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WAAR IS DIE DOOIES VAN OPENBARING? 
 

DIE MENSDOM SE GROOTSTE VREES? 
 

In die vorige lesing (1000 Jaar van Openbaring) het ons verwys na die terme, “Dood” en 

“Tweede Dood.”  Wat beteken hierdie terme?  Wat gebeur met 'n mens sodra hy 

doodgaan, wat word van hom of haar?  Almal wil graag die antwoord op die tergende 

geheim hê, want daar is niks wat die mens méér vrees, as die dood nie.   

 

Die Dood tref alle mense, alle rasse, alle godsdienste, rykes en armes.  Geen mens is 

immuun daarteen nie.  Dit is 'n wrede monster wat 'n gelukkige huisgesin in 'n oomblik tot 

vernietiging kan skok.   

 

Job 14:10  

“Maar 'n mens sterwe en is magteloos; ja, 'n mens blaas die asem uit en - waar is hy?” 

 

Die vraag van Job dui op die hartverskeurende oproep van die hele mensdom, heiden en 

Christen: "Waar is ons ontslape (dooie) geliefdes?" Hy self het tien volwasse kinders op 

een dag verloor, toe Satan ‘n stormwind op die huis laat neerkom het, waar hulle vir ‘n 

fees bymekaar was (Job 1:18,19).  Waarheen gaan mense wanneer hulle sterf?  Die mees 

populêre siening vandag, is dat amper almal wat sterf, hemel toe gaan.  

 

VYF MINUTE NA DIE DOOD 
 

‘n Vrou vertel hoedat sy op 'n operasietafel sterf en in 'n donker tonnel in beweeg.  Sy voel 

hoe sy die aarde verlaat en die ondervinding is so wonderlik. Voor in die tonnel is daar 'n 

lig wat al hoe helderder word. Hemelse stemme is duidelik hoorbaar en hulle roep na 

haar. 
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(Intussen spartel die mediese span om haar weer aan die lewe te kry.  Na enkele minute 

begin haar hart weer klop.)  Sy vertel hoedat sy ewe skielik in die donker tonnel 

teruggesuig word aarde toe.  Sy herwin haar bewussyn!  Sy is terug by die werklikheid - 

wat 'n teleurstelling! 

 

TERGENDE VRAE? 
 

IS DAAR LEWE NA DIE DOOD IN 'N ANDER WêRELD? 

KAN DOOIES SIEN, HOOR EN VOEL? 

KAN ONS MET DIE DODE KOMMUNIKEER? 

AS 'N GOEIE MENS STERF, GAAN HY DADELIK HEMEL TOE? 

 

WIE HET DIE ANTWOORD? 
 

Openb 1:17,18  

“En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê 

en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was 

dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en 

van die dood.” 

 

Indien daar iemand is wat die antwoord oor die Dood het, dan moet dit Jesus wees, want 

Hy het gesterf, was drie dae dood en het volgens die Skrif, op die derde dag uit die dood 

opgestaan en aan verskeie van Sy volgelinge verskyn (1 Kor 15:3-18).   

 

Hier in Openb 1:17 en 18 sê Jesus selfs aan Johannes dat Hy die sleutels van die Dood en 

die Doderyk het. Deur die Heilige Skrifte gee Jesus raad aan sy volgelinge, omtrent die 

dood. 
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Jes 8:19,20  

“En as hulle vir julle sê:  Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, 

wat piep en mompel - moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie;  moet vir die lewendes die 

dooies gevra word?  Tot die wet en tot die getuienis!  As hulle nie spreek volgens hierdie 

woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie,” 

 

Deur die profeet Jesaja, maak die Here dit baie duidelik dat ons nie "geeste van 

afgestorwenes" moet raadpleeg nie.  Dit is duiwels en bose geeste wat die mense verlei. 

(Lev.19:31; 20:27; Deut 18:10-14; Hand 16:16-18).   

 

Ons word vermaan om eerder die Wet en die Getuienis (die Bybel) te raadpleeg.  Die 

Bybel is God se woord van waarheid en is bedoel om ons in die hele waarheid te lei, selfs 

met betrekking tot dit wat met ‘n mens gebeur wanneer hy doodgaan.  

 

DIE BYBEL EN DIE OORSPRONG VAN DIE MENS 
 

Gen 2:7   

“En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem 

van die lewe geblaas.  So het dan die mens 'n lewende siel geword.” 

 

Die mens is uit die stoflike elemente van die aarde gemaak.  Daarna het God lewe (asem 

van die lewe) aan die mens gegee.  Die mens het hierna 'n lewende siel geword. 

 

Stof + Asem (Lewe) = Lewende Siel (Wese - Nuwe Afr. Vertaling).  Let daarop dat nie mens 

nie ‘n “onsterflike siel” ontvang het nie, maar ‘n lewende siel gewórd het. 

 

BYBELSE GEBRUIK VAN ASEM, GEES EN SIEL 
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Job 27:3   

“Want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my neus.” 

Asem = Lewensasem van God.  Job maak dit duidelik dat die asem nie ‘n “onsterflike siel” 

is nie, maar lewensenergie, wat van God kom. 

 

Pred 3:19  

“Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere:  hulle het een en 

dieselfde lot;  soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, 

en 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie;  want alles is tevergeefs.” 

 

Salomo, die wysste man wat ooit geleef het, verklaar dat mens en dier dieselfde asem 

(lewensenergie) van God ontvang het. 

 

Jes 42:5   

“So sê God, die Here, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan 

het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees 

aan wie daarop wandel.” 

 

Die profeet Jesaja gebruik die terme asem en gees as sinonieme (dieselfde betekenis) - 

lewe of lewensenergie. 

 

Ps 104:29  

“U verberg u aangesig, hulle word verskrik;  U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer 

terug tot hul stof.” 

 

Indien God die asem (lewensenergie) van lewende wesens wegneem, keer hulle weer 

terug tot stof (die elemente van die aarde) waaruit hulle gemaak was. 

 

Ons sien dus dat Adam en Eva (dit geld u en my ook) nie “onsterflike siele" ontvang het 

nie, maar lewende siele geword het, toe God “lewe” aan hulle geskenk het.  Die “lewe” of 
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“lewensenergie,” het nie 'n identiteit op sy eie nie, maar vorm saam met die liggaam 'n 

menslike wese met sy karakter. 
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Ps 89:49 

“Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van 

die doderyk?” 

Die siel stel die hele persoon voor, in liggaam en lewensasem.  Die dood laat die hele 

menslike wese verdwyn. 

 

Eseg 18:4,20  

“Kyk, al die siele is myne;  soos die siel van die vader, so die siel van die seun - hulle is 

myne;  die siel wat sondig, dié moet sterwe.  Die siel wat sondig, dié moet sterwe;  die seun 

sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die 

ongeregtigheid van die seun help dra nie;  die geregtigheid van die regverdige sal op hom 

wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.” 

 

Die mens as 'n persoonlike wese, met 'n verstand en karakter word beskryf as 'n "siel."  Die 

mens (siel) wat sonde doen, moet sterwe. Die Bybel erken nie so iets soos 'n "onsterflike 

siel" nie.  As die konsep van ‘n “onsterflike siel,” nie van God af kom nie, waar kom dit dan 

vandaan?  

 

Gen 3:3,17,19  

“maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê:  Julle 

mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. ...En aan die mens 

het Hy gesê:  Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het 

waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie - vervloek is die aarde om jou ontwil;  met 

moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.  In die sweet van jou aangesig sal jy 

brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem.  Want stof is jy, en 

tot stof sal jy terugkeer.” 

 

Adam en Eva het voorwaardelike onsterflikheid ontvang.  Solank hulle God se gebod sou 

gehoorsaam, sou hulle bly lewe.  Maar sodra hulle sondig, moes hulle sterwe. 
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DIE MENS IS STERFLIK 
 

1 Joh 3:15  

“Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar;  en julle weet dat geen moordenaar die 

ewige lewe as iets blywends in hom het nie.” 

 

Haters en Moordenaars is Sondaars.  Volgens die Skrif besit sondaars nie die ewige lewe, 

as iets inherents binne-in hulself nie. 

 

Rom 2:5-8  

“Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n 

skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God wat 

elkeen sal vergeld na sy werke: aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, 

eer en onverganklikheid soek - die ewige lewe; maar aan die wat eiesinnig en aan die 

waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is - grimmigheid en 

toorn.” 

 

Hier sê die Skrif dat mense na onverganklikheid soek.  Indien die mens alreeds 

onverganklikheid besit, waarom soek hy nog daarna?  Die mens soek daarna omdat hy nie 

onsterflikheid in homself besit nie.  Dit is God wat die lewe en die ewige lewe 

(onverganklikheid) aan die mens gee. 

 

1 Tim 6:13-16  

“Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus 

Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, 

onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus wat op sy eie tyd 

vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here 

van die here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen 

mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag.  Amen.” 
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U kan die Bybel van Genesis tot Openbaring ondersoek en u sal nie een teks vind wat 

verwys na 'n onsterflike deel van die menslike wese nie.  Slegs God alleen besit 

onsterflikheid en slegs Hy gee dit aan die wat deur die geloof, Jesus Christus as sy 

Verlosser aanvaar en gehoorsaam is. 

 

ONGEHOORSAAMHEID, SONDE EN DIE DOOD 
 

Rom 5:12 

“Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die 

dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.” 

 

A.g.v. Adam se ongehoorsaamheid aan God se bevel (jy mag nie van die boom van kennis 

goed en kwaad eet nie), het die sonde in die wêreld ingekom.  Deur Adam het die Sonde 

die hele mensdom met die Dood besmet. 

 

1 Joh 3:4   

“Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is 

wetteloosheid.” 

 

Hierdie is seker die eenvoudigste definisie van wat sonde is, in die Bybel.  Sonde is om 

God se wet te ignoreer, en te ontken dat ek aan God verantwoordelik is vir my lewe.  

M.a.w. sonde is die oortreding van God se Wet - die riglyn van God se regering vir alle 

geskape wesens.. 

 

Rom 6:23a  

“Want die loon van die sonde is die dood...”  

 

Ongehoorsaamheid aan God word beskou as sonde en die loon of straf vir sonde, is die 

dood. 
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DIE EERSTE DOOD 
 

Die term “Eerste Dood” kom nie in die Bybel voor nie, maar die term “Tweede Dood,” wel 

(Openb 20:14; 21:8) en het te doen met die finale uitwissing van sonde deur die poel van 

vuur en swawel (hel).  Ons gaan die term “Eerste Dood” gebruik om te verwys na dood in 

die algemeen.  Dit is die proses waardeur elke mens (regverdige en goddelose) gaan, sodra 

die persoon sy / haar laaste asem uitblaas, sterwe, begrawe word, ontbind en deel van die 

stof van die aarde word.  Dit is ons deel as nasate van Adam. 

 

Die “Tweede Dood” daarenteen, vorm deel van God se plan om vir ewig van sonde 

ontslae te raak.  Ons sal die Tweede Dood meer volledig in 'n volgende lesing, nl.  “Die 

Tweede Dood van Openbaring,” behandel. 

 

WAT GEBEUR MET DIE MENS 

WANNEER HY STERF? 
 

Pred 3:19-21  

“Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere:  hulle het een en 

dieselfde lot;  soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, 

en 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie;  want alles is tevergeefs.  Alles 

gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug.  Wie bespeur dat 

die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere 

neerdaal ondertoe in die aarde?” 

 

Ons moet onderskeid tussen die mens en die dier erken, in die sin dat die mens geskape is 

na die beeld van sy Skepper en dat hy die vermoë ontvang het om te kan redeneer en 

keuses te maak wat diere nie besit nie.  Diere is op instink aangewese.  Om die onderskeid 

te tref is nodig, sodat ons nie met ewolusioniste verwar word, wat sê dat die mens uit die 

dier voortgekom het, deur die ewolusieproses van miljoene jare, nie.  
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Volgens Prediker 3:19-21, sterf die mens en die dier albei op dieselfde manier, want albei 

bestaan uit dieselfde elemente van die aarde en het dieselfde asem. Asem is 

lewensenergie, en alle lewende wesens, mens en dier kry die lewe van God alleen. 

 

Pred 12:7 “ 

...en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat 

dit gegee het.” 

 

Die Hebreeuse woord "RUACH"  stel wind, asem, gees en lewensasem voor.  Die "gees" is 

dus die lewensenergie wat van God kom, en weer na God terugkeer.  Dit is nie 'n 

"onsterflike siel" wat opstyg hemel toe, nie.  (Jes 42:5 sê asem / lewensenergie = gees) 

 

Hand 13:36  

“Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en 

is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien.” 

 

Dawid het gesterf en is begrawe en het verderwing gesien.  Sy lewe as aktiewe lid in die 

samelewing, het tot 'n einde gekom. 

 

Hand 2:29,34  

“Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en 

ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe.  Want Dawid het nie in die hemele 

opgevaar nie, maar hy self sê:  Die Here het gespreek tot my Here:  Sit aan my regterhand.” 

 

Volgens die Bybel het Dawid geen "onsterflike siel" gehad, wat opgevaar het hemel toe 

nie. Hy is begrawe. Hy het nie van hierdie wêreld oorgegaan na 'n ander wêreld, in 'n 

ander vorm van lewe, nie.  Die heidene glo dat die mens ‘n onafhanklike “onsterflike siel” 

het wat na die geesteswêreld oorgaan, sodra die persoon sterf.  As Dawid dan nie 

hemeltoe is nie, waar is hy dan en wat doen hy? 

WAT DOEN DOOIES WAT GESTERF HET? 
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Pred 9:5,6,10  

“Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en 

hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.  Hulle liefde sowel as 

hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan 

alles wat gebeur onder die son nie.  Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou 

mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy 

heengaan nie.” 

 

Dooies weet níks, hulle het géén loon, liefde, haat, naywer, kennis, wysheid, ens. nie.  

Hulle het ophou bestaan en het geen deel meer aan alles wat op aarde gebeur nie (Party 

probeer met testamente). 

 

Ps 146:4   

“Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe;  op daardie dag is dit met sy planne 

gedaan.” 

 

Die mens se planne hou op, die dag as hy sterf.  Álle verantwoordelikhede teenoor die 

werk, die huisgesin, vriende, ens. hou op bestaan! 

 

Jes 38:18,19  

“Want die doderyk sal U nie loof nie, die dood U nie prys nie;  die wat in die kuil neerdaal, 

sal op u trou nie hoop nie.  Die lewende, die lewende, dié sal U loof, soos ek vandag;  die 

vader maak aan die kinders u trou bekend.” 

 

Dooies kan God nie loof of prys in die graf nie, omdat hulle nie ‘n bestaan voer nie.  

Daarom is die valse lering dat Jesus in die graf vir die gestorwe siele gaan preek het, na sy 

kruisiging, vals en bog!  Dit was en is steeds ‘n slenter van die Pousdom om mense te 

bedrieg!  

Ps 6:6   



Waar is die dooies van Openbaring? Page 12 
 

“Want in die dood word aan U nie gedink nie;  wie sal U loof in die doderyk?” 

 

Hulle wat gesterf het, dink nie eens aan die Here nie.  Hulle het opgehou om te bestaan. 

 

HOE MOET ONS DIE DOOD VERSTAAN? 
 

Joh 11:11-14  

“Dit het Hy gespreek; en daarna sê Hy vir hulle:  Lasarus, ons vriend, slaap; maar Ek gaan 

om hom wakker te maak. Sy dissipels sê toe: Here, as hy slaap, sal hy gesond word.  Maar 

Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat Hy van die rus van die slaap 

spreek.  En toe sê Jesus vir hulle ronduit: Lasarus is dood.” 

 

Jesus vergelyk die Dood met Slaap.  Iemand wat slaap, is onbewus van tyd, 

omstandighede en enigiets wat om hom gebeur - so is dit ook in die Dood.  Hy wat dood 

is, rus van sy lewe op aarde.  ‘n Persoon wat na ‘n lang siekbed gesterf het, is bevry van 

daardie verskriklike lyding wat hy moes deurmaak toe hy nog geleef het.  Die dood is ‘n 

genade rusplek. 

 

Nog een van die Pousdom se misleidings is, dat die gestorwene se “onsterflike siel” in die 

vagevuur is.  Deur genoegsame middele aan die Kerk (Pousdom) te gee, laat die priester 

na gelang van die bedrag, die “siel,” stuk vir stuk vry, totdat hy na die hemel vlieg en die 

kerk homself genoegsaam verryk het. 

 

HOU DIE EERSTE DOOD VIR ALTYD AAN? 
 

Hebr 9:27  

“En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel...” 

 

 

Die mens is bestem om een maal te sterf.  Daarna vind die Oordeel plaas wat sy ewige 
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lotsbestemming sal bepaal.  Hierdie lewe, is u en my Saailand vir die ewigheid.  Die eerste 

dood is nie die einde van dit alles nie - daar is nog een laaste opstanding wat wag... 

 

Joh 5:28,29  

“Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die 

grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van 

die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.” 

 

Daar is 'n opstanding uit die Eerste Dood, vir sommige sal dit tot die Ewige Lewe wees en 

vir ander tot Veroordeling. 

 

Openb 20:4-6  

“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 

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.  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar 

voleindig was nie.  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.” 

 

Jesus maak dit duidelik dat daar 'n tydsverloop van 1000 Jaar bestaan tussen die Eerste 

Opstanding (Ewige Lewe) en die Tweede Opstanding (Ewige Straf).  (Sien ook Jes 

24:21,22) 
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WIE DEEL IN DIE OPSTANDING 

 TOT DIE EWIGE LEWE? 
 

Openb 20:6  

“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.” 

 

Slegs hulle wat deel het aan die Eerste Opstanding uit die Dood, het deel aan die Ewige 

Lewe.  Dit verseker dat die Tweede Dood geen mag oor hulle het nie. 

 

1 Thess 4:15,16  

“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 voor 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.” 

 

Tydens die Wederkoms van Jesus, sal diegene wat tot met hul dood, geglo het in Christus 

as hul Verlosser, deel in die eerste opstanding uit die eerste dood. 

 

1 Kor 15:51-54  

“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. 

Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike 

moet met onsterflikheid beklee word.  En wanneer hierdie verganklike met 

onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul 
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word die woord wat geskrywe is:  Die dood is verslind in die oorwinning.” 

 

Die onsterflikheid wat die regverdiges deelagtig word by die Wederkoms, stel hulle in 

staat om hul Skepper van aangesig tot aangesig  te aanskou. Met onsterflikheid as ‘n 

eienskap, maak dit ook dat die Tweede Dood, geen mag oor hulle het nie (Openb 20:6). 

 

Openb 2:11  

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

deur die tweede dood geen skade ly nie.” 

 

Hy wat die Satan en die sonde oorwin, sal nie deur die Tweede Dood skade aangedoen 

kan word nie.  Hoe kan ons die Satan en die sonde oorwin? 

 

Openb 12:11  

“En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle 

getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” 

 

Oorwinning oor die Duiwel en Sonde, word moontlik gemaak deur die bloed van die Lam 

(aanvaarding dat Jesus vir my sonde gesterf het).  

 

Die woord van ons getuienis, dui op ‘n openbare belydenis deur die doop (om beklee te 

word met Jesus se geregtigheid).   

 

Dit maak ons bereid om ons lewens vir die Waarheid, soos in Gods Woord geopenbaar, af 

te lê, want Jesus is die Meester van my hart. 

 

WIE DEEL IN DIE OPSTANDING VAN  

DIE EWIGE VERDERF? 
 

Openb 20:5a  
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“En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.” 

 

Die "ander dode," wat na die 1000 jaar uit die eerste dood opstaan, dui op al die 

goddelose vanaf die tyd van Kain tot die laaste onboetvaardige sondaar.  Oor hulle sal die 

Tweede Dood sy mag uitoefen. 

 

Matt 25:41  

“Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê:  Gaan weg van My, julle vervloektes, in die 

ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. 

  

Die goddelose sal in die poel van vuur gewerp word, wat eintlik vir Satan en sy engele 

bedoel is. 

 

Openb 20:14  

“En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp.  Dit is die tweede dood.” 

 

Hierdie Poel van Vuur waarin die goddelose en Satan sal brand, word die Tweede Dood 

genoem.  Selfs die eerste dood sal daarmee vernietig word. 

 

SATAN SE VROEGSTE BEDROG 
 

Gen 3:4-6  

“Toe sê die slang vir die vrou:  Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as julle 

daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te 

ken.  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, 

ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry;  en sy neem van sy vrugte en 

eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.” 

 

Satan verwerp die gesag en woord van God.  Hy stel God voor as 'n Leuenaar.  Deur die 

waarheid (dat die mens "tussen goed en kwaad" sal kan onderskei) met 'n leuen ("julle sal 
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gewis nie sterwe nie") te meng, word die mens bedrieg tot ongehoorsaamheid en die 

Dood. 

 

Gen 5:1,5  

“Dit is die stamboom van Adam.  Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak 

na die gelykenis van God...  So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 

negehonderd-en-dertig jaar, en hy het gesterwe.” 

 

Satan sê: "Julle sal gewis nie sterwe nie!" Dié woorde vorm die grondslag van alle 

Heidense Gelowe, Spiritisme, die New Age Beweging en soortgelyke dwalinge.  So te sê 

die hele wêreld glo dit vandag, selfs groot getalle Protestante het dit aanvaar!  Wie glo u?  

Adam het Satan geglo en hy het gesterwe - net soos God gesê het. 

 

DIE GEVAAR VAN DIE VALSE LEERSTELLING 

VAN LEWE NA DIE DOOD 
 

Elke heidense godsdiens in die wêreld glo dat wanneer 'n persoon sterf, hy na 'n ander 

plek wegvaar om voort te leef, hetsy op die aarde of ander dimensies in die heelal.  

Sommiges glo dat hy weer terugkom in die vorm van 'n ander persoon, 'n bok, 'n koei, aap 

of insek  (reïnkarnasie).  Hoe is dit moontlik dat die Heidene hierdie leuens glo?  Omdat 

heidene nie die Bybel het nie, of verbied word om dit te lees, is dit vir Satan maklik om 

hulle te mislei.  Hy is die skepper van hulle valse godsdienste en leringe wat sê: "Julle sal 

gewis nie sterwe nie," - die oudste leuen wat daar is. 

 

1 Tim 4:1   

“Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word 

en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang.” 

 

Die onsterflikheid van die siel, is een van die grootste verleidings van Spiritisme.  In die OT 

is daar heelwat verwysings wat die raadpleging van "die geeste van afgestorwenes" 
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verbied. (Lev 19:31; 20:27; Deut 18:10-12; Jes 8:19; 19:3, ens.)   

 

“Navorsers wêreldwyd dokumenteer reeds sedert die vroeë jare tagtig beelde of 

boodskappe wat hulle op woordverwerkers, TV-skerms en faksmasjiene van gestorwenes 

en ander wesens ontvang... Die navorsers noem hulle elektroniese kontak met die 

inwoners van ander dimensies ‘Instrumentele Transkommunikasie’ (ITK).” 

 

“Een van die eerste navorsers, ‘n Duitser genaamd Klaus Schreiber, het onder meer op 

instruksie van sy vriende van ander wêrelde sy TV-stel aangeskakel.  Die beeld van sy 

oorlede dogter, Karin, het daarop verskyn.  Na sy eie dood in 1986 het Schreiber 

klaarblyklik sy eksperimente in ‘n ander dimensie voortgesit.  Sy kollegas het in 1990 twee 

beelde op die skerms van hul woordverwerkers ontvang.  Die een was ‘n beeld van 

Schreiber self, die ander ‘n afbeelding van sy nuwe huis in sy nuwe astrale wêreld...” 

 

“‘n Soortgelyke interdimensionele verhouding tussen lewende en gestorwe navorsers in 

ITK is die tussen Maggy en Jules Harsh-Fishbach van Luxemburg, en wyle Konstantin 

Raudive, een van die ITK pioniers.  Raudive het onder meer laat weet dat hy hom 

aangesluit het by ‘n groep geeste wat hulle beywer vir ‘n nuwe geslag kontakte tussen 

hemel en aarde...  Die navorsers het ook afgelei dat al die tegnologie vir ‘gevorderde’ ITK-

kontakte nie op aarde nie, maar aan die ander kant van die sluier ontwikkel word...  

Raudive het [Adolf] Holmes [‘n ITK navorser in Duitsland] gevra om mense aan te moedig 

om hulle geestelike versperrings oop te maak om dit vir die gestorwenes makliker te maak 

om deur die radio, TV en rekenaars  met hulle te kommunikeer.” 

Mariechen Waldner se artikel: Dooies stuur fakse - of is daar ‘n kinkel in die kabel?  

Soos aangehaal in die weekblad Rapport van 1 Oktober 1995, bl. 10. 

In ‘n soortgelyke artikel word vertel hoe honderde mense tou staan by ‘n sekere 

telefoonhokkie, om met hul afgestorwe geliefdes wat nou in die hemel is, te praat.  Hierdie 

is maar net twee van duisende soortgelyke artikels wat gereeld in tydskrifte en dagblaaie 

verskyn oor sogenaamde kontak wat met geeste van afgestorwenes en geeste uit ander 

“wêrelde” gemaak word. Maar die Bybel spreek homself baie duidelik uit teen die soort 
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van kontak met die geesteswêreld. Ons moet ons nie met Satan se misleidings ophou nie. 

Lev 19:31  

“Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie.  Soek 

hulle nie om  julle deur hulle te verontreinig nie.  Ek is die Here julle God.” 

 

Die Here het dit baie duidelik aan die Israeliete gestel dat hulle geensins met die geeste 

van afgestorwenes of die geeste wat waarsê, moet ophou nie.  Hulle moes eerder na God 

luister, die Een wat hulle uit Egipte, waar dieselfde dinge toegepas was (Jes 19:3), uitgelei 

het. 

 

Lev 20:27  

“En as daar in ‘n man of ‘n vrou ‘n gees is van ‘n afgestorwene is of ‘n gees wat waarsê, 

moet hulle sekerlik gedood word.  Hulle moet gestenig word.  Hulle bloedskuld is op 

hulle.” 

 

Volgens die opdrag van die Here moes diegene wat hulle besighou met geeste van 

afgestorwenes, of geeste wat waarsê,  beslis doodgemaak word.  Die valse geeste lei die 

mens van sy Skepper af weg. 

 

Hand 16:16-18  

“En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom ‘n slavin met ‘n waarsêende gees ons teë, 

wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het.  Sy het Paulus en ons 

gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle 

verkondig aan julle die weg van verlossing.  En dit het sy baie dae lank gedoen; maar baie 

ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê: Ek beveel jou in die 

naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan.  En hy het op dieselfde oomblik 

uitgegaan.” 

 

Miskien was dit aan die begin snaaks om die soort van advertensie te hê, maar later het 

die gees ‘n verleentheid begin word vir die verkondiging van die evangelie.  Die slavin was 
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‘n werktuig van die Satan.  Haar invloed het gehelp om afgodediens en spiritisme te 

versterk in Filippi.  Die Satan het goed geweet dat sy koninkryk aangeval word deur die 

gesante van God.  Hy het sy toevlug tot hierdie middel (waarsêery) geneem om die werk 

van God teen te staan.  Hy het gehoop dat hy sy drogredenasies kon meng met die 

waarhede wat Paulus verkondig.   

 

Die woorde van aanbeveling wat die vrou gespreek het, was tot nadeel van die waarheid, 

want dit het die mense se aandag van die apostels se leer afgetrek en die evangelie verdag 

gemaak. Baie mense wat die vrou gehoor het, het begin glo dat Paulus en sy metgeselle, 

wat met God se gesag gespreek het, deur dieselfde gees besiel is as dié van die slavin.  

Paulus was genoodsaak om hom op Jesus te beroep om van die lastige gees ontslae te 

raak, om so hul verbintenis met duiwels en afgode, te verwerp. 

 

Ten spyte van dié waarskuwings in die Skrif, glo baie Christene steeds aan die 

onsterflikheid van die siel!  Hierdie heidense en sataniese idees het die Kerk deur die eeue 

ingekom, en is vandag steeds met ons.   

Hierdie “onsterflikheid van die Siel” lering het Paulus baie probleme besorg toe hy die 

evangelie aan die Grieke in Athene verkondig het. 

 

Hand 17:18,19,30-33  

“En sommige van die Epikuréïese en die Stoïsynse wysgere het met hom gestry , en 

sommige het gesê: Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wou sê?  Ander weer: Dit lyk of hy 

‘n verkondiger is van vreemde gode - omdat hy die evangelie van Jesus en die opstanding 

verkondig het.  En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê: Kan ons 

verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? ...God het dan die tye van 

onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, 

omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n man 

wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode 

op te wek.  Maar toe hulle van die opstanding uit die dode hoor, het sommige begin spot, 

en ander het gesê: Ons sal u weer hieromtrent hoor.  En so het Paulus van hulle 
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weggegaan.” 

Paulus het probeer om met die Griekse wysgere te redeneer omtrent die evangelie van 

Jesus, Sy gesag in die oordeel en Sy opstanding uit die dood.  Dit was hierdie “opstanding 

uit die dood” siening van Paulus wat hulle aan die lag laat gaan het.  Hulle het ‘n 

bespotting van Paulus gemaak.  Hoekom? 

 

Die rede is eenvoudig: Paulus se siening van die toestand van die mens, wanneer hy dood 

is, verskil radikaal van die van die Grieke. 

 

1.  PAULUS EN DIE BYBEL 
 

Stof + Asem (Lewensenergie) = Lewende siel (wese) óf     

     die Mens in sy totaliteit 

 

Indien God die lewensenergie wegneem, verdwyn die lewende mens en net die oorskot 

(stof van die aarde waaruit hy geneem is) bly oor.  

 

2.  DIE GRIEKE, DIE ANTICHRIS  

EN DIE MEERDERHEID MISLEIDE CHRISTENE 

 

Net soos met ander heidense gelowe het die Grieke geglo dat daar twee “persone” in ‘n 

mens is, naamlik ‘n “vleeslike-“ en ‘n “geestelike” persoon. Volgens spiritisme is die twee 

aanmekaar verbind deur ‘n tipe “naelstring” wat by die dood breek. Die Grieke het geglo 

dat die “onsterflike siel” in die vleeslike liggaam vasgevang is, soos in ‘n tronk.  By die dood 

word die “onsterflike siel” bevry uit sy gevangenis en kan dit na die volgende geestelike 

dimensie beweeg.   Hieronder is ‘n grafiese voorstelling van dié heidense en sataniese 

siening. 
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Miljoene Christene is deur die valse lering op die een of ander manier beïnvloed, omdat 

dit na ons oorgedra is deur die Antichris in sy aanvaarding van die “onsterflikheid van die 

siel” leerstelling, na die invloed van die Griekse wysbegeerte wat die kerk ingestroom het 

deur die vroeë kerkvaders. 

 

Baie Protestante het hierdie heidense lering van die Pousdom oorgeërf.  Ons hoor baie 

maal die volgende uitdrukkings onder Christene: 

 

1. “Moenie huil nie, oupa is in die hemel en hy kyk vir ons. As ons huil dan maak dit sy 

hart seer.” 

  

2. “Die goddelose gaan reguit hel toe en die regverdiges gaan reguit hemeltoe, wanneer 

hulle sterf.” 

 

3. “Wanneer ‘n mens doodgaan, gaan jou siel na ‘n bewaarplek toe.  Hy bly daar tot die 

oordeel aanbreek.” 
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4. “Alle siele wat nie sleg genoeg is vir die hel nie, maar ook nie goed genoeg vir die 

hemel nie, word in die Vagevuur aangehou.  Daar brand hulle tot hulle gereining is 

van die sonde en dan gaan hulle hemeltoe.  Hartseer familie skenk geld aan die kerk 

en die priester wat die sleutels van die hemel het, het die mag om die siel te bevry van 

die Vagevuur.  Soos geld die kerk instroom, word die siel stuk-stuk vrygelaat totdat hy 

uiteindelik na die hemel ontsnap.” 

 

5. “Daar moet siele in die gevangenis wees, want hoe anders kon Jesus vir hulle gepreek 

het, toe ‘Hy ter helle neergedaal het?’  Die mens kry mos ‘n tweede kans in die 

doderyk.”   

 

Indien u enige van die sienings al gehoor het, weet dat nie een van hulle Bybels is nie, 

maar misleidings van die Satan wat deur die Heidendom, die Pousdom, Spiritisme en die 

New Age, na ons toe oorgewaai het. 

 

3.  HINDOEÏSME EN BOEDISME 
 

Hiermee saam leer Hindoeïsme die siening van reïnkarnasie waarin die “onsterflike siel” 

van een lewensvorm na ‘n ander oorbeweeg totdat die “siel” die hoogste vlak bereik wat 

“Nirvana” (Paradys) genoem word en hy deel van “God,” of die “Groot Niks,” (Hare 

Krishna “Bewustheid”) word.   
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Hierdie “Groot Niks” is ‘n toestand, waar daar nie goed of sleg, vreugde of pyn ervaar word 

nie, maar net niks is.  Op die vorige bladsy is ‘n grafiese voorstelling van reïnkarnasie en 

die sewe vlakke waarin die “siel” homself opwerk deur sy “karma” (goeie of slegte dade 

wat sy status in die volgende lewe of dimensie sal bepaal). 

 

DIE GEVAAR VAN DIE  

"ONSTERFLIKE SIEL" TEORIE 
 

1. DIT ONTKEN DAT GOD ALLÉÉN ONSTERFLIKHEID BESIT. 

 

2. DIE ONSTERFLIKE SIEL WORD IN SOMMIGE GEVALLE, NA ‘N TYD, DEEL 

VAN DIE GODHEID, ÓF SELF 'N GOD OP SY EIE. 

 

3. OMDAT DIE SIEL ONSTERFLIK IS, IS DIT NIE AAN SONDE ONDERHEWIG 

NIE, WANT SONDE IMPLISEER DIE DOOD. 

 

4. 'N ONSTERFLIKE SIEL, MAAK 'N VERLOSSER NIE NODIG NIE. 

 

5. DIE KRUISDOOD VAN CHRISTUS HET DUS GEEN VERLOSSINGSWAARDE 

NIE. 

 

6. OMDAT VERLOSSING NIE NODIG IS NIE, MAAK DIT DIE WEDERKOMS VAN 

CHRISTUS OOK ONNODIG. 

 

SATAN SE LAASTE BEDROG 
 

Openb 16:13,14  
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“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die 

valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.  Want dit is geeste van duiwels 

wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te 

versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.” 

 

Spiritisme sal die belangrikste skakel wees in die afvallige drie-manskap se stryd teen God 

en Sy Waarheid. Die moderne New Age Beweging is eintlik 'n sintese van die afvallige 

godsdienste van die Antieke Tyd wat geglo het aan Spiritisme, Towery, Heldersiendheid, 

Sterrewiggelary, Hipnose, Panteïsme, Reïnkarnasie, ens. 

 

Openb 18:1-5  

“En ná hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die 

aarde is verlig deur sy heerlikheid.  En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê:  

Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n 

versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en 

haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar 

hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die 

aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.  En ek het 'n ander stem uit 

die hemel hoor sê:  Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes 

mag hê en van haar plae ontvang nie.  Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God 

het haar ongeregtighede onthou.” 

Hoe nader ons aan die einde kom hoe meer sal afvallige Babilon deur Satan en sy bose 

engele beheer word, wat die hele wêreld in afvalligheid sal lei.  God gaan almal wat haar 

afvallige leringe deel, met die 7 laaste plae tref. 

 

DIE GEVARE VAN DIE NEW AGE BEWEGING 
 

Die New Age Beweging verskil op tien maniere direk van die Christelike Geloof.  Hierdie 

verskille is subtiel maar ook blatant.  Dit is noodsaaklik dat elke Christen gegrondves moet 

wees in die Bybel om die “geloofwaardigheid” van die New Age Beweging die hoof te 
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bied.  Let op die hoofpunte wat die verskille tussen die Christelike Geloof en die New Age, 

helder uitlig. 

 

“Die Christen staan op die soliede grond van die Skrif.  In tien lewensbelangrike aspekte is 

die New Age leringe die teenoorgestelde van die Bybel se leringe: 

 

1. Omtrent God:  New Agers handhaaf die siening van “god binne-in” of die “god-is-in-

alles.”  Die Bybel maak ‘n onderskeid tussen die skepsel en die Skepper.  Die God van 

die Bybel is ‘n persoonlike Drie-enige God. 

 

2. Omtrent Christus: Die New Age leer dat daar baie “christusse” of “meesters” [geeste-

leermeesters] is.  Die Bybel leer dat Jesus is die unieke Seun van God wat na die 

aarde toe gekom het, om te lewe, te sterwe en vir eens en vir altyd op te staan.  Dit 

maak baie sterk daarop aanspraak dat die enigste weg tot God en verlossing deur 

Jesus Christus onse Here is. 

 

3. Omtrent die Versoening: Die Bybel het geensins te doen met die ‘karma’ nie, dit 

verwys na ‘sonde.’ [Karma verwys na die ‘skuld’ wat teen ‘n “onsterflike siel” ophoop 

as gevolg van goeie of slegte dade wat gedurende ‘n mens se lewe (of lewens) 

opgebou word.  Volgens die dade sal hy tot ‘n beter of slegter toestand 

gereïnkarneer word.] Dit [die Bybel] aanvaar sonder kompromie dat ‘ons groot God 

en Verlosser Jesus Christus’ die sonde, dood en Satan, oorwin het, deur sy volmaakte 

lewe, onskuldige dood en glorieryke opstanding... 

 

4. Omtrent die Mens: Die kardinale lering van die New Age is dat die mens in hierdie 

wêreld beide goed en goddelik in ‘sy natuur’ gebore word, sy verlossing is afhanklik 

van sy innerlike kyke en te aanvaar dat hy god is.  New Agers leer dat die mens, 

sonder hulp, in staat is om volmaak te wees en ‘n volmaakte wêreld te kan skep.  Die 

Bybel openbaar die mens as hulpeloos, en kragteloos om goed te kan doen, en dat 

die enigste geregtigheid wat hom kan red, die geregtigheid van die volmaakte Seun 
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van God is... 

 

5. Omtrent die Dood: New Agers glo dat daar geen dood is nie, net ‘n aanhoudende 

siklus van reïnkarnasie.  New Agers glo dat daar donker koninkryke van skaduwees 

is vanwaar die geeste van die afgestorwenes opgeroep kan word deur ‘n medium of 

‘n kanaliseerder.  Vir Bybelgelowige Christene is die bewering dat ‘dat daar geen 

dood is nie,’ die primêre leuen; daar is nie ‘n skaduagtige koninkryk van die gees nie 

en mediums is ‘n gruwel. 

 

6. Omtrent Sonde en Oordeel: New Agers vervang Sonde en Oordeel met Karma, 

reïnkarnasie en Nirvana [kom u agter dat dit alles Oosterse godsdienstige 

terminologie en idees is?].  Fundamenteel tot die begrip van die Bybel, is die sondige 

natuur van die mens, en ‘die Dag van God’ wanneer almal geoordeel sal word.  Die 

saak in die oordeel?  Hulle verhouding met Jesus Christus... 

 

7. Omtrent die Wêreld: In die Bybel is daar geen spoor te vind van die New Age se 

Monistiese (alles is een) en Panteïstiese (alles is god) beskouings nie.  Vir die 

Christen is hierdie sienings ‘n afwyking van die heiligheid van die menslike lewe.  En 

dit bots met hul [Christene se] mees fundamentele geloof: hul siening omtrent God. 

 

8. Omtrent die Toekoms: New Agers glo dat ‘n ‘globale verandering’ teweeg gebring sal 

word deur kanaliseerders (spiritistiese mediums) in samewerking met 

‘buiteruimtelike wesens.’  In kontras hiermee, voorsien die Bybel omstandighede 

waarin lewe op aarde agteruitgaan in ‘n eindtyd era onmiddelik voor die tweede 

koms van Jesus... 

 

9. Omtrent Demone [duiwels en bose geeste]: Sommige New Agers leer dat daar geen 

duiwel is nie; andere sê dat hy ‘n goeie engel is wat deur die Bybel in ‘n slegte lig 

gestel word [Lucifer - hy is kwansuis die ware blink môrester wat deur Jesus, die 

valse Môrester vervang is].  Die Bybel openbaar die Satan as die oorsprong van 
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Sonde en die vyand van almal, wat reg wil lewe. 

 

10.  Omtrent Waarheid: New Agers leer dat daar nie so iets is as Absolute Waarheid nie.  

Die Bybel openbaar Jesus as die ‘Weg, die Waarheid en die Lewe.’  Dit het Jesus se 

belofte neergepen as dat ‘julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 

vrymaak.’ (Joh 8:32).  Gebondenheid tot die geeste, is die doel van die New Age 

lering.  Die vryheid van die evangelie, is die boodskap van die Christelike geloof.” 

 David Marshall, NEW AGE versus THE GOSPEL, Christianity’s Greatest 

Challenge, Autumn House, Alma Park, Engeland, tweede druk 1994, bl. 107-

110. 

 

Joh 8:44   

“Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen.  Hy was 'n 

mense-moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom 

geen waarheid is nie.  Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n 

leuenaar is en die vader daarvan.” 

 

Jesus se woorde is sterk en op die man af. Ons moet nie luister na Satan se bedrog nie.  Hy 

is daarop uit om die mens te vernietig. Hy het klaar die stryd teen Christus verloor, daarom 

poog hy nou om soveel mense moontlik, saam met Hom, hel toe te sleep.  Wanneer ons 

aan Satan dink, moet ons kan sê: Al praat die Satan ook die waarheid, dan lieg hy steeds, 

want hy het altyd ‘n verskuilde agenda! 

 

WAT VERWAG GOD VAN U EN MY? 
 

Gal 1:8   

“Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat 

ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees!” 

 

Die moderne siening is dat alle godsdienste gelyk is en dat almal waarheid bevat en almal 
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na een plek toe lei.  Volgens God se Woord is daar net één evangelie van verlossing en dit 

is Jesus Christus en Hom as Gekruisigde.  Slegs deur Hóm het ons toegang tot die Vader - 

enige ander evangelie, is vals en duiwels!   

 

1 Kor 15:1-4  

“Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook 

aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan 

vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo 

het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat 

Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op 

die derde dag opgewek is volgens die Skrifte.” 

 

Die Evangelie van Redding vereis dat ons moet glo dat Jesus Christus in ons plek aan die 

kruis gesterf het, en dat Hy op die derde dag uit die Dood opgestaan het.  Hy is die enigste 

Middelaar tussen God en die mens. 

 

Joh 6:39,40  

“En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan 

nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van Hom wat My 

gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek 

sal hom opwek in die laaste dag.” 

 

Wat is God se wil?  God se wil is dat almal wat Jesus aanskou (Hom sien as Verlosser aan 

die Kruis) en in Hom glo (gehoorsaam is aan Hom as hul enigste Here en Meester), die 

Ewige Lewe mag hê.   

 

Jesus belowe om die persoon wat Hom onvoorwaardelik aanvaar as sy enigste Heer en 

Meester, in die laaste dag (Jesus se Wederkoms) uit die eerste Dood op te wek. 
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Openb 14:13  

“En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê:  Skryf - salig is van nou af die dode wat in 

die Here sterwe.  Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg 

met hulle.” 

 

Almal wat in Jesus sterwe, sal geseënd wees, omdat hulle die versekering het, dat hulle uit 

die Dood opgewek sal word, deur Hom wat Self die Dood oorwin het. 

 

Openb 1:17,18  

“En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy  voete;  en Hy het sy regterhand op my 

gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek 

was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid.  Amen.  En ek het die sleutels van die 

doderyk en van die dood.” 

 

Dit is wonderlik om te weet dat ons Verlosser, Jesus Christus, die Sleutels van die Dood en 

die Doderyk in Sy hande het.  Hy wat van ewigheid tot ewigheid lewe, het die mag van die 

dood oor die sondaar gebreek.  U en ek kan die versekering hê dat Jesus die sleutel in sy 

hande het, en dit nie oorgelaat het aan die geldgierige en misleidende gemoedstoestand 

van sogenaamde priesters nie. 

 

Is u dankbaar omdat Jesus die mag oor die dood gebreek het? _____ 

 

Glo u dat Jesus die enigste Persoon is wat die sleutels van die Dood in sy hande het? 

_______ 

 

Wil u graag deel wees van diegene wat tydens die wederkoms uit die dood sal opstaan, 

indien u nie leef tot by sy wederkoms nie? _______ 
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Dan moet u hom aanvaar as u enigste Heer en Meester in u lewe.  Is u gewillig om dit te 

doen? _______ 

 

AANHANGSEL A:  

(MOEILIKE TEKSGEDEELTES VERKLAAR) 
 

LASARUS EN DIE RYK MAN (LUKAS 16:19-31) 
 

I. ‘N WERKLIKE GEBEURTENIS OF ‘N GELYKENIS? 

 

Matt 13:34, - Jesus het altyd in gelykenisse met mense gepraat. 

Mark 4:33,34 -  Jesus het mense deur gelykenisse laat verstaan.  

Luk 16:14,19-21 - Fariseers geldgierig daarom Gelykenis van Ryk Man. 

 

II. PROBLEME IN VERHAAL BOTS MET DIE WERKLIKHEID 

 

A. WAAR IS ABRAHAM EN LASARUS? 

 

Luk 16:22 -  Is Abraham in die Hemel of in die graf? 

Gen 15:13-15 -  Abraham is na vaders in goeie ouderdom. Hemeltoe? 

Josua 24:2 -  Abraham se vaders nie hemeltoe, het afgode gedien. 

Hebr 11:8-10,13 -  Abraham het gesterwe sonder om belofte te verkry. 

 

B. WAAR IS DIE RYK MAN? 

 

Luk 16:23,24 -  Klink soos die Hel, maar eintlik in die doderyk. 

Luk 16:30 -  Bevestig dat hy, Abraham en Lasarus saam in doderyk is.  
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C. WANNEER VERKRY DIE MENS SY LOON? 

 

Joh 5:28,29 -  Tydens die Opstanding van die Lewe en Opstanding van die    

    Veroordeling. 

Openb 22:12 -  Met Wederkoms ontvang elkeen sy loon. 

Hebr 11:39,40 -  Al die regverdiges ontvang gelyktydig Volmaaktheid. 

1 Thess 4:16,17 -  Dooie + Lewende Regverdiges vaar saam op na Jesus. 

Openb.20:5,7-9 -  Goddelose ontvang hul loon eers aan die einde van die      

  1000 jaar. 

 

III. DOEL EN BETEKENIS VAN DIE GELYKENIS 

 

Luk 16:27,28 -  Dit moet dien as 'n waarskuwing. 

Luk 16:30 -  Wonderwerke uit die dood sal mense nie bekeer nie. 

Luk 16:31 -  Jesus waarsku - die suiwere leer van Verlossing kom uit die Heilige 

Skrif.  

  -  verwerp Jesus en jy sal ook die Teken van die Opstanding 

   verwerp. 

Joh 5:39-47 - Die Skrifte vertel van Christus as die Ewige Lewe, verwerp die 

  Skrifte en jy verwerp Christus. 

Jes 8:19-20 -  Heilige Skrifte is Hoogste Gesag tot Verlossing. 

 

DIE DIEF AAN DIE KRUIS (Luk 23:42,43) 
 

I.  JESUS SE BELOFTE AAN DIE BOETVAARDIGE DIEF 

 

Luk 23:42,43 - “Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees” 
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II. GEBEURE BY DIE KRUIS EN DAARNA  

 

Joh 19:32-34 -  Jesus is alreeds voor die diewe dood en word begrawe en sy graf 

verseël, met sy liggaam daar binne-in. 

Joh 20:17 -  Derde dag na die kruis  - Jesus nog nie in Paradys nie. 

   

Het Jesus ‘n leuen vertel aan die dief? 

 

III. DIE BETEKENIS VAN JESUS SE WOORDE 

 

2 Kor 12:2-4 -  Paradys is waar God is. 

1 Joh 5:12 -  Hy wat Seun het, het die Lewe. 

Joh 11:25,26 -  Jesus is die Waarborg van die Ewige Lewe. 

 

IV. WANNEER ONTVANG GELOWIGES DIE EWIGE LEWE? 

 

Hebr 11:39,40 -  Al die regverdiges sal gelyk hul erfdeel (Paradys / Nuwe 

Jerusalem) ontvang, dit is nog nie ontvang nie. 

1 Kor 15:51-54 - Onsterflikheid / onverganklikheid word eers by die laaste    basuin 

ontvang, nie voor die tyd nie. 

1 Thes 4:13-17 -  Ons ontvang ons loon (ewige lewe) by die wederkoms, nie by 

afsterwe nie. 

 


	1. Omtrent God:  New Agers handhaaf die siening van “god binne-in” of die “god-is-in-alles.”  Die Bybel maak ‘n onderskeid tussen die skepsel en die Skepper.  Die God van die Bybel is ‘n persoonlike Drie-enige God.
	2. Omtrent Christus: Die New Age leer dat daar baie “christusse” of “meesters” [geeste-leermeesters] is.  Die Bybel leer dat Jesus is die unieke Seun van God wat na die aarde toe gekom het, om te lewe, te sterwe en vir eens en vir altyd op te staan.  Dit mˇ
	3. Omtrent die Versoening: Die Bybel het geensins te doen met die ‘karma’ nie, dit verwys na ‘sonde.’ [Karma verwys na die ‘skuld’ wat teen ‘n “onsterflike siel” ophoop as gevolg van goeie of slegte dade wat gedurende ‘n mens se lewe (of lewens) opgebou woˇ
	4. Omtrent die Mens: Die kardinale lering van die New Age is dat die mens in hierdie wêreld beide goed en goddelik in ‘sy natuur’ gebore word, sy verlossing is afhanklik van sy innerlike kyke en te aanvaar dat hy god is.  New Agers leer dat die mens, sondeˇ
	5. Omtrent die Dood: New Agers glo dat daar geen dood is nie, net ‘n aanhoudende siklus van reïnkarnasie.  New Agers glo dat daar donker koninkryke van skaduwees is vanwaar die geeste van die afgestorwenes opgeroep kan word deur ‘n medium of ‘n kanaliseerdˆ
	6. Omtrent Sonde en Oordeel: New Agers vervang Sonde en Oordeel met Karma, reïnkarnasie en Nirvana [kom u agter dat dit alles Oosterse godsdienstige terminologie en idees is?].  Fundamenteel tot die begrip van die Bybel, is die sondige natuur van die mens,ˆ
	7. Omtrent die Wêreld: In die Bybel is daar geen spoor te vind van die New Age se Monistiese (alles is een) en Panteïstiese (alles is god) beskouings nie.  Vir die Christen is hierdie sienings ‘n afwyking van die heiligheid van die menslike lewe.  En dit bˆ
	8. Omtrent die Toekoms: New Agers glo dat ‘n ‘globale verandering’ teweeg gebring sal word deur kanaliseerders (spiritistiese mediums) in samewerking met ‘buiteruimtelike wesens.’  In kontras hiermee, voorsien die Bybel omstandighede waarin lewe op aarde aˆ
	9. Omtrent Demone [duiwels en bose geeste]: Sommige New Agers leer dat daar geen duiwel is nie; andere sê dat hy ‘n goeie engel is wat deur die Bybel in ‘n slegte lig gestel word [Lucifer - hy is kwansuis die ware blink môrester wat deur Jesus, die valse Mˆ
	10. Omtrent Waarheid: New Agers leer dat daar nie so iets is as Absolute Waarheid nie.  Die Bybel openbaar Jesus as die ‘Weg, die Waarheid en die Lewe.’  Dit het Jesus se belofte neergepen as dat ‘julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vryma˙

