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DIE LAMP IN ‘N DONKER WÊRELD 

 

WAAROM ‘N STUDIE VAN PROFESIEË? 

 
Waarom ‘n reeks aanbied oor Profesieë en nie oor Verlossing nie? Omdat baie die verskoning 

het dat hulle die ou storie van Verlossing by die Kruis al gehoor het.  Die meeste mense stel 

vandag belang in die dinge wat hulle nuuskierigheid prikkel, en profesie is een daarvan.  

Sommige spits hulle toe op die profesieë van Nostradamus, óf Siener van Rensburg, óf Mary 

EddieBaker, Hayda Ellekes, en ‘n hele string ander. Ons stel egter belang in die profesieë van 

die Bybel omdat dit die wêreld se grootste probleem aanspreek die groot stryd tussen Goed en 

Kwaad.  Bybelse profesieë het dit ten doel om die mens se geloof te versterk in ‘n Skepper, 

Verlossing uit sonde en ‘n spoedige wederkoms.  Sommige profesieë, veral die profesieë van 

Daniël en Openbaring is Eindtyd profesieë en ons glo dat dit beslis op ons en ons tyd van 

toepassing is.   

 

SIENINGS T.O.V. PROFETIESE VERTOLKING 

PERSOONLIKE vs BYBELSE SIENING 
 

2 Pet 1:20,21 

“Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is 

nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige 

Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.” 
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Geen profesie is ‘n saak van persoonlike vertolking nie.  Baie stemme gaan deesdae op en 

elkeen wil sý of háár uitlegging van die profesieë aan ons gee.  Elkeen vertel wie húlle dink die 

Antichris is, wie húlle dink die Dier van Openbaring is, en wat húlle dink die merkteken van die 

Dier is, ens.   

 

Die apostel Petrus maak dit duidelik dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitleg 

(vertolking) is nie, want die profesieë van die Bybel is nie deur ‘n mens (enkelvoud) 

voortgebring nie.   Maar soos die Heilige Gees gelei het, só het die heilige mense (meervoud) in 

die Bybel gespreek.  God is die Outeur van Bybelprofesie nie ‘n mens nie en God het besluit om 

deur baie mense (meervoud), baie getuies, Sy openbaringe in die Bybel bekend te maak. 

 

Openb 1:1 

“Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon 

wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te 

kenne gegee het.” 

 

Die boek Openbaring is Jesus se eie profesie aan die Christelike Kerk.  Johannes het 

Openbaring in opdrag van Jesus geskryf, wat dit dus ‘n integrale deel van die Bybel se 

Profetiese Eenheid maak.   

 

Daar is deesdae ‘n neiging om die boek Openbaring te vertolk asof dit afgesonderd van die res 

van die Bybel is.  Baie mense vind Openbaring moeilik om te verstaan. ‘n Sekere groep in die 

V.S.A. stel selfs voor dat Openbaring uit die Bybel gehaal moet word!   

 

Hulle besef nie dié belangrike feit nie, Openbaring bestaan uit 404 verse, waarvan 276 (68% 

plus) letterlik woordelikse aanhalings, parafrases, verwysings, en of wenke van die res van die 

Bybel (OT) is.  Baie gedagtes daaruit, het hul oorsprong direk uit die boek Daniël.  
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Moderne teoloë neig om die boek Daniël te verwerp as vals want sy profesieë is te akkuraat 

vervul.  Volgens hulle was hy ‘n ooggetuie van al die gebeure  

(±164 nC.).  Met dit as agtergrond het hy dus die profesieë opgemaak asof hulle 300 jaar 

vroeër geskryf was (±539 nC.)  Hulle vergeet wat Daniël self gesê het: 

 

Dan 2:27,28  

“Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê: Die geheim waarna die 

koning vra, kan die wyse manne, die besweerdes, die geleerdes, die waarsêers nie aan die 

koning te kenne gee nie.  Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het 

koning Nebukadnesar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur.”  

 

God is die Openbaarder alle geheime. Baie moderne geleerdes wat Daniël verwerp, dra hul 

mensgemaakte teorieë in hul artikels en boeke, oor aan die man op straat.  Dit is dan ook geen 

wonder dat die boek Openbaring as ‘n geslote boek beskou word nie!  Indien ons Openbaring 

wil verstaan, móét ons God se hele Woord in ag neem, insluitende die boek Daniël. 

 

WÊRELDSE vs GEESTELIKE SIENING 
 

1 Kor 2:12-14 

“Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat 

ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde 

wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike 

dinge met geestelike vergelyk.” 

 

‘n Mens kan nie een ding met homself vergelyk nie.  Slegs twee of meer dinge kan met mekaar 

vergelyk word.  Dit is ook onvanpas om twee dinge wat nie met mekaar verband hou nie, soos 

bv. ‘n vliegtuig en ‘n padda, met mekaar te vergelyk,. Paulus is daarvan oortuig dat ‘n mens die 

geestelike (Bybelse) dinge met geestelike (Bybelse) dinge moet vergelyk.   
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Baie maak die fout om geestelike (Bybelse) dinge met die wêreldse (hedendaagse, algemene) 

dinge te vergelyk.  ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die sogenaamde Bybelkode om geheime 

profesieë mee te ontrafel.  Hedendaagse gebeurtenisse word gekoppel aan die skommeling, of 

opeenvolging van elke soveelste letter. (Bv.: “The Bible Code”).   

 

In dié geval het die “profetiese vertolking” van die  eerste vyf boeke van Moses deur die 

sogenaamde “kode,” niks met Bybelse Verlossingstemas (geestelike dinge) te doen nie  dit 

handel meestal oor algemene wêreldpolitiek en wêreldleiers.  Al hierdie dinge is sensasionele 

middele om die vleeslike mens “geestelik” besig te hou. 

   

Volgens Paulus moet geestelike dinge liewer met geestelike dinge vergelyk te word.  Die Bybel 

moet toegelaat word om homself te verklaar, sonder beïnvloeding van sensasiesoekende 

menslike sienings en teorieë.   

 

Vir die rede sê Petrus dat Profesie nie gekom het deur die wil van een mens (enkelvoud) nie.  

Ons kan nie ‘n gevolgtrekking maak van dit wat slegs een mens sê nie.  Ons moet let op dit wat 

ál die heilige mense (meervoud) in die Bybel oor ‘n spesifieke onderwerp te sê het.  Omdat 

hulle almal onder inspirasie van dieselfde Heilige Gees gespreek het, dien dit as beskerming 

teen wêreldse sienings. 

 

VOLGEHOUE BYBELSTUDIE ‘N MOET  
 

Jes 28:9  

“Vir wie wil hy dan kennis leer en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak?  Vir die 

wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is? 
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Die Joodse leiers was ongelukkig omdat Jesaja met hulle praat asof hulle kinders is.  Hulle het 

gedink hulle wandel nog op die Goddelike weg.  Maar, mense wat nie gehoorsaam is aan die 

Woord van God nie, kan nie groei nie, en bly geestelike babatjies. 

 

Hebr 5:12-14 

“Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens 

julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan 

melk en nie aan vaste spys nie.  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van 

geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat 

geestesvermoëns besit deur gewoonte geoefen, om goed van kwaad te ondeskei.” 

 

Babas en kinders hou hulle besig met die elementêre eerste beginsels van Christenskap.  Om 

gespeen te wees, beteken dat die verstand deur gewoonte geoefen moet word.  Om ‘n 

volwasse Christen te bly, verg geestelike inspanning en dit word slegs deur Bybelstudie en 

gebed verkry.  Let op wat word van die Bereane gesê:  

 

Hand 17:11 

“En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessalonika; hulle het die Woord met alle 

welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.” 

 

Soos die Bereane behoort ons ook elke dag tyd in te ruim om die Heilige Skrifte (Bybel) te 

ondersoek want dit hou ons geoefen in die leer van Christus en maak ons volwasse Christene. 

Dit is in staat om ons teen valse leraars en misleiding te beskerm. 
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GEBOD OP GEBOD, REËL OP REËL, 

HIER ‘N BIETJIE, DAAR ‘N BIETJIE 
 

Jes 28:9,10  

“Vir wie wil hy dan kennis leer en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak?  Vir die 

wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is?  Want dit is gebod op 

gebod,  gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.”  

 

Hier word ‘n duidelike instruksie gegee oor hoe om die geheime van God se Profetiese Woord 

te ontrafel  “gebod op gebod, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.”  Hierdie metode om die 

profesieë van die Bybel te verstaan, vereis dat ons sal beweeg van Openbaring na Jesaja, na 

Daniël, Genesis, terug na Openbaring, ens. Beteken dit dan nie dat ‘n mens die Bybel enigiets 

kan maak sê soos jy wil nie?  Beslis nie!  Want, God se Woord is soos ‘n legkaart aanmekaar 

gesit.  Daardie stukke in Openbaring, Jesaja, Daniël of Genesis, wat oor dieselfde onderwerp 

handel, moet bymekaar geplaas word om die volle prentjie te kan sien.   

 

Deur die legkaart se stukke aanmekaar te pas, word die geheelbeeld al hoe duideliker. Indien ‘n 

teksgedeelte buite sy konteks gebruik sou word, sal ‘n ander teksgedeelte wat oor dieselfde 

onderwerp handel, ons gou weer op die regte spoor (Bybelse spoor) plaas. (Presies net soos die 

regmatige legkaartstuk van ‘n sekere posisie op die prent sy plek van ‘n verkeerd geplaasde 

stuk sou terugeis!) 

 

Hierdie beginsel word duidelik in die vier Evangelies waargeneem.  Elke skrywer vertel 

dieselfde verhaal van Jesus, maar elkeen sien iets anders raak wat die ander nie oor skryf nie.  

Hul gesamentlike getuienis bevestig dat Jesus Christus die Verlosser van die Wêreld is, en dat 

Hy aan die Kruis, die prys vir die verlossing van sondaars betaal het. 
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Baie mense dink ons het vandag niks meer nodig as net die Nuwe Testament (NT) nie.  

Volgens diesulkes het die Ou Testament (OT) geen doel meer nie.  Daar is egter ‘n uitdrukking 

wat sê: “Die NT is in die OT verbloem (verberg, weggesteek, geheim gehou) en die OT is in die 

NT onthul (geopenbaar, vertoon, bekend gemaak).  

  

Petrus het dieselfde metode van “gebod op gebod, reël op reël, ens.” in sy eie preke gebruik.  

Tydens die Pinksterfees (soos opgeteken in Hand 2:1436) gebruik hy verskeie aanhalings en 

verwysings uit verskeie dele van die Bybel om Jesus as die beloofde Verlosser aan te wys, en 

die seëninge wat met geloof in Jesus gepaard gaan, te verduidelik, nl: (Hand.2:17); Joël 2:28-32 

(v.20);  Joël 2:1,2,9,10); (v.23); Jes. 53:10; (v.25-28); Ps. 16; (v.30); Ps. 116:11; (v.34);  

Ps. 110:1 

 

Jesus Self het die metode van “gebod op gebod, reël op reël, ens.” gebruik om die 

Emmaüsgangers, en later, die dissipels, te oortuig dat Hy die opgestane Verlosser is:  

 

Luk. 24:27 

“En Hy het begin van Moses en al die profete af  en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge 

wat op Hom betrekking het.” 

 

Luk 24:44,45  

“En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat 

alles wat oor My geskrywe is in die Wet van Moses en die profete en die Psalms, vervul moet 

word.  Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.” 

 

Jesus het begin by die eerste vyf boeke van Moses (Gen., Exod., Lev., Num. en Deut.) en toe die 

profete aangehaal.  Daarna het Hy die Psalms aangehaal. 
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Het Jesus alles vir hulle uitgelê?  Nee, slegs dit wat op Hom as Verlosser betrekking gehad het.  

Met die “gebod op gebod, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie” reël het Jesus sy doel na die 

aarde verduidelik. - Sy doel?   

 

Die Verlossing van die mens uit sonde, wat insluit, Sy geboorte (eerste koms), Sy bediening, Sy 

Kruisdood, Opstanding en hemelvaart, Sy Hoëpriesterskap, die Oordeel en Sy belofte van sy 

spoedige Wederkoms! 

 

Net soos die dissipels, moet ons ook toelaat dat Jesus, deur die werking van die Heilige Gees en 

die Bybel, ons verstande open, sodat Hy sy toekomsplanne aan ons bekend kan maak.   

Ons sal ook dié Bybelse metode van “gebod op gebod, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n 

bietjie,” gebruik om Openbaring te bestudeer.  

 

Ons eie opinies omtrent Bybelprofesieë tel nie.  Want, “Geen profesie is ‘n saak van eie 

uitleging nie, want geen profesie ooit deur die wil van ‘n mens (enkelvoud) voortgebring nie, 

maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense (meervoud), van God gespreek.” 

  

GOD SE PROFETIESE METODE 

DIE OPENBARING VAN JESUS 
 

Openb 1:1  

“Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon 

wat gou moet gebeur...” 

 

Let wel, hierdie is nie die openbaring van die Antichris, of die Dier nie, maar die openbaring 

van Jesus Christus. 
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Indien ons wil weet hoe pragtig ‘n glinsterende diamant vertoon, dan moet ons dit teen ‘n 

swart fluweelagtige agtergrond vertoon.  Sodoende word die ware karakter van die diamant na 

vore gebring. 

 

Dieselfde beginsel word in Openbaring gebruik. Die karakter van Christus word  teen die 

donker agtergrond van die magte van die duisternis (die karakter van die Draak, die Dier en die 

Valse Profeet) geopenbaar. 

 

As ons weet hoe die Duisternis funksioneer om die wêreld te regeer, dan is ons meer in staat 

om te weet wie die blink Môrester is en sal ons met graagte Jesus Christus wil dien.   

 

‘N PROFETIESE VIDEO 
 

Openb 1:1,2  

“Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon 

wat gou moet gebeur...” 

 

Die woord "toon" [om te wys] verwys na 'n panoramiese beeld of filmvertoning (dieselfde as 

om vandag films of videos te kyk).  Openbaring, is dus God se "Videovertoning" van 

toekomstige gebeure.  Hy het die toekoms aan Johannes deur visioene (gesigte) bekend 

gemaak.  Die visioene van Openbaring, is om dieselfde rede in simboliese taal geskryf as die 

lesse wat Jesus in gelykenisse vertel het.   

 

Luk 8:10 

“Aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken; maar aan die 

ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie 

verstaan nie.” 
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Openbaring is spesiaal met simbole en tekens beklee sodat die wat opreg na Geestelike 

Waarheid soek, en gewillig is om deur die Heilige Gees gelei te word, dit sal kan verstaan.   

 

Diegene wat gou kennis wil opdoen, sal die grootste Skat van Openbaring mis.  Die geheim 

van Openbaring lê weggesteek in ‘n verbintenis met die wêreld se persoonlike Verlosser, Jesus 

Christus en gehoorsaamheid aan die leiding wat die Heilige Gees verskaf. 

 

Simboliese taal word terselfdertyd gebruik om God se vyande te ontmasker.  Indien 

Openbaring in gewone taal geskryf was, sou Satan en sy navolgers God se kinders en die Boek 

wat hulle misleidings verraai, lankal vernietig het. 

 

OORDRA VAN PROFETIESE INLIGTING 
 

Openb 1:1,2 

“Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon 

wat gou moet gebeur en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te 

kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus 

alles wat hy gesien het.” 

 

Daar is vyf stappe in die oordra van Openbaring se inligting.  Die profesieë van Openbaring het 

hul oorsprong vanaf God, ons hemelse Vader.  Nadat Jesus dit in ontvangs geneem het, gee Hy 

dit aan sy engel, wat dit weer op sy beurt aan Johannes, Jesus se profeet oorhandig.  Dit is dan 

Johannes se verantwoordelikheid om die inligting met God se volk te deel. 

 

Amos 3:7  

“Want die Here Here doen niks tensy Hy sy raadsbesluite aan sy knegte, die profete, 

geopenbaar het nie.” 



Die Lamp in ‘n donker wêreld  11 
 

Die Here sal sy kinders nooit in die duister laat met dit wat Hy beplan nie.  Hy verskaf eers die 

inligting aan sy knegte, die profete, sodat hulle sy kinders vroegtydig kan inlig oor die dinge 

wat gaan gebeur.  God wil nie dat sy kinders onkant betrap word nie en wil hê dat hulle 

vroegtydige reëlings kan tref om komende rampe die hoof te bied. 

 

BYBELSLEUTELS VIR PROFETIESE SLOTTE 

 

Ons gaan in Openbaring met baie simbole te doen kry.  Die Bybel het spesiale sleutels om 

profetiese slotte (simbole en tekens) mee oop te sluit, en verstaanbaar te maak vir die ywerige 

Bybelstudent.  Watter betekenis heg die Bybel aan sommige van Openbaring se simbole? 

 

VRAAG:  

Wat is die simboliese betekenis van 'n DIER, soos opgeteken in die profesie van Openb 

13:1,11? 

 

Openb 13:1,11 

“En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien 

krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering... En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien 

opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.” 

 

ANTWOORD: 

Dan 7:23 

“Só het hy gesê: Die vierde dier - die vierde koninkryk sal op die aarde wees...” 

 

Dan 8:21,22 

“En die harige bok is die koning van Griekeland;  en die groot horing wat tussen sy oë was, dit 

is die eerste koning.  En dat dit gebreek is en vier in sy plek ontstaan het - vier koninkryke sal 

uit sy volk ontstaan...” 
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Diere in simboliese taal beteken koninkryke (regerings / magte) en horings beteken konings of 

koninkryke. 

 

 Wat is die simboliese betekenis van WATER, soos opgeteken in die profesie van Openb 17:1? 

 

Openb 17:1 

“En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê:  

Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit.” 

 

ANTWOORD: 

Openb 17:15 

“En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en 

nasies en tale.” 

 

In simboliese taal beteken water mense uit alle volke, nasies en tale.  

 

VRAAG:  

Wat is die simboliese betekenis van ‘n dag, soos opgeteken in die profesie van Openb 12:6? 

 

Openb 12:6 

“En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat 

hulle haar daar sou onderhou duisend-twee-honderd-en-sestig dae lank.” 

 

ANTWOORD: 

Eseg 4:6   

“En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lê en die 

ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lê Ek jou een dag op.” 
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In profetiese taal beteken een profetiese dag, een letterlike jaar.  Dus is 1260 profetiese dae = 

1260 letterlike jare. 

 

Sien u hoe maklik dit is om sekere simbole te verstaan wanneer die Bybel toegelaat word om 

sy eie Profetiese Vertolker te wees.  Onthou egter dat Skrif altyd met Skrif vergelyk moet word.  

Ons moet versigtig wees om nie ons eie idees en teorieë aan die Skrif toe te dig nie. 

 

SEWE BEGINSELS OM DIE BYBEL  

BETER TE VERSTAAN 
 

Matt 5:6 

“Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.” 

 

Hier is ‘n belofte van Jesus Self. Hulle wat smag na geestelike waarheid sal deur die Gees van 

waarheid (Joh 16:13) gelei word na die Bron van alle waarheid en kennis. Wie vir Jesus en Sy 

woord plek maak, sal Sy liefde smaak en vrede ondervind.  

 

Efe. 1:17,18 

“[Ek bid] dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die 

Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, 

sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy 

erfdeel onder die heiliges is.” 

 

Ons moet God altyd vra vir die leiding van die Heilige Gees.  Dit is Sy taak om ons geestelike 

vermoëns te verskerp, sodat ons geestelike dinge kan begryp en God se doel vir ons lewens 

kan verstaan. 
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2 Tim 3:15  

“[Sorg] dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot die saligheid deur 

die geloof in Christus Jesus.” 

 

Elke mens moet vir homself die Skrifte leer ken, want deur die Skrifte verkry ons kennis en 

geloof in Jesus wat tot ons redding dien.  Dié geloof kan geen mens jou skenk nie.  God skenk 

dit deur sy Heilige Gees wat deur die Bybel tot ons harte spreek. 

 

Hand 17:11  

“En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika: hulle het die woord met alle 

welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.” 

 

Soos die Bereane moet ons alle leringe en teorieë eers toets aan dit wat die Bybel leer, en nie 

aan dit wat mense vir ons opdis nie. 

 

Openb 1:3  

“Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin 

geskrywe is, want die tyd is naby.” 

 

Ons moet die dinge wat Jesus in die boek Openbaring (en die hele Bybel) met ons deel, nie net 

lees of aanhoor nie, maar ons moet dit ook in ons harte bewaar.  Ons moet die waarhede 

daarin vervat, oordink, bepeins en uitleef. 

 

Jak 1:22   

“En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.” 

 

Die Bybel is nie gegee vir ontspanning nie, sy doel is eerstens die oopvlekking van Satan se 

misleidings en bedrog!  Tweedens gaan dit oor die redding van die mens, deur hom met sy 

Skepper te versoen. Wat is die nut van waarheid as dit nie toegepas word nie? 
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Matt 7:21,23  

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy 

wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is... En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle 

nooit geken nie.  Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.” (julle wat die wet 

oortree - NAV) 

 

Ons moet gewillig wees om ons Hemelse Vader se wil te doen soos dit aan ons geopenbaar 

word.  Om Sy wil te verontagsaam, beteken eintlik dat ons Satan se wil in ons lewens volbring.  

Dit is direkte rebellie teen God en maak dat ons die ewige lewe verloor. 

 

BRONNE VAN VALSE EN MISLEIDENDE KENNIS 
 

Jes 8:19   

“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?” 

 

Daar is vandag baie sogenaamde leiers wat ons na spiritistiese bronne verwys om geestelik 

verryk te word en om te weet wat die toekoms inhou.  Die bronne se hoofdoel is om ons van 

die Woord van God te vervreem.  Sonder om dit te besef, val ons in die strikke van Satan, wat 

weet dat die boek Openbaring, God se toekomsplanne vir sy kinders en die wêreld openbaar. 

 

Deut 13:1-3  

“As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder 

aankondig, en die teken of wonder kom uit met die woorde: Laat ons agter ander gode 

aanloop - wat jy nie geken het nie - en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van dié 

profeet of na dié man wat as dromer optree nie...” 
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Die Spiritistiese “New-Age” beweging, met sy mediums en middelaars, is besig om groot 

opgang in die godsdienstige wêreld te maak. Min mense is bewus van die Avatare of Meesters 

(boodskappers uit die geesteswêreld) wat die aardbewoners met valsheid mislei.   

 

“New-Age”- boeke verskyn gereeld in Boekwinkels.  Baie daarvan is daarop ingestel om jou te 

help om jou innerlike self met sy verskuilde kragte te help ontdek, en beter breinkrag te besit.  

 

Sommige “New-Age” boeke is spesifiek daarop ingestel om die mens se vertroue stelselmatig 

in die Woord van God af te breek.  Dit berus op ‘n mengsel van geskiedkundige feite en hul eie 

teoretiese gevolgtrekkings.  Alles is haarfyn daarop ingestel om die Christelike geloof en die 

Bybel in diskrediet te bring. 

 

Hoe nader ons aan die einde van die wêreld se geskiedenis beweeg, hoe meer sal sulke teorieë 

deur valse profete, die man op straat bereik.  Is u gereed vir die aanslag teen u siel?  Satan is 'n 

Rookskerm-kunstenaar en wil nie hê dat mense God se wil moet verstaan nie.  Om hierdie 

rede besoedel hy ons gedagtes met allerhande valse idees en gee voor dat dit Goddelike 

waarheid is.   

 

Ons het ‘n Waarheidstandaard nodig om te kan onderskei tussen Waar en Vals, Reg en 

Verkeerd, Goed en Kwaad. 

 

PROFETIESE WOORD - GIDS VAN WAARHEID 
 

Dit is nie nodig dat ons heen en weer dobber van een modegier van sogenaamde kennis na ‘n 

ander modegier van sogenaamde waarheid nie.  Daar ís ‘n Waarheidsgids vir die mens 

beskikbaar! 
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Joh 17:17  

“Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid.” 

 

Die enigste werklike Bron van waarheid word in die Bybel gevind.  Alle ander waarhede, hoe 

dit ookal verkry word, moet met Bybelse waarheid getoets word. 

 

1 Pet 1:25  

“Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid.” 

 

Die Bybel, bevat waarheidsbeginsels wat op alle mense van alle tye en stande van toepassing 

sal bly, tot op die laaste geslag. Daarom is die profesieë van die Bybel beter as die getuienis van 

ooggetuies. Ooggetuies sterf, "maar die Woord van die Here bly vir ewig."  

  

Jes 8:20   

“Tot die wet en tot die getuienis!  As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk 

wat geen dageraad het nie.” 

 

Ons kan nie toelaat dat menslike sienings of oorleweringe ons denke oorheers nie.  Volgens 

Jesaja moet alle sienings, hetsy aards of hemels, getoets word aan die hele Bybel.  Enige 

vertolking wat nie ooreenstem met alle ander Bybelleringe omtrent dieselfde onderwerp nie, 

moet beskou word as duiwelse of persoonlike vertolkings. 

 

TOT DÁN HET ONS LIG NODIG 
 

2 Pet 1:19  

“En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp 

wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;”   
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Deur die konteks van die gedeelte vestig Petrus ons aandag op die stem van God wat spreek 

tydens Jesus se verheerliking op die berg.  Petrus vergelyk die “profetiese woord wat baie vas 

is,” met die stem van God.  Daarmee wil hy sê dat ons die stem van God met ons het, deur die 

“profetiese woord wat baie vas is.  In die tyd waarin ons leef, is hierdie swart Boek (die Bybel) 

meer betroubaar as stemme wat uit die hemel tot ons spreek.  Vandag se stemme wat vanuit 

die hemel tot ons spreek, is beslis nie die stem van God nie, maar die van spiritisme!  

 

Petrus sê: ons het “die profetiese woord wat baie vas is,” nodig! en ons moet daarop ag gee 

“soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn.”  

 

Ps 119:105  

“U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.” 

 

Wat is die eerste ding waarna ‘n mens soek as hy ‘n donker plek binne gaan?  ‘n Lig!  ‘n Lamp!  

Ons het ‘n Lamp nodig in die donker wêreld waarin ons leef!  Die Woord van God is daardie 

Lamp wat vir ons sal skyn in die donker duisternis van sonde en misleiding. 

 

Openb 22:16  

“Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig.  Ek is 

die Wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.” 

 

God se woord skyn deur die donkerte en dit hou aan met skyn, totdat die dag breek en die 

môrester skyn in ons harte!  Een van die dae sal ons die Koning van die konings sien kom op 

die wolke van die hemel.  Daarmee sal ons stryd teen die sonde verby wees. 

 

Smag u nie ook alreeds na daardie dag wanneer Jesus sal kom om sy kinders te kom haal nie?  

Ek smag na daardie dag - en dit is nie meer ver nie, maar tot dán - tot dán het ons “die 

profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker 

plek skyn,” bitter nodig. 
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Is dit u strewe om die Bybel toe te laat om sy eie vertolker van profesie te wees? ______ 

 

Aanvaar u God se Woord as u enigste Gesag van Waarheid? _____ 

 

NOTA 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


