Die Bybel leer dat ons met ’n leë gees gebore is en dat slegs God dit kan
vul. Weet jy hoekom? God is heilig! Toe Jesus Nikodemus ontmoet, het Hy
gesê: “As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk
van God nie sien

GEES
SIEL
LIGGAAM
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1

Wat is die liggaam? Jou liggaam is die huis van jou siel en jou gees. Die
Bybel leer ons in Genesis 2:7 “Die Here God het toe die mens gevorm uit
stof van die aarde …” Jou liggaam is belangrik. In 1 Korintiërs 6:13 leer die
Bybel ons dat ons ons liggame moet gebruik om God te verheerlik. Die
Bybel sê dat God by die einde van die wêreld jou liggaam sal laat opstaan en
dan sal jy ’n onsterflike liggaam hê. 1 Korintiërs 15:20 sê: “Maar nou,
Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit

nie.” (Johannes 3:3). As ’n mens nie die nuwe geboorte in Sy Gees beleef
het nie, het hy spanning in sy lewe en in sy huis, skuld in sy gemoed, vrees
vir die lewe of die dood, en ’n groot leegheid in sy gees.
Miskien voel jy ’n groot leegheid in jou binneste, in jou gees, met ander
woorde in jou hart.
In ons volgende les, sal jy meer leer oor hoe om vrede, vreugde en ’n gees
gevul met God te hê, en hoe jy lewe in oorvloed kan hê hier op aarde, en die ewige
lewe in die hemel. God het jou gemaak. Jy is waardevol. God het jou lief omdat
jy na Sy beeld gemaak is en jou doel is om die Here te verheerlik met jou lewe.

Thomas Wade Akins

VRAE
dié wat gesterf het.” Daarom is die leer van die Bybel nie reïnkarnasie nie,
maar opstanding. Jou liggaam word elke dag ouer, en eendag gaan jou hart
ophou klop. Jou liggaam sal sekerlik sterf en terugkeer tot stof tot Jesus
Christus terugkom en jou liggaam opwek sodat jy voor die troon van God kan
verskyn op die Oordeelsdag.
2

Wat is die siel? Die Nuwe Testament is oorspronklik in Grieks geskryf en
die Griekse woord vir siel is “psyche”. Die Afrikaanse woord is “psige”. Dit
is die stam van die woord “psigologie” (sielkunde). Jou siel bestaan uit drie
dele:
A) Verstand: Jy het die vermoë om te dink.
B) Emosie: Jy kan liefde, woede, haat, bitterheid, medelye, ens. voel
C) Wil:
Jy kan kies en besluite neem. Wanneer jy keuses maak,
gebruik jy jou wil.

3

Wat is die gees? Die Bybel sê: “God is Gees,” (Johannes 4:24) en “God het
die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens
geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.” (Genesis 1:27).
Wat beteken die frase “God het die mens geskape na sy beeld” (ou
vertaling)? Dit beteken dat God jou ’n gees gegee het toe jy gebore is. ’n
Dier het nie ’n gees nie omdat dit nie na God se beeld geskape is nie.
Jou gees is dié deel van jou wat met die lewende God kan kommunikeer.
God het jou die vermoë gegee om met Hom gemeenskap te hou.
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Beantwoord asseblief die volgende vrae.
waar is en ‘O’ as dit onwaar is.
1.
2.
3.
4.
5.

(W)
(W)
(W)
(W)
(W)

(O)
(O)
(O)
(O)
(O)

Omkring u keuse:

‘W’ as die stelling

- Die mens is uit drie dele saamgestel.
- Die mens se liggaam sal vir ewig lewe.
- Die siel is die verstand, emosie en wil.
- ’n Dier het ’n gees.
- Almal het nodig om weer gebore te word.
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2.

GOD SE DOEL
’n Nuwe Lewe – Les 2
INLEIDING
Die Here het jou lief. Jy is na Sy beeld gemaak en jy is belangrik – waardig en
waardevol. Wat dink jy van jouself? Het jy jouself lief? Indien nie, sal dit vir jou
moeilik wees om ánder lief te hê. Alles begin sodra jy besef dat God waarlik
liefde is en dat Hy jou regtig liefhet. “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy
enigste Seun (eniggebore Seun – ou vertaling) gegee het, sodat dié wat in Hom
glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Johannes 3:16).

1.

2.

GOD SE DOEL VIR JOU LEWE. Wat is God se doel met jou?
Hoekom is jy gebore? Die Bybel sê in 1 Johannes 5:13: “Hierdie brief
skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle
wat in die Seun van God glo.” Met ander woorde God begeer om vir jou
die ewige lewe te gee mét sekerheid daarvan. Hy sê: “sodat julle kan
weet dat julle die ewige lewe het,”. As jy vannag sou sterf, weet jy dat jy
hemel toe gaan, vir ewig by Jesus? Volgens die Bybel kan jy absolute
sekerheid hê! Lees weer 1 Johannes 5:13.
WAT IS EWIGE LEWE? Jesus definieer ewige lewe in Johannes 17:3:
“En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus
Christus, wat deur U gestuur is.” Die woorde “ken” en “weet” is hier
belangrik. Ons kan weet van iemand of iets, of ons kan iemand ken. Jy
kan byvoorbeeld iets weet van die Predsident, of jy kan hom persoonlik
ken. Die woord “ken” beteken dat jy ’n persoonlike verbintenis het met
iemand. Jy ken bv. jou vrou, jou man, jou kinders, jou ouers. Dalk weet
jy baie dinge van

As jy die ewige lewe het, sal jy na jou dood vir ewig in die hemel
saam met Jesus lewe. So sê die Bybel! Jesus sê in Johannes
14:1-2: “1Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook
in My. 2In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit
nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle
plek gereed te maak nie.”

SAMEVATTING:
Die Here het jou lief en wil vir jou ’n nuwe lewe gee, ’n veranderde lewe, ’n
lewe van vrede, ware liefde, absolute vergifnis en ewige lewe. In die volgende les
sal jy meer leer oor hoe om Christus te ken en hoe om sekerheid te hê van die
ewige lewe.

VRAE
Beantwoord asseblief die volgende vrae.
waar is en ‘O’ as dit onwaar is.

Omkring u keuse:

1. (W) (O) - Die Bybel leer in Johannes 5:13 dat dit onmoontlik is om seker
te wees dat jy die ewige lewe het.
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2. (W) (O) - Ewige lewe is om Jesus Christus persoonlik te ken in jou hart.
3.
(W) (O)- Een van die resultate van die ewige lewe is ’n nuwe lewe met
vrede in jou hart deur Jesus Christus, en jy kan dit nou reeds verkry.
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Jesus Christus, maar ken jy Hom persoonlik in jou hart?
3.

TWEE RESULTATE VAN DIE EWIGE LEWE:
1.

Wanneer jy Jesus werklik ken as Here en Verlosser, loop jou hart
oor van liefde, vergifnis en ware lewe. Jesus sê: “Ek het gekom
sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” (Johannes
10:10). Dit is nou reeds ’n ewige lewe.
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‘W’ as die stelling
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4. (W) (O)- Nog ’n resultaat van die ewige lewe is om sekerheid te hê dat jy
hemel toe gaan wanneer jy sterf.

1.

2.

HOEKOM
HET
DIE
MEERDERHEID
MENSE
NIE
S EKERHEID VAN DIE EWIGE LEWE NIE?
Hoekom het die
meeste mense ’n leë gees? Sonde is die premêre oorsaak. Ons hou nie
van die woord nie, maar dit is werklik en word baie in die Bybel gebruik.
In Romeine 3:23 sê die Woord: “Almal het gesondig en is ver van God
af.”
WAT IS SONDE? Die skrywers van die Bybel het verskeie woorde
gebruik om die spesifieke aspek van sonde waarop hulle klem wou lê, uit
te druk. In die Ou Testament is daar Hebreeuse woorde soos die met die
volgende betekenisse:
om ’n euwel daad te pleeg, oortree, verwring,
verkeerd doen, onaanvaarbaar wees, kwaad doen, lyding veroorsaak,
ongelukkigheid veroorsaak, onregverdig wees, God ongelukkig maak en
weier om te gehoorsaam.
In die Nuwe Testament is daar een Griekse woord wat beteken om die
doel te mis, ’n slegte aksie, ’n onaanvaarbare daad, ’n skandelike motief,
en om teen God te sondig. Ander woorde in die Nuwe Testament
beteken: ontrou, ongeloof, gebrek aan beheer, sonde en oortreding van
God se Wet. Ons
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3.
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ONS NOOD – Deel I
’n Nuwe Lewe – Les 3
INLEIDING
In die vorige les het jy geleer dat God jou liefhet en dat Hy vir jou die ewige
lewe wil gee, ’n veranderde lewe en ’n EWIGE lewe by Jesus Christus ons Here.
Die eerste stap daarna om Christus te ken en Hom in jou hart te ontvang, is ’n
begrip van die waarheid van hierdie les.
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kan dus sien dat sonde ongehoorsaamheid aan God is.
TWEE MANIERE WAAROP DIE MENS ’N SONDAAR IS:
A. Die Bybel leer dat ons van nature sondaars is. Psalm 51:7 sê: “Ek
was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder
swanger geword het.”
Het jy al opgemerk dat kinders nie geleer hoef te word om te sondig
of verkeerd te doen nie? Ek het drie kinders en ek het hulle nooit
geleer om te sondig of verkeerd te doen nie. Hulle het lesse geneem
in Wetenskap, Wiskunde en Engels, maar hulle het nooit ’n les
gehad om te leer verkeerd doen nie. Hoekom? Die Bybel leer ons
dat ons van nature sondig is.
B. Die Bybel leer ons dat ons uit eie keuse sondaars is. Dit beteken dat
ons gekies het om verkeerd te doen. Die Here het aan ons 10
Gebooie gegee in Eksodus 20.
Hy sê: “Jy mag naas My geen ander gode hê nie.” “Jy mag nie vir
jou ’n beeld of enige afbeelding maak … nie.” “Jy mag nie egbreuk
pleeg nie.” “Jy mag nie vals getuienis teen ’n ander gee nie.” ens.
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In die volgende les sal jy leer van die gevolge van sonde en ons enigste hoop.

VRAE
Beantwoord asseblief die volgende vrae.
waar is en ‘O’ as dit onwaar is.

Omkring u keuse:

‘W’ as die stelling

1. (W) (O)- Die meeste mense het sekerheid dat hulle die ewige lewe het.
2. (W) (O)- Die mens se grootste probleem is ’n tekort aan geld.
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3. (W) (O)- Sonde is die mens se grootste probleem.
4. (W) (O) - Sonde verwyder die mens van God.
5. (W) (O)- Jy het absolute sekerheid van die ewige lewe.
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ONS NOOD – Deel II
’n Nuwe Lewe – Les 4
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INLEIDING
In Les 2 & 3 het jy gesien dat die Here jou liefhet. Die Bybel leer ons dat God
heilig is. Die woord heilig beteken “afgesonder”. Dit beteken dat God sonder
sonde is; daarenteen is die mens vol sonde. Daar is ’n kloof tussen God en die
mens: sonde.

Sonde is ’n ernstige probleem wat die dood tot gevolg het. Die
dood is skeiding van God, nou terwyl jy nog le ef en nadat jy gesterf
het.
In die volgende les praat ons oor die enigste oplossing vir ons
sondes.
VRAE

SONDE
DIE MENS

Beantwoord asseblief die volgende vrae.
waar is en ‘O’ as dit onwaar is.
GOD

Romeine 6:23 sê: “Die loon wat die sonde gee, is die dood;”. As jy ’n maand
lank gewerk het, ontvang jy ’n salaris (loon). Wat is die kenmerke van die loon
wat sonde gee?
1.

2.

Die dood is skeiding van God, nou op die aarde. Miskien is daar ’n
leegheid in jou hart.
Jy ervaar dalk spanning in plaas van vrede;
eensaamheid in plaas van liefde. Dalk is daar vrees in plaas van hoop – ’n
vrees vir die lewe en vir die dood. Jy lyk dalk uiterlik gelukkig, maar
binnekant is dit leeg en sien jy geen doel met jou lewe nie. Miskien weet
niemand dit nie, net jy.

1. (W) (O)
2. (W) (O)
3. (W) (O)
4. (W) (O)
genoem word.

Omkring u keuse:

‘W’ as die stelling

- God is heilig.
- Die mens is heilig.
- Die loon van die sonde is die dood.
- Die Bybel leer ons van ’n plek wat die vagevuur

5. (W) (O) - Die dood is skeiding van God, nou en vir altyd
in die hel.
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Dood is skeiding van God, vir ewig, in die hel. Nòg die Bybel nòg Jesus
het ooit geleer dat daar ’n vagevuur bestaan.

GOD SE VOORSIENING
’n Nuwe Lewe – Les 5
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INLEIDING
Party kerke leer dat die vagevuur ’n plek is waar die siele van die getroues
ná hulle dood gesuiwer word. Hulle leer dat dit ’n plek is waarheen iemand
gaan om gereed gemaak te word om hemel toe te gaan. Jesus sê: “En
buitendien is daar ’n groot kloof tussen ons en julle,” (verwysend na
Lasarus en die ryk man). Jesus leer duidelik in Lukas 16:19-31 dat dood
die hel beteken.

In Les 4 het jy gesien dat God jou liefhet, dat Hy heilig is en dat die mens ’n
sondaar is. Jy het ook gesien dat sonde twee gevolge het. Romeine 6:23 sê:
“Die loon wat die sonde gee, is die dood.” Die dood skei ons op twee maniere
van God. Eerstens word ons nou, in hierdie lewe van God geskei. Tweedens is
dit ewige skeiding, in die hel ná ons sterwe. In hierdie les sal jy uitvind wat
die enigste oplossing is vir die mens se probleem.

Die Bybel sê in Hebreërs 9:27: “’n Mens is bestem om net een maal te sterf, en
daarna kom die oordeel.” Met ander woorde, jy sal net een keer sterf (daar is nie
so iets soos reïnkarnasie nie) en daarna sal dit die oordeel van God wees.

SAMEVATTING:
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1.

2.

DIE PRYS VAN SONDE. Die prys wat jy vir elke sonde moet betaal wat
jy gedoen het, of nog gaan doen, is volgens Romeine 6:23 die dood. Dit
beteken dat die enigste manier waarop die skeiding wat sonde in jou lewe
bring, verwyder kon word, sou wees as iemand vir jou sonde sterf.
Romeine 5:8 sê: “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus
vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”
JESUS CHRISTUS HET DIE PRYS BETAAL VIR JOU SONDES.
Toe Hy aan die kruis gesterf het, het Jesus met Sy bloed die prys betaal vir
jou sondes. “…en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.”
(1 Johannes 1:7). Baie mense probeer God bereik deur:
a. Goeie werke
b. Godsdiens
c. Die doop
d. Die brood
e. Gebede tot geloofshelde
f. Spesiale Nagmaal
g. Engele
Thomas Wade Akins
h.
i.
j.

Nadat Christus vir ons sondes gesterf het, het Hy opgestaan uit die dood.
Glo jy dat Jesus die enigste Here, Redder en Middelaar tussen jou en God
is?
In die volgende les sal jy sien hoe jy Christus in jou gees (hart) kan ontvang en
só die ewige lewe kan verkry.

VRAE
Beantwoord asseblief die volgende vrae.
waar is en ‘O’ as dit onwaar is.

Omkring u keuse:

1. (W) (O)- Die loon van die sonde is die dood.
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2. (W) (O)- Die enigste manier wat die sonde van die mens ge= elimineer
kan word, is deur die bloed van Christus, deur Sy dood.
3. (W) (O) - Die doop kan sonde wegneem.
4. (W) (O) - Die Nagmaal kan sonde wegneem.

5. (W) (O) - Jesus Christus is die enigste Here, Redder en
Middelaar en nét Hy kan ons sondes vergewe.

Heiliges
Reïnkarnasie
Helpende geeste

Hierdie pogings het egter geen krag om sonde uit te wis nie. Die Bybe stel dit baie
duidelik: “5Daar is immer net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en
die mense, die mens Christus Jesus 6awat Homself as ’n losprys vir almal gegee
het.” (1 Timoteus 2:5-6). Daar is net een Here, Redder en Middelaar tussen God
en die mens. Sy Naam is Jesus.

DIE MENS

‘W’ as die stelling

CHRISTUS

210

GOD
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Dalk weet jy (met jou verstand) alles van Jesus, maar die Bybel sê jy moet Hom
aanneem (in jou hart (gees) in). Hy moet nie net kopkennis wees nie, maar Hy
moet in jou hart leef. Terwyl Hy in jou hart inkom, vergewe Hy al die sondes in
jou verlede, hede en toekoms. “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat
in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” (Johannes 1:12).
Wat moet jy doen om Christus aan te neem?
1.

BEKERING. “Bekeer julle en glo die evangelie.” (Markus 1 15 b). Bekeer
beteken “verander jou denke”. Jy moet dus bereid wees om jou dunk van
sonde te verander en Christus in jou hart innooi om jou lewe te verander en
dit te herskep. Jy kan dit nie self doen nie. Is jy gereed om Christus in jou
lewe in te nooi sodat Hy jou kan verander? Jy moet dus erken dat net
Christus jou lewe kan verander. Is jy bereid om die rigting van jou lewe te
verander vir Jesus? Is jy gereed om jou sondes te laat staan, jou lewe vir
Christus te gee en Hom toe te laat om beheer oor te neem? Is jy gereed om
Christus toe te laat om die Meester te wees en jou lewe te verander?

Thomas Wade Akins

2.
Thomas Wade Akins
3.

ONS ANTWOORD
’n Nuwe Lewe – Les 6
INLEIDING
In die vorige les het jy gesien dat Christus Sy bloed gestort het om die prys te
betaal vir jou sondes. Jy het geleer dat niks en niemand anders die vermoë het om
sondes weg te neem nie; net Christus kan. Hy het betaal vir jou sondes. Jy hoef
niks te betaal nie. Dit is hoe Jesus vir jou ’n nuwe en ewige lewe aanbied.

4.

GELOOF. In Markus 1:15b sê Jesus: “Bekeer julle en glo die evangelie.”
Byna almal sê “Ek glo aan Jesus”, maar glo jy in Jesus? Daar is ware
geloof en valse geloof. Jakobus sê: “Die duiwels glo dit ook – “. Tóg weet
ons dat die duiwels nie gered is nie.
WAT IS WARE GELOOF? Ware geloof is ’n geloof wat red. Geloof
beteken “om te vertrou”. Die geloof wat red, is een wat in niks anders as
Jesus glo vir redding nie. Die woorde “geloof” of “om te glo” beteken om
jou lewe oor te gee aan Christus sodat jy een met Hom kan wees.
NEEM CHRISTUS AAN. Is jy gereed om te bely dat Christus jou enigste
Here, Meester en Hoof is? Is jy gereed om Hom toe te laat om jou lewe te
verander en te beheer? Dít is bekering! Is jy gereed om op te hou om jou
vertroue te stel op ander dinge soos ’n goeie lewe, goeie werke, Maria,
engele, hekse, die sterre voorspel, afgode, beelde of die doop, en jou geloof
geheel en al in Jesus Christus te plaas? Dit is ware geloof!
NET JESUS RED

SAMEVATTING
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Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir jou sondes en Hy het drie dae later
opgestaan uit die dood. Hy lewe vandag en wil in jou lewe inkom. Stem jy saam
dat Jesus Christus jou enigste Here, Redder en Saligmaker is? Is jy gereed om jou
lewe vir Hom te gee en Hom toe te laat om jou te verander en vir jou die ewige
lewe te gee?
Die Bybel sê: “want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered
word.” (Romeine 10:13). Jy kan jou lewe nou vir Christus gee deur geloof. Jy kan
Hom in gebed vra om in jou hart in te kom.
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2. Waar het jy regtig opgehou om op ander dinge te vertrou en jou lewe geheelen-al vir Jesus te gee? (Byvoorbeeld: in ’n winkelkompleks, by ’n opelug diens,
toe jy die Jesus-film gesien het, toe jy ’n traktaatjie gelees het, deur ’n
korrespondiensie-Bybelstudie, tydens ’n erediens, ens.). Wees spesifiek.
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As dit jou begeerte is, bid nou in alle opregtheid en uit jou hart hierdie gebed tot
Jesus:
“Here, ek is ’n sondaar. Ek beheer my eie lewe en ek verdien die dood en die hel.
Ek glo dat U my enigste Here en Redder is. Ek wil nou my sondes aflê en U
toelaat om my lewe te beheer. Ek wil ophou om self my lewe te beheer en om op
ander dinge te vertrou vir my redding. Kom asseblief nou in my hart in en
verander my lewe. Gee my ’n nuwe lewe. Gee my asseblief die EWIGE LEWE.
Amen.”

3. Hoe lyk jou lewe nou? (Byvoorbeeld: is die leegheid weg? Is jy seker dat
Christus in jou lewe is? Het jy nou vrede in jou hart?

VRAE
Beantwoord asseblief die volgende vrae.
‘N’ as dit “NEE” is.

Omkring u keuse: ‘J’ as dit “JA” is en

1. (J) (N) – Glo jy dat Jesus jou gebed gehoor het?
2. (J) (N) - As jy dit glo, is Jesus Christus, volgens die Bybel op hierdie
oomblik in jou hart..
3.
(J) (N) - As jy vannag sou sterf, weet jy waar jy die ewigheid gaan
deurbring?
As jy hierdie gebed in geloof gebid het en Jesus aangeneem het, beantwoord
asseblief die volgende vrae:
1. Beskryf hoe jou lewe was voordat jy Jesus werklik aangeneem het!
Thomas Wade Akins

SES WAARHEDE VIR DIE NUWE BEKEERLING
’n Nuwe Lewe – Les 7
214

215

INLEIDING
“Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in
verbondenheid met Hom lewe,” (Kolossense 2:6). In hierdie les sal u leer hoe om
in gemeenskap met Christus te leef.
Toe u fisies gebore is, is u net een maal gebore. Wanneer u Christus ontvang,
word u geestelik gebore, en dit gebeur ook net een maal. Dit is wat Johannes
3 “weer gebore” (nuwe vertaling) noem. U kan nie elke Sondag weer fisies
gebore word nie, en dit geld ook vir u geestelike geboorte.

WAARHEID 1 – SEKERHEID VAN REDDING EN
DIE EWIGE LEWE
Wat is die ewige lewe? “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste
ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” (Johannes 17:3). Met ander
woorde, ewige lewe is Jesus in jou hart (gees). Dit beteken dat Hy jou ’n nuwe
lewe sal gee wanneer Hy in jou lewe kom, en dat jy vir ewig met Hom sal lewe in
die hemel.
1 Johannes 5:12 sê: “Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van
God het nie, het ook nie die lewe nie.”
Wat gebeur as ’n mens sondig nadat hy Christus ontvang het? Hy verloor nie
sy redding nie! Laat my toe om te verduidelik. Ek het drie kinders. Soms is hulle
ongehoorsaam aan my. Dink u dat ek hulle dan vir altyd wegstuur? Natuurlik nie!
Hulle is my kinders en ek is lief vir hulle. Wat ek doen, is om hulle reg te help, te
leer en te dissiplineer. Die Bybel sê: “7Verdra die tug as opvoeding, want God
behandel julle as sy kinders. Is daar miskien ’n kind wat nie deur sy vader getug
word nie? 8As julle nie getug word soos al die ander nie nie, dan is julle nie
werklik sy kinders nie.” (Hebreërs 12:7-8).

Jesus sê in Matteus 28:19: “19Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense
my dissipels; doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige
Gees, en 20aleer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”
Miskien is u as baba gedoop. Maar Jesus sê dat slegs hulle wat Hom volg die
reg het om gedoop te word. U was tog nie ’n volgeling van Christus toe u ’n baba
was nie. U het niks van Jesus geweet nie. U het eers ’n volgeling van Christus
geword toe u Hom in u lewe ingenooi het deur geloof en bekering.
Hoekom behoort u nie as ’n baba gedoop te word nie? Die doop is ’n simbool
(om te wys) dat u ’n volgeling is van Christus.
In die Bybel is die volgelinge gedoop deur omderdompeling nadat hulle
Christus aangeneem het. Wat is onderdompeling? Wanneer ’n mens gedoop
word, plaas iemand sy hele liggaam vir ’n oomblik onder die water. Hoekom?
Want dit is simbolies van Jesus se dood, begrafnis en opstanding. Dit kan nie
gedoen word as iemand ’n baba is nie, dit behoort gedoen te word wanneer
iemand Christus aangeneem het.
“ 3Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in
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sy dood gedoop is nie? 4Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood
begrawe, sodat, soos Christus deur die heerlike magsdaad van die Vader uit die
dood opgewek is, ons ook so ’n nuwe lewe kan lei.” (Romeine 6:3-4).
Die water kan ons nie red nie. Net Jesus Christus red. U doop is die eerste
teken dat u waarlik ’n volgeling van Christus is. As u nie weet waar u gedoop
kan word nie, vra u Pionier, of skryf aan die skrywer van hierdie studie.
Vertel vir hom waar u tot bekering gekom het, da n sal hy probeer om iemand
te kry wat u kan doop.
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WAARHEID 3 – LEES U BYBEL
Johannes 1:12 sê: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom
glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” Dus sal ’n kind van God
reggehelp word wanneer hy sondig. As jy nie reggehelp word nie, beteken dit dat
jy nie regtig ’n kind van God is nie. ’n Ware kind van God kan nie sy redding
verloor nie, want hy het die ewige lewe.
As u sondig nadat u Christus aangeneem het, sal God u dissiplineer om u te leer
om op die regte pad te bly. Hy sal nie u redding wegneem nie. U redding is ewig,
en ewig is vir altyd!

Psalm 119:105 sê: “U woord is die lamp wat my die weg weys, die lig op my
pad.” Die Bybel is die Woord van God. Die eerste deel is die Ou- en die
tweede die Nuwe Testament. “Testament” beteken “’n verbond”.
Hoe behoort u u Bybel te lees? Die Bybel is se liefdesbrief aan u. Lees die
Bybel met behulp van die volgende metode:
1.
2.

Begin ’n spesifieke boek lees, byvoorbeeld Johannes.
Lees die eerste vers.

WAARHEID 2 – LAAT JULLE DOOP!
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3.

4.

Vra die Here om u ’n geestelike waarheid in die vers te wys. Johannes
1:1 sê byvoorbeeld: “In die begin was die Woord daar, en die Woord was
by God, en die Woord was self God.”

Die naam Petrus beteken “rots”. Daar word na Jesus Christus verwys as ’n
“rots”. In Matteus 16:18 sê God nie dat Petrus die hoof
van die kerk is nie, maar dat Jesus die Hoeksteen is.

Watter geestelike waarhede vind ons in hierdie vers?
a. Die wêreld is deur die Woord geskape.
b. Die Woord is God (vers 14 sê later dat Jesus die Woord is).
Lees elke vers of paragraaf op hierdie manier en laat God met u praat oor
wie Hy is, oor die sonde in u lewe, oor opdragte wat u moet gehoorsaam,
ens.
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WAARHEID 4 – GEBED
Die Here sê in Lukas 18:1 dat ons altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos
te word. Hoe kan u bid? Dit is belangrik dat u tyd alleen saam met God moet hê.
Begin hierdie tyd op die volgende manier:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Lees die Bybel vir 5 minute soos in Waarheid 3 beskryf.
Loof die Here – sê: “Vader, ek het U lief omdat …”
Danksegging - “Ek dank U vir …”
Intreding - “Here, ek bid vir my seun, Jeff, want hy …” (hou aan om vir
mense te bid wat Christus nog nie aangeneem het nie.) Maak ’n lys van
mense en verdeel die name sodat u op elke dag van die week vir ’n paar
mense kan bid.
Versoeke – vertel vir die Here wat u nodig het.
Belydenis – wees ’n ruk stil en vra die Here om u te wys op sonde of
slegte dinge in u lewe. 1 Johannes 1:9 sê: “Maar as ons ons sondes bely
– Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van
alle ongeregtigheid.”
Dit is geskryf vir mense wat Christus reeds
aangeneem het. As iemand vuil is, moet hy bad. Belydenis is vir die
Christen ’n geestelike bad.

WAARHEID 5 – WORD ’N LIDMAAT VAN ’N
EVANGELIESE KERK

1 Korintiërs 3:11 sê: “want niemand kan ’n ander fondament lê as wat reeds gelê
is nie. Die fondament is Jesus Christus.”
’n Kerk (gemeente) is ’n liggaam van gedoopte gelowiges wat saamkom met
die volgende doel:
1. Aanbidding – die bediening van twee ordinansies: die nagmaal en die
doop
2. Evangelisasie
3. Dissipelskap
4. Barmhartigheid
5. Gemeenskap van die gelowiges
Hoekom moet u aan ’n kerk behoort?
1. Om die Here te loof saam met broers in Christus.
2. Om die Woord van God te leer.
3. Om gemeenskap met ander gelowiges in Christus te hê (die kerk is u
geestelike familie).
4. Om ander te bedien.
5. Om met mense wat Jesus nog nie ken nie, te deel.

WAARHEID 6 – GETUIG
Jesus se opdrag in Matteus 28:19 is: “maak die mense my dissipels.” Dit
beteken dat elke volgeling van Jesus vir ’n verlore siel moet vertel wat in sy
lewe gebeur het. U behoort te begin by die mense in u eie gesin. Vertel hoe u
gelewe voordat u Jesus as Verlosser aange neem het, hoe u tot die besef gekom
het dat u Jesus nodig het, hoe en wanner u Hom aangeneem het en hoe u lewe
met Christus is. Nadat u dit gedoen het, vra vir die persoon of hy Christus
ook graag wil aanneem en so sekerheid van die ewige lewe wil verkry.
As die persoon Ja sê, wys vir hom die volgende verse en verduidelik elkeen
soos hieronder uiteengesit:

“Die kerk is sy liggaam,” (Efesiërs 1:23). Jesus Christus is die Hoof van die
kerk. “aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel
as hoof van die kerk.” (Efesiërs 1:22).
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

Johannes 5:13 – Jy kan sekerheid hê van die ewige lewe. Ewige lewe is
Jesus in jou hart (Johannes 17:3). Ewige lewe bring vrede, nou (Johannes
10:10) en sekerheid van die hemel na u gesterf het (Johannes 14:1-3).
Romeine 3:23 – Die mens se grootste probleem is sonde. Ons is almal
sondaars. As gevolg van sonde is daar skeiding tussen ons en God.
Romeine 6:23: “Die loon wat die sonde gee, is die dood;” Dit beteken dat
die uiteinde van ons sonde die dood is. Dood is skeiding van God. Dit
beteken dat ons lewe nou sonder vrede, vreugde en sekerheid van die ewige
lewe sal wees. Dit sal ’n leë lewe vol spanning wees, gemerk deur vrees en
’n skuldige gewete. Dit sal ook ’n lewe wees weg van die hemel en God se
teenwoordigheid – vir ewig.
Romeine 5:8 – Christus het vir ons sondes gesterf. Christus het die prys
(loon) vir my sonde betaal, en ook vir u sondes, deur in ons plek te sterf.
Romeine 8:9,10 en 10:9,10 – Om Christus te ontvang, moet u Hom
aanneem as u Here en Verlosser. Dit beteken dat u bereid moet wees dat
Hy u lewe beheer. Om Christus te ontvang, beteken om Hom te vertrou, en
om Hom te vertrou, beteken om op te hou om op ander dinge te vertrou en
om al u geloof in Jesus Christus te plaas.
Romeine 10:13 – Vra vir die persoon of hy graag sy lewe vir die Here wil
gee. As hy “Ja” sê, vra hom om die Here in gebed te vra om nou dadelik in
sy lewe in te kom, “want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal
gered word.”

Waylon Moore

Pionier Evangelisasie Reeks

DIE JOHANNES EVANGELIE
BYBELSTUDIES
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2.

Wat dink jy bedoel Jesus met “die lewe … in oorvloed”?

3.

Watter soort lewe gee Jesus aan almal wat waarlik in Hom glo? 10:28

4.

Wat doen God die Vader wanneer ons iets in die Naam van Jesus vra?
16:23
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5.

Wat dink jy beteken dit om in Jesus se Naam te bid?

6.

Hoekom wil Jesus ons gebede beantwoord? 16:24

7.

Hoe kan ons waarlik “vry” word? 8:31,32

8.

Wat bedoel Jesus met “die waarheid” wat ons vry maak? 17:17

9.

Hoe kan ons aan Jesus se woorde getrou bly?

10.

Jesus sê in Johannes 14:1 ons moet nie __________________
_____________. Hy wil hê die wat in God glo, moet ook glo in ________.

11.

Wat is in die huis van Jesus se Vader? 14:2

12.

Wat het Jesus gaan doen toe Hy opgevaar het na die hemel? 14:3

GOD SE WONDERLIKE PLAN VIR JOU!
Die Johannes Evangelie Bybelstudies – Les 1
Jy is met ’n doel op die aarde: om God te ken, lief te hê en te verheerlik. Jy kan
God persoonlik leer ken as jy Sy Seun, Jesus Christus, die Verlosser, ontmoet en
leer ken. Die Bybel leer ons van al die wonderlike gawes wat God aan húlle gee
wat Jesus ken en Hom volg.
’n Paar van hierdie gawes en voordele word hieronder genoem. Hierdie studie
kom uit die Evnagelie volgens Johannes. Laat die Here toe om met jou te praat
deur Sy Woord. Dink na oor elke vers en beantwoord dan die vrae in jou eie
woorde. Vul jou antwoorde in die spasie in wat onder die vers gelaaat is. Blaai
nou na Johannes 10 en lees vers 10.
1.

Waarvoor het Jesus, die goeie Herder, gekom? Joh.10:10
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19.
13.

Wat sal Jesus doen as Hy klaar vir Sy volgelinge plek gereed gemaak het in
die hemel?
Thomas Wade Akins

14.

15.

16.

Wat belowe Jesus dan?

Waarom buig jy nie nou jou hoof om te bid nie?
liefhet, ten spyte van jou onvolmaakte lewe en sondes!

Dank die Here omdat Hy jou

Die Bybel vertel van twee soorte dood. Die eerste is wanneer ons liggame sterf.
Die tweede is geestelike dood wanneer ’n mens sterf sonder dat hy Jesus
aangeneem het. Dood is skeiding van God in ’n poel van vuur, genoem die “Hel”.
17.

Wat belowe Jesus egter aan elkeen wat lewe en in Hom glo?
11:26

Let op die belangrike woorde waarmee Marta Jesus antwoord in Johannes 11:27.
Haar antwoord was ’n belydenis van wat sy geglo het van Jesus en Sy mag oor die
dood: “Ja, Here, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die Een wat
na die wêreld toe moes kom.”
18.

20.

Johannes beskryf Jesus vir ons as die Lam van God. Wat het Jesus met ons
sondes gedoen aan die kruis? 1:29

21.

Daar is een woord in Johannes 1:12 wat sê wat “geloof” in Jesus beteken.
Om in Jesus te glo, beteken dat jy Hom in jou hart
______________________________ het as die Here Jesus Christus.

In hierdie studie het jy gelees van die Here se liefdevolle doel vir
jou lewe, en van party van die wonderlike voordele wat ons het
as ons Hom ken. Diegene wat waarlik in Jesus glo, ontvang lewe
in oorvloed, die ewige lewe, antwoord op gebed, vryheid, ’n
woning in die hemel, vreugde, vrede en genade. Die Here sal
hulle sondes vergewe en dit wegneem.
Wanneer jy jou bekeer van jou sondes en Jesus aanneem, sal Hy vir
ewig as Here in jou hart inkom. Om jou te bekeer, is om jou rug te
draai op sonde en Christus te volg. Hy het vir a l jou sondes gesterf
en daarna opgestaan uit die dood. In die volgende les sal jy meer te
wete kom van een van God se gawes aan jou – die ewige lewe.
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Wat gebeur in ons wanneer ons Jesus se woorde verstaan?

Thomas Wade Akins
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______________

Genade is ’n gawe van God wat ons nooit sal kan verdien nie. Dit is om geestelike
volheid te verkry deu Jesus, in ruil vir ons sondige armoede. Ons is gered van ons
sonde, uit genade, nooit deur werke nie. “8Julle is inderdaad uit genade gered,
deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God.
9
Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om
op homself trots te wees nie.” (Efesiërs 2:8-9).

Jesus gee vir ons ’n geskenk wat gladnie gekoop kan word nie. Wat is dit?
14:26
Hoe voel die Here oor ons as ons Jesus liefhet? 16:27

Wanneer Jesus dié wat glo, vul, ontvang ons
____________ wat ons krag gee om vir Christus te lewe. 1:16

DIE MAG ON VIR EWIG TE LEWE
Die Johannes Evangelie Bybelstudies – Les 2
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Baie mense dink die ewige lewe is iets wat ons sal ervaar nadat ons gesterf het.
Ander dink weer dit is die produk van baie goeie dade sodat ons ons sondigheid
kan oorkom. Dit is nie waar nie. Minmense besef wat dit is wat Jesus oor en oor
vir ons sê: ons kan verséker wéét dat ons nou die ewige lewe het!

Kom ons kyk na die Evangelie volgens Johannes in die Bybel.
Blaai na hoofstuk 17 vers 3. Lees die vers en beantwoord die
vrae in jou eie woorde. Vul dit in die oop spasie in.

8.

Jesus sê: “…want sonder My

.”

9.

Wie het mag oor alles en kan die ewige lewe gee?

Lees Johannes 3:16 twee keer en beantwoord dan die volgende vrae:
10.

Wie het die mense in die wêreld lief?

11.

Wat het God gedoen omdat Hy jou liefhet?

12.

Wie is die “Eniggebore Seun” (ou vertaling) van God?

Die ewige lewe is nie net ’n belofte vir “eendag” nie. Die ewige lewe is ’n
Persoon, Jesus Christus. Om Jesus te hê as jou persoonlike Here en
Verlosser, is om die ewige lewe te hê.

13.

Wie kan die ewige lewe hê?

3.

Watter weg moet ons volg om Jesus te vind? 5:39

14.

Die wat nie in God se eniggebore Seun, Jesus, glo nie, word

4.

Wie het die woorde wat ewige lewe gee? 6:67-69

15.

Hoeveel mense kan die ewige lewe hê?

5.

Wat sal gebeur as jy nie die ewige lewe het nie? 3:18

1.

2.

Wat is ewige lewe? 17:3

Hoe kan ons God en Jesus “herken”? 7:17

Thomas Wade Akins
16.

Hoe lank sal die ewige lewe duur?

17.

Hoekom gee die Here vir ons die ewige lewe?

18.

Hoe maak jy seker dat jy nie verlore gaan nie?
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6.

7.

Hoe kry Jesus se skape die ewige lewe? 10:28

Wat gebeur as ons óns wil verkies bo die wil van God? 12:25
Wat moet ons om die ewige lewe te behou?
226

227

19.

In Johannes 5:24 sê Jesus ’n baie belangrike ding. Voltooi die stelling:
Om die ewige lewe wat Jesus gee, te hê, moet ’n mens eers
___________________ na Sy Woord en in Hom __________.

20.

Dán belowe Jesus drie belangrike dinge:
Jy het _____________________________________________
Jy word nie ________________________________________
Jy het reeds ________________________________________

26.

Elkeen kan weet wanneer hy uit die dood oorgaan tot die lewe, net soos hy weet
wanneer hy trou of wanneer hy verjaar. Het jy al van die dood oorgegaan in die
lewe? Jy kán weet.
21.

As ons in die lewende Christus glo, wat sal ons hê? 6:47

Jy het gesien dat die ewige lewe en ewigdurende lewe dieselfde is. Verkryging
van die ewige lewe is die gevolg van ’n persoonlike kennis van Jesus. Hy is die
ewige lewe! Die ewige lewe is vir altyd. Niemand wat die ewige lewe het, sal
verlore gaan nie. Jesus is jou Lewende Water en jou Brood wat lewe gee.
In die volgende studie sal jy uitvind hoe jy kan verhoed dat jy sterf aan die wêreld
se kwaaiste siekte.

Jesus beskryf die ewige lewe as ’n
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4:13,14
22.

Hoe kry ’n mens dan die ewige lewe? V.14

DIE TRAGEDIE VAN SONDE
Die Johannes Evangelie Bybelstudies – Les 3
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23.

24.

Wat beteken dit in Johannes 4:14 “om water te drink”? Omkring die beste
antwoord.
a) drink water
b) glo in Jesus
c) grawe ’n put
d) word gedoop

In elke mens leef daar ’n dodelike siekte – sonde – wat almal wat jy liefhet, raak
en wat oorerflik is van ouer tot kind. Party mense dink hulle kan daarmee
wegkom, maar God oordeel jou sonde. Genadiglik het Hy ’n Geneesmiddel vir
ons sonde voorsien.
Kom ons kyk weer na die Evangelie volgens Johannes en ook na sleutelverse
elders in die Bybel. Onthou om die vers aandagtig te lees voordat jy jou antwoord
skryf in die spasie.
1.

Johannes noem Jesus die ”Lam van God”. Wat het Jesus gedoen in verband
met ons sondes? Johannes 1:29

2.

Wie is Jesus?
noem? 5:17-18

3.

Jesus se aanspraak was waar!
Hoe het godsdienstige leiers gereageer
teenoor Jesus toe Hy God Sy Vader genoem het? 10:31-33

In Johannes 6:47,48 en 51 gebruik Jesus ’n ander beeld om Homself te
beskryf. Hy is

Skryf (twee) 2 dinge neer waaraan jy dink wanneer jy BROOD sien, voel en eet.
1.
2.
25.

Hoe is elk van hierdie kenmerke deel van Jesus?
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Waarop het Hy aanspraak gemaak deur God Sy Vader te
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Jesus het sondes vergewe, aanvaar dat hulle Hom aanbid as God, en het op
dieselfde volkomenhede aanspraak gemaak as wat God besit. Hy is beide God en
mens.
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4.

Wie sal eendag alle sondige mense oordeel? 5:22,26-27

5.

Watter raat gee Jesus aan ’n baie godsdienstige man teen sonde? 3:3

Om fisies gebore te word, is nie genoeg nie.
tweede geboorte, innerlik, ervaar.

“Almal het gesondig en is ver van God af.” (Romeine 3:23).
10.

Hoeveel mense het volgens bogenoemde vers gesondig?

11.

Wat is sonde? Omkring die korrekte antwoord.
Sonde is
a) oortreding van die Wet van God
b) alle ongeregtigheid
c) om ver te wees van God af
d) rebellie teen God
e) ongeloof; dit maak God tot leuenaar
f) om te lewe soos ek wil, te doen wat ek wil teen God se wil.

As gevolg van sonde moet ons ’n

6.

Ons moet weergebore word, want sonder Christus is ons slawe van
________________________. 8:34

7.

Wie is die vader van almal wat alles wil doen wat sondig is? 8:44

Sonde is rebellie teen God, gekenmerk deur ’n ongeërgde houding.
Al die
antwoorde in vraag 11 is Bybelse definisies van sonde. Godsdienstige mense gaan
hel toe. Goeie mense gaan hel toe. Slegte mense gaan hel toe. Net mense wat
vergewe is, gaan hemel toe. Om vergifnis van sonde te verkry, behels ’n wegdraai
van sonde in bekering, en ’n oorgawe aan Christus Jesus as Here.
“Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die
ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” (Romeine 6:23).

Wie het ’n aardse vader, die Duiwel, wat ons in die hel wil hê saam met hom, vir
die ewigheid. Ons het ’n liefdevolle Hemelse Vader nodig.
8.

9.

Omdat ons onsself nie heeltemal aan Jesus toevertrou nie, staan ons ___
8:34

Lees Johannes 8:1-11.
gesê? 8:7

Wat het Jesus vir die trotse godsdienstige leiers

12.

Watter loon bring die sonde vir elkeen van ons?

13.

Moet ons werk om redding te verkry van God?

14.

Hoe kry ons dan die ewige lewe?

Jesus het die sondares vergewe. Hy het gesien dat sy waarlik berou het. Dit is hoe
Hy optree teenoor elkeen wat eerlik is oor sy sonde en wedergeboorte begeer.

230

Thomas Wade Akins

231

“8Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit
julleself nie; dit is ’n gawe van God. 9Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en
daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” (Efesiërs 2:8-9).
Beantwoord nou die volgende vrae oor hierdie verse:

21.

15.

Hoe word ons gered van die hel?

Húlle wat Jesus se geskenk van die ewige lewe kies, sal oorwin oor hierdie twee
verskriklike gebeurtenisse. In die volgende les kyk ons hoe Jesus ons sondes, en
die gevolge daarvan, op Homself neem.

16.

Hoe kry ons hierdie ewige lewe?

Watter twee afsprake sal ons almal nakom?
a)
b)

Genade is ’n gawe (geskenk) net soos geloof dit is. Jy kan dit nie verdien nie.
17.

Waarteen waarsku Jesus almal wat weier om Hom te volg as Here en
Verlosser?

18.

Johannes 8:24

19.

Wie kan ons bevry van die mag van sonde? 8:36

20.

Wat het Jesus vir die mense wat Hom die beste geken het op aarde, gevra?
8:46
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Jesus het self nooit gesondig nie. Tóg is Hy net soos ons versoek. Jesus het jou
lief. Sy liefde het gemaak dat Hy jou sonde op Homself geneem het aan die kruis.
“’n Mens is bestem om net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel.”
(Hebreërs 9:27).
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DADE EN GEVOLGE
Die Johannes Evangelie Bybelstudies – Les 4
Dit is onmoontlik om te sondig en nie gestraf te word nie. Jy kan nie aan God se
oog ontkom nie! “’n Mens se lewe lê oop voor die Here, elke tree wat jy gee, sien
Hy.” (Spreuke 5:21). Lees elke vers en beantwoord dan die vrae in jou eie
woorde.
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1.

Wat het die Hemelse Vader gedoen met Sy oordeel oor ons? 5:22
9.

2.

3.

Hoekom is die Seun van God, Jesus, ons Regter? 5:23

Vir wie se dade sal ons op die oordeelsdag rekenskap moet gee?
_________________________________

Die Here het ’n rekordhouer, soos ’n onsigbare videokamera wat 24 uur per dag
saam met jou gaan. Hy ken jou motiewe, gedagtes, woorde en dade. Daar is ’n
oordeelsdag.

Watter twee dinge het God die Vader aan Sy Seun Jesus gegee? 5:26-27
a)

“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie.’ Maar Ek sê
vir julle: Elkeen wat na ’n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar
egbreuk gepleeg.” (Matteus 5:27-28).

b)

10.

4.

Hoe oordeel Jesus? 8:16

5.

Wat het met Satan, “die owerste van hierdie wêreld” gebeur toe die oordeel
kom? 12:31 ___________________________

Wanneer begin egbreuk by ’n mens? Omkring een antwoord.
a) Wanneer hy kyk en begeer.
b) Wanneer hy die sondedaad doen.

Lees Jesus se woorde: “19Uit die hart kom a) slegte gedagtes: b) moord, c)
owerspel, d) onkuisheid, e) diefstal, f) valse getuienis, g) kwaadpratery. 20aDit is
die dinge wat ’n mens onrein maak,” Matteus 15:19-20.
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11.

Skryf elke dodelike sonde in jou eie woorde neer.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

12.

Waar kom hierdie sondes vandaan?

13.

Met watter (een) van hierdie sondes sukkel jy die meeste?
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6.

7

Wat het die breek van Satan se mag en sy posisie op aarde tot gevolg
gehad? 12:32

Wanneer is Jesus van die aarde af “verhoog”? 12:33

“Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee.” (Romeine
14:12).
8.

Hoeveel mense sal rekenskap aan God gee op die oordeelsdag?
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Hierdie verskriklike sondes kan ’n huwelik, ons kinders en ons werk vernietig.
Maar dit is nie die ergste sonde nie. Daar is een onvergeeflike sonde wat ons hel
toe sal stuur.
14.

Wat is die groot, onvergeeflike sonde? 8:24

Jesus Christus is volkome God en volkome Mens. Kom ons kyk noukeurig na wat
Hy vir ons gedoen het aan die kruis. Lees Hebreërs 10:10-18. “10Omdat God dit
so wou, is ons vir Hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer
gebring het, eens en vir altyd. 11Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en
verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan
wegneem nie. 12Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir
altyd aan die regterhand van God gaan sit … 14Deur die één offer het Hy dié wat
vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak … 17Dan sê
Hy verder: “Aan

18.

Hoe lank is hierdie offer geldig?

19.

Wanneer iemand gaan sit, is hy òf moeg, òf sy werk is afgehandel.
Hoekom het Jesus aan die regterhand van die Vader gaan sit?
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20.

Hoeveel maal moet Jesus sterf om ons volkome van sonde vry te maak en
heilig (ou vertaling) voor God? v.14

21.

Hoeveel van ons sondes sal God – in die lig van die bloed van Jesus, gestort
vir ons sondes – onthou? v.17
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hulle sondes en hulle oortredings sal Ek nooit meer dink nie.”
vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.”
15.

18

Waar die sondes

Kyk weer na vers 10. Hoeveel heer moet Jesus sterf om vir ons sondes te
betaal?

“Afgesonder” is dieselfde as “geheilig” (ou vertaling) en dit beteken “eenkant sit”.
Wat Jesus gedoen het, was so kragtig dat dit nie nagedoen kan word nie. Geen
offer kan vandag bevoeg by wat Hy volbring het nie. Hy het al ons sondes op
Hom geneem en in ons plek gesterf. Die woord Here word meer as 40 keer in die
Evangelie volgens Johannes gebruik. Jesus het my Sy liefde die reg gekoop om
ons eienaar te wees.
16.

Wat kan (vandag) nie ons sondes wegneem nie? v.11

17.

Wat het die Mens, Christus Jesus, aan die kruis gedoen? v.12
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Jesus het vir almal gesterf, maar net dié wat Hom aanneem as Here en Verlosser
word bevoordeel deur Sy dood aan die kruis.
22.

Aangesien God Jesus se offer aangeneem het as volmaakte vergifnis vir ons
sondes, is dit nodig dat Jesus vandag oor-en-oor geoffer word deur ’n
skare? Hoekom?
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7.

Wat het Jesus gesien en gesê terwyl Hy aan die kruis gehang het? 19:26-27

Thomas Wade Akins
“Toe sê Jesus:
(Lukas 23:34).

‘Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!’ ”
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8.

Hoe het Jesus volgens hierdie vers gereageer teenoor dié wat Hom
verkeerdelik vermoor het?

9.

Lees vers 30: Wat was Jesus se laaste woorde aan die kruis?

10.

Wat het Hy bedoel?

GOD SE OPLOSSING VIR ONS SONDES
Die Johannes Evangelie Bybelstudies – Les 5
Iets het gebeur toe Jesus aan die kruis gesterf het, iets wat nooit daarvoor of daarna
gebeur het nie. Kom ons ontdek die hart van die kruis deur na die gebeurtenis te
kyk in die Evangelie volgens Johannes, Hoofstukke 19-20.
Jesus se Dood – Lees Johannes 19:15-37.
1.

Pilatus, die goewerneur, het Jesus aan die soldate oorgegee om
19:16

2.

Wat dink jy het in die soldate se gedagtes omgegaan?

“Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel
sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.” (2
Korintiërs 5:21).

3.

Wat het Jesus dalk gevoel?

11.

4.

Wat het Jesus gedra?

5.

Wat het die soldate aan Jesus gedoen? vv. 18 en 23

6.

Hoe is Jesus “geklee” daar aan die kruis? 19:23

Watter twee dinge sê die vers oor Jesus?
a)
b)

Die apostel Petrus skryf: “Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die
onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring,” (1 Petrus 3:18 a).
12.
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Christus het gesterf vir ons
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13.

14.

1.

Wat het Maria Magdalena gedoen toe sy sien dit klip is weggerol?

2.

Wat was Petrus se reaksie?

3.

Aan wie het Jesus verskyn? v. 11-29

4.

Wat was Thomas se reaksie toe die ander sê hulle het die Here gesien? v.
24-25

Hoeveel maal moes Jesus sterf?

Wat het Sy dood vir ons gebied?

“Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die
sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy
wonde is julle genees.” (1 Petrus 2:24).
15.

Jesus se opstanding – Lees Johannes 20:1-31

Wat het Jesus aan die kruis op Hom geneem?
En later? v.26-29

16.

En ons kry genesing en vergifnis deur
5.

Wat was jóú reaksie op Jesus?

6.

Hoekom is die Johannes Evangelie geskryf? v. 31

Blaai na hoofstuk 15:9,13.
17.

Waarom het Jesus gekies om Sy lewe vir ons af te lê?

Die apostel Paulus het dit só opgesom: “3Die belangrikste wat ek aan julle
oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes
gesterf, volgens die Skrifte; 4Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens
die Skrifte.” (1 Korintiërs 15:3-4).
Jesus wás God toe Sy Hemelse Vader Hom aarde toe gestuur het om mens te
word. God se Seun het alles beleef wat mense beleef, tog het Hy nie gesondig nie.
Jesus het aan die kruis gesterf as Plaas=

Jesus se begrafnis – Lees Johannes 19:38-42
1.

2.

Wie was Jesus se vriende wat Sy liggaam versorg het? v.38,39

Noem drie dinge wat hulle met Jesus se liggaam gedoen het.
a.
b.
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c.
vervanger vir my en jou sonde omdat Hy ons so liefhet. Hy is deur ons sondes van
God geskei. Hy het ’n volmaakte offer geword wat nooit nagedoen kan word nie.
Thomas Wade Akins
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Jesus is in ’n graf neergelê. God het Christus se dood aanvaar as volle betaling
vir my en jou sondes deur Hom op te wek uit die dood. Jesus Christus leef, en
deur Sy Heilige Gees sal Hy in die harte inkom van almal wat hulle bekeer van hul
sondes en hul lewens oorgee deur Hom aan te neem as Verlosser en Here. Hy bly
vir ewig by die gelowige.

Ons gebruik daagliks die woord “glo”. “ek glo in my gesin”, of “ek glo in hierdie
politieke party.” Dit is egter nie wat dié woord in die Bybel beteken nie. God
begeer dat ons in Hom moet glo! Maar wat beteken dit om te glo?
1.

Watter “goeie daad” is die enigste wat God aanvaar vir redding? 6:28-29

Hier volg ’n paar verse wat wys wat dit werklik beteken om in Jesus Christus te
glo.
Jesus het gesê: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor
en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en
hy saam met My” (Openbaring 3:20).
2.

Waar staan Jesus?

3.

Waarvan is die “deur” in die vers simbolies?
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4.
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5.

DIE WONDERLIKSTE GESKENK
Die Johannes Evangelie – Les 6
Dis nooit genoeg om net iets te wéét nie, jy moet oorgaan tot aksie! Dit is
wonderlik as iemand vir jou ’n geskenk wil gee, maar sy sal dit nooit kan geniet
voor jy dit by die gewer gevat en dit gebruik het nie. God bied vir jou en my die
wonderlikste geskenk aan: die ewige lewe, maar jy moet dit in ontvangs neem
deur Sy Seun, Jesus Christus, aan te neem. Lees die volgende verse en beantwoord
dan die vrae in jou eie woorde.
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Hoekom “klop” Jesus aan?

Watter twee dinge moet gebeur voordat Jesus in jou hart kan inkom?
a)
b)

6.

Wat belowe Jesus sal Hy doen by elke oop hart?
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Wanneer mense saam eet, kan daar ’n hegte band van vriendskap gesmee word.
Die Bybel het geestelike “voedsel” vir jou. Jesus wil elke dag tyd saam met jou
deurbring sodat jy Hom beter kan leer ken en sodat julle die samesyn kan geniet.
Jy het nodig om maaltyd te hou met die Here terwyl jy Sy Woord bestudeer. Jy
praat dan met Hom in gebed.
“As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom
uit die dood opgewek het, sal jy gered word.” (Romeine 10:9).
7.

Watter werkwoorde in hierdie vers sê wat geloof in Christus is?
met jou
en

8.

met jou

13.

Die Samaritaanse vrou het in Jesus geglo. Wat het sy gedoen as gevolg van
haar geloof?

14.

Die verhaal van die regeringsamptenaar wys vir ons die krag wat daar in
geloof in Christus is. 4:49-53. Hoe weet ons die amptenaar het geglo in
wat Jesus gesê het oor sy seun?

.

Verduidelik wat die verskil is tussen om te glo met jou kop en om in jou
hart te glo.
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Die toets van ware geloof is gehoorsaamheid aan die Here Jesus.
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15.

Wat het Jesus vir die owerspelige vrou (ou vertaling) gesê nadat Hy haar
van ’n seker dood gered het? 8:11

“want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” (Romeine
10:13).
9.

Watter daad beteken hier om in Christus te glo en gered te word?

16.

Om in Jesus, die Lig vir die wêreld, te glo, is om nooit in die duisternis te
lewe nie, maar om _________________________

10.

As jy nog nie in Christus glo nie, hoe staan jy voor God? 3:18

17.

Wat belowe Jesus dié wat Hom volg? 8:12

18.

Hoe weet ons dat die blindgebore man geglo het nadat Jesus sy oë gesalf
het? 9:7-8

19.

Die godsdienstige leiers het hierdie man uitgeban uit die Sinagoge, maar
Jesus het hom gaan soek. Hoe het die man sy geloof gewys toe Jesus
Homself aan hom openbaar? 9:35-39

11.

Waarom neem almal nie God se Seun aan as Verlosser en Here nie? 3:1920

Kom ons kyk na die lewens van vier mense wat in Jesus geglo het. Lees Johannes
4.
12.

Wie het Jesus gesê, is Hy? v. 25-26
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Om jou te “bekeer” is ’n verandering in gesindheid wat ’n verandering van
rigting tot gevolg het … ’n veranderde lewe.” Bekering is ’n wegdraai van die
dodelike greep wat sonde op ons lewens het en ’n soeke na Christus vir vergifnis
en oorwinning oor alle sonde. Om tot bekering te kom, is om jou gesindheid
teenoor Jesus Christus te verander. Hy is nie meer ’n baba in ’n Kersfees -krip nie,
maar Here oor almal.
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Wil jy nie bid en Jesus in jou hart innooi om jou Verlosser en Saligmaker et wees
nie? Hier is ’n gebed wat baie mense al gebid het: “Dankie, Here Jesus, dat U vir
my aan die kruis gesterf het. Dankie dat U my sonde op U geneem het en in my
plek gesterf het. Ek draai nou weg van sonde en ek gee myself heeltemal aan U,
Here Jesus. Kom in my hart in as my Meester. Waar u leis, sal ek U volg.”
Nadat jy hierdie gebed met jou hele hart gebid het, kan jy jou naam hier invul:

As jy reeds die sekerheid het dat Jesus al jou sondes weggeneem het, en dat jy
hemel toe sal gaan, maak ’n regmerkie (¶ ) in die blokkie:

GOD SE GAWE WAT AANHOU GEE
Die Johannes Evangelie – Les 7
Wanneer jy Jesus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker, kom lewe Hy
letterlik in jou deur die Heilige Gees. “Christus is in julle, Hy is julle hoop op die
heerlikheid.” (Kolossense 1:27b) “en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar
Christus wat in my lewe.” (Galasiërs 2:20a). As jy Jesus aangeneem het, dank
Hom in gebed vir Sy lewe in jou. Jes us is die ewige Geskenk wat nooit ophou om
te gee nie.
“Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe
het gekom.” (2 Korintiërs 5:17). Die ou vertaling sê: “kyk, dit het alles nuut
geword.”
1.

Waar sit God ons, volgens hierdie vers, wanneer ons Jesus aangeneem het?

2.

Wat word ons nou genoem?

3.

Wat sê Hy van ons verlede?

4.

Hoe sien Hy ons nou in Christus?

Die apostel Paulus druk dit in sy briewe 163 maal uit as “in Christus” (ou
vertaling). Die oomblik toe jy jou lewe vir Christus gegee het, het Hy in jou kom
woon en sedertdien is jy in Hom. Dit word genoem “een met Christus”.
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JESUS SE SPESIALE “EK IS” -NAME VOORSIEN
IN ONS BEHOEFTES
Wanneer Jesus in jou is, gee Hy aan jou al die volkomenhede wat
Syne is. Sy volmaaktheid voorsien in al jou behoeftes. In die
Johannes Evangelie, stel Jesus Homself aan ons voor deur die Ou
Testamentiese Naam wan God: “Ek is wat Ek is.” Kom ons leer ses
van Jesus se “Ek is”-Name.
5.

Vir wie het God gestuur om in ons daaglikse behoeftes te
voorsien? 6:32-35 & 51.

6.

Wat is dit wat die “Brood van die lewe” (ou vertaling) vrylik
aan die wêreld voorsien? 6:33

11.

Jy het lig nodig vir beide jou oë en jou verstand om te onderskei
tussen goed en sleg. “Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring
dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is.” (Psalm 119:130).
Jesus wil hê dat jy Sy wil leer ken deur daaglikse Bybelstudie.
12.

As jy na Jesus toe kom, sal jy nooit weer ____. 6:35

8.

As jy in Hom glo, sal jy nooit weer ____. 6:35

9.

10.

Watter twee werkwoorde wys ons hoe om die krag en
voorsiening van Jesus te kry? 6:35
Jesus het gesê: “Ek is ________________________________
8:12

Dink aan drie dinge waarvoor ’n skaapwagter ’n deur (hek) sal
gebruik by sy skape. Johannes 10:8-10
a)
b)
c)

Dink jou in hoe moeilik ’n skaapwagter se werk sou wees as
daar nie ’n kraalhek was nie.
13.

7.

Noem drie redes hoekom jy elke dag lig nodig het.
a)
b)
c)

Hoe moet jy Jesus hierdie week beleef as ’n “deur” in jou
lewe?

“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.” (Psalm 23:1). Dawid
noem die Here ‘my herder’. Ons is Sy skape. Jesus sê dat Hy God is
deur ook die Naam Herder te gebruik.
14.

Lees Johannes 10:11-17. Dink aan drie dinge wat die Goeie
Herder vir ’n lam sal doen en skryf hulle neer.
a)
b)
c)
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