir die wêreld te dien, laat 

omgewingsontwrigting wêreldwyd nasies trots op hul wêreldse kultuur. op teken  en  bewaar .  Hu l le  

voorkom, is dit noemenswaardig In die Verenigde State, waar die mislukking om aan hierdie oproep 

opmerklik dat ernstige rampe nou Tien Gebooie op bevel van die gestand te doen, het hierdie antieke 

nasies tref wat God vantevore H o o g g e r e g s h o f  u i t  profesieë gestalte laat aanneem 

oorvloedig geseën het – nasies wat regeringsgeboue verban is, vier namate ons die einde van hierdie 

hul rûe op die ware God van die owerspel en aborsie hoogty en tyd en die Wederkoms van Jesus 

Bybel gekeer en Sy wette en perverse seksuele verhoudings is Christus nader.

opdragte geïgnoreer het. aan die orde van die dag.  – Douglas S. Winnail
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vs. Wade, wat aborsie gewettig aborsiekliniek 'n onmiskenbare word” (The Abortion Debate, 

het, 'n poging deur die liberale deel van die lewensbystand- Kulczycki, bl. 157; 18). Hierdie 

sekulêre elite om hulle waardes stelsel van die bandelose uiteenlopende sienswyses is 

aan die res van die volk af te samelewing geword.  Die vandag aan die kern van die 
smeer (sien Bork, bl. 174). Hy onbeperkte genot van seksuele bitter kulturele oorloë wat mense 
merk op: “Aborsie het ons hard ongebondenheid vereis nie net polariseer en nasies verdeel.
gemaak” en “die ontaarding van voorbehoedmiddels nie, maar Dit is veelseggend dat 
ons kultuur” weerspieël dit (ibid., retro-aktiewe voorbehoedmid- aborsie nou algemeen aanvaar 
bl. 182). Hy verklaar: “Die dels [aborsie]” (The Spectator, word in baie kulture wat hulself in 
stelselmatige doodmaak van 17 Julie 2004).

die verlede “Christene” genoem 
ongebore kinders in groot Selfs diegene wat die debat 

het. Bybelprofesie waarsku dat 
getalle is deel van 'n algemene met die ui tgangspunt  van 

mense “in die laaste dae” 
minagting vir menselewens wat “voortplantingsregte” probeer 

“liefhebbers van hulself [sal] 
al vir 'n geruime tyd toeneem. saamstel het , kan  nie  die  

wees [ingestel op hul eie regte 
Aborsie... verdiep en maak die n e g a t i e w e  m a a ts k a p l i k e  

en begeertes tot die uitsluiting 
n ih i l i sme  (m inag t i ng  v i r  neigings wat  me t abo rs ie  

van besorgdheid oor andere] ... 
tradisionele waardes) wat in ons gepaard gegaan het,  eerl ik 

liefdeloos [gevoelloos en sonder 
kultuur versprei, geldig en vind ontken nie. Hulle kan net sê dat 

natuurlike liefde – moeders vir 
dit aanvaarbaar om vir gerief hierdie negatiewe neigings, 

hul eie kinders] ... brutaal” (2 
dood te maak” (ibid., bl. 192). volgens hulle waardestelsel, die 

Timotheus 3:1-5). Ons wêreld Britse maatskaplike kritikus, prys wat betaal word, werd is. 
vandag word presies in hierdie Peter Hitchens, maak 'n Uiteind el ik is t wee vrae  
profesieë beskryf, tog sal hierdie soor tge lyke waarneming,  tersaaklik – wie se waardes sal 
neigings veel erger word in die naamlik, aborsie “besmet enige seëv ier ,  en  w ie  sa l  d ie  
jare wat voorlê. Goddank, die same lewing  wa t d it  vr yl ik  samelewing beheer? Dr. Adrzej 
Wederkoms van Jesus Christus toelaat. Die gedagte dat Kulczycki, 'n Verenigde Nasies 
sal eersdaags die Koninkryk van onskuldige lewe wettiglik vir konsultant, merk op “die debat 
God en 'n terugkeer tot Bybelse ander mense se gerief of vir die oor aborsie weerspieël 'n konflik 
waardes tot gevolg hê en “die be we er de  be sw il  va n di e oor wie die samelewing beheer” 
hart van die vaders [en moeders] samelewing beëindig kan word –  s o s i a l e  l i b e r a l i s t e  o f  
terugbring tot die kinders”. Dan, en algemeen aanvaar word, g o d s d i e n s t i g e  s o s i a l e  

uiteindelik, sal die tragiese vernietig die regsreël self” (The konserwatiewes – “hul geskille 

hedendaagse groot slagting van Spectator, 7 Augustus 2004). weerspieël baie uiteenlopende 

Bri tse rubriekskrywer Bruce begrippe oor die fetus, die vrou aborsie iets van die verlede 

Anderson verklaar: “Oor die en inderdaad oor hoe d ie wees!

afgelope 40 jaar het die wêreld saamgestel behoort te 

Vervolg vanaf bladsy 13 — Aborsie: ’n Hedendaagse Groot Slagting?
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Wie beheer die weer?
Is “natuurrampe” die onpersoonlike werking van “Moeder Natuur”,

of is dit ’n LEWENSBELANGRIKE boodskap van God?
Sodanige natuurrampe word soms ’n natuurkrag genoem, so bestier deur God.

Maar wat is Sy EINTLIKE rol in die droogtes, hongersnode, vloede en aardbewings wat ons wêreld tref?
Wat sê die Bybel oor sulke natuurrampe in die eindtyd?

Hoe kan Christene hulle hierop voorberei?

Skryf in of skakel ons gerus vandag nog om u eie gratis kopie van hierdie insiggewende boekie te ontvang!
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Bybel werklik te bestudeer! Dit mag na bog klink, om op geordende wyse te leer wat die Bybel 

maar ek dink regtig dat u lewe 'n ommekeer sal werklik sê oor watter onderwerp ook al. Hierdie 

ondergaan deur dít te doen! benadering behoort beslis gereeld aangewend 

Maar hoe moet u studeer? word. 

Suksesvolle Bybelstudente gebruik 'n paar Die tweede metode van Bybelstudie wat ek 

verskillende metodes. Die twee metodes wat ek meestal gebruik, is die “regdeur lees” metode. Dit 

ten sterkste aanbeveel – en u kan dit afwissel – is behels – net soos dit sê – om bloot regdeur 

onderwerpstudie en om bloot die Boek te lees. B y b e l b o e k e  t e  l e e s ,  s o o s  m e n s  ' n  

Onderwerpstudie behels die gebruik van 'n geskiedenisboek of 'n boek oor enige ander 

konkordansie om verskillende Bybelonderwerpe, onderwerp sou lees. Dit is nou my gunsteling 

soos “hemel” of “hel”, “ewige lewe” of “gebooie” studiemetode, aangesien ek in vorige dekades 'n 

op te soek en al die skrifgedeeltes wat daarmee u i t g e b r e i d e  s t u d i e  v a n  d i e  m e e s t e  

verband hou, te lees. Dit is 'n uitstekende manier hoofonderwerpe in die Bybel gemaak het deur 

  Vervolg vanaf bladsy 2 – Persoonlik
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oordeel; maar Hy sal die aarde en bloei soos 'n narsing.” Later: God se komende Koninkryk 

slaan met die roede van sy mond “Dan sal die oë van die blindes duidelik maak? Toe Jesus ons 

en met die asem van sy lippe die geopen en die ore van die dowes opdrag gee hoe om te bid, sê Hy: 
goddelose doodmaak” (verse 1- ontsluit word. Dan sal die lamme “Só moet julle dan bid: Onse 
2, 4). Later in hierdie skrifge- spring soos 'n takbok, en die Vader wat in die hemele is, laat u 
deelte beskryf God hoe “wei die tong van die stomme sal jubel; Naam geheilig word; laat u 
wolf by die lam, en die luiperd want in die woestyn breek koninkryk kom; laat u wil 
gaan lê by die bokkie, en die kalf waters uit en strome in die geskied, soos in die hemel net so 
en die j ong lee u en die  wildernis” (verse 5-6). Op ook op die aarde” (Mattheus 6:9-
vetgemaakte vee bymekaar, en daardie tyd sal God allerlei 10). 
'n klein seuntjie sal hulle aanja” siektes bonatuurl ik genees. In die Wêreld van Môre sal al 
(vers 6). Hier vind ons dat 'n Daarmee sal die miljarde die mense op aarde uiteindelik 
wonderlike samelewing beskryf dollars wat bestee word en beg in  om God se ware  
word waar die grote God miljoene mense in die wêreld se 

godsdiens te leer, want dit is 'n 
ingegryp het om selfs in die gedurige bekommernis, pyn en 

leefwyse  wat hul le moet 
diere, 'n vredeliewende aard te stille lyding weens voortgesette 

verstaan. Dit sal ook, soos ons 
plaas! Dus sê God vir ons: “Hulle siektes, tot  'n einde kom.

gesien het, “ewige vreugde” 
sal geen kwaad doen of verderf God sal selfs die “wilde” aard 

bring wanneer dit uiteindelik en 
aanrig op my hele heilige berg van diere verander. “Dáár sal 

waarlik opgerig is.
nie; want die aarde sal vol wees geen leeu wees nie, en geen 

Wanneer u op u knieë gaan en van die kennis van die HERE verskeurende dier sal daarop 
bid: “Laat U Koninkryk kom”, soos die waters die seebodem kom of daar aangetref word nie; 
moet u verstaan wat die oordek” (vers 9). maar die verlostes sal daarop 
b e t e k e n i s  v a n  d a a r d i e  wandel; en die losgekooptes van God  sa l  d ie  aa rde  se  
Koninkryk is—Christus se die HERE sal teruggaan en na “natuurwette” op daardie tyd 
komende regering en die Sion kom met gejubel, en ewige aanpas sodat mooiweer aan die 
werklikheid daarvan. Dan kan u vreugde sal op hulle hoof wees; orde van die dag sal wees en 
begin om u deel te doen om uself vreugde en blydskap sal hulle mense vooruitstrewend kan 
voor te berei om daardie verkry, maar kommer en gesug wees en sodat 'n gevoel van diep 

vlug weg” (verse 9-10). Koninkryk binne te gaan, 'n volle innerlike vrede en veiligheid sal 

oorheers. Jesaja 35:1 sê vir ons: Sal u bereid wees om hierdie kind van God te word en 

“Die woestyn en die dor land sal talle verse te verstaan wat die sodoende die doel waarvoor u 

bly wees, en die wildernis sal juig leefwyse van en waarheid oor gebore is, te vervul!

  Vervolg vanaf bladsy 6 – Daar kom ’n nuwe wêreld

WvM
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van die eersgenoemde metode gebruik te maak. geïnspireerde Woord bestudeer. Hou in gedagte 

Deur eenvoudig die Bybel op hierdie manier te dat u in der waarheid “God se gedagtes” lees – 

lees, gee mens die “gevoel” van presies hoe 'n die openbaring van u Skepper wat u vertel 

spesifieke onderwerp in konteks gebring kan waarom u hier is, u verduidelik waaroor die lewe 

word – dit is hoe dit inskakel by die groot geheel gaan en die weg na die ewige lewe openbaar. 

van die Boek en by die onderwerp onder Onthou dat Jesus Self die nodigheid beklemtoon 

bespreking. Dit is ook sonder twyfel die primêre het dat ons Hom moet “eet”: “Soos die lewende 

metode wat God se dienaars gedurende Nuwe- Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, 

Testamentiese tye gebruik het – en vir ten minste so sal hy wat My eet, ook deur My lewe” 

'n paar eeue daarna – omdat daar vir eeue geen (Johannes 6:57). 

konkordansies beskikbaar was nie! Later sê Jesus, “Dit is die Gees wat lewend 

maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde Die apostel Paulus kon dalk byvoorbeeld 
wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe” (vers slegs 'n gedeelte van 'n perkamentrol van die 
63).boek Jesaja, of die een of ander boek, gehad het 

Deel van die wonderlike nalatenskap wat deur om te bestudeer. In sy leeftyd, was baie van wat 
God se dienaar en ons geliefde broeder, mnr. ons vandag die “Nuwe Testament” noem, ook nog 
John Ogwyn, wat verlede jaar gesterf het, aan nie eers geskryf nie. Wanneer hy dus sê ons moet 
ons nagelaat is, is die uiters handige die Skrifte bestudeer, het hy grotendeels die Ou 
Bybelstudiekursus wat hy geskryf het. Hierdie Testament bedoel. Tog word baie belydende 
kursus is nie ingewikkeld of moeilik om te Christene egter geleer om “wantrouig” te wees 
verstaan nie, maar lei ’n mens wel op geordende teenoor die Ou Testament. Wat 'n skande, want 
wyse deur die sleutel aangeleenthede van die daar is nie met die Ou Testament “weggedoen 
Bybel en gee spesifieke inligting waarmee u groot nie”! Dit moet net verstaan word in die lig van die 
moeite sou hê, as u dit op u eie moes uitpluis. Dit uitbreiding van God se wet en die bedoeling 
is alles maklik bewysbaar uit u eie Bybel! Ek daarvan, soos dit deur Jesus Christus en die 
moedig elkeen van u wat dit nog nie gedoen het Apostels in die Nuwe Testament gegee word 
nie, ten sterkste aan om in te teken op hierdie (Jesaja 42:21).
kursus. Skakel ons of skryf aan ons kantoor Indien u wil verstaan wat Christus onderrig het 
naaste aan u, soos op bladsy 2 van hierdie en hoe dit nie “wegdoen” met die Ou Testament 
publikasie. Sê u wil inskryf op ons Wêreld van nie, stel ek voor dat u eenvoudig die Nuwe 
Môre Bybelstudie-kursus. Dit sal gratis aan u Testament begin lees – van die begin af regdeur 
gestuur word – soos al ons ander literatuur.die boeke Mattheus, Markus, Lukas, Johannes 

Ware Christelikheid – die leringe en en Die Handelinge van die Apostels, net soos u 
voorbeelde van Jesus en die Apostels, is beslis vir enige ander boek sou lees. Dit sal u beslis die 
'n lang tyd “in die spervuur”! As u self die Bybel met ware “evangelie” gee soos Jesus Christus en die 
toewyding bestudeer  ten einde te sien wat dit oorspronklike Apostels dit onderrig en beoefen 
werklik sê, sal u in staat wees om duidelik deur al het! Dan sal dit vir “liberale” leraars en selfs vir 
die “rookskerms” van Satan se misleiding te sien ketters baie moeilik wees om 'n gek van u te maak 
en tot die Waarheid te kom wat God geïnspireer met die een of ander heidense begrip van God of 
het om deur die bladsye van die Bybel aan die die Christelike leefwyse – 'n vals begrip wat 
mensdom gegee te word. Soos Jesus sê, “En julle moontlik gedurende die Middeleeue of daarna 
sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle ontwikkel is! 
vrymaak” (Johannes 8:32). Deur my eie ervaring as 'n leraar van Jesus 

Christus die afgelope 53 jaar, kan ek vir u sê dat 

diegene wat “laat slap lê” in hul Bybelstudie, 

wesenlik geraak word! Vra asseblief vir God om u 

te help, u te motiveer en te lei terwyl u Sy 
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