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DIE BELONING VIR OORWINNAARS 

 
GOD SE PLAN VAN HERSTEL 

 

Hierdie aarde met al sy skoonheid was deur God beplan om 'n gelukkige tuiste vir die 

mens te wees.  Daarin kon Skepper en skepsel in harmonie met mekaar verkeer en die 

mens sy hoogste ideale bereik. Hierdie hoë ideale wat gekoester is vir die mens, was deur 

ongehoorsaamheid en sonde verwoes.  Te midde van die stryd met Satan het God die 

belofte van 'n "weer begin" aan die mens gemaak. 

 

Efe 1:3,4   

“Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle 

geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die 

grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.” 

 

Die Plan van Verlossing was alreeds uitgewerk voor die skepping van die mens, as ‘n 

voorsorgmaatreël.  God was voorbereid om enige probleem die hoof te kan bied.  Maar 

die mens moes die toets van gehoorsaamheid, deurstaan.  

 

Gen 3:15   

“En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad.  Hy sal 

jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.” 

 

Direk na die sondeval, het God die Verlossingsplan in werking gestel. Die plan het 

ingesluit: die vernietiging van die slang (Satan - wat die dood ingebring het) wat ‘n groot 

stryd tot gevolg sou hê, asook die herstel en hervestiging van die mens in Eden (met die 

ewige lewe). Dit sal gedoen word deur 'n Verlosser wat uit Eva se nageslag gebore sou 

word. 
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Joh 3:16   

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat 

elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” 

 

Die Verlossingsplan het vereis dat God se Seun, Jesus, vir die wêreld sou sterf.  Elke 

persoon wat in Jesus glo as sy persoonlike Verlosser van die sonde, sal die Ewige Lewe kan 

hê. 

 

Joh 3:36   

“Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe;  maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal 

die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” 

 

Die mens moes egter weer aan 'n toets onderwerp word.  Hy wat in die Seun glo 

(Gehoorsaam aan ‘n nuwe Meester - Jesus) sou die ewige lewe ontvang.  Hy wat egter 

ongehoorsaam is (God se Plan van Verlossing sou versmaai), sal saam met die slang 

(Satan) vernietig word in die Ewige Vuur (Tweede Dood). 

 

Rom 6:16, 22,23  

“Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom 

gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie - óf van 

die sonde tot die dood, óf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Maar nou dat julle 

vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot 

heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe.  Want die loon van die sonde is die dood, maar 

die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.” 

 

Die mens moet die geleentheid gebied word om sy eie Meester te kies - óf die Sonde wat 

lei tot die Dood, óf die Gehoorsaamheid wat lei tot die Geregtigheid.  Die Ewige lewe word 

as ‘n geskenk deur God aan die mens gebied.  Ons aanvaarding van die geskenk van die 

ewige lewe, kom slegs deur Jesus Christus as jou Meester te kies. 
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Jak 1:12   

“Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die 

kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.” 

 

Elke belydende Christen sal versoek word om die egtheid van sy geloof te toets, net soos 

met Adam en Eva die geval was.  Deur elke versoeking, toets Satan jou lojaliteit aan God.  

Ons bewys ons getrouheid (gehoorsaamheid) aan Jesus, deur Hom as enigste Meester te 

hê in my hart.  As beloning vir getrouheid, sal jy die kroon van die lewe ontvang. 

 

TYDELIKE TUISTE VAN DIE REGVERDIGES  

GEDURENDE DIE 1000 JAAR 
 

Joh 14:1-3  

“Laat julle hart nie ontsteld word nie;  glo in God, glo ook in My.  In die huis van my Vader 

is daar baie wonings;  as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het.  Ek gaan om vir julle 

plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe 

neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” 

 

Jesus is nou in die hemel, aan die regterhand van die Vader in die hemelse heiligdom.  Hy 

het belowe om sy volgelinge te kom haal, sodat ons by Hom kan wees - weg van die 

Versoeker af, maar by Jesus en in sy Vader se huis. 

 

1 Kor 15:51,52  

“Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal 

almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin;  want die basuin 

sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word;  en ons sal verander word.” 

Met die Laaste Basuin wat met die Wederkoms blaas, sal al die regverdiges wat in Jesus 

ontslaap het, onverganklik opgewek word. Terselfdertyd sal die lewende regverdiges  

verander van verganklikheid, na onverganklikheid. 
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1 Thess 4:15-17  

“Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot 

by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.  

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n 

aartsengel en met geklank van die basuin van God;  en die wat in Christus gesterf het, sal 

eerste opstaan.  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke 

weggevoer word die Here tegemoet in die lug;  en so sal ons altyd by die Here wees.” 

 

Jesus sal sy belofte gestand doen.  Die Basuin sal weerklink tydens die Wederkoms van 

Jesus.  Die dooie regverdiges, (hulle wat "in Christus" ontslaap het - gesterf het voor die 

wederkoms) sal opgewek word en saam met die lewende regverdiges (hulle wat glo en 

lewe wanneer die wederkoms aanbreek) Jesus ontmoet in die lug!  So sal hulle altyd by die 

Here wees - geen regverdige bly op die aarde agter, na die Wederkoms van Jesus 

plaasgevind het nie.  Al die regverdiges sal na Jesus se Vaderhuis in die hemel gaan. 

 

Openb 20:5b,6  

“Dit is die eerste opstanding.  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding;  

oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van 

Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.” 

 

Elkeen wat deel in die Eerste Opstanding tydens die wederkoms, word "Salig en Heilig" 

genoem.  Waarom?  Omdat hulle onverganklikheid (onsterflikheid - ewige lewe) van Jesus 

ontvang het tydens die Wederkoms.  Die Tweede Dood het geen mag oor hulle nie.  

 

Die regverdiges sal gedurende die 1000 Jaar by God en Jesus wees en sal saam met Hom 

in die hemel regeer - nie afsonderlik op die aarde nie.  

 

Openb 20:4  

“En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee;  en 

ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord 
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van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof 

en op hulle hand nie ontvang het nie;  en hulle het geleef en as konings geregeer saam met 

Christus die duisend jaar lank.” 

 

Gedurende die 1000 Jaar sal die regverdiges die goddelose (wat almal dood op die aarde 

is), en die duiwels wat gedurende die tyd geboeid is, oordeel, deur die boeke na te gaan, 

wat gedurende die hemelse oordeel gebruik was (Dan 7:10-27).   

 

Wie is al die Heiliges?  Die wat onthoof is oor hul getuienis van Jesus (Bv. Johannes die 

Doper, Paulus, ens.).  Die wat met hul lewens moes boet vir hul geloof in die Woord van 

God (Bv. die Christene wat gesterf het gedurende die Middel Eeue), asook almal wat 

geweier het om die Dier, sy Naam of getal te aanvaar.   

 

Hebr 11:8-10  

“Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy 

as 'n erfenis sou ontvang;  en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.  Deur 

die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in 'n vreemde 

land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.  

Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en 

oprigter is.” 

 

Abraham het geduldig as ‘n swerwer en gelowige op aarde gebly.  Hy het die aarde nie 

gesien as sy permanente tuiste nie, want hy het  vooruit gesien na die stad waarvan God 

self die Argitek en Boumeester was. 

 

Hebr 11:13  

“In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit 

uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners 

op aarde was.” 
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Nie een van die gelowiges het, die beloofde stad ingegaan nie, tog het hulle dit met die 

geloofsoog gesien en dit met andere op hul pad gedeel.  Hulle het geglo dat God vir hulle 

'n stad berei het. 

 

Hebr 11:39,40  

“En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie 

verkry nie,  omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak 

sou word nie.” 

 

God se plan is dat al die regverdiges vanaf Adam tot die laaste gelowe wat op die aarde sal 

lewe, gelyktydig die Ewige Lewe sal ontvang en na die Beloofde Stad geneem sal word.  

Hierdie wonderlike gebeurtenis sal plaasvind sodra Jesus sy kinders met die Wederkoms 

sal kom haal, sodat ons kan wees waar Hy is. 

 

DIE BELOOFDE STAD 
 

Vir baie mense is die idee van 'n hemelse stad net beeldspraak en bestaan daar nie werklik 

so iets nie. Is dit waar? Wat leer die Bybel? 

 

Openb 21:2,3,5  

“En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die 

hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die 

hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon,  en 

hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En Hy wat op die troon 

sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is 

waaragtig en betroubaar.” 
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In die beskrywing dat alles nuut gemaak sal word, word daar ook verwys na die Nuwe 

Jerusalem wat van God uit die hemel neerdaal.  Johannes vertel: "En Hy het aan my gesê: 

Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar."  Volgens God is die Nuwe 

Jerusalem nie 'n foefie, of beeldspraak nie, maar 'n werklike Stad! 

 

Openb 21:9,10  

“En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, 

het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, 

die vrou van die Lam.  En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my 

die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal.” 

 

Een van die engele wat gemoeid is met die sewe laaste plae, het Johannes die Heilige Stad 

getoon, wat na die 1000 Jaar, uit die hemel na die aarde sou neerdaal.  Die Stad is al 

gereed en wag reeds om bewoon te word deur Jesus se volgelinge. 

 

Openb 21:11,23  

“En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos 

die kristalhelder jaspissteen.  En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te 

skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.” 

 

Die Skepper se karakter is so rein en heilig, dat die Bybel God as ‘n Lig beskryf (1 Tim 6:16; 

Joh 8:12) Die stad word verlig en weerkaats die heerlikheid van God se reinheid en heilige 

karakter.  Dus is dag en nag nooit nodig nie. 

 

Openb 21:15-17  

“En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte 

en sy muur te meet.  En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy 

breedte.  En hy het die stad met die meetroede gemeet op duisend-vyfhonderd myl;  sy 

lengte en breedte en hoogte was gelyk.  En hy het sy muur gemeet op honderd-vier-en-

veertig el, volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is.” 
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As ons Johannes se beskrywing reg verstaan, is die vorm van die stad soos die van 'n 

kubus, sy hoogte, lengte en breedte is dieselfde afstand.  Johannes wil met die gee van 

mates vir die Stad, die werklikheid van die Stad se bestaan, tot ons tuis te bring.  Baie het al 

probeer om die oppervlakte wat die Stad beslaan, uit te werk.  Menige het tot die 

gevolgtrekking gekom dat al sou al die mense wat ooit geleef het, vanaf Adam tot nou, die 

Stad binnegaan, daar nóg plek oor sal wees.  Het Jesus dan nie gesê: “In die huis van my 

Vader is daar baie wonings,” nie?  Daar is oorgenoeg plek vir u en my. 

 

Openb 21:18-20  

“En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas.  En 

die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes.  

Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde 

smarag;  die vyfde sardóniks, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die 

negende topaas, die tiende chrisopraas, die elfde hiasint , die twaalfde ametis.” 

 

Die hele stad is van goud gemaak met die muur van Jaspis.  Volgens Pliny ('n antieke 

natuurkundige), was die edelgesteente Jaspis, bekend vir die skitterende kleure wat 

daardeur flits wanneer lig daarop val.  Die muur bestaan uit twaalf lae, ingeset met 

verskillende edelgesteentes, elk met sy eie skakerings van kleur. 

 

Openb 21:12-14,21a  

“En dit het 'n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, 

en name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel.  

Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant drie poorte, aan die suidekant 

drie poorte, aan die westekant drie poorte.  En die muur van die stad het twaalf 

fondamente gehad, en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam. ...En die 

twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel...” 
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Die stad het twaalf poorte, drie aan elke kant van die stad se muur. Elkeen bestaand uit ‘n 

soliede pêrel.  Die poorte sal nooit gesluit word nie, terwyl engele by die poorte waghou 

(v.25).  Die Name van die twaalf stamme van Israel (die geestelike nageslag van Abraham, 

wat die sonde oorwin het deur geloof in Jesus as hul Verlosser - Rom 9:6-8; Gal 3:29) is op 

die Pêrelpoorte gegraveer (Openb 3:12). 

 

Elk van die twaalf lae of fondamente, het 'n naam van een van die apostels verkry.  Saam 

met Jesus (wat Self die Hoeksteen is), het hulle die grondslag van die Christelike geloof 

gevorm en so sal hulle vir ewig deur God vereer word (1 Kor 3:10,11; Efe 2:20; Hebr 6:1). 

 

Openb 21:21b  

“...en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas.” 

 

Die Stad het 'n hoofstraat van suiwer goud, wat in voorkoms lyk soos deurskynende glas.  

Daar is geen onsuiwerheid in dié goud nie.   

 

Openb 21:3,22  

“En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die 

mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as 

hulle God.  En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is 

sy tempel, en die Lam.” 

 

Toe Jesus met die Samaritaanse vrou in gesprek was oor die “regte plek” van aanbidding, 

het Jesus dit duidelik gemaak, dat die plek nie so belangrik is as die manier waarin dit 

gedoen sou word nie (Joh 4:21-24).  Vir God is die manier van gees en waarheid baie 

belangrik en albei is in Homself gesetel.  In die Godstad sal daar nie 'n Tempel wees waar 

ons bymekaar sal kom nie, want waar God teenwoordig is, daar is die Tempel, die Kerk en 

die Aanbiddingsplek.  
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Openb 22:3,1  

“En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam 

sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van 

die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die 

Lam.” 

 

Die Troon van God en van die Lam is in die Stad en al die verlostes sal altyd in God se 

teenwoordigheid wees. 

 

Uit die Troon van God vloei 'n rivier met die Water van die Lewe, helder soos kristal.  God 

en Jesus is die Voedingsbron van die ewige lewe vir al die verlostes (Joh 4:10,14; 7:37-39; 

1 Kor 10:4). 

 

Openb 22:2  

“In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 

twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot 

genesing van die nasies.” 

 

Die Boom van die Lewe, met sy vrugte (Gen 3:22) wat in die tuin van Eden gestaan het, sal 

weer tot die heiliges se beskikking wees.  Sy vrugte en blare sal genesing (ewige jeug en 

eenheid) tot gevolg hê. 

 

1 Kor 2:9,10  

“Maar soos geskrywe is:  Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n 

mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.  Maar God het dit 

aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes 

van God.” 

 

God berei die ondenkbare voor - Die Gees openbaar dit vir ons in sy Woord.  Menslike taal 

sal egter nooit die werklike prag van die Nuwe Jerusalem kan verklaar nie, elke mens moet 
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dit self sien om dit te kan waardeer.  Elkeen wat Jesus liefhet, sal die voorreg hê om die 

Stad met sy eie oë te aanskou. 

 

WIE MAG IN DIE HEILIGE STAD VERTOEF? 
 

Openb 21:27  

“En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar 

net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.” 

 

Jesus het die hele wêreld gekoop met Sy eie bloed aan die Kruis, maar enigiets wat met 

sonde besoedel bly, sal nie in die Stad toegelaat word nie.  Slegs dié wie se Name in die 

Boek van die Lewe (van die Lam) verskyn, sal toegang tot die stad verkry.  Elkeen wat Jesus 

aanvaar as sy of haar persoonlike Verlosser en Hom as hul enigste Meester dien, word 

gereining van sonde en hulle name word in die boek van die Lam geskrywe. 

 

Openb 22:15  

“Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die 

afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.” 

 

Elkeen wat die leuen en die sonde liefhet, en nie bereid is om daarvan afstand te doen op 

God se voorgeskrewe manier nie, sal nie in die stad toegelaat word nie.  Hulle deel is in die 

poel wat brand met vuur en swawel (die Tweede Dood) (Openb 21:8). 

 

Openb 22:14  

“Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en 

ingaan deur die poorte in die stad.” 

Elkeen wat God se gebooie doen, (hulle wat God gehoorsaam en die geloof in Jesus 

bewaar) sal die reg hê om in die Stad in te gaan (Openb 12:17; 14:12; 19:10).  Die 

onderhouding van God se gebooie, het nie te doen met werksheiligheid (redding deur 

werke) nie, maar met lojaliteit aan Jesus, die Meester wie gedien word. 
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Openb 2:7  

“Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.  Aan hom wat oorwin, 

sal Ek gee om, te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is.” 

 

Hy wat die sonde oorwin, deur aanvaarding van die bloed en gehoorsaamheid aan Jesus 

se wil, sal van die Boom van die lewe mag eet wat binne-in die godstad is. 

 

Openb 3:12  

“Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit 

weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die 

stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my 

nuwe Naam.” 

 

Hy wat die sonde oorwin, sal wees soos ‘n pilaar in God se Tempel en sal verseël word met 

God se, die Stad se, en Jesus se nuwe Naam. 

   

ONS EWIGE TUISTE NA DIE 1000 JAAR 
 

2 Pet 3:13  

“Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid 

woon.” 

 

God het ons ‘n nuwe Hemele en Aarde belowe waarin ware geregtigheid sal heers.  Op die 

huidige oomblik is ongeregtigheid aan die orde van die dag, want ons is steeds in Satan se 

koninkryk. 

 

Matt 5:5   

Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. 
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Jesus het belowe dat die sagmoediges die aarde sal beërwe.  Dit is die wat hulself aan die 

wil van God onderwerp en die eie-ek versaak. Ons hemelse tuiste sal verruil word vir ‘n 

permanente aardse tuiste. 

 

Openb 21:1,2  

En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste 

aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige 

stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat 

vir haar man versier is.” 

 

Na die 1000 Jaar sal die Nuwe Jerusalem afdaal na die aarde toe.  Op die nuutgeskepte 

aarde sal die regverdiges vir ewig bly.  

 

Openb 21:3,4  

“En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê:  Kyk, die tabernakel van God is by die 

mense, en Hy sal by hulle woon,  en hulle sal sy volk wees;  en God self sal by hulle wees 

as hulle God.  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees 

nie;  ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge 

het verbygegaan.” 

 

Johannes bou op die beloftes van die OT wat aandui dat God nuwe hemele en 'n aarde sal 

skep, en dat die eerste (sondige) dinge verby sal gaan. (Jes 11:6-9; 65:21-25, selfs die diere 

sal in harmonie met mekaar saamleef en elke mens sal 'n eie tuiste hê om in te woon.) 

 

Jes 66:22, 23  

“Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal 

bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.  En elke 

maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor 

my aangesig, sê die Here.” 
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Na die skepping van die nuwe hemele en aarde sal alle vlees elke week op die Sabbat 

bymekaar kom in die Nuwe Jerusalem, om hul Verlosser en Skepper te aanbid. 

 

WAARSKUWING TEEN  

VERSLAPPING VAN DIE GELOOF 
 

Baie mense verloor deesdae moed in hul Christelike geloof.  Die dinge van die lewe druk 

so swaar op hulle neer dat hulle die beloftes van Jesus uit die oog begin verloor.  Sommige 

verruil selfs hulle geloof in Jesus vir leringe van duiwels.  Ons leef in moeilike tye.  Tog gee 

die Bybel vir ons raad. 

 

Luk 21:34-36  

“Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en 

dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.  Waak dan 

en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te 

ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” 

Ons grootste vyand, buiten Satan, is onsself.  Deur swelgery (onmatige etery en drinkery) 

dronkenskap (verslaafdheid aan drank en dwelms) en sorge van die lewe (pogings om te 

oorleef volgens wêreldse standaarde) kan maak dat ons God se plan vir ons, uit die oog 

verloor.  Hoeveel tyd bestee u aan Bybelstudie en hoeveel aan TV en ander vermaak?  Is u 

liefde vir die wêreld groter as u liefde vir Jesus? 

 

Hebr 12:1-3  

“Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke 

las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat 

voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir 

die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die 

regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op Hom wat so 'n 

teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word 

en verslap nie.” 
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Ons word gou moeg as ons altyd om ons kyk na wat andere doen en vermag.  Instede 

daarvan, moet ons oë gevestig wees op Jesus, die Leidsman en Voleinder van ons geloof.  

Hoe meer ons aandag op Hom en Sy soendood aan die Kruis gevestig is, hoe minder sal 

ons verslap in ons eie geestelike lewe.  Slegs Hy kan ons aanspoor. 

 

Jesus het verby die Kruis gekyk na die baie wat gered sou word, omdat hulle in Hom sou 

glo tot verlossing.  Ons moet verby dié wêreld kyk, na Jesus, die verlossing wat Hy vir ons 

moontlik gemaak het en die beloning wat vir ons elkeen wag, wat Hom getrou met liefde 

dien. 

 

Hebr 12:12-16  

“Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op;  en maak reguit paaie vir julle 

voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.  Jaag die 

vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;  en pas 

op dat niemand in die genade van God veragter nie;  dat geen wortel van bitterheid 

opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder 

wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het.” 

 

Ons word vermaan om ons slap houding aangaande geestelike dinge eenkant toe te skuif 

en met hernude erns na die toekoms te kyk.  Die ewige lewe, saam met Jesus, is op die spel 

en ons kan nie toelaat dat dit deur enigiets of iemand van ons weggeroof word nie. 

 

Hebr 10:37-39  

“Want nog 'n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.  Maar die regverdige 

sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.  Maar 

by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe.” 

 

Nog 'n kort tydjie voor Jesus kom.  Die Ewigheid is op die spel!  Ons moet bly glo dat Jesus 

sal terugkeer om Sy kinders (u en my inkluis), te kom haal met Sy Wederkoms.  Indien 

andere u van Jesus wil weglok, raak van hulle vriendskap ontslae - Jesus is die beste Vriend 
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wat ‘n mens ooit kan hê.  Hy het immers Sy lewe vir u gegee en saam met Sy vriendskap, 

sal u nóg meer ontvang, wanneer Hy kom. 

 

WAT HET GOD AAN OORWINNAARS BELOWE? 
 

2 Tim 4:8   

“Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige 

Regter, my in dié dag sal gee;  en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy 

verskyning liefgehad het.” 

 

Almal wat die goeie stryd stry en wag dat Jesus op die wolke sal verskyn met Sy 

wederkoms, sal die kroon van die Geregtigheid ontvang. 

 

1 Pet 5:4   

“En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid 

ontvang.” 

 

Jesus is die Hoofherder van al sy skape (gelowiges wat op Hom vertrou).  Wanneer Jesus, 

op die wolke verskyn, sal ons die  onverwelklike kroon van die heerlikheid ontvang (die 

ewige lewe). 

 

Kol 3:23,24  

“En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,  omdat 

julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die 

Here Christus.” 

 

Omdat ons die Here Jesus dien as ons enigste Here en Verlosser, sal  ons die ewige lewe 

van ons hemelse Vader ontvang. 
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Openb 2:10  

“Vrees vir niks wat jy sal ly nie.  Kyk die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis 

werp, sodat julle op die proef gestel kan word;  en julle sal tien dae lank verdrukking hê.  

Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.” 

 

Jesus verwag dat elkeen wat Hom belei, getrou sal bly aan Hom, maak nie saak hoe groot 

jou beproewing is nie, al lei dit tot die dood. Die kroon van die ewige lewe sal die moeite 

werd wees vir elkeen wat wat standvastig bly glo, totdat Hy kom om ons te kom haal. 

 

HOE KAN ONS DIE NUWE AARDE BEËRWE? 
 

1 Pet 1:3-5  

“Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote 

barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die 

opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en 

onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van 

God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word 

in die laaste tyd.” 

 

Deur die wedergeboorte (‘n simbool van die opstanding van Jesus uit die dood) verkry ons 

'n lewende hoop - ons opstanding uit die dood.  Hierdie geloof in Jesus sal vir ons 'n 

onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis gee.  Die erfenis (die ewige lewe 

saam met Jesus in die Nuwe Jerusalem) word vir ons in die hemel in bewaring gehou, tot 

by die Wederkoms van Jesus, waarna ons dit in besit sal neem.   

 

Tit 3:4-7   

“Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn 

het - nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy 

barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing 

deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons 
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Verlosser; sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die 

hoop van die ewige lewe.” 

 

Om erfgename van die ewige lewe te wees, moet ons gered word deur die bad van 

wedergeboorte (onderdompelingsdoop) en die  Heilige Gees wat die gebooie van God in 

ons harte skryf, sodat  ons aan God se wil gehoorsaam kan wees.  Deur die Doop en die 

invulling van die Heilige Gees word ons ge regverdig, geheilig en verseël. 

 

Hebr 12:28  

“Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so 

God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.” 

 

Is u dankbaar vir die wonderlike koninkryk wat u s'n is, gewaarborg deur die bloed van 

Jesus?  God vra dat ons dit sal bewys deur Hom te dien met eerbied (ontsag) en vrees 

(respek en gehoorsaamheid).  Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as vir die wêreld 

(Hand 4:19; 5:29). 

 

God se verlange is dat alle mense gered moet word.  Om hierdie rede is die 

Verlossingsplan alreeds voor die sondeval uitgewerk, sodat elkeen wat God se plan uit eie 

vrye keuse aanvaar, die ewige lewe kan hê. 

 

God se Verlossingsplan is nie ‘n wetenskap, teorie, of idee nie, maar ‘n Persoon, Jesus 

Christus die gekruisigde Lam van God, wat die sonde van die wêreld weg geneem.  Elkeen 

wat Hom aanvaar as die Verlosser van die sonde, en Hom as sy nuwe Meester in hierdie 

lewe aanvaar, sal wedergeboorte ondervind en as simbool van sy nuwe verhouding met 

Jesus as Meester van sy lewe, deur onderdompeling gedoop word.  Daarna sal hy die 

gewaarborgde ewige lewe in ontvangs neem van  Jesus by sy beloofde wederkoms, wat 

nie meer ver is nie.  
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Wil u graag deel wees van God se Verlossingsplan en die pêrelpoorte binne te stap deur 

God se genade? ______ 

 

Is u bereid om Jesus as u enigste Meester te dien, en enige ander te versaak wat mag 

meeding om jou hart?  _______ 

 

NOTA 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


