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1. God se beplan is 'n raaisel vir die meeste

Die Bybel leer:

1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. (Genesis 1:1, NKJV deurgaans tensy
anders aangedui)

Maar hoekom?

Wat is die sin van die lewe?

Mense het deur die eeue gewonder of daar 'n doel op die aarde uitgewerk word.

En as daar is, wat is dit?

Veronderstel daar is 'n God, hoekom het Hy iets gemaak?

Waarom het God mense geskep? Hoekom het God jou gemaak?

Het jou lewe enige doel?

Verskillende kulture en verskillende gelowe het hul sienings. Maar is hulle in ooreenstemming met die
Bybel?

Wat is die waarheid?

Deel van die waarheid is dat God se beplan vir die meeste 'n raaisel is. Let op iets wat die Bybel daaroor
leer:

25 En aan Hom wat magtig is om julle te bevestig volgens my evangelie en die prediking van Jesus
Christus, volgens die openbaring van die verborgenheid wat van die begin van die wêreld af
verborge is  26  maar nou geopenbaar en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak aan al die
nasies, volgens die gebod van die ewige God, tot gehoorsaamheid aan die geloof — 27 aan God,
alleen wys, kom toe die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. (Romeine 16:25-
27 )

Die Bybel vertel van die verborgenheid wat geheim gehou is sedert die wêreld begin het, maar dat dit in
profetiese geskrifte geopenbaar word—“die woord van waarheid” (2 Timoteus 2:15; Jakobus 1:18).

Die Bybel  verwys na baie verborgenhede, soos die verborgenheid van die koninkryk van God (Mark
4:11), die verborgenheid van genade (Efesiërs 3:1-5), die verborgenheid van geloof (1 Timoteus 3:9), die
verborgenheid van die huweliksverhouding (Efesiërs 5:28-33), die verborgenheid van wetteloosheid (2
Tessalonisense 2:7), die verborgenheid van die opstanding (1 Korintiërs 15:51-54), die verborgenheid
van Christus (Efesiërs 3:4) die verborgenheid van die Vader (Kolossense 2:2), die verborgenheid van God
(Kolossense 2:2; Openbaring 10:7) en selfs Verborgenheid Babilon die Grote (Openbaring 17:5). Hierdie
boek is  geskryf,  vir  diegene wat in die waarheid belangstel,  "sodat hulle  al  die rykdom kan hê wat
sekerheid in hulle begrip van die kennis van die verborgenheid van God bring" (Kolossense 2:2, NET).
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Alhoewel dit vir baie 'n verrassing mag wees, het die drie skrywers van die sinoptiese Evangelies almal

opgeteken dat  Jesus  nie  in  gelykenisse  gepraat  het  sodat  mense  beter  sou  verstaan nie.  Hulle  het

opgeteken dat Jesus gesê het dat Hy in gelykenisse gepraat het om verborgenhede van die Koninkryk

van God vir baie onbekend te hou (Matteus 13:11; Markus 4 :11-12; Lukas 8:10) in hierdie tyd.

Die apostel Paulus het geskryf dat getroue bedienaars die “bedienaars van die verborgenhede van God”
is (1 Korinthiërs 4:1; vgl. 13:2) wat “die waarheid in liefde moet spreek” (Efesiërs 4:15).

Stel jy belang om meer te weet oor baie van die verborgenhede waarvan die Bybel vertel?

Wil jy weet hoekom God iets gemaak het?

Wil jy weet hoekom God jou gemaak het?

Ja, baie het hul eie idees.

Is daar 'n manier vir JOU om regtig te weet?

Diegene wat bereid is om die Bybel bo menslike tradisies te glo, kan weet.

Maar, aangesien baie van selfs die mees basiese aspekte van God se beplan vir die meeste 'n raaisel is,
neem asseblief die tyd om die hele boek te lees, en soos jy wil, om sommige van die skrifture na te slaan
wat net aangehaal is (in teenstelling met die volledig aangehaal) vir nog meer verduideliking.

Die verborgenhede kan bekend gemaak word deur die profetiese geskrifte te verstaan vir diegene wat in
geloof gehoorsaam is.

Tog is hulle nie net aan almal in hierdie tyd bekend gemaak nie aan diegene wat nou genoem word:

11 … “Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken; maar vir die
wat buite is, kom alles deur gelykenisse” (Mark 4:11)

25 Want ek wil nie hê nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid onkundig moet wees, sodat
julle nie wys sou wees in julle eie opinie dat blindheid ten dele met Israel oorgekom het totdat
die volheid van die heidene ingegaan het nie. (Romeine 11: 25)

7 Maar ons spreek die wysheid van God in 'n verborgenheid, die verborge wysheid wat God voor
die eeue verordineer het tot ons heerlikheid, (1 Korinthiërs 2:7)

Vir meer spesifiek oor die "verborgenheid van die koninkryk van God" en die "verborgenheid van die
evangelie" (Efesiërs 6:19), kan jy ook na ons gratis boekie  Die Evangelie van die Koninkryk van  God,
beskikbaar by ccog.org in 100, kyk. verskillende tale . Verwant aan "die volheid van die heidene", kyk na
die gratis boek  Universal OFFER of Salvation, Apokatastasis: Kan God die verlorenes red in 'n tyd wat
kom? Honderde skrifte openbaar God se beplan van verlossing , ook aanlyn beskikbaar by www.ccog.org.

Die apostel Paulus het geskryf:
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8 Aan my, wat minder is as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die
heidene die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig,  9  en almal te laat sien wat die
gemeenskap van die verborgenheid is, wat uit die begin van die eeue is verborge in God wat
alles geskape het deur Jesus Christus; 10 met die bedoeling dat die veelvuldige wysheid van God
nou deur die gemeente bekend gemaak kan word aan die owerhede en magte in die hemele, 11

volgens  die  ewige  doel  wat  Hy  volbring  het  in  Christus  Jesus,  onse  Here,  12  in  wie  ons
vrymoedigheid het en toegang met vertroue deur geloof in Hom. (Efesiërs 3:8-12)

25 … Ek het 'n dienaar geword volgens die rentmeesterskap van God wat aan my vir jou gegee is,
om die woord van God te vervul, 26  die verborgenheid wat van eeue en geslagte verborge was,
maar nou aan sy heiliges geopenbaar is. 27 God wou aan hulle bekend maak wat die rykdom van
die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is: dit is Christus in julle, die hoop
van die heerlikheid. (Kolossense 1:25-27)

Daar  is  baie  "rykdom" wat  "ondeursoekbaar"  is  sonder die  woord  van God.  Dit  is  in  wese Bybelse
geheimenisse wat lankal weggesteek is.

In die 2de eeu het biskop/pastoor Polycarp van Smirna geskryf van "die profetiese verborgenheid van die
koms van Christus" (Polycarp, Fragments from Victor of Capua. Vertaal deur Stephen C. Carlson, 2006;
besonderhede  oor  verborgenhede  rakende  Sy  koms  kan  wees  gevind  in  die  gratis  aanlyn  boek,
beskikbaar by www.ccog.org, getiteld: Proof Jesus is the Messiah ).

Ook  in  die  2de  eeu  het  biskoppe/pastore  Ignatius  en  Melito  geskryf  dat  die  bediening  verskillende
skriftuurlike  geheimenisse  verstaan  (bv.  Ignatius  se  brief  aan  die  Efesiërs  ;  Melito  se  brief  aan  die
Efesiërs). Homilie op die Pasga ).

Jesus  en  die  Apostels  het  sommige  van  hierdie  verborgenhede  verduidelik  aan  diegene  wat  vroeë
Christene geword het.  Ons in die  Voortgesette  Kerk van God streef  daarna om dit  nou te doen vir
diegene wat bereid is om te kyk.

Die Natuur van God

Om 'n bietjie oor die aard van God te verstaan, sal ons help om die geheimenisse van Sy beplan beter te
verstaan.

Die Bybel  leer  “God is  liefde” (1  Johannes 4:16),  “God is  Gees”  (Johannes 4:24),  “Yahweh is  goed”
(Nahum 1:7, World English Bible) , almagtig (Jeremia 32 ). :17,27), alwetend (Jesaja 46:9-10), en dat Hy
ewig is (Jesaja 57:15).

Die apostel Paulus het geskryf:

7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergewing van sondes, na die rykdom van sy

genade 8  wat Hy oorvloedig aan ons gemaak het in alle wysheid en verstandigheid,  9  nadat Hy

ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het volgens Sy welbehae wat Hy in Homself

voorgeneem het, 10 dat Hy in die bedeling van die volheid van die tye alle dinge in Christus, wat

in die hemel en wat op die aarde is, in Hom tot een kan verenig. (Efesiërs 1:7-10)
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Let op dat God se wil 'n raaisel is vir die meeste (diegene wat nie nou geroep is nie), in wese tot die
bedeling van die volheid van tye - wat vir die meeste na 'n geprofeteerde opstanding sal kom.

Tog het God lank gelede aspekte van Sy beplan uiteengesit:

11 Die raad van die Here bestaan vir ewig, die beplanne van sy hart van geslag tot geslag. (Psalm
33:11)

18 omdat julle weet dat julle nie met verganklike dinge, soos silwer of goud, losgekoop is van julle
doellose gedrag wat deur oorlewering van julle vaders ontvang is nie,  19  maar met die kosbare
bloed  van  Christus,  soos  van  'n  lam  sonder  gebrek  en  vlekkeloos.  20  Hy  was  wel  voor  die
grondlegging  van  die  wêreld  vooraf  verordineer,  maar  het  in  hierdie  laaste  tye  vir  julle
geopenbaar. (1 Petrus 1:18-20)

8 Almal wat op die aarde woon, sal hom {die dier} aanbid, wie se name nie van die grondlegging
van  die  wêreld  af  in  die  boek  van  die  lewe  van  die  Lam  wat  geslag  is,  geskrywe  is  nie.
(Openbaring 13:8)

Die feit dat die Bybel sê dat die Lam, wat Jesus beteken (vgl. Johannes 1:29, 36), van die begin af bedoel
was om geslag te word, wys dat God geweet het mense sou sondig en Hy het lankal 'n beplan.

Die profeet Jesaja is geïnspireer om dit op te teken oor die sekerheid van God se beplan:

8  “Onthou dit en wys julle manne; Onthou, o julle oortreders.  9  Dink aan die vorige dinge van
ouds, want Ek is God, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie, 10 wat
die einde van die begin af verkondig, en van ouds af dinge wat nog nie gebeur het nie, deur te
sê: My raad sal bestaan, en Ek sal doen al My behae , 11 roofvoël uit die ooste, die man wat my
raad uitvoer, uit 'n ver land. Waarlik, Ek het dit gespreek; Ek sal dit ook laat gebeur. Ek het dit
voorgeneem; Ek sal dit ook doen. (Jesaja 46:8-11)

11 Die raad van die Here bestaan vir ewig, die beplanne van sy hart van geslag tot geslag. (Psalm
33:11)

God se beplanne sal uitkom.

Oorweeg ook die volgende:

16 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat
in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 17 Want God het sy Seun na
die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered
kan word (Joh. 3:16-17).

Noudat ons sommige van God se eienskappe sien, soos Hy is goed, is 'n bebeplanner, en is liefde: dit
behoort ons te help om Hom en Sy basiese motiverings beter te verstaan waarom Hy enigiets gemaak
het.

Jy is belangrik. Jy maak saak! God het JOU persoonlik lief. En het wel 'n beplan vir jou persoonlik.
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2. Waarom die Skepping? Hoekom mense? Hoekom Satan? Wat is
Waarheid? Wat is die geheimenisse van rus en sonde?

Een van die grootste vrae wat filosowe deur die eeue heen gehad het, is: "Hoekom is ons hier?" 'n Ander
een is: "Hoekom is daar iets?"

Die basiese antwoorde op hierdie vrae kan gevind word in die woord van God, die Bybel.

Alhoewel  daar  verskeie  idees  oor  die  oorsprong van die  heelal  is,  is  daar  'n  konsensus onder baie
wetenskaplikes, sowel as godsdienstige mense, dat mense almal dieselfde moeder gehad het (alhoewel
daar dispute is oor hoe ver terug dit gaan).

Die boek Genesis

Ons kry 'n paar idees oor hoekom God enigiets in die eerste boek van die Bybel, algemeen bekend as
Genesis, geskep het.

Herhaaldelik  toon  die  boek  Genesis  dat  God  gesien  het  wat  Hy  gemaak  het,  was  goed  (Genesis
1:4,10,12,18, 21, 25, 31). En die latere boek Jesaja deel ons mee dat God die aarde gevorm het om
bewoon te word (Jesaja 45:18).

Genesis leer dit oor God wat mense maak:

26 Toe het God gesê: “Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis; laat hulle heers oor
die visse van die see, die voëls van die hemel en die vee, oor die hele aarde en oor al die diere
wat op die aarde kruip.”

27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskep; man en
vrou het Hy hulle geskep. 28 Toe het God hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar
en vermeerder; vul die aarde en onderwerp dit; heers oor die visse van die see, oor die voëls
van die hemel en oor al die lewende wesens wat op die aarde kruip.”

29 En God het gesê: Kyk, Ek gee jou al die beplante wat saad gee wat op die hele aarde is, en al
die bome waarvan die vrugte saad gee; vir jou moet dit vir voedsel wees. 30  En aan al die diere
van die aarde, aan al die voëls van die hemel en aan alles wat op die aarde kruip, waarin daar
lewe is, het Ek al die groen beplante as voedsel gegee”; en dit was so. (Genesis 1:26-30)

God het mense gevorm na die God-soort, nie na 'n dieresoort nie. God is in wese besig om Homself
voort te beplant (Maleagi 2:15). Ons sien dat mense na 'n ietwat fisiese beeld van God geskape is om
oor dinge op die aarde te heers (vgl. Hebreërs 2:5-8), en ander skrifture toon dat vergoddeliking deel
van die beplan is (vgl. 1 Joh. 3:2). ).

Was mense en die skepping sleg?

Nee. Die volgende vers in Genesis sê vir ons:
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31 Toe het God alles gesien wat Hy gemaak het, en dit was baie goed . So dit was aand en dit was
môre die sesde dag. (Genesis 1:31)

Dus, die hele herskepping (Genesis 1:3-2:3) was baie goed en, soos dit wil voorkom, sou dit God se
instruksies vir mense wees om die aarde te onderwerp (Genesis 1:28).

Na die sesde dag het God gerus:

1 So is die hemel en die aarde en hulle hele leër voltooi. 2 En op die sewende dag het God sy werk
voltooi wat Hy gedoen het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gedoen het.  3

Toe het God die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk
wat God geskep en gemaak het. (Genesis 2:1-3)

God het in wese 'n fisiese skepping in ses dae gemaak en 'n meer geestelike skepping op die sewende.

God wat die sewende dag seën, wys ook dat Hy dit as “goed” beskou het (in Eksodus 20:8 sê Hy om dit
te “heilig”).

God het 'n beplan.

Wat is die mens?

Let ook op die volgende uit Genesis:

15 Toe het die Here God die man geneem en hom in die tuin van Eden gesit om dit te versorg en 
te bewaak. (Genesis 2:15)

Die rede om die tuin te versorg en te behou, was om te werk om dit beter te maak.

Die Ou Testament leer:

4 Wat is die mens dat U aan hom dink, 
en die mensekind dat U hom besoek? 
5 Want U het hom 'n bietjie minder gemaak as die engele, 
en U het hom met heerlikheid en eer gekroon.

6 U het hom laat heers oor die werke van u hande; 
U het alles onder sy voete gestel, 
7 al die skape en beeste, ook 
die diere van die veld, 
8 die voëls van die hemel 
en die visse van die see wat deur die paaie van die see trek. (Psalm 8:4-8)

Mense is heerskappy oor die aarde gegee (deel van die werke van God se hande). Die Nuwe Testament
versterk dit nog verder:
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5 Want aan die engele het Hy die toekomstige wêreld, waarvan ons praat, nie onderwerp nie. 6

Maar iemand het op 'n sekere plek getuig en gesê: Wat is die mens dat U aan hom dink? of die
seun van die mens, dat U hom besoek ?

7 U het hom 'n bietjie minder gemaak as die engele; U het hom met heerlikheid en eer gekroon
en hom oor die werke van u hande aangestel;  8  U het alles aan sy voete onderwerp.  Want
deurdat hy alles aan hom onderwerp het, het hy niks nagelaat wat hom nie onderworpe is nie.
Maar nou sien ons nog nie alle dinge onder Hom geplaas nie.

9 Maar ons sien Jesus, wat 'n bietjie minder as die engele gemaak is vir die lyding van die dood, met heerlikheid en eer gekroon ; dat hy deur die
genade van God vir elke mens die dood sou smaak.

10  Want dit het Hom geword, vir wie alle dinge is en deur wie alle dinge is, deur baie seuns tot
heerlikheid te bring, om die owerste van hulle saligheid deur lyding volmaak te maak.

11 Want hy wat heilig sowel as die wat geheilig word, is almal uit een; daarom skaam hy hom nie
om hulle broers te noem nie,

12 en gesê: Ek sal u Naam aan my broers verkondig, in die midde van die gemeente sal ek tot eer
van U psalmsing.

13 En weer, ek sal my vertroue op hom stel. En verder: Kyk, ek en die kinders wat God my gegee
het.

14 Omdat die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ook self daaraan deelgeneem; sodat
Hy deur die dood hom kon vernietig wat mag oor die dood het, dit is die duiwel;

15 En red hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank aan slawerny onderworpe was.

16 Want waarlik, Hy het nie die natuur van engele aangeneem nie; maar hy het die nageslag van
Abraham op hom geneem.

17 Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat Hy ’n barmhartige en getroue
hoëpriester kon wees in dinge wat op God betrekking het, om versoening te doen vir die sondes
van die volk. ( Hebreërs 2:5-17 , KJV)

Dus, om die heelal te regeer is deel van die beplan.

Tog, een van die redes waarom alle dinge nog nie onder menslike beheer is nie, is die volgende:

23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, (Romeine 3:23)

Maar om ons van sonde te verlos is deel van die beplan (vgl. Romeine 3:24-26), daarom sal ons later kan
regeer.

Misterie van mense in vergelyking met diere
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Is mense net diere, wat slegs onderskei word as meer hoogs ontwikkel as ander primate?

Geen.

Wetenskaplikes het hiermee gesukkel.

Maar diegene wat bereid is om God se woord te aanvaar, kon verstaan.

Mense het die gees van die mens in hulle, terwyl diere, insluitend die ander primate, nie dieselfde gees
het nie. Die realiteit dat daar 'n gees in mense is, word in beide die Ou en Nuwe Testament geleer:

8 Maar daar is 'n gees in die mens, en die asem van die Almagtige gee hom verstand. (Job 32:8)

11  Want watter mens weet die dinge van 'n mens behalwe die gees van die mens wat in hom
is?... (1 Korintiërs 2:11)

Sekulariste wil nie erken dat daar 'n gees in die mens is wat God gegee het nie.

Maar daar is.

En daardie gees van die mens verskil van die tipe gees wat diere het (vgl. Prediker 3:21).

Terug in 1978 het die ou Wêreldwye Kerk van God 'n boekie deur Herbert W. Armstrong uitgegee met
die titel What Science Can't Discover About The Human Mind . Hier is 'n paar uittreksels daaruit:

WAAROM kan die grootste geeste nie wêreldprobleme oplos  nie? Wetenskaplikes het gesê:
"Gegewe voldoende kennis, en ons sal alle menslike probleme oplos en al ons euwels genees."
Sedert 1960 het die wêreld se kennisfonds verdubbel. Maar die mensdom se euwels het ook
verdubbel. …

Maar  die  grootste  menslike  verstand  het  nog  nooit  daardie  goddelik-geopenbaarde  KENNIS
begryp nie.  Dit  is  asof  God ons Maker sy boodskap aan ons gestuur het  in 'n  onbreekbare
geheime kode.

En die grootste menslike verstand het nog nooit daardie geheime kode gekraak nie. Moderne
Wetenskap kan dit nie verstaan nie. Sielkundiges verstaan nie self waaruit die menslike verstand
saamgestel is nie. …

Daar is feitlik geen verskil in vorm en konstruksie tussen dierbrein en menslike brein nie. Die
brein van olifante, walvisse en dolfyne is groter as die menslike brein, en die sjimpansee se brein
is effens kleiner.

Kwalitatief  kan die  menslike  brein baie effens beter  wees,  maar nie  genoeg om op afstand
rekening te hou met die verskil in uitset nie.

Wat  kan  dan  die  groot  verskil  verklaar?  Die  wetenskap  kan  nie  voldoende  antwoord  nie.
Sommige wetenskaplikes, op die gebied van breinnavorsing, kom tot die gevolgtrekking dat daar
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noodwendig een of ander nie -fisiese komponent in die menslike brein moet wees wat nie in
dierebrein  bestaan  nie.  Maar  die  meeste  wetenskaplikes  sal  nie  die  moontlikheid  van  die
bestaan van die niefisiese erken nie.

Watter  ander  verduideliking  is  daar?  Eintlik,  buiten  die  baie  geringe  mate  van  fisiese
meerderwaardigheid van menslike brein, het die wetenskap GEEN verduideliking nie, as gevolg
van onwilligheid om selfs die moontlikheid van die geestelike toe te gee.

Wanneer die mens weier om selfs die bestaan van sy eie Maker te erken, sluit hy groot oseane
van  basiese  ware  kennis,  feite  en  BEGRIP  uit  sy  verstand.  Wanneer  hy  FABEL  vir  waarheid
vervang, is hy, van alle mense, MEESTE ONGELOOFLIK, alhoewel hy homself as wys bely. …

DIE MENS is uit die stof van die grond gemaak. Hy ontvang sy tydelike menselewe uit lug, in en
uit sy neusgate ingeasem. Sy lewe is in die bloed (Gen. 9:4, 6). Maar die lewensbloed word
geoksideer deur lug in te asem, selfs as petrol in die vergasser van 'n motor. Daarom is asem die
"asem van die lewe" net soos die lewe in die bloed is.

Let versigtig op dat die MENS, geheel en al uit materie gemaak, 'n lewende siel GEWORD het
sodra die ASEM hom sy tydelike fisiese lewe gegee het.  … Die SIEL is  saamgestel  uit  fisiese
MATERIE, nie Gees nie.

Ek het verduidelik dat menslike brein amper identies is aan dierbrein. Maar die mens is gemaak
in die vorm en vorm van God, om 'n spesiale verhouding met God te hê - om die potensiaal te hê
om in die FAMILIE van God gebore te word. En God is GEES (Johannes 4:24). Om dit moontlik te
maak om die gaping te  oorbrug — of  om die  oorgang van die  MENS,  wat geheel  en al  uit
MATERIE bestaan, te maak na GEESwesens in God se Koninkryk, om dan geheel en al uit Gees
saamgestel te wees, en terselfdertyd die MENS 'n VERSTAND soos God s'n te gee — God het 'n
gees in elke mens geplaas.

In Job 32:8 lees ons: "Daar is 'n gees in die mens, en die inspirasie van die Almagtige gee hulle
insig."

Dit is 'n groot WAARHEID, wat deur maar baie min verstaan word.

Ek noem hierdie gees die MENSLIKE gees, want dit is IN elke mens, al is dit GEESWESE en nie
materie nie. Dit is NIE 'n geesmens of wese nie. Dit is nie die MENS nie, maar gees wese IN die
mens.  Dit  is  NIE 'n siel  nie -  die fisiese mens is  'n siel.  Die menslike  gees gee die krag van
INTELLEK aan die menslike brein.

Die menslike gees verskaf nie menslike LEWE nie - die menslike LEWE is in die fisiese BLOED,
geoksideer deur die ASEM van lewe.

Dit is daardie nie-fisiese komponent in die menslike brein wat nie in die brein van diere bestaan
nie. Dit is die bestanddeel wat die oorgang van mens na goddelik moontlik maak, sonder om
materie in gees te verander, ten tye van opstanding. Dit sal ek 'n bietjie later verduidelik.
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Laat ek 'n paar noodsaaklike punte oor hierdie gees in die mens duidelik maak. Dit is gees wese,
net soos in materie lug is wese, en so is water. Hierdie menslike gees kan nie sien nie. Die fisiese
BREIN sien, deur die oë. Die menslike gees IN 'n mens kan nie hoor nie. Die brein hoor deur die
ore. Hierdie menslike gees kan nie dink nie.

Die brein dink - hoewel die gees die krag gee om te dink, terwyl brute dierebreine sonder so 'n
gees nie kan nie, behalwe op die mees elementêre wyse. . ..

Net soos geen stom dier die dinge van die mens se kennis kan ken nie, sou die mens ook nie
deur die brein alleen kon weet nie, behalwe deur die gees van die mens - die menslike gees -
wat in die mens is nie. So ook, op dieselfde wyse, kan selfs 'n mens nie die dinge van God ken –
begryp nie, tensy of totdat hy 'n ander gees ontvang - die Heilige Gees van GOD.

Nog anders gestel, alle mense het van geboorte af 'n gees genaamd "die gees van die mens" wat
IN HULLE is. Let versigtig op dat hierdie gees NIE die man is nie. Dit is iets IN DIE MAN. 'n Man
kan 'n klein albaster insluk. Dit is dan iets in die man, maar dit is nie die man of enige deel van
hom as man nie. Die man was gemaak van die stof van die grond - sterflik. Hierdie menslike gees
is nie die siel nie. Dit is iets IN die siel wat self die fisiese MENS IS.

Let verder op, vers 14: “Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan
nie, want dit is vir hom dwaasheid; Hy kan hulle ook nie ken nie, want hulle word geestelik
onderskei.”

So, van geboorte af, gee God vir ons een gees, wat ek by gebrek aan 'n beter term 'n menslike
gees noem. Dit gee ons MIND krag wat nie in dier BREIN is nie. Tog is daardie MIND krag beperk
tot kennis van die fisiese heelal. WAAROM? Omdat kennis SLEGS deur die vyf fisiese sintuie die
menslike verstand binnedring.

Maar let op dat God nie die skepping van die MENS by die skepping van Adam en Eva voltooi het
nie. Die fisiese skepping is voltooi. Hulle het hierdie "menslike" gees gehad by hul skepping. …

HOE het God bebeplan om “die gaping te oorbrug” van fisiese na geestelike samestelling – om
Homself voort te beplant uit FISIESE MENSE WAT VAN DIE FISIESE GROND KOM?

Eerstens het God IN die fisiese MENS 'n "menslike" gees geplaas. Dit is egter NIE die menslike
gees wat die besluite neem, tot bekering kom, of die karakter bou nie. Soos ek beklemtoon het,
gee hierdie gees nie lewe nie, kan nie sien, hoor, voel of dink nie. Dit bemagtig die FISIESE
MENS, deur sy BREIN, om hierdie dinge te doen. Maar hierdie gees NOTEER elke gedagte - elke
stukkie kennis wat deur die vyf sintuie ontvang word en dit teken watter karakter ook al - goed
of sleg - op wat in die menslike lewe ontwikkel word.

Die menslike MENS word letterlik uit KLEI gemaak. God is soos die meester-pottebakker wat 'n
houer uit klei vorm en vorm. Maar as die klei te hard is, sal dit nie buig in die vorm en vorm wat
hy  wil  hê  nie.  As  dit  te  sag  en  klam  is,  het  dit  nie  stewigheid  om  te  “BLY  PIT”  waar  die
pottebakker dit buig nie.
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Let op in Jesaja 64:8: “Maar nou, o [EWIGE], U is ons vader; ons is die klei, en jy ons pottebakker;
en ons is almal die werk van u hand.”

Tog het God aan elkeen van ons 'n VERSTAND VAN SY EIE gegee. As 'n mens WEIER om God of
God se weë te erken — weier om te bekeer van die verkeerde en na die reg te draai, kan God
hom nie vat en Goddelike karakter in hom skep nie. Maar die menslike KLEI moet buigbaar
wees, moet gewillig meegee. As die mens styf word en weerstand bied, is hy soos klei wat te
droog en styf is. Die pottebakker kan niks daarmee doen nie. Dit sal nie gee en buig nie. Ook, as
hy so gebrekkig is in wil, doel en vasberadenheid dat hy nie sal "bly" wanneer God hom deels
vorm in wat God wil hê hy moet wees nie - te wenslik, swak, sonder wortel van karakter, sal hy
nooit volhard tot die einde toe nie. Hy sal verloor. …

Dit  moet  GOD se  geregtigheid  wees,  want  ONS  almal  is  vir  Hom soos  vuil  lappe.  Hy bring
voortdurend Sy kennis, Sy geregtigheid, Sy karakter in ons in – AS ons dit ywerig soek en dit wil
hê. MAAR ONS HET ONS BAIE BELANGRIKE DEEL DAARIN. …

Soos ons die KARAKTER VAN GOD deur die Heilige Gees van God ontvang, is God meer en meer
besig om HOMSELF IN ons VOORTGEPRODUSEER.

Uiteindelik, in die opstanding, sal ons as God wees - in 'n posisie waar ons nie kan sondig nie,
omdat  ons  dit  self  so  gestel  het  en  van  sonde  weggedraai  het  en  TEEEN  sonde  gestry  en
gesukkel het en sonde oorwin het.

God se DOEL SAL bereik word!

Ja, God se doel sal bereik word.

Waarom het God mans en vrouens gemaak?

Wat verband hou met die skepping van mense, waarom het God hulle man en vrou gemaak?

Wel, 'n ooglopende rede sal met voortbeplanting te doen hê soos God vir die eerste man en vrou gesê
het:

28 Wees vrugbaar en vermeerder; vul die aarde... (Genesis 1:28).

Die Bybel gee 'n redelik spesifieke verwante rede:

14 … Tussen jou en die vrou van jou jeug … sy is jou metgesel en jou vrou deur verbond. 15 Maar
het Hy hulle nie een gemaak nie, met 'n oorblyfsel van die Gees? En hoekom een? Hy soek
godvrugtige nageslag... (Maleagi 2:14bd-15)

God  het  mans  en  wyfies  gemaak  sodat  hulle  een  kan  wees  en  uiteindelik  godvrugtige  nageslag
voortbring (vir vergoddeliking).

Jesus het geleer:
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4 En Hy antwoord en sê vir hulle: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle aan die begin gemaak het,
hulle man en vrou gemaak het nie, 5 en gesê het: Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder
verlaat en by hom aansluit. sy vrou, en die twee sal een vlees word'? 6 Hulle is dus nie meer twee
nie, maar een vlees. Daarom wat God saamgevoeg het, moet die mens nie skei nie.” (Matteus
19:4-6)

Die apostel Paulus het in verband hiermee geskryf dat: "Dit is 'n groot verborgenheid, maar ek spreek
oor Christus en die gemeente" (Efesiërs 5:32).

Boonop help die twee wat behoorlik een word ons ook om die verhouding tussen die Vader en die Seun
beter te verstaan (Joh. 17:20-23).

Die huweliksverhouding help om die verhouding tussen die Vader en die Seun (wat albei  die Bybel
identifiseer  as  God,  bv.  Kolossense  2:2,  wat  vir  die  meeste  'n  raaisel  is)  te  beeld,  asook  wat  met
bekeerde  mense  sal  gebeur  na  die  opstanding  (wat  die  Bybel  noem  ook  'n  verborgenheid,  bv.  1
Korintiërs 15:51-54).

Die apostel Paulus het liefde bespreek en 'n paar ander geestelike lesse gegee wat met die huwelikstaat
verband hou:

4 … vermaan die jong vroue om hulle mans lief te hê, om hulle kinders lief te hê (Titus 2:4).

22  Vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. 23 Want die man is hoof van
die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. 24

Daarom, soos die kerk aan Christus onderdanig is, so moet die vroue in alles aan hulle eie mans
wees.

25  Manne,  julle  moet  julle  vrouens  liefhê,  soos  Christus  ook die  gemeente  liefgehad het  en
Homself  vir  haar  oorgegee  het,  26  om  haar  deur  die  woord  te  heilig  en  te  reinig  met  die
waterbad, 27 sodat Hy haar aan Homself 'n heerlike gemeente kan stel, nie met vlek of rimpel of
iets dergeliks, maar dat sy heilig en sonder gebrek moet wees. (Efesiërs 5:22-27)

Nog  'n  rede  om  mans  en  vrouens  te  maak,  was  om  dit  moontlik  te  maak,  alhoewel  met  fisiese
onderskeidings in hierdie lewe, vir paartjies om saam met Jesus verheerlik te word (Romeine 8:16-17).
Om saam te werk (Genesis 1:28; Prediker 4:9-12) en selfs saam te ly in hierdie lewe was ook deel van die
beplan (Romeine 8:16-17) vir mans-vroulike paartjies.

Kom ons sien ook 'n paar lesse uit die geskiedenis:

30 Deur geloof het die mure van Jerigo geval nadat hulle sewe dae lank omsingel was. 31 Deur die
geloof het Ragab nie omgekom saam met die wat nie geglo het nie, toe sy die spioene met
vrede ontvang het.  32  En wat sal ek meer sê? Want die tyd sou my begewe om te vertel van
Gideon en Barak en Simson en Jefta, ook van Dawid en Samuel en die profete: 33 wat deur geloof
koninkryke onderwerp het, geregtigheid bewerk het, beloftes verkry het, die bekke van leeus
gestop het, 34  die geweld van vuur, het die skerpte van die swaard ontsnap, uit swakheid sterk
gemaak, dapper geword in die geveg, omgedraai om die leërs van die vreemdelinge te vlug . 35

Vroue het hulle dooies weer opgewek ontvang. Ander is gemartel en het nie bevryding aanvaar
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nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry.  36  Nog ander het verhoor van bespotting en
geseling , ja, en van kettings en gevangenisstraf.  37  Hulle is gestenig, hulle is in twee gesaag, is
versoek, is met die swaard gedood. Hulle het rondgedwaal in skaapvelle en bokvelle, behoeftig,
verdruk, gepynig – 38 aan wie die wêreld nie waardig was nie. Hulle het rondgedwaal in woestyne
en berge, in holtes en grotte van die aarde. 39 En hulle almal, nadat hulle 'n goeie getuienis deur
die geloof verkry het, het die belofte nie ontvang nie, 40 omdat God vir ons iets beters voorsien
het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. (Hebreërs 11:30-40)

Beide mans en vroue het geloof gehad en was erfgename van die beloftes – ewe veel. En beide mans en
vroue moet perfek gemaak word. En dit sal vir ons beter wees.

Vir watter doel?

Om liefde te gee op 'n unieke manier deur alle ewigheid.

Soos die apostel Paulus aan Christene geskryf het (en nie net getroude paartjies nie):

12 En mag die Here julle vermeerder en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal ... (1
Tessalonisense 3:12)

Of dit nou manlik of vroulik is, mense is bedoel om liefde te gee. Toenemende liefde vir almal sal die
ewigheid beter maak.

Wat het met mense gebeur?

Toe God die eerste keer mense gemaak het, het Hy hulle geseën (Genesis 1:28). Hy het ook gesê dat
alles wat Hy gemaak het (insluitend mense) “baie goed” was (Genesis 1:31).

Let verder op dat die Bybel spesifiek leer:

29 ...  Dat God die mens opreg gemaak het, maar hulle het baie beplanne uitgesoek. (Prediker
7:29)

In die tuin van Eden het God aan die eerste ware mense—Adam en Eva (Genesis 3:20)—alles gegee wat
hulle werklik nodig gehad het.

Hulle het ’n skoon en aangename omgewing gehad, kos en iets om te doen ( Genesis 2:8-24 ). Hulle het
basies volgens die waarheid geleef.

Maar daar is ook 'n onsigbare geesteswêreld wat vir die meeste 'n raaisel is. Daar is 'n onsigbare ryk wat
engele insluit. Die Bybel toon dat voordat mense geskep is, 'n derde van engele in opstand gekom het en
'n teëstander gevolg wat nou bekend staan as Satan (Openbaring 12:4).

Mettertyd het Satan (vgl. Openbaring 12:9) as 'n slang verskyn. Hy het toe vir Eva gesê dat God op hulle
terughou (Genesis 3:1,4-5).

16



Die slang het Eva deur sy listigheid bedrieg (2 Korintiërs 11:3). Satan het vir Eva gesê om nie God se
woord te glo nie (Genesis 3:2-4). Hy het haar beroep op Eva se persoonlike begeerlikhede en ydelheid en
sy het gekies om aan God ongehoorsaam te wees en eerder na Satan te luister (Genesis 3:6a). Haar man
Adam was daar saam met Eva, en het besluit hy moet sondig en by haar wees (Genesis 3:6b).

Spekulatiewe Insetsel: Menslike Langlewendheid

Na die eerste vyf hoofstukke van die boek Genesis, waar ons sommige mense sien wat meer as
900 jaar leef.

So hoekom het vroeë mense soos Adam en Noag so lank gelewe?

Die Joodse geskiedskrywer Josephus het beweer dat dit  gedeeltelik  was omdat God die kos
"pas"  vir  hulle  gehad  het,  asook  om  hulle  tyd  te  gee  om  vroeë  tegnologieë  te  ontwikkel
(Antiquities Book 1, 3:9).

Skynbaar egter, 'n rede waarom God toegelaat het dat mense voorheen langer lewens lei, was
sodat hulle die gevolge van sonde en die lewe apart van God se weë beter kon sien. Destyds sou
die gevolge van besoedeling byvoorbeeld nie so vinnig duidelik wees soos in die  21ste  eeu nie.
Boonop sou langer lewensduur hulle gehelp het om sosiale en ander probleme waarin mense
hulself beland, beter te sien.

Hulle sou sien dat mense NIE die wêreld beter maak nie. Daarom, nadat hulle opgewek sal word
(Openbaring 20:11-12), sal hulle beter die foute besef om nie God se weg te gaan nie.

Latere  geslagte  sou  die  Groot  Vloed  gesien  het  (dit  is  in  die  historiese  rekords  van  baie
samelewings) sowel as meer van die negatiewe gevolge gesien het van die mensdom wat Satan
se leiding volg, in teenstelling met om werklik God se manier te leef.

God het bepaal dit is beter vir die latere geslagte om korter lewens te lei, oor die algemeen , en
ly vir korter tydperke. God se beplan is om lyding tot die minimum te beperk (vgl. Klaagliedere
3:33).

Verborgenheid van Satan en Sy demone

Maar dit was nie net Eva wat mislei is nie. Die Nuwe Testament sê “daardie slang van ouds” word
“Duiwel en Satan genoem, wat die hele wêreld verlei” (Openbaring 12:9).

Jesus het geleer dat Satan 'n leuenaar was en die vader (oorspringer) van leuens (Johannes 8:44).

Oorspronklik was Satan bekend as Lucifer (Jesaja 14:12), wat “draer van lig” beteken. Hy was ’n “gerub”
(Esegiël 28:14). 'n Gerub is 'n gevleuelde engele wie se rolle ingesluit het om by die versoendeksel van
God te wees (Eksodus 25:18-20; Esegiël 28:14,16).

Lucifer is geskape as 'n basies volmaakte (vgl. Esegiël 28:15) en aantreklike wese (vgl. Esegiël 28:17).
Maar daardie volmaaktheid het nie gehou nie ( Esegiël 28:15 ).
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God het  Lucifer  en die  engele  geskep,  maar  in  'n  sekere  sin  was  hulle  skepping nie  voltooi  totdat
karakter in hulle gevorm is nie. Nou kan God nie karakter oombliklik in een plaas nie—as Hy dit gedoen
het, sou Hy basies een of ander soort “rekenaarbeheerde” robot skep. Dit is waar van geesteswesens
sowel as mense.

As God regverdige karakter oombliklik  deur fiat geskep het,  sou daar geen karakter wees nie, want
karakter is daardie vermoë van 'n aparte entiteit, van die individu, om tot sy/haar eie kennis van die
waarheid te kom en sy/haar eie te maak. besluit, en die wil om die regte in plaas van die verkeerde te
volg. En die individu wat geskep is, moet daardie besluit neem. Met ander woorde, die individu, mens of
engel, het deel in sy/haar/sy eie skepping.

Dit is vir die meeste 'n raaisel aangesien min mense dit ten volle verstaan het.

Verstaan asseblief dat die Bybel toon dat Satan, lank voor die insident in die Tuin van Eden, “volmaak in
sy  weë”  was  (Esegiël  28:11-15a),  maar  toe  het  hy  voor  hoogmoed  en  ongeregtigheid  geswig  en
neergewerp tot die aarde (Esegiël 28:15b-17; Jesaja 14:12-14). Hy het 'n teëstander van God geword
(Satan beteken teëstander), in plaas daarvan om 'n regverdige karakter behoorlik te bou.

Sy rebellie was een rede waarom daar na die aanvanklike skepping van Genesis 1:1 chaos was en die
aarde “woes” geword het (ISV, GNB) in Genesis 1:2. So het God toe gegaan om “die aangesig van die
aarde te vernuwe” (Psalm 104:30), wat ingesluit het om dinge te maak wat Hy tydens die “herskepping”
gedoen het (Genesis 1:3-31; 2:1-3).

Hoekom is enige daarvan van enige belang?

Wel, die vernuwing (die "herskepping") wys dat God kan regmaak wat die duiwel kan vernietig. Die Skrif
wys dat God 'n beplan het om dit in die toekoms te doen (bv. Handelinge 3:19-21; Jesaja 35:1-2).

Neem verder in ag dat die Bybel leer dat Lucifer “die seël van volmaaktheid was, vol wysheid en volmaak
in skoonheid” (Esegiël 28:12).

As 'n engelwese het Lucifer nie fisiese voedsel nodig nie.

Lucifer het dit alles gehad.

Tog het hy gesondig (soos sekere ander engele volgens 2 Petrus 2:4) en 'n derde van die engele saam
met hom na die aarde getrek (Openbaring 12:4) (engele sal later deur God se mense geoordeel word
volgens 1 Korintiërs 6: 3).

Lucifer en sy rebellie  het getoon dat selfs  wesens wat "alles gehad het" kan rebelleer om dinge te
probeer vererger. En later het hy die eerste mense wat “alles gehad het” oorreed om ook teen God in
opstand te kom (Genesis 3:1-6).

Dit help dus om te wys dat as God aan mense alles gegee het wat hulle nodig het, sodat daar geen
armoede sou wees nie, dat mense sonder goddelike karakter steeds probleme vir hulself en ander sou
veroorsaak.
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Waarom laat God Satan toe om te mislei ?

Het Satan se rebellie God se beplan verydel?

Geen.

Maar wys die Bybel nie dat Satan, die “vors van die mag van die lug” (Efesiërs 2:2), sy selfsugtige en
ongehoorsame boodskap uitsaai nie? Het die Duiwel nie die verstand van die meeste van die mensdom
as "die god van hierdie eeu" “verblind” nie (2 Korintiërs 4:4)?

Ja en ja.

Leer die Bybel nie dat Satan die Duiwel “die hele wêreld verlei” nie (Openbaring 12:9)?

Ja.

Wel, hoekom het God toegelaat dat Satan en sy demone kom om mense te mislei en ander probleme op
die aarde te veroorsaak?

Daar is 'n paar redes.

Die apostel  Paulus het ons tyd "hierdie huidige bose eeu" genoem (Galasiërs 1:4),  wat 'n beter tyd
impliseer wat kom.

Maar waarom word Satan toegelaat om enige van sy krag gedurende ons tyd te hê aangesien hy God
voorheen verwerp het?

Satan se invloed help ons om lesse te leer,  en dikwels karakter te bou, vinniger as wanneer dit nie
teenwoordig was nie. Vinniger, sodat ons regverdige karakter kan oorkom en bou deur weerstand te
bied sowel as vinnig die vrugte van die verkeerde pad sien. Elke keer as jy sonde weerstaan, word jy
geestelik sterker.

Alhoewel dit soms moeilik is, lei hierdie versnelling tot minder algehele lyding.

Kom ons kyk na 'n paar dinge wat dit help illustreer.

Oorweeg koolstof, soos 'n stuk steenkool. Dit kan relatief maklik uitmekaar breek, maar sodra dit onder
uiterste druk is, kan dit in 'n diamant verander—wat een van die hardste van natuurlike stowwe is. So,
die swakkes word sterk deur druk. Die Bybel leer dat Christene, hoewel swak in die wêreld (1 Korintiërs
1:26-29), rein moet wees soos verfynde goud, silwer of edelgesteentes volgens 1 Korintiërs 3:12.

Stel jou dan voor dat jy 'n swaar voorwerp wil oorkom wat jy nie kan optel nie. Jy kan na die swaar
voorwerp kyk, maar dit sal dit nie beweeg nie. Jy kan jou arms so twintig minute per dag buig en dit kan
jou arms 'n bietjie sterker maak - maar nie te veel nie - of miskien sal dit jare en jare neem om enige
verskil te maak.
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Of jy kan oefen met swaar gewigte wat jy kan hanteer. Om hulle op te lig sal moeiliker wees as om bloot
jou arms op te lig.

Om gewigte op te lig sal egter nie net jou arms sterker maak as om dit bloot te buig nie, hierdie tipe
oefening sal ook die tyd wat nodig is om jou arms sterk genoeg te kry om die voorwerp te oorkom baie
korter maak.

Dink nou daaraan:

In 1962 het Victor en Mildred Goertzel 'n onthullende studie gepubliseer van 413 "bekende en
buitengewoon begaafde mense" genaamd Cradles of  Eminence.  Hulle  het  jare  lank probeer
verstaan wat sulke grootsheid voortgebring het, watter gemeenskaplike draad deur al hierdie
uitstaande mense se lewens kan loop.

Verbasend genoeg was die mees uitstaande feit dat feitlik almal van hulle, 392, baie moeilike
struikelblokke moes oorkom om te word wie hulle was. (Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word
Books Publisher, p. 134)

Wat het hierdie voorbeelde te doen met hoekom daar 'n duiwel is?

Om die duiwel toe te laat om die mensdom te probeer versoek, versnel in wese die proses om ons eie
gebreke te oorkom en regverdige karakter met God se hulp te ontwikkel (Filippense 4:13; Jakobus 4:7).
Die eindresultaat daarvan is dat mense vinniger en met die minste lyding moontlik sal kan oorkom (vgl.
Klaagliedere 3:33; 1 Petrus 4:12-13 ; 3 Johannes 2).

En as God jou in hierdie tyd roep, sal Hy nie toelaat dat jy deur Satan of verskeie begeerlikhede verlei
word as wat jy in staat is om te hanteer nie (1 Korintiërs 10:13).

Om Satan en verskeie versoekings te weerstaan, maak jou geestelik sterker (Jak. 1:12, 4:7) en sal jou
help om in die toekoms ander te help (vgl. 1 Joh. 4:21). Satan wil nie hê jy moet die waarheid van die
woord van God glo nie.

Geheimenis van Waarheid

Die Cambridge Dictionary definieer 'die waarheid' soos volg:

die waarheid die werklike feite oor 'n situasie, gebeurtenis of persoon:

Die waarheid is iets wat werklik akkuraat is. Tog wonder filosowe, gewone mense en leiers lankal oor die
waarheid.

Dus, kom ons let op hoe die Cambridge Dictionary 'formele' waarheid definieer:

'n feit of beginsel wat deur die meeste mense as waar beskou word:

Maar bogenoemde is beslis nie altyd waar nie. En baie het dit lankal besef. Tog beskou baie "formele"
waarheid as realiteit en aanvaar nie absolutes soos ware waarheid nie. Maar oortuigings, individueel of
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kollektief, van hulself is dikwels nie waar nie. Die Bybel waarsku teen diegene wat raad van mense neem
in plaas van, waarlik, van God (Jesaja 30:1; 65:12b). Sonde is 'n faktor (vgl. Jesaja 59:2a).

Toe hy met Jesus gepraat het, het die Romeinse prefek Pontius Pilatus oor die waarheid gevra:

37 Pilatus sê toe vir Hom: Is U dan 'n koning?

Jesus het geantwoord: “Jy sê tereg dat Ek 'n koning is. Om hierdie rede is Ek gebore, en daarom
het Ek in die wêreld gekom om van die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, hoor
My stem.”

38 Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid? En nadat Hy dit gesê het, gaan Hy weer uit na die Jode en
sê vir hulle: Ek vind hoegenaamd geen skuld in Hom nie. (Johannes 18:37-38)

Pilatus het blykbaar baie argumente oor waarheid gehoor en tot die gevolgtrekking gekom dat niemand
dit behoorlik kon definieer nie.

Terwyl Jesus toe nie Pilatus se laaste vraag beantwoord het nie, lyk dit of Pilatus uitgegaan het en nie 'n
antwoord verwag het nie. Maar Jesus het gesê dat die van die waarheid Hom sal hoor.

Kort voordat hy Pilatus ontmoet het, het Johannes opgeteken dat Jesus wel gesê het wat die waarheid
is:

17 Heilig hulle in u waarheid. U woord is waarheid. (Johannes 17:17)

Die Bybel leer ook dat God nie kan lieg nie (Hebreërs 6:18, Titus 1:2).

Daarom kan die gevolgtrekking gemaak word dat alles wat God sê die waarheid is.

Nou sal dit as sirkelredenasie beskou word, veral vir diegene wat wel die Bybel as waar aanvaar. Sodra jy
egter bewys dat daar 'n God is en dat Sy woord waar is (en ons het boeke, soos Is God se Bestaan logies
en Bewys Jesus is die Messias wat dit doen), dan is dit logies om tot die gevolgtrekking te kom dat die
woord van God is die standaard om te evalueer wat waar is.

’n Leuen is iets wat teen die waarheid is. Daarom iets in konflik met die oorspronklike geïnspireerde
woord van God is nie waar nie, maak nie saak hoeveel mense beweer dat hulle dit glo nie.

Baie glo dat hulle “hulle gewete hulle gids moet laat wees”. Maar sonder God se Gees kan die vleeslike
verstand nie die waarheid onderskei soos dit moet nie (1 Korintiërs 2:14) aangesien die hart desperaat
boos kan wees (Jeremia 17:9).

Dink ook daaraan dat Jesus gesê het:

4 … “Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur
die mond van God uitgaan.” (Matteus 4:4).
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Mense produseer brood uit dinge wat God geskep het. Maar die regte manier om te lewe is deur die
woord van God te volg.

Die apostel Paulus het geskryf:

13 Daarom dank ons God ook sonder ophou, want toe julle die woord van God ontvang het wat
julle van ons gehoor het, het julle dit nie as die woord van mense verwelkom nie, maar soos dit
in waarheid is, die woord van God, wat ook werk in julle wat glo.  14.  Want julle, broeders, het
navolgers  geword  van  die  gemeentes  van  God  wat  in  Judea  is  in  Christus  Jesus.  (1
Tessalonisense 2:13-14a).

 7 ... die woord van die waarheid, (2 Korintiërs 6:7)

13  Op  Hom  het  julle  ook  vertrou,  nadat  julle  die  woord  van  die  waarheid  gehoor  het,  die
evangelie van julle verlossing; (Efesiërs 1:13)

5 ... die hoop wat vir julle weggelê is in die hemel, waarvan julle tevore gehoor het in die woord
van die waarheid van die evangelie (Kolossense 1:5)

Die waarheid is vir die meeste 'n raaisel , want die meeste vertrou nie die ware woord van God ten volle
nie (vgl. Kolossense 1:5,-6 ,25 -27; 1 Thessalonicense 2:13) en verstaan ook nie veel van die goeie nuus
van die evangelie nie. van verlossing. Die meeste vertrou op ander mense, wat self deur Satan mislei is
(Openbaring 12:9). Jesus het gesê:

8  “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met hulle lippe, maar hulle hart is ver van
My af. 9 En tevergeefs aanbid hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. (Matteus
15:8-9)

Om meer op ander mense as God se woord te vertrou, lei tot ydele aanbidding en lei mense weg van die
waarheid.

Tog kan die waarheid geken word.

Die apostel Johannes het geskryf:

31  Toe sê Jesus vir die Jode wat Hom geglo het: “As julle in my woord bly, is julle waarlik my
dissipels. 32 En jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak.” (Johannes 8:31-32)

46 …  En as Ek die waarheid praat, waarom glo julle My nie?  47  Hy wat uit God is, hoor God se
woorde; daarom hoor julle nie, omdat julle nie uit God is nie. (Johannes 8:46-47)

37 … Ek het in die wêreld gekom om van die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is,
hoor my stem (Joh. 18:37).

6 As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, lieg ons en doen nie
die waarheid nie. 7 Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, het ons gemeenskap met
mekaar, en die bloed van Jesus Christus, Sy Seun, reinig ons van alle sonde. (1 Johannes 1: 6-7 )
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4 Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leuenaar, en die waarheid is nie in
hom nie. 5  Maar elkeen wat sy woord bewaar, waarlik, die liefde van God het in hom volmaak
geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. 6 Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te
wandel soos Hy gewandel het. (1 Johannes 2:4-6)

18  My kinders, laat ons nie liefhê met woord of tong nie, maar met daad en waarheid.  19  En
hieraan weet  ons  dat  ons  uit  die  waarheid  is,  en ons sal  ons  harte  voor Hom verseker.  (1
Johannes 3:18-19)

3 Want ek was baie bly toe broers gekom het en getuig het van die waarheid wat in julle is, net
soos julle in die waarheid wandel. 4 Ek het geen groter vreugde as om te hoor dat my kinders in
die waarheid wandel nie. (3 Johannes 3-4)

Ten spyte van wat die Bybel sê, is die verband tussen die waarheid wat die woord van God is en om
beter verstaan te word deur diegene wat God gehoorsaam, 'n raaisel vir baie.

Johannes het ook die volgende geskryf:

3 ... Reg en waar is u weë, o Koning van die heiliges! (Openbaring 15:3)

Om in God se weë te wandel,  help ons om die waarheid beter te verstaan terwyl ons volgens die
waarheid lewe.

As Christene, geheilig deur die woord van God (Johannes 17:17), moet ons “die woord van die waarheid
reg verdeel” (2 Timoteus 2:15), terwyl ons “ wêreldse en leë geklets vermy, want dit sal lei tot verdere
goddeloosheid  ” (2 Timoteus 2:16, NV). Daarom vermy ons kompromieë met die godsdienste van die
wêreld.

Maar wat as die wetenskap die Bybel weerspreek, soos baie kenners beweer?

Wel, "laat God waaragtig wees, maar elke mens 'n leuenaar" (Romeine 3:4). Glo die woord van God.

Selfs  in  die  tyd  van  die  Nuwe Testament  was  daar  diegene  wat  dwaling  'wetenskap'  genoem het.
Kennisgewing:

20  O Timoteus,  bewaar  dit  wat  aan  u  vertroue  toevertrou  is,  en  vermy goddelose  en  ydele
gebabbel en teenstande van die wetenskap wat valslik so genoem word:

21 wat sommige wat bely het, dwaal in die geloof. (1 Timoteus 6:20-21, KJV)

So, daar was diegene wat Christus geëis het wat mislei is deur intellektuele leiers wat teen die waarheid
gekant was.

Die apostel Johannes is geïnspireer om te skryf:

26 Ek het hierdie dinge aan julle geskryf oor dié wat julle probeer mislei. (1 Johannes 2:26)
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Verskeie wetenskaplikes was bedrieglik en/of het gedink dat hulle feite het wat nie met die woord van
God saamstem nie. Moenie val vir hul verkeerde inligting nie.

Daar is 'n God (vir besonderhede, kyk na die gratis boek, aanlyn by ccog.org getiteld: Is God's Existence
Logical?) en daar kan op Sy woord staatgemaak word vir die waarheid. Die Bybel waarsku dat “ die man
wat op die mens vertrou, vervloek” (Jeremia 17:5) .

Die apostel Paulus het die volgende aan Timoteus geskryf oor sommige wat was:

7 altyd leersaam en nooit in staat om tot kennis van die waarheid te kom nie. 8 En soos Jannes en

Jambres Moses teëgestaan het,  so weerstaan hulle  ook die  waarheid:  manne met korrupte

verstand, afgekeur in die geloof; 9  maar hulle sal nie verder vorder nie, want hulle dwaasheid

sal vir almal openbaar word (2 Timoteus 3:7-9)

Baie beweer dat hulle altyd leer en belangstel in die waarheid, maar die meeste weerstaan die werklike
waarheid.

Waarheid is geprofeteer om 'n skaarser kommoditeit te wees in die eindtyd:

12 Ja, en almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. 13 Maar bose mense en
bedrieërs sal erger en erger word, hulle sal mislei en mislei word. 14 Maar julle moet volhard in
wat julle geleer het en waarvan julle verseker is, omdat julle weet van wie julle dit geleer het (2
Timoteus 3:12-14).

As jy  genoeg sal  hê van die “liefde vir  die waarheid” (  2  Thessalonicense 2:10),  en daarvolgens sal
optree, kan jy gespaar word van 'n komende massiewe bedrog ( 2 Thessalonicense 2:7-12), en gespaar
word van ’n verskriklike “uur van beproewing” wat oor die hele aarde kom (Openbaring 3:7-10).

Geheimenis van rus

Alhoewel dit nie lyk asof rus 'n raaisel sou wees nie, het dit vir baie geblyk so te wees.

Die Bybel toon dat God die sewende dag geseën het (Genesis 2:2-3). Die Bybel leer nie dat God enige
ander dag van menslike keuse geseën het nie. Mense moet “aan God meer gehoorsaam wees as aan
mense” (Handelinge 5:29).

God het vir mense 'n weeklikse fisiese breek voorsien. En Hy maak voorsiening sodat mense dit kan
onderhou (vgl. Eksodus 16:5; Levitikus 25:18-22).

Baie is verbaas om te besef dat hulle op die lang termyn meer gedoen kan kry deur ses dae in plaas van
sewe te werk. Maar dit is waar.

En omdat mense nie die skrifture verstaan nie, is dit vir die meeste 'n raaisel.

God het die profeet Esegiël geïnspireer om te skryf:
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26 Haar priesters het my wet oortree en my heilige dinge ontheilig; hulle het nie onderskei tussen
heilig en onheilig nie, en hulle het nie die verskil tussen onrein en rein bekend gemaak nie; en
hulle het hul oë vir my sabbatte verberg, sodat Ek onder hulle ontheilig word. (Esegiël 22:26)

Baie godsdienstige leiers oortree God se wet en hulle het hul oë versteek wat verband hou met die

Sabbatte. My Sabbatte is 'n verwysing na die weeklikse Sabbat sowel as die jaarlikse Sabbatte wat ook

bekend  staan  as  God  se  Heilige  Dae.  Die  Sabbatte  is  'n  tyd  van  fisiese  rus/herstel  en  geestelike

verjonging.

Die sewe dae week beelde wat net soos God aan mense ses dae gegee het om hul werk te doen en om

op die sewende te rus, dat God aan die mensdom ses 'duisend jaar dae' gegee het (vgl.  Psalm 90:4; 2

Petrus 3:8  ) aan die mensdom se werk doen, maar dan om in die 'sewende duisendjarige dag' in die

duisendjarige ryk te lewe (vgl. Openbaring 20:4-6).

Die 6 000/7 000 jaarbeplan strook goed met Nuwe-Testamentiese leringe oor die “laaste dae” ( Hand.

2:14-17 ) wat nie later begin het nie as toe Jesus sy aardse bediening voltooi het ( Hebreërs 1:1-2 ). Die

laaste twee dae van die ses-duisend jaar sou die laaste dae van daardie tipe week wees.

Joodse tradisie leer dat hierdie idee van 6 000 jaar vir die eerste keer in die skool van die profeet Elia

geleer is ( Babiloniese Talmoed: Sanhedrin 97a).

In  die  laat  tweede  en  vroeër  derde  eeue  het  Grieks-Romeinse  heiliges  en  biskoppe  soos  Irenaeus

(Irenaeus.  Adversus  )  haereses  ,  Boek  V,  Hoofstuk  28:2-3;  29:2)  en  Hippolytus  (Hippolytus.  Op  die

HexaËmeron , Of Ses Dae Werk) het ook die 6 000-7 000 jaar verstaan en geleer en ook berig dat die

weeklikse Sabbat die duisendjarige rus (die sewende van die duisend jaar) voorgestel het.

Maar na die 4de  eeuse opkoms van keiser Konstantyn, het baie ander opgehou om dit te leer. Meer oor

vroeë oortuigings kan gevind word in die gratis boek, aanlyn beskikbaar by ccog.org, getiteld Beliefs of

the Original Catholic Church .

Ten spyte van die Grieks-Romeinse Katolieke wat nie meer amptelik die 6000 jaar leerstelling leer nie,
het God toegelaat dat die Duiwel en die mensdom gedurende hierdie 6 000 jaar ouderdom kies om die
verkeerde pad te gaan om totale lyding te verminder en om deel te wees van die proses om alle mense
te vervolmaak. wat na Hom sal luister – hetsy in hierdie eeu of die eeu wat kom.

Hoekom 6 000 jaar?

Dit wil voorkom asof God tot die gevolgtrekking gekom het dat dit genoeg tyd sou wees vir mense om

baie verskillende lewenswyses te probeer wat hulle gedink het die beste is – en verskeie generasies

sedert Adam en Eva het daardie geleentheid gehad. So, vir duisende jare sal mense later beter kan sien

dat die stellings in Spreuke 14:12 en 16:25  ,  "Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde

daarvan is die weg van die dood," is korrek.

God het geweet dat hierdie wêreld so sleg sal word teen die einde van daardie 6 000 jaar, dat “as

daardie dae nie verkort is nie, geen vlees gered sou word nie” (Matteus 24:22).
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Na die 6 000 jaar sal Jesus terugkeer, die heiliges sal opgewek word, lewe op die beplaneet  sal  gered

word en die duisendjarige deel van die Koninkryk van God sal gevestig word (vgl. Openbaring 20:4-6).

En dit was skynbaar vir die meeste 'n raaisel.

Let op iets wat Jesaja geïnspireer is om te skryf:

11 Want met stamelende lippe en 'n ander tong sal Hy met hierdie volk spreek, 12 Aan wie Hy gesê

het: "Dit is die rus waarmee U die vermoeide kan laat rus," En: "Dit is die verkwikking"; Tog wou

hulle nie hoor nie. (Jesaja 28:11-12)

God belowe rus,  maar as gevolg van "stammelende lippe en 'n ander tong" -  verkeerde leringe en

vertaalkwessies - aanvaar die meeste nie die verkwikkende rus wat God elke week voorsien het nie.

In die Nuwe-Testamentiese boek Hebreërs word twee verskillende Griekse woorde gebruik en dikwels in

Engels  vertaal  as  "rus".  Getranslitereer  in  Engels,  is  hulle  katapausis en  sabbatismos  .  Omdat  baie

vertalers albei daardie woorde verkeerdelik dieselfde vertaal het, is baie verward. Sabbatismos word in

Hebreërs 4:9 gebruik, terwyl katapausis in plekke soos Hebreërs 4:3 gebruik word.

As gevolg van die toekomstige “rus” ( katapausis ) – die Koninkryk van God – moet geestelike Israel

ingaan (Hebreërs 4:3), bly daar vir hulle 'n sabbatismos oor – 'n onderhouding van die Sabbatdag nou

(Hebreërs 4:9). ). Dit beteken dat Christene die toekomstige 'rus' van God se Koninkryk sal ingaan, selfs

al hou hulle nou die weeklikse Sabbatsrus wat daarna uitsien. In hierdie tyd moet God se volk ywerig rus

op dieselfde dag as wat God gedoen het (Hebreërs 4:9-11a), “dat niemand volgens dieselfde voorbeeld

van ongehoorsaamheid val nie” (Hebreërs 4:11b).

As gevolg van verkeerde vertalings en die 'verberging van oë' deur godsdienstige leraars aangaande God

se Sabbatte, is Bybelse rus steeds vir baie 'n raaisel.

Geheimenis van sonde

Baie mense is blykbaar verward oor wat sonde is.

Baie tree op asof hulle dit kan definieer.

Tog is dit God, en nie mense nie, wat sonde definieer.

Wat is sonde?

Hier is hoe die Bybel dit definieer:

4 Elkeen wat sonde doen, pleeg ook wetteloosheid, en sonde is wetteloosheid. (1 Johannes 3:4)

4 Elkeen wat sonde doen, doen ook ongeregtigheid; en sonde is ongeregtigheid. (1 Johannes 3:4,
DRB)

4 Elkeen wat sondig, oortree die wet en in werklikheid is sonde wetteloosheid. (1 Johannes 3:4,
EOB Nuwe Testament)
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4  Elkeen wat sonde doen , oortree ook die wet, want sonde is die oortreding van die wet. (1
Johannes 3:4, KJV)

Watter wet?

God se wet, wat in Sy woord is (vgl. Psalm 119:11), en dit sluit die Tien Gebooie in (vgl. 1 Johannes 2:3-4;
Psalm  119:172;  sien  ook  die  gratis  boek,  aanlyn  beskikbaar  by  www.  ccog.org,  getiteld:  The  Ten
Commandments: The Decalogue, Christianity, and the Beast ).

Alhoewel niemand gedwing is om te sondig nie, leer die Bybel dat almal gesondig het (Romeine 3:23).

Hoekom sondig mense?

Wel, om dieselfde rede as wat Eva en Adam gesondig het. Hulle is deur Satan en/of hulle begeerlikhede
mislei.

Satan het die hele wêreld mislei (Openbaring 12:9). Hy het elke bose gedagte wat hy kon gebruik om die
hele mensdom te beïnvloed en te mislei. Satan het sy filosofie wyd en syd uitgesaai (vgl. Efesiërs 2:2) - 'n
beroep op ydelheid, wellus en hebsug om ons te beïnvloed.

Let op die volgende van die ontslape evangelis Leroy Neff:

Elkeen van ons is van kleins af ingestel op hierdie bedrieglike bombardement. Satan het hierdie
metode  gebruik  om  verkeerde  gedagtes  in  te  voeg,  en  hy  gebruik  die  omgewing  en
omstandighede om ons te beïnvloed om verkeerde besluite te neem net soos Adam en Eva
gedoen het.

Toe ons gebore is, het ons geen haat of vyandigheid teen God of Sy volmaakte manier gehad
nie. Ons het nie eers geweet dat God bestaan, of dat Hy 'n regte manier vir ons gehad het om te
lewe nie. Maar mettertyd het ons ook dieselfde gesindheid as Satan ontwikkel, van selfsug, van
hebsug en wellus, en van ons eie pad wil hê.

Toe ons klein kinders was, was ons dalk soos dié van wie Christus gepraat het ( Matteus 18:3, 4 ).
Hulle was nederig en leerbaar – nog nie ten volle deur Satan en sy samelewing mislei nie. …

Alle menslike wee, ongelukkigheid, pyn en ellende het gekom as 'n direkte gevolg van sonde -
die  skending  van  God se  geestelike  en  fisiese  wette.  Geluk  en  'n  vol  oorvloed  lewe is  die
outomatiese gevolge van gehoorsaamheid aan God se Wet.  (Neff L. All About Sin. Tomorrow's
World Magazine. April 1972)

En terwyl Jesus vir al ons sondes gesterf het, het sonde 'n prys. En die langtermyn koste is dat dit die
sondaar en 'n mens se potensiaal negatief beïnvloed om nog meer goed te doen. So, doen nie dink dat
dit goed is vir jou (of ander) om te sondig nie, maar hopelik sal almal lesse uit hul sondes leer (vgl. 2
Petrus 2:18-20), dit bely (1 Joh. 1:9) en hulle daaroor bekeer ( vgl. Handelinge 2:37-38).

As gevolg van onbehoorlike leringe en tradisies, erken baie nie sonde in hierdie tyd nie.
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Die apostel Paulus het geskryf:

7  Want die verborgenheid van die wetteloosheid werk reeds; daar is net die een wat dit tans
weerhou, totdat hy dalk uit die midde gegaan het. 8 En dan sal die wettelose geopenbaar word,
wat  die  Here Jesus  met  die  asem van sy  mond sal  vernietig en tot  niet  sal  maak deur  die
verskyning van sy wederkoms, 9 wie se koms is volgens die werking van die Satan, in elke mag en
in tekens , en in wonders van valsheid, 10 en in elke misleiding van boosheid vir die wat verlore
gaan, waarvoor hulle nie die liefde van die waarheid ontvang het om gered te word nie.  11  En
daarom sal God aan hulle 'n werking van dwaling stuur, sodat hulle kan glo wat vals is, 12 sodat
almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die
ongeregtigheid. (2 Tessalonisense 2:7-12, Berean Letterlike Bybel)

Deel van die “verborgenheid van wetteloosheid” (“verborgenheid van ongeregtigheid” DRB) is dat baie
nie daardie waarheid oor sonde geleer is nie en/of geleer is om soos die Fariseërs van Jesus se tyd
rondom God se wette te redeneer en eerder onbehoorlike tradisies te aanvaar. (vgl. Matteus 15:1-9).
Diegene wat nie genoeg liefde vir die waarheid het nie, sal wreed mislei word namate ons nader aan die
einde van hierdie eeu kom.

Die Bybel leer: “Moenie dwaal nie, my geliefde broers” (Jakobus 1:16).

Tog is ons mense geneig om onsself te mislei (veral met Satan se invloed) en besef nie die omvang van
ons neigings om af te dwaal nie.

Die apostel Jakobus het die volgende oor versoeking en sonde verduidelik:

12 Geseënd is die man wat versoeking verdra; want as hy goedgekeur is, sal hy die kroon van die
lewe ontvang  wat  die  Here  beloof  het  aan  die  wat  Hom  liefhet.  13  Laat  niemand as  hy  in
versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie; want God kan nie deur die kwaad versoek
word  nie,  en self  versoek  Hy niemand nie.  14  Maar  elkeen word  versoek as  hy  deur  sy  eie
begeertes weggesleep en verlok word.  15  Dan, as die begeerte swanger geword het, baar dit
sonde; en sonde, as dit volgroeid is, bring die dood voort. (Jakobus 1:12-15)

Om versoeking te weerstaan, om 'n verkeerde gedagte uit jou gedagtes te kry wat daarin inkom, vul jou
verstand met goeie gedagtes (Filippense 4:8) en draai na God.

Watter beter gedagtes is daar as dié oor God en Sy Woord? As jy Satan behoorlik weerstaan, sê die
Bybel hy sal vlug (Jakobus 4:7).

Om weerstand te bied maak jou geestelik sterker, terwyl jy jou swakker maak om jou aan sonde toe te
gee.

Sonde help om te wys, vir diegene wat bereid is om te glo, dat ons God en Sy weë nodig het.

God  het  die  invloed  van  Satan  se  misleiding,  sowel  as  menslike  begeerlikhede,  verstaan  en  'n
verlossingsbeplan ontwikkel wat dit in ag neem (vir meer besonderhede daaroor, kyk gerus na die gratis
aanlyn  boek:  Universele  AANBOD  van  Verlossing.  Apokatastasis:  Kan  God  red  die  verlorenes  in  'n
toekomstige eeu? Honderde skrifture openbaar God se beplan van verlossing ).
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3. Wat leer die wêreld se godsdienste?

Verskeie gelowe het hul oortuigings oor wat die doel van die skepping is. Dus, kom ons kyk na 'n paar
stellings van diegene wat aan verskeie Oosterse en Westerse godsdienste voldoen.

Maar kom ons kyk eers na ateïste. Ateïste glo nie dat mense enige doel het nie, behalwe miskien genot
of een of ander vorm van persoonlike vervulling.

Daar is sommige (wat hulself dalk as ateïste beskou of nie) wat glo dat dit beter sou wees as minder
mense bestaan het:

Anti-natalisme is die oortuiging dat menslike lewe objektief waardeloos en sinneloos is. Soos
The Guardian verduidelik, beweer anti-nataliste dat menslike voortbeplanting ongeregverdigde
skade aan die menslike samelewing (wat deur hierdie manier van dink nie behoort te bestaan
nie) en die beplaneet veroorsaak. Verder maak ouers hulle skuldig aan 'n morele misdaad deur
'n bestaan af te dwing aan kinders wat nie tot hul bestaan ingestem het nie. …

anti-nataliste  beweer  dikwels  dat  hul  geloof  in  die  waardeloosheid  van  menslike  lewe
gemotiveer word deur deernis vir menslike lewe ...

anti-nataliste wil die mensdom teen skade beskerm deur die uitwissing daarvan te verseker …
(Walsh M. Growing 'Anti-Natalist' Movement Calls For The Extinction Of Humanity … Daily Wire,
15 November 2019)

Basies glo anti-nataliste mense veroorsaak meer skade as goed, die lewe is moeilik, en dus moet mense
nie meer mense in die wêreld bring nie, aangesien dit totale lyding en pyn sal verhoog.

Maar hulle is in dwaling oor menslike waarde.

Mense het wel waarde. En terwyl daar lyding is, is mense gemaak om by te dra en te help. Daar is 'n sin
aan die lewe.

Kom ons kyk nou wat sê Hindoeïsme oor die mensdom se doel.

Na wat verneem word, is daar effens meer as een miljard Hindoes. Hier is inligting oor daardie geloof se
oortuigings:

Volgens Hindoeïsme is die betekenis (doel) van die lewe viervoudig: om Dharma, Artha , Kama
en Moksha te bereik. Die eerste, dharma, beteken om deugsaam en regverdig op te tree. ... Die
tweede betekenis van die lewe volgens Hindoeïsme is  Artha ,  wat verwys na die strewe na
rykdom en voorspoed in 'n mens se lewe. ... Die derde doel van 'n Hindoe se lewe is om Kama te
soek. In eenvoudige terme kan Kama gedefinieer word as om genot uit die lewe te verkry. Die
vierde en laaste betekenis van die lewe volgens Hindoeïsme is Moksha, verligting. Verreweg die
moeilikste betekenis van die lewe om te bereik, kan Moksha 'n individu net een leeftyd neem
om te bereik (selde) of dit kan verskeie neem. Dit word egter as die belangrikste betekenis van
die lewe beskou en bied sulke belonings soos bevryding van reïnkarnasie, selfverwesenliking,
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verligting of  eenheid met God.  (  Sivakumar A.  The Meaning of  Life Volgens Hindoeïsme,  12
Oktober 2014)

Dus, in wese leer Hindoeïsme om te streef om regverdig te lewe, voorspoed te soek, die lewe te geniet
en verligting te verkry, wat volgens 'n Hindoe wat ek hoor praat het, ook vergoddeliking insluit. Alhoewel
daardie Hindoe-oortuigings in ooreenstemming met die Bybel kan wees, verduidelik dit nie hoekom daar
in die eerste plek lewe moet wees nie.

Na wat verneem word, is daar effens meer as 'n halfmiljard Boeddhiste. Boeddhisme neem 'n ander
siening as Hindoeïsme:

Boeddhisme ontken dat daar enige permanente en absolute betekenis van lewe is, en beskryf
die lewe as onbevredigend (s. dukkha) en leeg (s. sunyata). Boeddha het egter erken dat daar 'n
relatiewe betekenis van lewe is, en dit is deur hierdie relatiewe en gekondisioneerde aard van
die lewe wat ons die universele waarheid kan bereik en besef. Volgens die diskoerse van die
Boeddha is ons lewens en die wêreld niks anders as verskynsels wat opstaan en daal nie. Dit is 'n
proses van vorming en degenerasie. (Wat is die betekenis van lewe? Buddhanet.net, herwin
21/03/19)

Terwyl Hindoeïsme baie gode het, het Boeddhisme nie een nie. En, as daar geen God is nie, dan is die
Boeddhiste (soos ander ateïste) reg dat die lewe geen absolute betekenis het nie.

Maar as daar 'n goddelike Geeswese is, en ja, dit is logies om af te lei dat daar is (om inligting te hê wat
dit bewys, sien ook ons gratis boekie, aanlyn by ccog.org, Is God's Existence Logical? ), dan sou dit maak
meer sin dat 'n goddelike Skepper 'n werklike en betekenisvolle doel gehad het.

Nou leer  beide Boeddhisme en Hindoeïsme 'n  idee genaamd Karma.  Hier  is  'n  paar  inligting uit  'n
Boeddhistiese bron:

Karma is die wet van morele oorsaaklikheid. Die teorie van Karma is 'n fundamentele leerstelling
in Boeddhisme. … In hierdie wêreld gebeur niks met 'n persoon wat hy om een of ander rede nie
verdien  nie.  …  Die  Pali-term  Karma  beteken  letterlik  aksie  of  doen.  Enige  soort  opsetlike
optrede, hetsy verstandelik, verbaal of fisies, word as Karma beskou. Dit dek alles wat in die
frase “gedagte, woord en daad” ingesluit is. Oor die algemeen vorm alle goeie en slegte optrede
Karma. In sy uiteindelike sin beteken Karma alle morele en immorele wil. (  Sayadaw M. The
Theory of Karma. Buddhanet.net, herwin 22/07/19)

Terwyl die Bybel nie die term “Karma” gebruik nie, leer dit tog dat mens sal maai wat jy saai (Galasiërs
6:7-8). Maar anders as Boeddhisme, leer die Bybel dat God dinge rig ( Spreuke 16:9) sodat dit uiteindelik
goed sal uitwerk vir diegene wat Sy wil aanvaar (vgl. Romeine 8:28). En aan die vermeerdering van vrede
sal daar geen einde wees nie (Jesaja 9:7).

Nou moet egter daarop gewys word dat Hindoeïsme en Boeddhisme wil hê dat die wêreld 'n beter plek
moet wees. Maar hulle verstaan nie hoe die Bybel leer dat dit sal gebeur nie.

Anders as Boeddhiste glo Moslems in 'n goddelike Skepper wat 'n doel vir mense het. Daar is glo 1,8
miljard Moslems. Hier is een Islamitiese siening wat verband hou met hoekom God mense gemaak het:
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Ons liggaam, ons gees, ons geneigdheid om God te aanbid, en ons lig is gawes wat direk van God
gestuur word om as kritieke middele te dien om ons menslike volmaaktheid te bereik. Daardie
volmaaktheid lê in die kweek van daardie aspekte van die gees wat die lewende eienskappe
daarvan oortref, die aktualisering van ons geneigdheid tot aanbidding en die verfyning van ons
lig. Wanneer dit gebeur, is die mens 'n pragtige skepsel, en as sodanig 'n gepaste voorwerp van
goddelike  liefde,  want  soos  ons  profeet  genoem  het  ,  "Voorwaar,  God  is  pragtig  en  het
skoonheid lief." (Shakir A. The Human in the Qur'an. Journal of the Zaytuna College, 5 Junie
2018)

Terwyl Jesus ook daarop gewys het dat volmaaktheid die doel moet wees (Matteus 5:48), verduidelik
bogenoemde nie werklik hoekom God mense gemaak het nie. Die volgende Islamitiese bron gee egter 'n
rede:

God het die mens geskep om Hom te dien, wat beteken dat mense in die Een God moet glo en
goed moet doen. Dit is die voorwerp van menslike lewe. God sê: "Ek het die mense nie geskep
nie, behalwe dat hulle My moet dien." (The Winds That Scatter, 51:56) (Wat is die doel van
menselewe in Islam? Muslim Converts Association of Singapore, verkry op 21/03/19)

Terwyl mense goed moet doen , is baie van die res van bogenoemde soortgelyk aan sekere Protestantse
sienings oor hoekom God mense gemaak het, waarna ons volgende sal kyk.

Sommige Protestantse sienings

Daar  is  verskillende  sienings  oor  hoekom God mense  geskep  het  binne  die  godsdienste  wat  reeds
genoem is.

En dieselfde is waar onder Protestante.

Daar is na berig word net meer as 800 miljoen Protestante, en hulle is verdeel deur baie denominasies,
bedieninge en sektes (let wel: die Voortgesette Kerk van God is NIE Protestants nie—besonderhede oor
hoekom word in ons gratis aanlyn boeke gevind: The Continuing History of the Kerk van God en Hoop op
Verlossing: Hoe die Voortdurende Kerk van God verskil van Protestantisme ).

Ten spyte van die verskeidenheid van Protestante blyk dit egter 'n paar algemene ooreenkomste te
wees oor hoekom God enigiets gemaak het.

Let op een Protestantse siening van hoekom God mense gemaak het:

Waarom het God mense geskep?

Hy het dit gedoen om homself eer te gee. God het ons geskep om verhoudings te leef en te
geniet soos Hy gedoen het. Jesus het gesê: “Dit het Ek vir julle gesê sodat my blydskap in julle
kan wees en julle blydskap volkome kan wees” (Johannes 15:11). ...

Om eer aan God te bring - dit wil sê om Hom te verhoog, op te hef, Hom te loof, om Hom
eerbaar te besin - is in werklikheid ons doel in die lewe. (Bell S. Josh McDowell Ministry. geplaas
op 11 April 2016)
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Ons in die CCOG sal nie saamstem nie. God het ons nie geskep nie omdat Hy een of ander ego-gedrewe
geestelike  entiteit  is  wat  mense nodig  gehad het  om Hom eer  te  gee.  Dit  is  ook nie  die  doel  van
menselewe om eer aan God te gee nie. Maar dit is waar dat God vreugde wou vermeerder.

Hier is nog 'n, ietwat soortgelyke Protestantse reaksie:

Waarom het God in die eerste plek geskep? Was Hy verveeld? Was Hy eensaam? Waarom het
God deur die moeite gegaan om mense te maak?

Die Bybel sê vir ons dat God se uiteindelike doel vir die heelal is om Sy heerlikheid te openbaar.
Die Bybel sê vir ons dat God se uiteindelike doel vir die mensdom is om Sy liefde te openbaar.
(Was God verveeld? All About God Ministries, verkry op 21/03/19)

Wel, dit is effens nader aangesien liefde deel daarvan is, maar weereens is die implikasie dat God alles
gemaak het as gevolg van Sy behoefte om Sy ego te streel. God is nie ydel nie en het dit nie nodig nie.

Hier is sienings van twee ander Protestante:

Waarom het God die wêreld geskep?

Die kort antwoord wat deur die hele Bybel opklink soos 'n donderweer is: God het die wêreld tot
sy eer geskep  . (Piper J. 22 September 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-
god-create-the-world verkry op 16/01/19)

Waarom het God geskape?

God het nie geskep as gevolg van een of ander beperking in Homself nie. In plaas daarvan het Hy
alles uit niks geskep om Sy heerlikheid ten toon te stel vir die vreugde van Sy geskape wesens en
dat hulle Sy grootheid kan verklaar. (Lawson J. Ligonier Ministries, 3 Julie 2017)

Nog twee wat beweer dat God dinge vir Sy persoonlike eer gemaak het.

So, daardie Protestantse (insluitend Baptiste) bronne stem blykbaar saam. Maar ons in CCOG glo nie
hulle verstaan regtig die misterie van God se beplan nie.

Uitsigte vanuit die Rooms-Katolieke Kerk en die Jehovah se Getuies

Wat van Rooms-Katolieke?

Die Kategismus van die Katolieke Kerk leer:

293 Skrif en Tradisie hou nooit op om hierdie fundamentele waarheid te leer en te vier nie: "Die
wêreld is gemaak tot eer van God." 134  St. Bonaventure verduidelik dat God alle dinge geskape
het “nie om sy heerlikheid te vermeerder nie, maar om dit te wys en om dit mee te deel”,  135

want God het geen ander rede om te skep as sy liefde en goedheid nie: “Skepsele het tot stand
gekom toe die sleutel  van liefde het sy hand oopgemaak.”  136  Die Eerste Vatikaanse Konsilie
verduidelik:
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Hierdie een, ware God, van sy eie goedheid en "almagtige krag",  nie om sy eie saligheid te
verhoog  nie,  ook  nie  om sy  volmaaktheid  te  bereik  nie,  maar  om hierdie  volmaaktheid  te
manifesteer deur die voordele wat hy aan skepsels verleen, met absolute vryheid van raad. “en
van die begin van die tyd af uit niks gemaak beide ordes van skepsele, die geestelike en die
liggaamlike. . . ” 137

294 Die heerlikheid van God bestaan in die besef van hierdie manifestasie en kommunikasie van
sy goedheid, waarvoor die wêreld geskep is. God het ons gemaak “om sy seuns te wees deur
Jesus  Christus,  volgens  die  doel  van  sy  wil,  tot  lof  van  sy  heerlike  genade  ”,  138  want  “die
heerlikheid van God is die mens wat ten volle lewe; bowendien is die mens se lewe die visie van
God: as God se openbaring deur die skepping reeds lewe verkry het vir al die wesens wat op
aarde woon, hoeveel te meer sal die Woord se manifestasie van die Vader lewe verkry vir hulle
wat God sien.”  139  Die uiteindelike doel van die skepping is dat God “wat die skepper van alle
dinge is, uiteindelik “alles in almal” kan word, en sodoende terselfdertyd sy eie heerlikheid en
ons saligheid verseker.

Nou, as gevolg van die melding van liefde, is bogenoemde nader as sommige ander bronne, hoewel dit
nie volledig genoeg is nie, aangesien dit 'n belangrike rede uitlaat.

Wyle kardinaal John Henry Newman het nader gekom toe hy die volgende geskryf het:

Ek is geskape om iets te doen of om iets te wees waarvoor niemand anders geskape is nie. Ek
het 'n plek in God se raad, in God se wêreld, wat niemand anders het nie ... As ek inderdaad
misluk, kan Hy 'n ander opwek, aangesien Hy die klippe kinders van Abraham kan maak. Tog het
ek deel aan hierdie groot werk … Hy het my nie verniet geskape nie. (Newman JH. Meditations
and Devotions of the Late Cardinal Newman. Longmans, Green, 1903, p. 301)

Bogenoemde is basies korrek, hoewel dit steeds nie volledig is nie. Sommige Protestante besef ook dat
God 'n werk vir Sy heiliges sal hê gedurende die ewigheid, maar hulle is geneig om vaag te wees oor
watter werk en hoekom.

Nou, hier is wat die Jehovah se Getuies leer in Les 2.3 van sy aanlyn Bybelleringe getiteld Waarom het
God mense geskep ? :

Jehovah het mense geskep om vir ewig die lewe op aarde te geniet en hom as hulle liefdevolle
Vader  te  ken.  (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/
unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 verkry op 16/01/ 19)

...  hoekom  bestaan  die  aarde?  ...  Dit  is  geskep  om  'n  pragtige  tuiste  vir  mense  te  wees
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 verkry op 16/01/19).

1. God het die aarde geskep om 'n permanente tuiste vir mense te wees
2. God het mense geskep om  vir ewig  onder sy liefdevolle leiding te lewe. Hy sal daardie doel
bereik  (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god-create-man-purpose/#131 )
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Alhoewel dit waar is dat God die aarde geskep het om 'n tuiste vir mense te wees, en dat God aan
diegene wat behoorlik tot bekering sal kom en Jesus sal aanvaar die ewige lewe sal gee, verklaar dit
regtig nie WAAROM God mense in die eerste plek geskep het nie.

Die salige visie

Sommige voel dat die ewigheid hoofsaaklik bestee sal word om na die aangesig van God te kyk. Dit staan
bekend as die 'Beatific Vision'.

Terwyl die Bybel leer dat ons God se aangesig vir ewig kan sien (Psalm 41:12), word die salige visioen
deur sommige geleer as die Christelike beloning en doel van die skepping.

Hier is hoe die New World Encyclopedia dit beskryf:

The Beatific Vision is 'n term in die Katolieke teologie wat die direkte persepsie van God beskryf
wat geniet word deur diegene wat in die Hemel is, wat die hoogste geluk of geseëndheid gee. In
hierdie siening is mense se begrip van God terwyl hulle lewe, noodwendig indirek (bemiddeld),
terwyl die salige visie direk (onmiddellik) is. ...

Thomas Aquinas het die salige visie verduidelik as die uiteindelike doel van menslike bestaan na
fisiese dood. Aquinas se formulering om God in die hemel te aanskou, stem ooreen met Plato se
beskrywing van die aanskoue van die Goeie in die wêreld van die Vorms, wat nie moontlik is
terwyl dit nog in die fisiese liggaam is nie. ...

Die filosofie van Plato dui op die konsep van die salige visioen in die allegorie van die grot, wat in
die Republiek Boek 7 (514a-520a) verskyn, en praat deur die karakter van Sokrates:

My mening is dat in die wêreld van kennis die idee van goeie (die Goeie) laaste van
almal verskyn, en slegs met moeite gesien word; en, wanneer dit gesien word, word ook
afgelei as die universele outeur van alle dinge wat mooi en reg is, ouer van lig en van die
heer van lig in hierdie sigbare wêreld, en die onmiddellike bron van rede en waarheid in
die intellektuele (517b ,c ) .

Vir Plato blyk dit dat die Goeie ooreenstem met God in Christelike teologie. ...

St. Cyprianus van Kartago (derde eeu) het geskryf oor die gereddes wat God in die Koninkryk van
die Hemel sien:

Hoe groot sal jou heerlikheid en geluk wees, om toegelaat te word om God te sien, om
geëer te word om die vreugde van verlossing en ewige lig met Christus jou Here en God
te deel ... om jou te verlustig in die vreugde van onsterflikheid in die Koninkryk van die
Hemel met die regverdiges en God se vriende. ...

In die dertiende eeu het die filosoof-teoloog Thomas Aquinas, na aanleiding van sy leermeester
Albertus  Magnus,  die  uiteindelike  doel  van  'n  menslike  lewe  beskryf  as  bestaande  uit  die
intellektuele salige visie van God se wese na die dood. Volgens Aquinas oortref die salige visioen
beide geloof en rede. ...
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Hindoe en Boeddhistiese denke het lankal gepraat van die ervaring van samadhi, waarin die siel
vereniging met die goddelike vind terwyl dit nog in die liggaam is. Die mistieke tradisie in Islam
praat van letterlik sien met God se oë: “Wanneer ek hom liefhet, is ek sy gehoor waardeur hy
hoor; en sy gesig waarmee hy sien; sy hand waarmee hy slaan; en sy voet waarmee hy loop”
(Hadith van An-Nawawi 38).

George Fox en die ander vroeë Kwakers het geglo dat direkte ervaring van God vir alle mense
beskikbaar  was,  sonder  bemiddeling.  (Beatific  Vision.  New  World  Encyclopedia,  2013.
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision verkry op 16/04/19)

Let wel: Die Bybel is duidelik dat God na die aarde sal neerdaal (Openbaring 21:1-3), daarom ontken die

Skrif die siening van 'n salige visioen in die hemel.

Die redakteur van die Lutheran Journal of Ethics het geskryf:

Maar die einddoel van God se doel vir die menslike skepsel skyn deur 'n eskatologiese verstaan

van heiligmaking, waar ons die salige visie van heiligheid en volle gemeenskap met God in die

ewigheid  belowe  word.  (Santos  C.  Editor's  Introduction:  Lutherans  and  Sanctification.  ©

September/Oktober 2017. Journal of Lutheran Ethics, Volume 17, Issue 5)

Baie Protestante wat in die Salige Visie glo, neig na die siening dat hierdie visioen 'n geestelike, nie
fisiese gesig is nie (bv . Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. First Baptist Church of
Ojai, 26 September 2018).

Diegene wat weergawes van die Beatific Vision as die einddoel aanvaar, is geneig om te dink dat om God
te sien, hulle met Sy of hul eie geluk sal vul.

Hier is 'n opponerende siening van daardie visie van 'n eenmalige Church of God-skrywer:

As  die  ewigheid  bestee  moet  word  om salig  in  God  se  aangesig  te  kyk,  of  ons  elke  wens
onmiddellik vervul te laat word - soos baie godsdienste leer - na 'n paar maande (of na 'n paar
oktiljoene jaar,  dit  maak nie regtig saak nie), sou die lewe vervelig raak . En sodra die lewe
vervelig geraak het, sou dit sieklik en duiwels vreesaanjaend wees. Want daar sou niks anders as
'n eindelose ewigheid van verveling oorbly nie - met die dood 'n wonderlike maar onmoontlike
manier om te ontsnap (sien Lukas 20:35-38). Dit sou inderdaad die uiteindelike marteling wees.

Maar ons Ewige Vader het 'n beter idee. Hy het 'n beplan ontwerp waarin die ewigheid nie
geleidelik  meer  vervelig  sal  word  nie.  Maar,  so  ongelooflik  as  wat  dit  lyk,  die  ewigheid  sal
progressief meer opwindend, meer skitterend en aangenamer word soos elke eon volg. (Kuhn
RL. The God Family - Part Three: To Inhabit Eternity. Good News, Julie 1974)

Ja, God het gemaak wat Hy gedoen het sodat die ewigheid beter kan wees. Let op iets van 'n oorlede
Church of God-skrywer:

Die God wat hierdie wêreld saamgevoeg het, het dit gedoen met 'n beplan in gedagte. Daardie
beplan was nie die hopelose Nirvana van een groot godsdiens van die wêreld wat belowe dat jy
vir  ewig  'n  onbewustelike  deel  van  die  groot  geheel  van  niks  sal  word  sonder  enige
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bekommernisse nie - want jy het vir ewig geen individuele bewussyn nie. Dit is nie die saligheid
van sluimering in 'n hangmat wat tussen twee dadelpalms in 'n oase geslinger word, om vir ewig
gevoed te word deur wellustige meisies, waarvan die belofte die volgelinge van Allah verseker is
nie. Dit is nie om met goue pantoffels in die goue strate te stap, op 'n harp te tokkel met jou
enigste bekommernis oor hoe om jou stralekrans reguit te hou, soos blykbaar die belofte van die
meerderheid  Protestantse  groepe  is  nie.  Dit  is  beslis  nie  die  belofte  om  uiteindelik  in  die
aangesig van God te kan kyk en die salige visie (wat dit ook al is) te waardeer nie, net soos die
belofte aan diegene wat die Katolieke geloof volg: Wat die God wat alles geskep het, voorstel, is
om bring jou in Sy eie familie. Om God te wees soos God God is! Nie net om 'n God te wees in
die eufemistiese sin dat ons almal broers en susters is met God as ons boegbeeld Vader nie,
maar om Sy goddelike natuur volkome te deel. …

God se werklike beplan is prakties. Hy sê van Sy familie Koninkryk dat daar nooit 'n einde aan die
uitbreiding daarvan sal wees nie. Sy beplan is om voort te gaan om seuns en dogters by te voeg
wat  soos  Hy  lyk,  voel,  optree  en  wat  saamgestel  is  uit  dieselfde  self-regenererende  ewige
geeslewe as wat Hy is, vir ewig! Daarom is die doel wat God vir Homself gestel het 'n hoop wat
nie eers Hy ooit sal vervul nie. Eindeloos, ewig, vir ewig die skep van 'n immer-uitbreidende
gesin om die groot skepping wat Hy reeds gemaak het te geniet en te regeer - en om jou en ek
te  laat  deel  in  toekomstige  skeppings  sonder  einde.  'n  Besige,  praktiese,  interessante,
uitdagende, deurlopende beplan wat 'n ewige rede gee om te lewe.

Daar is geen verveling in daardie beplan nie. Nooit 'n tyd wanneer jou belangstelling sal opraak
nie. Geen mitiese, godsdienstig-klinkende folder oor een of ander geestelike nooit-nooit-land
waar jy vir ewig niks doen nie - maar 'n ewige werk om te skep, te regeer! probleemoplossing
met sigbare voordeel.  …  Hy het die mag om jou op te wek  … (Hill DJ. What the World Needs
Now Is...HOPE. Plain Truth, Februarie 1979)

Let op iets van 'n ontslape Church of God-leier:

"As 'n man sterf, sal hy weer lewe?" (Job 14:14). Dit behoort 'n tyd van HOOP te wees, want
selfs as HIERDIE WERELD sterf - en dit sal - sal daar '  n OPSTANDING van 'n nuwe en beter
wêreld volg - 'n wêreld in VREDE - 'n wêreld van tevredenheid, geluk, oorvloed, VREUGDE! God
help  ons  om  te  verstaan!  Nie  bloot  deurlopende  bestaan  nie  -  maar  die  volle,  gelukkige,
interessante, OORVLOED lewe! Ja - en dit vir die ALLE EWIGHEID! (Armstrong HW. Wat is die
doel van die opstanding? Goeie nuus, Maart 1982)

Omdat baie nie die Skrif ten volle verstaan nie, het hulle standpunte bevorder, soos hoe hulle die salige
visie leer, wat nie ten volle met God se beplan ooreenstem nie.

As ons na God kyk, maak dit op sigself nie die ewigheid beter nie. Al sal Hy wat ons vir ewig seën, dit
beslis doen (vgl. Psalm 72:17-19).

Alles wat vir Jesus geskep is

Die Nuwe Testament leer dit in verband met Jesus en die skepping:
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15  Hy is die beeld van die onsigbare God, die Eersgeborene oor die hele skepping. 16  Want deur
Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsigbaar is, trone
sowel  as  heerskappye en owerhede en magte.  Alle  dinge is  deur Hom en vir  Hom geskep.
Kolossense 1:15-16)

2  … sy Seun, wat Hy as erfgenaam van alle dinge aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld
gemaak het; 3 wat die glans van sy heerlikheid is en die beeld van sy wese, en wat alles onderhou
deur die woord van sy krag, (Hebreërs 1:2-3)

Nou, is ons bloot geskape om vir ewig na Jesus te kyk?

Geen.

Let op hoekom Jesus gesê het Hy het gekom:

10  … Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dat hulle  dit  in oorvloed kan hê. (Johannes
10:10)

Deur "lewe" te hê en dit "meer oorvloed" te hê, leer Jesus dat Hy gekom het sodat ons 'n beter ewigheid
kan hê en dat ons kan help om die ewigheid beter te maak.

God het nie mense geskep met die doel dat mense vir ewig na Hom staar nie.

38



39



4. Waarom laat God lyding toe?

As Jesus gekom het sodat ons die lewe "meer oorvloed" kan hê (Johannes 10:10), laat God lyding toe?

Ja.

Is daar 'n doel daarmee?

Ja.

31 Want die Here sal nie vir ewig verstoot nie. 32 Al veroorsaak Hy droefheid, tog sal Hy medelye
betoon volgens die grootheid van sy barmhartighede. 33 Want Hy verdruk nie gewillig en bedroef
nie die mensekinders nie. (Klaagliedere 3:31-33)

Let op dat God ons nie gewillig teister of bedroef nie. Hy wil hê ons moet goed doen (vgl. 3 Joh. 2).

Oënskynlik slegte dinge gebeur met ordentlike mense.

Jesus het nooit gesondig nie (Hebreërs 4:15), maar het vir ons gely (1 Petrus 2:21). En “alhoewel Hy ’n
Seun was, het Hy tog gehoorsaamheid geleer uit die dinge wat Hy gely het” (Hebreërs 5:8).

Waarom laat God toe dat mense ly?

Daar is 'n paar redes. Een daarvan is as straf vir/resultaat van ons sondes om ons aan te moedig om nie
te sondig nie en om terug te draai na God (Klaagliedere 3:39-40; Levitikus 26:18). En ons moet verstaan
dat die Bybel leer dat God ons minder straf as wat ons ongeregtighede verdien (vgl. Esra 9:13; Job 11:6).
Nou, selfs mense wat ten minste daardie dele van die Bybel glo, besef dit.

Maar daar is 'n ander, meer ingewikkelde rede.

Die apostel Paulus sê vir ons dat “die skepping aan die nietigheid onderwerp is, nie gewillig nie, maar ter
wille van Hom wat dit in hoop onderwerp het” (Romeine 8:20). Hy het ook geskryf:

16 Daarom verloor ons nie moed nie. Al vergaan ons uiterlike mens, tog word die innerlike mens
dag vir dag vernuwe. 17 Want ons ligte verdrukking, wat maar vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n
veel groter en ewige gewig van heerlikheid, 18 terwyl ons nie kyk na die sigbare nie, maar op die
onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. (2 Korinthiërs 4:16-18)

Mense is in die proses om gelouter te word—wat hartseer en beproewing insluit—maar daar is hoop.
Diegene wat nie in hierdie tyd geroep is nie, word op een manier gelouter (Jesaja 48:10; Jeremia 9:7),
terwyl diegene wat geroep is meer soos silwer en/of goud gelouter en gesuiwer moet word (Sagaria
13:9; Psalm 66:10; Daniël 11:35, 12:10; 1 Petrus 1:7; vgl Openbaring 3:18).  Daarom is daar “vurige”
beproewinge in hierdie tyd (1 Petrus 1:7; 4:12).

Daar is 'n hoop vir wat beter sal wees:
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9  Maar,  geliefdes,  ons  is  seker  van  beter  dinge  aangaande  julle,  ja,  dinge  wat  met  redding
gepaardgaan,  alhoewel  ons  so  praat.  10  Want  God  is  nie  onregverdig  om  jou  werk  en
liefdesarbeid wat jy aan sy Naam bewys het, te vergeet deurdat jy die heiliges gedien en dien
nie. 11 En ons wil hê dat elkeen van julle dieselfde ywer aan die dag lê tot die volle sekerheid van
hoop tot die einde toe,  12  dat julle nie traag word nie, maar hulle navolg wat deur geloof en
lankmoedigheid die beloftes beërwe. (Hebreërs 6:9-12)

Ons moet dus geduldig wees en vol vertroue wees dat God se weë “beter dinge” tot gevolg sal hê.

Om geduldig lyding te verduur is 'n teken van liefde:

4  Die liefde is lankmoedig, dit is vriendelik, die liefde is nie afguns nie, die liefde roem homself
nie, is nie opgeblase nie, 5 handel nie onvanpas nie, soek nie sy eie dinge nie, word nie uitgelok
nie, toereken nie kwaad toe nie, 6 [is] nie bly oor ongeregtigheid nie, en is bly met die waarheid;
dit  verdra alles,  7  dit  glo alles,  dit  hoop alles,  dit  verdra alles.  8  Die liefde vergaan nooit;  (1
Korinthiërs 13:4-8, Letterlike Standaard weergawe)

Die Griekse woord wat as liefde vertaal word, word getranslitereer as 'agape'—en hierdie tipe liefde is
bly in die waarheid en sal alle dinge verdra. ’n Misterie van ware liefde is dat lyding by die ontwikkeling
van liefde betrokke kan wees. Ware liefde sal nie misluk nie.

Soms ly mense omdat hulle goed doen:

17 Want dit is beter om, as dit die wil van God is, te ly omdat jy goed doen as om kwaad te doen.
(1 Petrus 3:17)

Let daarop dat bogenoemde NIE SÊ dit is die wil van God om onsself lyding toe te dien sodat ons ellendig
sal wees nie. God se weë is hoër as ons weë ( Jesaja 55:8-9 ) en aspekte van liefde is 'n raaisel in God se
beplan (vgl. Efesiërs 5:25-32).

Nou, die Bybel is duidelik dat daar voordele is wat sal voortspruit uit die lyding wat ons teister:

3 Droefheid is beter as lag, want deur 'n droewige aangesig word die hart beter. 4 Die hart van die
wyse is in die huis van rou, maar die hart van die dwase is in die huis van vrolikheid. (Prediker
7:3-4)

16 Die Gees self getuig saam met ons eie gees en getuig dat ons kinders van God is. 17 En as ons
kinders is, is ons ook erfgename—waarlik, erfgename van God en mede-erfgename van Christus
—as ons saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. (Romeine 8:16-
17, AFV)

18 Want ek meen dat die lyding van hierdie teenwoordige tyd nie waardig is om te vergelyk met
die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. (Romeine 8:18)

12  Geliefdes, moenie dit vreemd dink aangaande die vurige beproewing wat julle op die proef
gaan stel nie, asof iets vreemds met julle gebeur het;  13  maar verheug julle in die mate waarin
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julle deel het aan die lyde van Christus, sodat julle ook met groot blydskap kan jubel wanneer sy
heerlikheid geopenbaar word. (1 Petrus 4:12-13)

11 My seun, verag die tugtiging van die Here nie, en verfoei nie sy teregwysing nie; 12 Vir wie die
Here liefhet, tug Hy tereg, Net soos 'n vader die seun in wie Hy 'n welbehae het. (Spreuke 3:11-
12)

5  En jy  het die  vermaning vergeet wat tot  jou spreek soos met seuns:  “My seun,  verag die
tugtiging van die Here nie, en word ook nie moedeloos as jy deur Hom bestraf word nie; 6 Want
wie die Here liefhet, tugtig Hy en gésel Hy elke seun wat Hy aanneem.”

7 As jy tugtiging verdra, behandel God met jou soos met seuns; want watter seun is daar vir wie
'n vader nie tugtig nie? 8 Maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deelagtig geword het,
dan  is  julle  buite-egtelike  en  nie  seuns  nie.  9  Verder  het  ons  mensevaders  gehad  wat  ons
tereggewys het, en ons het hulle eerbiedig gegee. Sal ons nie veel makliker aan die Vader van
die geeste onderwerp en lewe nie? 10 Want hulle het ons wel 'n paar dae lank getugtig soos dit
hulle  goed  in  die  oë  gehad  het,  maar  Hy  tot  ons  voordeel,  sodat  ons  deel  kan  hê  aan  sy
heiligheid.  11  Nou lyk  geen  tugtiging  vir  die  oomblik  vreugdevol  nie,  maar  pynlik;  nietemin,
daarna lewer dit die vreedsame vrug van geregtigheid op aan diegene wat daardeur opgelei is.
(Hebreërs 12:5-11)

Lyding word toegelaat sodat mense gekorrigeer sal word, opgelei sal word, karakter sal bou en daaruit
beter sal wees (sien ook Romeine 5:3-4, 8:17; 2 Tessalonisense 1:3-5; Jakobus 1:2-4; 2 Petrus 1:5-8;
Openbaring 21:7-8 ). Beproewinge en probleme help om geloof te bou, leer nederigheid, leer ons lesse
en kan ons help om nader aan God te kom.

Alhoewel  dit  nou oorweldigend kan lyk,  verstaan God en maak dit  so  dat  Sy mense dit  kan dra  (1
Korintiërs 10:13). Jesus het in wese geleer om dit een dag op 'n slag te neem (Matteus 6:34). En wat Hy
in die toekoms bebeplan het, is so verder as wat fisiese lyding in hierdie lewe sal wees ( Romeine 8:18 ).

Jesus en God se mense het gely:

1 Daarom, aangesien ons ook omring word deur so 'n groot wolk van getuies en al die gewig van
die sonde wat ons omring, agterlaat, laat ons die wedloop wat voor ons lê, met geduld hardloop,
2  met ons oë gevestig op Jesus,  die  Skepper en Voleinder van ons geloof,  aan wie vreugde
geoffer is,  het  die  kruis  verduur  {Gr.  stauros  –  paal},  wat  die  skande verag het  en aan die
regterhand van die troon van God gesit het. 3 Want let op hom wat so 'n teëspraak van sondaars
teen homself verduur het, sodat julle nie in julle siele moeg word en moeg word nie. (Hebreërs
12:1-3, Jubilee Bybel)

Lyding sal eindig:

12  ... Al het Ek jou verdruk, Ek sal jou nie meer verdruk nie;  13 Want nou sal Ek sy juk van jou
afbreek en jou boeie verbreek. (Nahum 1:12-13)

Terwyl dit gegee is as 'n profesie wat verband hou met Nineve, bevestig ander skrifture dat lyding sal
eindig (Openbaring 21:4) en die juk van Satan sal verbreek word ( Jesaja 14:12-17; Openbaring 20:1-3).
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Dit moet daarop gewys word dat lyding nie altyd uit ons optrede voortspruit nie. Ons, soos Jesus, kan
onregmatig ly:

19 Want dit is prysenswaardig, as iemand ter wille van die gewete teenoor God droefheid verdra
deur onregmatig te ly. 20 Want watter eer is dit as jy, wanneer jy geslaan word vir jou foute, dit
geduldig neem? Maar wanneer jy goed doen en ly, as jy dit geduldig opneem, is dit lofwaardig
voor God.

21  Want hiertoe is  julle  geroep, omdat Christus ook vir  ons gely het en vir  ons ’n voorbeeld
nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan volg.

22 “wat geen sonde gedoen het nie, en bedrog is ook nie in sy mond gevind nie”;

23 wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug beledig het nie; toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar
Homself toevertrou aan Hom wat regverdig oordeel; (1 Petrus 2:19-23)

Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel oor lyding (1 Petrus 2:21-24). Soos die profete gedoen het (Jakobus
5:10-11).

Ons moet Jesus navolg (1 Petrus 2:21-24), sowel as die profeet Paulus (1 Korintiërs 13:2) soos hy Jesus
nagevolg het (1 Korintiërs 11:1).

Kinders

Wat van kinders wat ly?

Die Bybel vertel van kinders wat ly. Ten minste een man is blind gebore sodat “die werke van God in
hom geopenbaar kan word” (Johannes 9:3). Maar die ander rede is sodat hulle ook karakter sal bou.

God het 'n beplan met ons, selfs voor ons gebore is:

16 U oë het my goed gesien, nog ongevorm. En in u boek is hulle almal geskrywe: Die dae wat vir
my gevorm is, toe daar nog nie een van hulle was nie. (Psalm 139:16)

Wat van kinders wat sterf, geaborteer word of op 'n vroeë ouderdom vermoor word?

Alhoewel dit menslike tragedies is, het God 'n beplan met hulle – Hy het dit nie vergeet nie (vgl. Jesaja
49:15). Hulle, soos ander ongeroepen en onkies in hierdie eeu, sal deel wees van die tweede opstanding
( Openbaring 20:5, 11 ). En die Bybel sê dat hulle weer sal lewe – maar daardie tyd vir 100 jaar volgens
Jesaja 65:20.

Beweeg na perfeksie

In die Ou Testament het Moses geskryf dat God se “werk volmaak is” (Deuteronomium 32:4). In die
Nuwe Testament het die apostel Jakobus geskryf:
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2  My broeders, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerhande beproewinge beland, 3  omdat
julle weet dat die beproewing van julle geloof geduld kweek. 4 Maar laat die geduld sy volmaakte
werk hê, sodat julle volmaak en volkome kan wees en aan niks kortkom nie. 5  As een van julle
wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal mildelik en sonder verwyt gee, en dit
sal aan hom gegee word. (Jakobus 1:2-5)

Lyding blyk deel te wees van die beweging na perfeksie. Dit beteken NIE dat ons onsself doelbewus
moet martel soos sommige doen nie, maar om geduldig die beproewings en lyding wat ons teëkom, te
verduur.

En ja, dit is makliker om te skryf as om te ervaar – en dit weet God (vgl. Hebreërs 12:11):

8 Die Here sal volmaak wat my aangaan; (Psalm 138:8)

God werk daaraan om JOU te vervolmaak!

Dink daaraan dat die Bybel leer dat Jesus gehoorsaamheid uit lyding geleer het:

8 al was Hy 'n Seun, tog het Hy gehoorsaamheid geleer uit die dinge wat Hy gely het. 9 En nadat
Hy volmaak is, het Hy die bewerker van ewige saligheid geword vir almal wat Hom gehoorsaam
is (Hebreërs 5:8-9).

Sy volgelinge behoort dit ook te leer.

Jesus het geleer:

48  Daarom sal julle volmaak wees, soos julle Vader wat in die hemele is, volmaak is. (Matteus
5:48)

Beteken dit dat Christene nou volmaak is?

Geen.

Die apostel Johannes het duidelik geleer dat ware Christene steeds sondig en vergifnis nodig het (1
Johannes 1:8-10).

So, beteken dit dat Christene net moet aflei,  aangesien dit onmoontlik is, dat dit goed is om nie te
probeer nie?

Geen.

Christene  moet  met  God  se  hulp  (Romeine  12:21;  Filippense  4:13;  1  Johannes  4:4)  die  toetse  en
beproewings in hierdie lewe oorwin, wat help om ons nader aan volmaaktheid te bring (Jakobus 1:2-4).

Terwyl die apostel Paulus aan 'n beproewing gely het, het hy iets vertel wat Jesus vir hom gesê het:
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9 En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. (2
Korinthiërs 12:9)

Ons word nou vervolmaak deur waardeur ons gaan.

Dit is wanneer Christene as God se kinders opgewek word dat hulle ten volle vervolmaak sal word (vgl.
Efesiërs 4:13; Hebreërs 11:40).
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5. Hoekom het God jou gemaak?

Wat is jou doel?

JY is nie dieselfde as enigiemand anders nie. Die Bybel leer dat “al die lede nie dieselfde funksie het nie
… individueel  … God het die lede, elkeen van hulle,  in die liggaam geplaas net soos Hy dit  wil  hê”
(Romeine 12:4-5, 1 Korinthiërs 12:18). .

So, jy is anders. Jou lot is uniek en belangrik. Jou lewe het betekenis.

Wat is die Bybelse betekenis van jou lewe?

Wie is jy?

JY is een wat liefde op 'n unieke manier kan gee.

En dit is iets wat jy vir ewig sal kan doen.

In die middel van die vorige eeu het die Kerk van God (Sewende Dag) gepubliseer:

Die Christen leef nie net vir vandag nie; hy verwag 'n beter môre. (What the Church of God
Believes. The Bible Advocate and Herald of the Coming Kingdom. 3 Oktober 1949, p. 7)

Maar 'n Christen verwag nie bloot 'n beter môre nie. ’n Ware Christen bou nou karakter deur die toetse,
geleenthede en beproewings in die lewe (vgl. Romeine 5:1-4) wat die Christen sal help om persoonlik by
te dra tot die “beter môre”.

Uiteindelik het God spesiale beplanne vir JOU persoonlik.

God het jou gemaak om op jou eie individuele manier liefde te gee (vgl. 1 Korintiërs 12:20-13:10).

Maar hoe?

In wese, leef nou deur geloof en gehoorsaamheid aan God in hierdie lewe.

Deur gehoorsaam te wees, Bybelse keuses te maak, geloof te hê, liefde te beoefen en tot die einde toe
te volhard, sal Christene nie net karakter bou nie, maar die ewigheid vir hulself en ander beter maak.

Wat geloof betref, aangesien God se bestaan 'n feit is (vgl.  Romeine 1:20; sien ook die gratis boek,
beskikbaar by ccog.org, Is God's Existence Logical?), verg dit nie geloof om te glo dat daar 'n God. Selfs
die  demone  glo  en  bewe  (Jakobus  2:19).  Dit  verg  egter  geloof  om  God  te  vertrou,  te  glo  en  te
gehoorsaam. Dit is deel van die “verborgenheid van geloof” (vgl. 1 Timoteus 3:9; meer oor geloof kan
gevind word in die gratis boekie, aanlyn beskikbaar by ccog.org,  Faith for those God has Called and
Chosen ).

God skenk sy Heilige Gees aan diegene wat " Hom gehoorsaam" (Handelinge 5:32). Dit, God se Gees, is
wat 'n mens 'n ware Christen maak (Romeine 8:9-11).
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Christene, self, sal later met die eerste opstanding verander en vervolmaak word (1 Korintiërs 15:50-54;
Openbaring  20:5-6)  om  te  help  om  liefde  te  gee  en  die  ewigheid  eintlik  beter  te  maak.  Hierdie
opstanding val saam met die sewende en laaste basuin (1 Korintiërs 15:52), wat die tyd is dat deel van
die verborgenheid van God voltooi sal word (Openbaring 10:7).

Die apostel Paulus het na die verandering self verwys as "'n verborgenheid" (1 Korintiërs 15:51).

Diegene wat tans nie-Christen is, sal hierdie geleentheid vir verandering hê nadat hulle later opgewek is
(sien ook die gratis boek, aanlyn by ccog.org, Universal OFFER of Salvation, Apokatastasis: Can God save
the lost in an age to come? Hundreds van die skrifte openbaar God se beplan van verlossing ).

Doen goed

God is goed (Mark 10:18; Psalm 143:10) en doen wat reg is (vgl. Genesis 18:25).

God wil ook hê dat ons goed moet doen soos dit Hom behaag (Psalm 34:14; Hebreërs 13:16).

19 U is groot van raad en magtig in werk, want u oë is oop vir al die weë van die mensekinders,
om elkeen te gee volgens sy weë en volgens die vrug van sy handelinge. (Jeremia 32:19)

9 En laat ons nie moeg word terwyl ons goed doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons
nie moed verloor nie.  10  Daarom, terwyl ons geleentheid het,  laat ons aan almal goed doen  ,
veral aan die huisgenote van die geloof. (Galasiërs 6:9-10)

5 … God, 6 wat “elkeen sal vergeld volgens sy dade”: 7 die ewige lewe vir hulle wat deur geduldige
volharding in goed doen, heerlikheid, eer en onsterflikheid soek; (Romeine 2:5-7)

God wil goed vir jou hê en as jy Hom waarlik liefhet en “gehoorsaam” (Hand 5:32; Hebreërs 5:9), is dit
hoe alles sal uitdraai (Romeine 8:28).

Let op die volgende:

24 Niks is vir 'n mens beter as dat hy eet en drink en dat sy siel die goeie geniet in sy arbeid nie.
Ook dit, het ek gesien, was uit die hand van God. (Prediker 2:24)

12 Ek weet dat niks vir hulle beter is as om bly te wees en goed te doen in hulle lewe nie, 13 en ook
dat elke mens moet eet en drink en die goeie van al sy arbeid geniet—dit is die gawe van God. 14

Ek weet dat alles wat God doen, vir ewig sal wees. (Prediker 3:12-14)

Bogenoemde is waar, in wese omdat produktief in die werk bedoel is om dinge beter te maak. En mense
moet dit geniet om produktief te wees.

Verder  neem  God se  beplan  in  ag  wat  met  jou  gebeur  het.  Let  op  Ou-Testamentiese  leringe  wat
daarmee verband hou:

11  Die raad van die Here bestaan vir ewig, die beplanne van sy hart van geslag tot geslag.  12

Geseënd is die nasie wie se God die HERE is , die volk wat Hy as sy erfdeel uitverkies het. 13  Die
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HERE kyk uit die hemel; Hy sien al die mensekinders. 14 Vanuit die plek van sy woonplek aanskou

Hy al die bewoners van die aarde;  15  Hy vorm hulle harte afsonderlik; Hy oorweeg al hulle

werke . (Psalm 33:11-15)

1 Want ek het dit alles in my hart oorweeg, sodat ek dit alles kon verkondig: dat die regverdiges
en die wyses en hulle werke in die hand van God is. (Prediker 9:1a)

9 'n Man se hart bebeplan sy weg, maar die HERE rig sy voetstappe. (Spreuke 16:9)

24  'n Man se voetstappe is van die HERE ; Hoe kan 'n man dan sy eie manier verstaan? (Spreuke
20:24)

73 U hande het my gemaak en my gevorm; (Psalm 119:73)

17 ... “God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is ’n tyd daar vir elke doel en
vir elke werk.” (Prediker 3:17)

Let nou op, gedeeltes in die Nuwe Testament:

11 Maar die een en dieselfde Gees werk in al hierdie dinge en verdeel aan elkeen afsonderlik soos
God  self  wil.  …  27  Nou is  julle  die  liggaam van Christus,  en  julle  is  almal  individuele lede.  (1
Korinthiërs 12:11, 27, AFV)

7  Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie; want alles wat 'n mens saai, dit sal hy ook
maai. 8 Want wie in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die Gees saai, sal
deur die Gees die ewige lewe maai. (Galasiërs 6:7-8)

10 Want God is nie onregverdig om julle werk en liefdesarbeid wat julle aan sy Naam bewys het,
te vergeet nie ... (Hebreërs 6:10)

God het 'n beplan vir ALMAL! Dit sluit JOU INDIVIDUEEL in of jy in hierdie ouderdom geroep is of nie. En
Hy neem AL JOU WERKE in ag.

Al waardeur jy is, alles wat jy gely het, alles wat jy bereik het, ens. is besig om JOU voor te berei om die
ewigheid beter te maak (tensy jy uiteindelik sal weier om God se Koninkryk te ondersteun). Alles wat jy
deurgemaak het, het jou voorberei vir die roeping en werk wat God vir jou het! JY sal op 'n unieke
manier kan gee en help om die ewigheid beter te maak!

Die Bybel noem dat net soos die liggaam dele soos hande en oë en dele het om te ruik, te hoor en ander
dinge (1 Korintiërs 12:12-26), het ons almal ons unieke deel in die ewige beplan wat God het. Ja, jou rol
kan heelwat anders wees as die ander biljoene mense—moenie dink God het nie 'n werklike beplan vir
JOU nie.

Verder is jy verantwoordelik vir wat jy doen (Romeine 14:12). God sal oordeel op grond van wat jy doen
(Prediker 12:14; Openbaring 20:12) sowel as wat jy versuim om te doen (Matteus 25:24-30). Hoe meer
jy doen wat jy moet doen, hoe meer sal jy die ewigheid beter maak vir jou eie self en ander. Hoe meer jy
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nie doen wat jy nie moet doen nie, sal jy die ewigheid beter maak vir jou eie self en ander. God is 'n
regverdige regter (2 Timoteus 4:8).

Die Bybel leer dat ons beloon sal word volgens ons werke (Matteus 16: 2 7; Romeine 2:6; Spreuke 24:12;
Jeremia 17:10; Openbaring 22:12)! En ons sal meer mense as gevolg daarvan kan help (vgl. Lukas 19:15-
19). Die Bybel sê dat ons werke na die dood ons volg (vgl. Openbaring 14:13) – wat basies beteken dat 
dit wat ons geleer en ontwikkel het terwyl dit fisies is, sal vorm hoe ons deur die ewigheid sal kan gee en
werk.

Alles wat God gedoen het, het Hy 'n rede gehad (Esegiël 14:23). Insluitend die lengte van ons lewens,
wat gewoonlik vir ons 'n raaisel is (vgl. Prediker 9:12).

“Het  geloof  in  God” (Mark 11:22)  aangesien Hy fantastiese redes het vir  alles wat Hy doen – selfs
wanneer dit nie altyd vir ons so lyk nie (vgl. Hebreërs 12:11; Romeine 8:28).

Baie het God verkeerdelik beoordeel op grond van hul eie gevolgtrekkings, maar die Bybel leer ook:

5  Oordeel  daarom  niks voor die tyd nie  ,  totdat die Here kom, wat die verborge dinge van die
duisternis aan die lig sal bring en die beplanne van die harte sal openbaar. Dan sal elkeen se lof
van God kom. (1 Korinthiërs 4:5)

Sommige dinge is weggesteek. Ons weet ook nie alles van enige mens nie.

Alle mense is nie dieselfde nie. God het 'n individuele beplan vir elkeen van ons (1 Korintiërs 12:4-12).

God werk met almal sodat elkeen van ons ons deel in die ewigheid kan hê! Soos die Skrif leer:

17  Die  werk  van  geregtigheid  sal  vrede  wees,  en  die  uitwerking  van  geregtigheid,  stilte  en
sekerheid vir ewig. (Jesaja 32:17)

11  U sal  my die pad van die lewe wys; In U teenwoordigheid is volheid van vreugde; Aan U
regterhand is genot vir ewig. (Psalm 16:11)

Vrede en plesier vir ewig. 'n Beter ewigheid!

Wat is iets wat JY MOET DOEN?

11  Kom, kinders, luister na my; Ek sal jou die vrees van die Here leer.  12  Wie is die man wat die
lewe begeer en baie dae liefhet, dat hy die goeie kan sien? 13 Bewaar jou tong van kwaad, en jou
lippe dat jy nie bedrog spreek nie. 14 Gaan weg van die kwaad en doen goed; Soek vrede en jaag
dit na. (Psalm 34:11-14)

3 Vertrou op die Here en doen goed; Woon in die land en voed op Sy trou. 4 Verlustig jou ook in
die Here, en Hy sal jou gee die begeertes van jou hart. (Psalm 37:3-4)

DOEN GOED! VERTROU GOD.
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Wat beteken dit alles?

Dit beteken dat God geskep het wat Hy gedoen het sodat sy skepping goed kon doen.

Of meer spesifiek, God het alles geskep wat Hy gedoen het sodat die ewigheid beter sou wees!

Is dit nie wonderlik nie?

3 … Groot en wonderbaar is u werke, Here God, Almagtige! (Openbaring 15:3)

19 Ag, hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U berei het vir die wat
op U vertrou voor die mensekinders! (Psalm 31:19)

God se goedheid is groot as gevolg van wat Hy vir ons voorberei het om te kom.

In Hebreërs 11:4-12, begin met Abel, leer ons van verskeie mense wat in die Ou Testament deur God
geroep is. En met verwysing na hulle, let op wat die verse wat volg leer:

13 Hulle het almal in die geloof gesterf, sonder dat hulle die beloftes ontvang het, maar hulle het
dit van ver af gesien, en hulle het hulle omhels en bely dat hulle vreemdelinge en pelgrims op
die aarde was. 14 Want die wat sulke dinge sê, verklaar duidelik dat hulle 'n vaderland soek. 15 En
waarlik as hulle die land waaruit hulle uitgekom het, in gedagte gehad het, sou hulle geleentheid
gehad het om terug te keer. 16  Maar nou begeer hulle 'n beter, dit is 'n hemelse land. Daarom
skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie,  want Hy het vir hulle 'n stad berei  .
(Hebreërs 11:13-16)

So ten minste sedert die tyd van Abel het mense geloof gehad dat God 'n beplan vir iets beters gehad
het, en dat God die God is van diegene wat dit werklik verstaan het. Die “stad” is Nuwe Jerusalem wat
uit die hemel na die aarde sal neerdaal (Openbaring 21:2).

Die beplan is dat dinge beter gaan.

Oorweeg die volgende uit die Nuwe Testament:

17 Daarom, vir hom wat weet om goed te doen en dit nie doen nie , vir hom is dit sonde. (Jakobus
4:17)

Beteken dit nie dat Christene goed moet doen nie?

Om goed te doen is om dinge beter te maak.

Vroeë kerkskrywers oor goeddoen en vergoddeliking

Vroeë kerkskrywers het 'n mate van begrip gehad en leidrade gegee oor die doel van die misterie van
God se beplan.
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In die tweede eeu (nC) het Polycarp van Smirna, wat deur een of meer van die oorspronklike apostels
georden is, geskryf:

Laat ons ywerig  wees in die strewe na dit  wat  goed is  (Polycarp's  Brief  aan die  Filippense,
Hoofstuk 6)

Hy {Jesus}  leer  ...  vir  die  vrug van die  ewige beloning.  (Polycarp,  Fragmente van Victor  van
Capua, afdeling 4)

Net so het Melito van Sardis, wat 'n latere opvolger van Polycarp was, geskryf:

Hy het jou 'n verstand gegee wat met vryheid toegerus is; Hy het in groot getal oogmerke aan
jou voorgehou, sodat jy van jou kant die aard van elke ding kan onderskei en vir jou kies wat
goed is; (Melito. A Discourse which Was in the Presence of Antoninus Caesar. In Ante-Nicene
Fathers deur Roberts en Donaldson, Volume 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA),
druk 1999, p. 755)

Leer om goed te doen bou karakter. Wanneer ons kies om te doen wat goed is, help ons om dinge beter
te maak.

Melito het verstaan dat God aan mense vryheid van keuse gegee het en dat ons moet kies wat goed is.
Ten spyte van Adam en Eva wat gekies het om te oortree, wat in wese slawerny gebring het (vgl.
Romeine 6:16-17), het Melito verduidelik:

Maar die mens, wat van nature in staat is om goed en kwaad te ontvang soos grond van die
aarde, is in staat om saad van beide kante te ontvang, het die vyandige en gierige raadgewer
verwelkom,  en  deur  aan  daardie  boom  te  raak,  het  hy  die  opdrag  oortree  en  God
ongehoorsaam. (Melito. The Homily On the Pasover deur Melito, reël 48)

Melito het ook verstaan dat Jesus deel was van die beplan om ons van die slawerny van sonde te verlos:

Die verborgenheid van die pasga is nuut en oud, ewig en tydelik, verganklik en onverganklik,
sterflik en onsterflik … Wel, die waarheid van die saak is die verborgenheid van die Here is oud
en nuut … Want dit was deur die stem van profesie wat die verborgenheid van die Here is
verkondig. ...Dit is die een wat ons verlos het van slawerny in vryheid, van duisternis in lig, van
dood in lewe, van tirannie in 'n ewige koninkryk, en wat ons 'n nuwe priesterdom en 'n spesiale
volk vir ewig gemaak het. (Melito. The Homily On the Pasover deur Melito, reëls 2 ,58,61,68 )

Ja, die koninkryk is vir ewig, vir ewig. En dit was deur die verborgenheid van profesie – profesieë wat nie
so goed verstaan is soos wat hulle deur godsdiensleiers van Jesus se tyd moes gewees het nie – Jesus is
verkondig voordat Hy gekom het (vir honderde van daardie profesieë, kyk na die gratis boek, aanlyn by
www.ccog.org getiteld:  Bewys dat Jesus die Messias is  ). Nog 'n raaisel wat met die Pasga geassosieer
word, is dat Jesus brood gebreek het en vir elkeen van die dissipels 'n unieke stuk gegee het (vgl. Luk.
24:30),  wat,  vir  diegene wat vandag die Christelike  Pasga (wat soms die  Eucharistie genoem word)
behoorlik onderhou, help. wys dat God iets unieks vir elkeen van ons het en dat ons almal spesiale
mense is.
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Irenaeus van Lyon het beweer dat hy deur Polycarp van Smirna geleer is.  Irenaeus het geskryf  dat
Christene "die  hoop van die  opstanding tot  die  ewigheid"  het (Irenaeus.  Against  Heresies,  Boek IV,
Hoofstuk 18, para 5). En ja, opgestane Christene sal deur die ewigheid lewe.

Die Psalms leer:

20  U wat my groot en ernstige benoudhede laat sien het, sal my weer lewend maak en my laat
opkom uit die dieptes van die aarde.  21  U sal my grootheid vermeerder en my van alle kante
vertroos. (Psalm 71:20-21)

Na die opstanding (ook na verwys as weer herlewing) sal God die grootheid van Sy dienaars vermeerder.

Hoeveel so?

Jesus het die “julle is Gode” (Johannes 10:34) gedeelte van Psalm 82:6 aangehaal wat 'n lering is wat
verband hou met uiteindelike vergoddeliking aan diegene wat gewillig sal wees om God se manier te
leef.

Irenaeus het ook geleer dat:

...  daar is niemand anders wat God deur die Skrif genoem word nie, behalwe die Vader van
almal en die Seun  en die wat die aanneming  besit  (Irenaeus.  Adversus haereses ,  Boek IV,
Voorwoord, Vers 4)

“Ek het gesê: Julle is almal seuns van die Allerhoogste en gode; maar julle sal soos mense sterf.”
Hy spreek ongetwyfeld hierdie woorde tot diegene wat nie die gawe van aanneming ontvang
het  nie,  maar  wat  die  inkarnasie  van  die  suiwer  geslag  van die  Woord  van  God verag,  die
menslike natuur van bevordering tot God bedrieg en hulself  ondankbaar bewys teenoor die
Woord van God, wat vir hulle vlees geword het. Want daarvoor is die Woord van God mens
gemaak, en Hy wat die Seun van God was, het die Seun van die mens geword, sodat die mens,
nadat hy in die Woord opgeneem is en die aanneming aangeneem het, die seun van God kan
word . Want op geen ander manier sou ons tot onverganklikheid en onsterflikheid kon kom nie,
tensy ons verenig was met onkreukbaarheid en onsterflikheid. Irenaeus. Teendeel haereses ,
Boek III, Hoofstuk 19, Vers 1).

Die apostel Johannes het geskryf:

2  Geliefdes, nou is ons kinders van God, en wat ons sal wees, is nog nie geopenbaar nie; ons
weet dat as dit geopenbaar word, ons soos Hy sal wees, want ons sal Hom sien soos Hy is. (1
Johannes 3:2, Darby Bybelvertaling)

Omdat Jesus nog nie teruggekeer het nie, het Christene nog nie verander om soos Hy te wees nie – maar
om so verander te word is deel van die beplan (vgl. 1 Korintiërs 15:50-53). Daar is nog 'n verborgenheid
oor hoe ons sal  lyk (1 Korintiërs  13:12),  maar God se beplan behels vergoddeliking  (Romeine 8:29;
Handelinge 17:29; Matteus 5:48; Efesiërs 3:14-19; Maleagi 2 :15).

In die vroeë tweede eeu het Ignatius van Antiogië geskryf:
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Want dit is nie my begeerte om teenoor jou op te tree as 'n mensbehaer nie, maar om God te
behaag, net soos jy Hom ook behaag. Want ek sal ook nooit so [nog] geleentheid kry om tot God
te kom nie ... geregtig op die eer van 'n beter werk ... Dit is goed om van die wêreld af na God te
gaan, dat ek tot Hom kan opstaan. ... Laat my toe om voedsel te word vir die wilde diere, deur
wie se instrumentaliteit dit aan my gegee sal word om tot God te kom ... Ek begeer die drank
van God, naamlik Sy bloed, wat onverganklike liefde en die ewige lewe is. (Ignatius. Brief aan die
Romeine, Hoofstukke 2,4).

Hy is die deur van die Vader, waardeur Abraham en Isak en Jakob en die profete en die apostels
en die Kerk ingaan. Al hierdie het ten doel om die eenheid van God te bereik (Ignatius. Brief aan
die Romeine, Hoofstuk 9).

Dus, Ignatius het geleer dat die doel vir God se volk vergoddeliking was en om 'n beter, ewige werk te
doen.

Later in die tweede eeu het Theophilus van Antiogië geskryf:

Aan hulle wat deur geduldige volharding in goed doen onsterflikheid soek, sal Hy die ewige lewe
gee, vreugde, vrede, rus en oorvloed van goeie dinge wat die oog nie gesien en die oor nie
gehoor  het  en  wat  in  die  hart  van  'n  mens  nie  opgekom  het  nie.  om  swanger  te  raak.
(Theophilus. Aan Autolycus, Boek I, Hoofstuk 14)

Daarom ook, toe die mens in hierdie wêreld gevorm is, is dit mistiek geskryf in Genesis, asof hy
twee keer in die Paradys geplaas is; sodat die een vervul is toe hy daar geplaas is, en die tweede
vervul sal word ná die opstanding en oordeel. Want net soos 'n houer, wanneer dit gevorm
word, 'n gebrek het, hervorm of hervorm word, sodat dit nuut en heel kan word; so gebeur dit
ook met die mens deur die dood. Want op een of ander manier is hy opgebreek, sodat hy in die
opstanding heel kan opstaan; Ek bedoel vlekkeloos, en regverdig, en onsterflik. ...

Want as Hy hom van die begin af onsterflik gemaak het, sou Hy hom God gemaak het ... sodat as
hy tot die dinge van onsterflikheid sou neig en die gebod van God onderhou, hy as beloning van
Hom onsterflikheid sou ontvang en word God ... Want God het ons 'n wet en heilige gebooie
gegee;  en elkeen wat  dit  bewaar,  kan gered word,  en as  hy  die  opstanding verkry,  kan hy
onverganklikheid beërwe (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Boek 2, Hoofstukke 26, 27, bl.
105).

wie regverdig handel, sal die ewige strawwe vryspring en waardig geag word die ewige lewe van
God. (Theophilus. Aan Autolycus, Boek II, Hoofstuk 34)

Maar  die  wat  die  ewige  God  aanbid,  hulle  sal  die  ewige  lewe  beërwe,  (Theophilus.  Aan
Autolycus, Boek II, Hoofstuk 36)

En ons het 'n heilige wet geleer; maar ons het as wetgewer Hom wat werklik God is, wat ons leer
om regverdig te handel, vroom te wees en goed te doen. (Theophilus. Aan Autolycus, Boek III,
Hoofstuk 9)

So, Theophilus het vergoddeliking geleer en goed doen vir diegene wat ware Christene was.
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In die derde eeu het die Rooms-Katolieke heilige en biskop Hippolytus van Rome geskryf:

Die Vader van onsterflikheid het die onsterflike Seun en Woord na die wêreld gestuur, wat na
die mens gekom het om hom met water en Gees te was; en Hy, wat ons weer verwek het tot
onverganklikheid van siel en liggaam, het die asem (gees) van die lewe in ons geblaas en ons
toegerus met 'n onverganklike weelde. As die mens dus onsterflik geword het, sal hy ook God
wees. En as hy God gemaak word deur water en die Heilige Gees na die wedergeboorte van die
laag, word gevind dat hy ook mede-erfgenaam van Christus is na die opstanding uit die dood
(Hippolytus. The Discourse on the Holy Theophany, Hoofstuk 8). 

Want deur te vorder in deug, en om beter dinge te bereik, "uit te reik na die dinge wat voor is,"
{Filippense 3:13, AOV} volgens die woord van die geseënde Paulus, styg ons altyd na die hoër
skoonheid. Ek bedoel egter natuurlik geestelike skoonheid, sodat vir ons ook hierna gesê kan
word:  "Die  Koning  het  jou  skoonheid  baie  begeer."  (Hippolytus.  Fragmente  uit  die
Skrifkommentaar van Hippolytus)

Hippolytus het dus vergoddeliking geleer en dat Christene beter dinge bereik deur in deug te vorder.

In die 4de eeu het die Grieks-Romeinse heilige en biskop Ambrosius van Milaan geleer:

Toe het 'n Maagd swanger geword, en die Woord het vlees geword sodat vlees God kan word
(Ambrosius van Milaan. Aangaande maagdelikheid (Boek I, Hoofstuk 11).

In die 4de eeu het die Grieks-Ortodokse heilige en biskop John Chrysostom geskryf:

... die man kan God word, en 'n kind van God. Want ons lees: “Ek het gesê: Julle is gode, en julle
is almal kinders van die Allerhoogste” (Johannes Chrysostomus. Homilie 32 oor die Handelinge
van die Apostels).

Vergoddeliking is verstaan as 'n doelwit vir mense sedert ten minste die tyd van Jesus.

Geheimenis van ras?

Mense kom in 'n verskeidenheid kleure, vorms en voorkoms voor.

Geen ras is verhewe bo enige ander ras nie.

Baie mense woon in lande waar hul ras oorheers. Hulle leer verskeie lesse.

Sommige mense woon in lande waar daar hoogs teen hulle ras gediskrimineer word. Hulle leer verskeie 
lesse.

Sommige is 'n mengsel van meer as een ras. Hulle leer verskeie lesse.

Sommige mense woon in lande wat meer aanvaar van veelvuldige rasse. Hulle leer verskeie lesse.

En daar is variasies tussen daardie scenario's, wat gedeeltelik lei tot die leer van verskeie lesse.
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Ons het almal van Adam en Eva afstam (Genesis 3:20), en toe later van die nageslag van Noag se seun en
hulle vrouens.

Terwyl daar hominiede van verskillende tipes voor Adam en Eva was, het alle moderne mense van Adam
en Eva afstam – so, ja, ons is almal deel van die menslike geslag, van die familie van Adam en Eva.

Die Nuwe Testament noem “verborgenheid onder die heidene” (Kolossense 1:27).

Die eerste plek waar ons die term heidene teëkom is in Genesis 10 waar wat wys dat Noag se kinders na 
die vloed kinders gehad het en na verskillende plekke getrek het en die stamvaders was van die 
verskillende rasse en baie etniese groepe.

Vanuit 'n verlossingsperspektief is daar geen verskil tussen Jood of nie-Jood, Israeliet of nie-Israeliet nie 
(Kolossense 3:9-11), "want daar is geen partydigheid by God nie" (Romeine 2:11). “Hulle sal kom van die 
ooste en die weste, van die noorde en die suide, en gaan sit in die koninkryk van God” (Luk 13:29).

Dit gesê, hoekom die variëteite?

Wel, dit is geneig om daartoe te lei dat mense verskillende stelle ervaring het.

Maar wat van individue, nie net groepe mense nie?

God se beplan neem AL jou individuele ervarings in ag ( Galasiërs 6:7-8; Hebreërs 6:10; Psalm 33:11-15 ).

Die Bybel noem dat net soos die liggaam dele soos hande en oë het en dele vir ruik, hoor en ander dinge
het almal in die liggaam 'n rol:

14 Want in werklikheid is die liggaam nie een lid nie, maar baie.

15 As die voet sou sê: Omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort dit
dan nie aan die liggaam nie? 16 En as die oor sou sê: Omdat ek geen oog is nie, behoort ek nie 
aan die liggaam nie, behoort dit dan nie aan die liggaam nie? 17 As die hele liggaam ’n oog was, 
waar sou die gehoor wees? As die hele gehoor het, waar sou die reuk wees? 18 Maar nou het 
God die lede, elkeen van hulle, in die liggaam gestel net soos Hy wil. 19 En as hulle almal een lid 
was, waar sou die liggaam wees?

20 Maar nou is daar waarlik baie lede, maar een liggaam. 21 En die oog kan nie vir die hand sê: Ek 
het jou nie nodig nie; ook nie weer die kop na die voete nie, "Ek het julle nie nodig nie." 22Nee , 
veel eerder, daardie lede van die liggaam wat lyk asof dit swakker is, is nodig. 23 En daardie lede 
van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, aan hulle skenk ons groter eer; en ons 
onaanbiedbare dele het groter beskeidenheid, 24 maar ons vertoonbare dele het geen behoefte 
nie. Maar God het die liggaam saamgestel, nadat Hy groter eer gegee het aan die deel wat dit 
ontbreek, 25 sodat daar geen skeuring in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede dieselfde 
sorg vir mekaar sou dra. (1 Korinthiërs 12:14-26)

Let op dat een van die redes vir verskille is sodat ons dieselfde sorg vir 'n ander kan hê - dit beteken dat 
verskille bedoel is om ons te help om liefde op verskillende maniere te gee.
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Nou kan sommige sê dit is moeiliker om te lewe as jy 'n sekere ras, lengte, swakker, ens.

En in sekere opsigte is dit waar.

Tog is dit deel van die beplan:

27 Maar God het die dwase dinge van die wêreld uitverkies om die wyses te beskaam, en God het
die swakkes van die wêreld uitverkies om die dinge wat kragtig is, te beskaam; (1 Korinthiërs 
1:27)

God het mense van verskillende kleure, vorms, ens. gemaak om deel te wees van die een liggaam 
(Romeine 12:4-5; 1 Korintiërs 12:12-14).

Almal sal 'n geleentheid tot redding hê.

Almal wat daardie aanbod aanvaar, sal op 'n unieke manier liefde kan gee om die ewigheid beter te 
maak vir hulself en almal anders - om verskillende rasse, etnisiteite en voorkoms in hierdie eeu te hê, sal
daartoe bydra dat die komende eeu van ewigheid beter is as wat dit andersins sou het.

Werk om goed te doen

Salomo het geskryf dat mense die werk van God moet oorweeg (Prediker 7:13). Baie mense verstaan nie
die werk van God of oorweeg dit goed genoeg nie - maar hulle moet (vgl. Matteus 6:33). Daar is 'n werk
wat nou gedoen moet word om te ondersteun (Matteus 24:14, 28:19-20; Romeine 9:28; 2 Korinthiërs
9:6-8; Openbaring 3:7-10). En dit is goed om te doen (vgl. 2 Korintiërs 9:6-14; Openbaring 3:7-13).

Meer as twee dosyn keer (NKJV) sê die Bybel spesifiek om “goed te doen”. Ons doen goed deur te werk
om ander te help. Ons doen goed deur God en ons naaste lief te hê (Matteus 22:37-39)—ander mense.

Christene moet die werk van God ondersteun om ander te bereik (Matteus 24:14, 28:19-20; Romeine
10:15, 15:26-27).

Die doel van werk is om dinge beter te maak:

5 Die beplanne van die vlytiges lei sekerlik tot oorvloed, (Spreuke 21:5a)

23 In alle arbeid is daar wins, (Spreuke 14:23)

23 In alle arbeid is daar voordeel (Spreuke 14:23, Young se letterlike vertaling)

Werk moet 'n voordeel (voordeel) aan almal bied.

Die apostel Paulus het geskryf:

12 Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam het, nie soos in my teenwoordigheid alleen
nie, maar nou veel meer in my afwesigheid, werk julle eie verlossing uit met vrees en bewing; 13
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want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te doen na sy welbehae. (Filippense
2:12-13)

Ons moet werk vir God se welbehae – dit is om liefde te vermeerder en die ewigheid beter te maak.

God het 'n werk vir elkeen van ons:

15 Jy sal roep, en Ek sal jou antwoord; U sal die werk van u hande begeer. (Job 14:15)

JY is ook die werk van God se hande! Hy het 'n beplan vir jou en dit behels dat jy 'n werk doen om die
ewigheid beter te maak.

Die skrywer Maria Popova het die volgende opmerking gemaak:

Die raaisel van wat jou en jou kinderjare self dieselfde persoon maak ten spyte van 'n leeftyd se
veranderinge, is immers een van die interessantste vrae van filosofie. (Popova M. Grace Paley
oor die kuns om ouer te word. Brain Pickings, 3 September 2015)

Alhoewel dit vir baie 'n raaisel is, is dit nie 'n raaisel vir God nie. God werk saam met ons almal om ons te
help om die beste wat ons kan wees. Asook om ander by te staan.

Dink daaraan dat die rede om dinge uit te vind gewoonlik is om dinge beter te maak.

Die rede waarom God mense “uitgevind” het, was om die ewigheid beter te maak.

Paulus en Barnabas het gesê:

18 Al sy werke is van ewigheid af aan God bekend. (Handelinge 15:18)

God het mense geskep en hulle op hierdie aarde geplaas as deel van Sy beplan vir goeie werk:

8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie; dit is die gawe van
God,  9  nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie.  10  Want ons is sy maaksel, geskape in
Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. (Efesiërs
2:8-10)

Alle mense?

Almal wat God se beplan aanvaar, sal die ewigheid beter maak. En dit sal al wees wat ooit geleef het,
behalwe die onverbeterlik goddeloses (vir meer besonderhede daaroor, kyk na ons gratis aanlyn boek:
Universele  AANBOD van  Verlossing,  Apokatastasis:  Kan  God  die  verlorenes  red  in  'n  tyd  wat  kom?
Honderde skrifture openbaar God se beplan van verlossing ).

Jesus het verklaar dat daar 'n plek vir elkeen van ons was:

1  “Moenie dat julle harte ontsteld word nie. Jy glo in God; glo ook in My.  2  In die huis van my
Vader is baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek vir jou gesê het dat Ek weggaan om vir jou
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plek gereed te maak? 3 En as Ek gaan en vir julle plek gereed maak, sal Ek terugkom en julle in
My teenwoordigheid verwelkom, sodat julle ook kan wees waar Ek is. (Johannes 14:1-3, BSB)

'n Plek vir JOU beteken dat Jesus 'n plek belowe wat die beste vir jou sal wees. Vir jou vermoëns. Moenie
bekommerd wees dat jy nie 'n gelukkige en bydraende lid van die Koninkryk van God kan wees nie. God
is getrou om die werk wat Hy in jou begin het te voltooi (vgl. Filippense 1:6).

God se beplan vir mense sal vir ewig duur:

14 Ek weet dat alles wat God doen, vir ewig sal wees. (Prediker 3:14)

Die Bybel wys dat Jesus self gekom het om dinge beter te maak:

6  ...  Hy is  ook Middelaar van 'n beter  verbond,  wat op beter beloftes tot  stand gekom het.
(Hebreërs 8:6)

Christene het 'n hoop vir die beter - en dit behoort vertroostend te wees:

19 ... daar is die inbring van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. (Hebreërs 7:19)

13 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, broeders, oor die wat ontslaap het, sodat
julle  nie  treur  soos ander  wat  geen  hoop het  nie.  14  Want as  ons  glo  dat  Jesus  gesterf  en
opgestaan het, so sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe is en oorbly tot
die wederkoms van die Here, die ontslapenes geensins sal voorafgaan nie. 16 Want die Here self
sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die basuin van
God. En die dooies in Christus sal eerste opstaan. 17 Dan sal ons wat in die lewe oorbly, saam met
hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here
wees. 18Troos mekaar dan met hierdie woorde. (1 Tessalonisense 4:13-18)

34  ...omdat  julle  weet  dat  julle  'n  beter  en blywende besitting het.  (Hebreërs  10:34,  Berean
Letterlike Bybel)

God het alles geskep wat Hy gedoen het sodat die ewigheid beter sou wees. Dit sal vir altyd beter wees
(vgl. Jeremia 32:38-41).

Om dinge vir  ons beter te maak, behaag God,  wat ook beter is.  En ja,  God kan tevrede wees (vgl.
Hebreërs 11:5, 13:16; 1 Petrus 2:19-20, NLT)—is dit nie ook beter vir God nie?

God het geskep wat Hy gedoen het sodat die ewigheid beter sou wees.

Dit is hoekom Hy die heelal geskep het en daarom het Hy mans en vroue geskep.

God se beplan sluit almal in wat gehoor sal gee aan Sy roeping in hierdie tyd (sien ook: Is God Calling
You? ) en ander in die tyd wat kom (sien ook die gratis aanlyn boek: Universele AANBOD van Verlossing.

59



Apokatastasis: Kan God die verlorenes red in 'n tydperk wat kom? Honderde skrifture openbaar God se
beplan van verlossing ).

Christene moet verstaan dat hulle individuele deel is om die ewigheid beter te maak.

Maar dit MOET op God se manier gedoen word.

12  Daar is  'n weg wat vir  'n  mens reg lyk,  maar die einde daarvan is  die weg van die dood.
(Spreuke 14:12; 16:25)

Daar is mense wat dink hulle maak die wêreld op baie maniere beter. En solank dit in lyn is met God se
weë, is dit hopelik.

Tog  is  daar  mense  wat  dink  hulle  maak  die  wêreld  beter  wanneer  hulle  betoog  ten  gunste  van
aborsieregte en verskeie vorme van onsedelikheid wat deur die Bybel aan die kaak gestel word.

Daar is mense wat dink hulle maak die wêreld beter as hulle heidense gebruike so goed bevorder.

Ongelukkig oorreed die meeste mense hulself en vertrou op die siening van ander, ouer tradisies, hul
begeertes en/of hul hart oor die Bybel. Tog waarsku die Skrif:

9  “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, en verdorwe is dit; Wie kan dit weet?  10  Ek, die Here,
deursoek die hart, Ek toets die verstand, om elkeen te gee volgens sy weë, volgens die vrug van
sy handelinge. (Jeremia 17:9-10)

Het jy 'n hart wat bereid is om dinge op God se manier te doen?

Regtig? Waarlik?

Hopelik doen jy.

Terwyl God wil hê dat mense goed moet doen, doen diegene met bedrieglike harte dit nie:

20 Hy wat 'n bedrieglike hart het, vind geen goed nie, en hy wat 'n verkeerde tong het, val in die
kwaad. (Spreuke 17:20)

Selfs wanneer dinge moeilik lyk vanuit 'n fisiese perspektief, vertrou God:

9 Ag, vrees die Here, sy heiliges! Daar is geen gebrek aan diegene wat Hom vrees nie. 10 Die jong
leeus het gebrek en ly honger; Maar die wat die Here soek, sal aan niks ontbreek nie. (Psalm
34:9-10)

31Moet  julle dan nie bekommer en sê: Wat moet ons eet nie? of "Wat sal ons drink?" of 'Wat sal
ons aantrek?' 32 Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat
julle al hierdie dinge nodig het. 33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al
hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  34  Daarom, moenie bekommerd wees oor môre nie,
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want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Genoeg vir die dag is sy eie moeilikheid. (Matteus
6:31-34)

Om  jou  potensiaal  vir  jouself  en  ander  te  maksimeer,  vertrou  God  en  het  Hom  as  jou
besluitnemingsadviseur:

5  Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie;  6  Ken Hom in al jou
weë, en Hy sal jou paaie gelyk maak. 7 Wees nie wys in jou eie oë nie; Vrees die Here en wyk af
van die kwaad. 8 Dit sal gesond wees vir jou vlees en sterkte vir jou gebeente. (Spreuke 3:5-8)

Moenie so wys wees in jou eie oë dat jy nie ten volle op God sal vertrou nie.

Dit sal beter wees om op God te vertrou.

Werk en ondersteun God se werk om ander te bereik.
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6. Daar is 'n Langtermynbeplan

Nou is God “die Hoë en Verhewe Een wat die ewigheid bewoon, wie se Naam Heilig is” (Jesaja 57:15).

Christene, as erfgename van God nou en letterlike kinders van God wat in die nabye toekoms saam met
Hom  verheerlik  sal  word  (Romeine  8:16-17),  sal  uiteindelik  dieselfde  ding  doen.  Christene  sal  die
ewigheid bewoon (hoewel ons almal, anders as God, 'n begin gehad het).

God self het 'n langafstandbeplan in gedagte:

20  Want die skepping is aan die nietigheid onderwerp, nie gewillig nie, maar ter wille van Hom
wat dit in hoop onderwerp het; 21  want ook die skepping self sal verlos word van die slawerny
van die verganklikheid tot die vryheid van heerlikheid van die kinders van God. 22 Want ons weet
dat die hele skepping tot nou toe saam kreun en saam met geboortepyne arbei. 23 Nie alleen dit
nie, maar ook ons wat die eerstelinge van die Gees het, selfs ons sug self in onsself en wag gretig
op die aanneming, die verlossing van ons liggaam.  24  Want ons is gered in hierdie hoop, maar
hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want hoekom hoop 'n mens nog op wat hy sien?  25

Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons met volharding daarop. (Romeine 8:20-25)

God het geweet dat daar probleme in Sy skepping sou wees, maar Hy het 'n beplan.

Let op drie vertalings van Jeremia 29:11:

11 Want Ek weet watter beplanne Ek vir jou het, spreek die HERE, "bebeplan om jou voorspoedig
te maak en nie om jou te benadeel nie, bebeplan om vir jou hoop en 'n toekoms te gee. (Jeremia
29:11)

11  Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle  koester,  spreek die Here, gedagtes van
vrede en nie van ellende nie, om julle 'n einde en lydsaamheid te gee. (Jeremia 29:11, Douay-
Rheims)

11 Want Ek weet watter beplanne Ek vir julle het,” sê die Here. “Dit is beplanne ten goede en nie
vir  ’n  ramp nie,  om vir  jou ’n  toekoms en ’n  hoop te  gee.  (Jeremia  29:11,  Nuwe Lewende
Vertaling)

Sommiges haal Jeremia 29:11 aan as bewys dat God 'n beplan met hulle het. En hoewel God wel 'n
beplan vir almal het, is baie geneig om nie daardie vers in konteks te beskou nie.

Let op wat die Bybel leer:

11  Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle  koester,  spreek die Here, gedagtes van
vrede en nie van onheil nie, om julle 'n toekoms en hoop te gee. 12 Dan sal jy My aanroep en tot
My gaan bid, en Ek sal na jou luister. 13 En julle sal My soek en vind as julle na My soek met julle
hele hart.  14  Ek sal deur jou gevind word, spreek die Here, en Ek sal jou uit jou gevangenskap
terugbring; Ek sal jou versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen Ek jou verdryf het,
spreek die Here, en Ek sal jou bring na die plek vanwaar Ek jou in ballingskap laat wegvoer.
(Jeremia 29:11-14)
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Let op dat die beplan ballingskap was. Om 'n bywoner te wees, 'n pelgrim te wees. Ons gelowiges moet
dus nie verbaas wees dat ons nie altyd inpas nie. Dink ook aan wat die apostel Petrus geskryf het:

9  Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, sy eie besondere
volk, om die lof te verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare
lig; 10 wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, wat nie barmhartigheid verkry
het nie, maar nou barmhartigheid verkry het.

11  Geliefdes, ek smeek julle as bywoners en pelgrims: onthou julle van vleeslike begeerlikhede
wat  teen  die  siel  oorlog  voer,  12  hou  julle  gedrag  eerbaar  onder  die  heidene,  sodat  hulle,
wanneer hulle teen julle praat as kwaaddoeners, deur julle goeie werke wat hulle onderhou,
verheerlik God in die dag van besoeking. (1 Petrus 2:9-12)

17 Want die tyd het aangebreek vir die oordeel om te begin by die huis van God; en as dit eers by
ons begin, wat sal die einde wees van diegene wat nie aan die evangelie van God gehoorsaam is
nie?  18 Nou  " As die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar
verskyn?" (1 Petrus 4:17-18)

28  En ons weet dat alles ten goede meewerk vir  dié wat God liefhet,  vir  dié wat volgens sy
voorneme geroep is. (Romeine 8:28)

Soms raak ons verward, maar kyk na die Skrif leer:

24 “Leer my, en ek sal my tong hou; Laat my verstaan waarin ek gefouteer het. (Job 6:24)

8 “Want My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is ook nie My weë nie,” sê die Here. 9

“Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as
julle gedagtes. (Jesaja 55:8-9)

Glo en verstaan dat God 'n beplan het en nie foute maak nie. Hou geloof (sien ook ons gratis aanlyn
boekie: Geloof vir diegene wat God geroep en uitverkies het ).

Jy sal beter daaraan toe wees as gevolg van daardie probleme as jy God vertrou (Hebreërs 12:5-11;
Spreuke 3:5-8). En as jy in hierdie tyd geroep, uitverkies en getrou was (Openbaring 17:14), sal jy as
konings en priesters op aarde regeer (Openbaring 5:10) saam met Jesus gedurende die duisendjarige
eeu (Openbaring 20:4-6). . Jy sal mense die manier kan leer om beter te lewe om hulle in die millennium
en die Laaste Groot Dag te help (vgl. Jesaja 30:21).

Verstaan dat beide die Vader en Seun ly aan sondes van die mensdom (vgl. Genesis 6:5-6), plus deur die
lyding wat Jesus onderneem het om vir ons sondes te sterf (vgl. 1 Petrus 4:1). Jesus het Homself vrywillig
hierdeur gesit (Joh. 10:18), maar het dit gedoen om die ewigheid beter te maak.

Daar is lesse wat ons in hierdie lewe moet leer om die tipe karakter te bou wat ons sal help om die
ewigheid beter te maak.

1  Daarom, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus
Christus, 2 deur wie ons ook deur die geloof toegang het tot hierdie genade waarin ons staan, en
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ons verheug ons in die hoop op die heerlikheid van God. 3 En nie alleen dit nie, maar ons roem
ook  in  verdrukkinge,  omdat  ons  weet  dat  verdrukking  volharding  kweek;  4  en
deursettingsvermoë, karakter; en karakter, hoop. (Romeine 5:1-4)

5 Maar juis daarom, terwyl julle alle ywer beywer, voeg by julle geloof deug by, by deug kennis, 6

by  kennis  selfbeheersing,  by  selfbeheersing  volharding,  by  volharding  godsaligheid,  7  by
godsaligheid broederlike goedertierenheid en by broederlike goedertierenheid liefde . 8 Want as
hierdie dinge joune is en oorvloedig is, sal jy nie onvrugbaar of onvrugbaar wees in die kennis
van onse Here Jesus Christus nie. (2 Petrus 1:5-8)

Jy dink dalk nie jy baat by probleme en beproewinge nie, maar as jy 'n Christen is, moet jy.

Let op iets wat wyle Herbert W. Armstrong geskryf het:

WAAROM het die Skepper-God die MENS op die aarde geplaas? Vir God se uiteindelike hoogste
doel om homself te reproduseer - om homself as 't ware te herskep deur die hoogste doel om
die regverdige goddelike karakter uiteindelik te skep in miljoene ongetelde verwekte en gebore
kinders wat God-wesens sal word, lede van die God-familie. Die mens moes die fisiese aarde
verbeter soos God dit aan hom gegee het, sy skepping voltooi (wat sondige engele doelbewus
geweier het om te doen) en sodoende die REGERING VAN GOD HERSTEL, met God se MANIER
van lewe; en verder, in hierdie einste proses VOLGENDE DIE SKEPPING VAN DIE MENS deur die
ontwikkeling van God se heilige, regverdige KARAKTER, met die mens se eie instemming. Sodra
hierdie volmaakte en regverdige karakter in die mens ingeskerp is, en die mens van sterflike
vlees na onsterflike gees bekeer is, dan kom die ONGELOOFLIKE MENSLIKE POTENSIAAL - die
mens word GEBORE IN die goddelike FAMILIE van God, wat die regering van God op die aarde
herstel,  en  dan  deel  te  neem  aan  die  voltooiing  van  die  SKEPPING  oor  die  hele  eindelose
uitspansel van die HEELAL! … God sal HOMSELF miljoene kere oorvertel het! Dus, op die sesde
dag van daardie herskeppingsweek, het God (Elohim) gesê: “Laat Ons mense maak na ons beeld,
na  ons  gelykenis”  (Gen.  1:26).  Die  mens  is  gemaak  om  (met  sy  instemming)  'n  spesiale
verhouding met sy Maker te hê! Hy is gemaak in die gestalte en gestalte van God. Hy is 'n gees
(essensie in vorm) gegee om die verhouding moontlik te maak (Armstrong HW. Mystery of the
Ages. Dodd Mead, 1985, pp. 102-103).

Die doel van karakterbou is om beter te wees en beter te kan dien.

Hoe bou ons karakter?

Wel, die beste manier is deur Hom te gehoorsaam.

En dit is vir ons beswil.

19  Ek roep vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, dat Ek lewe en dood, seën en
vloek aan julle voorgehou het; kies daarom die lewe, dat jy sowel as jou nageslag kan lewe; 20

sodat jy die Here jou God kan liefhê, dat jy na sy stem kan luister en Hom kan aanhang, want Hy
is jou lewe en die lengte van jou dae; en dat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders,
aan Abraham, Isak en Jakob, met 'n eed beloof het om aan hulle te gee.” (Deuteronomium
30:19-20)
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12 “En nou, Israel, wat vra die Here jou God van jou as om die Here jou God te vrees, in al sy weë
te wandel en Hom lief te hê, om die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele hart
siel,  13  en om  die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel,  tot jou
beswil te onderhou ? (Deuteronomium 10:12-13)

Let op dat God gebooie vir ons beswil gegee het.

Jy kan sê dit was in die Ou Testament, en dat liefde is wat belangrik is.

In 'n mate sou jy reg wees.

Tot 'n mate?

Ja, in die mate dat jy bereid is om God se gebooie te gehoorsaam, wat liefdevolle reëls vir ons beswil is,
sou jy reg wees.

Jesus het geleer:

15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie. (Johannes 14:15)

9  “Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad; bly in My liefde.  10  As julle my
gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar het en
in sy liefde bly. (Johannes 15:9-10)

God het ons liefgehad en ons so gemaak dat ons daardie liefde kan aanvaar en daarby kan baat. Elke
Bybels regte keuse, regte besluit en regte optrede wat ons maak, help ons om karakter te bou. Dit sal
ons persoonlik sowel as ander help.

Die apostel Paulus het geskryf:

1 Volg my na, soos ek ook Christus navolg. (1 Korinthiërs 11:1)

12  ... die wet is nie uit geloof nie, maar “die mens wat dit doen, sal daardeur lewe”. (Galasiërs
3:12)  

12 ... die gebod heilig en regverdig en goed. (Romeine 7:12)

Diegene wat Jesus werklik sal navolg, sal groei in die genade en kennis van Jesus deur die ewigheid (2
Petrus 3:18) om beter liefde te gee.

Die apostel Jakobus en Jesus het verklaar dat liefde gekoppel is aan God se gebooie:

8 As jy werklik die koninklike wet vervul volgens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,
dan doen jy goed;  9  maar as julle partydig is, doen julle sonde en word julle deur die wet as
oortreders veroordeel. 10 Want elkeen wat die hele wet onderhou en tog in een punt struikel, hy
is  aan  almal  skuldig.  11  Want  Hy  wat  gesê  het:  “Moenie  egbreuk pleeg nie,”  het  ook  gesê:
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“Moenie  moord  pleeg  nie.”  As  jy  nou  nie  egbreuk  pleeg  nie,  maar  moord  pleeg,  het  jy  'n
oortreder van die wet geword. (Jakobus 2:8-11)

37 Jesus sê vir hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met
jou hele verstand. 38 Dit is die eerste en groot gebod. 39 En die tweede is hiermee gelyk: Jy moet
jou naaste liefhê soos jouself.  40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”
(Matteus 22:37-40)

Die doel van die gebooie is om liefde te betoon (1 Timoteus 1:5), ons beter te maak en ander te help om
beter te wees.

13 Laat ons die afsluiting van die hele saak hoor:

Vrees God en bewaar sy gebooie , 
want dit is die mens se alles. 
14 Want God sal elke werk in die oordeel bring, 
ook elke verborge ding, of dit nou goed of kwaad is. (Prediker 12:13-14)

Die Tien Gebooie was nie een of ander arbitrêre reëls of las nie.

Let op iets uit die Ou en Nuwe Testament:

18Waar daar geen openbaring is nie, verwerp die volk teëhouding; Maar gelukkig is hy wat die wet

onderhou. (Spreuke 29:18)

3 Liewe vriende, alhoewel ek gretig was om aan julle te skryf oor ons gemeenskaplike verlossing,
voel ek nou verplig om eerder te skryf om julle aan te moedig om ernstig te stry vir die geloof
wat eens vir altyd aan die heiliges toevertrou is. 4 Want sekere manne het in die geheim onder
julle ingesluip – manne wat lank gelede uitgesonder is vir die veroordeling wat ek gaan beskryf –
goddelose mense wat die genade van onse God verander het in 'n vergunning vir die kwaad en
wat ons enigste Meester en Here verloën , Jesus Christus. (Judas 3-4, NET Bybel)

3  Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En Sy gebooie is nie swaar nie. (1
Johannes 5:3)

Die Tien Gebooie is nie 'n las nie, maar om dit te onderhou maak 'n mens gelukkig.

In hierdie lewe wil God hê dat ons suksesvolle, gelukkige lewens moet lei -- om goeie gesondheid, 'n
uitdagende  loopbaan,  'n  pragtige  huwelik  en  gelukkige  kinders  te  geniet.  Hy  belowe  seëninge  en
spesiale beskerming aan diegene wat probeer om Sy wil te doen en Sy gebooie te onderhou!

2  Geliefdes, ek bid dat jy in alles voorspoedig mag wees en gesond sal wees, net soos jou siel
voorspoedig is. 3 Want ek was baie bly toe broers gekom het en getuig het van die waarheid wat
in julle is, net soos julle in die waarheid wandel. 4 Ek het geen groter vreugde as om te hoor dat
my kinders in die waarheid wandel nie. (3 Johannes 2-4)
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26 “Kyk, ek lê jou vandag ’n seën en ’n vloek voor: 27 die seën as jy gehoorsaam is aan die gebooie
van die Here jou God wat ek jou vandag beveel, 28 en die vloek as jy die gebooie van die Here nie
gehoorsaam nie. jou God, maar wyk af van die weg wat ek jou vandag beveel (Deuteronomium
11:26-28).

19  Ek roep vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, dat Ek lewe en dood, seën en
vloek aan julle voorgehou het; kies daarom die lewe, dat jy sowel as jou nageslag kan lewe; 20

sodat jy die Here jou God kan liefhê, dat jy na sy stem kan luister en Hom kan aanhang, want Hy
is jou lewe en die lengte van jou dae; (Deuteronomium 30:19-20)

Om God se manier te leef bring 'n geluk wat meer is as vlugtige plesier. Dit bring 'n versekering wanneer
tye rof is:

13 Gelukkig is die mens wat wysheid vind, en die mens wat insig verkry; 14 Want haar opbrengs is
beter as die wins van silwer, en haar wins as fyn goud. 15 Sy is kosbaarder as robyne, en alles wat
jy mag begeer, kan nie met haar vergelyk word nie. 16  Lengte van dae is in haar regterhand, in
haar linkerhand rykdom en eer. 17 Haar weë is weë van lieflikheid, en al haar paaie is vrede. 18 Sy
is 'n boom van die lewe vir die wat haar aangryp, en gelukkig is almal wat haar vashou. (Spreuke
3:13-18)

15 Gelukkig is die volk wie se God die Here is! (Psalm 144:15)

21 Hy wat sy naaste verag, sondig; Maar wie hom oor die armes ontferm, gelukkig is hy. (Spreuke
14:21)

14 Gelukkig is die man wat altyd eerbiedig is … (Spreuke 28:14a)

5 Gelukkig is hy wat die God van Jakob tot sy hulp het, wie se hoop is op die Here sy God, 6 wat
die hemel en die aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat die waarheid vir ewig
bewaar, (Psalm 146:5-6)

Om God se manier te leef maak ons werklik gelukkig. Ons moet dit doen sowel as om vir wysheid te bid
(Jakobus 1:5).

Die Tien Gebooie is aan ons bekend gemaak om te help om karakter in ons te bou sodat ons beter sal
kan wees en die ewigheid beter sal maak. Ons kan in hierdie lewe ons eie ewigheid beter maak as ons
Hom werklik vertrou.

Tog,  as  gevolg  van  verdraaiings  van  godsdiensleiers,  is  die  apostel  Paulus  geïnspireer  om  oor  die
“verborgenheid van wetteloosheid” te skryf (2 Tessalonisense 2:7). Volgens Jesus sal wetteloosheid in
hierdie eindtyd toeneem en die liefde van baie laat afkoel (Matteus 24:12). Ongelukkig sal dit help om te
lei tot die finale eindtyd “Verborgenheid Babilon die Grote” (Openbaring 17:5)—'n godsdienstige mag op
die stad van sewe heuwels (Openbaring 17:9 ,18 ). Vir meer daaroor en die Tien Gebooie, kyk na die
gratis aanlyn boekie: Die Tien Gebooie: Die Dekaloog, Christendom en die Dier .

God se beplan is 'n beter beplan
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Die laaste deel van God se beplan sal beter wees as die eerste deel van die beplan as:

8 Die einde van 'n ding is beter as sy begin; (Prediker 7:8)

Let egter op 'n kontras tussen diegene wat aan God twyfel en God se werklike mense:

13 Jou woorde was hard teen My , sê die Here: Tog sê jy: Wat het ons teen U gespreek? 14 U het
gesê: Dit is nutteloos om God te dien; Wat baat dit dat ons sy verordening onderhou en soos
treurendes voor die aangesig van die HERE van die leërskare gewandel het? 15 So nou noem ons
die hoogmoediges salig, want die wat goddeloosheid doen, word opgewek; Hulle versoek selfs
God en gaan vry.'“

16  Toe het die wat die Here vrees, met mekaar gespreek, en die Here het geluister en hulle
gehoor; So is daar 'n gedenkboek voor Hom geskrywe vir die wat die Here vrees en sy Naam
oordink.

17  “Hulle sal Myne wees,” sê die Here van die leërskare, “op die dag dat Ek hulle vir My juwele
maak. En Ek sal hulle spaar soos 'n man sy eie seun spaar wat hom dien.”  18  Dan sal jy weer
onderskei tussen die regverdige en die goddelose, tussen een wat God dien en een wat Hom nie
dien nie. (Maleagi 3:13-18)

Let op die volgende profesie:

6 Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; En die regering sal op Sy skouer wees.
En sy Naam sal genoem word Wonderbaar, Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 7

Aan die vermeerdering van sy heerskappy en vrede Daar sal geen einde wees nie  ,  Op die
troon  van  Dawid  en  oor  sy  koninkryk,  om dit  te  orden  en  dit  te  bevestig  met  oordeel  en
geregtigheid Van toe af en tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen.
(Jesaja 9:6-7)

So, God sal Sy regering en vrede vermeerder, en daar sal geen einde daaraan wees nie. Geen einde om
dinge beter te maak nie.

"Die apostels, soos Jesus gedoen het, het die evangelie verkondig - die GOEIE NUUS van 'n komende
BETER WERELD" (Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest House, 1978).

Die komende Koninkryk van God is ewig:

13 U koninkryk is 'n ewige koninkryk, en u heerskappy duur van geslag tot geslag. (Psalm 145:13)

3  Hoe groot is sy tekens en hoe magtig sy wonders! Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, en sy
heerskappy is van geslag tot geslag. (Daniël 4:3)

27  Dan sal die koninkryk en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die hele
hemel  gegee word aan die  volk,  die  heiliges  van die  Allerhoogste.  Sy  koninkryk  is  'n  ewige
koninkryk, en alle heerskappye sal Hom dien en gehoorsaam. (Daniël 7:27)
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Let op dat die heiliges 'n ewige koninkryk gegee gaan word. Dit stem ooreen met wat die apostel Petrus
geïnspireer is om te skryf:

10  Daarom, broers, wees nog meer ywerig om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as
julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie;  11  want so sal daar oorvloedig aan julle 'n
ingang verskaf word tot die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. (2
Petrus 1:10-11)

Beteken dit dat ons al die besonderhede ken?

Nee, maar Hy het ons die vermoë gegee om sommige van Sy beplanne te begryp en te sien:

10 Ek het die godgegewe taak gesien waarmee die mensekinders besig moet wees. 11 Hy het alles
mooi gemaak op sy tyd. Ook het Hy die ewigheid in hulle harte geplaas, behalwe dat niemand
die werk wat God van begin tot einde doen, kan uitvind nie. (Prediker 3:10-11)

12 Want nou sien ons in 'n spieël, dof, maar dan van aangesig tot aangesig. Nou weet ek ten dele,
maar dan sal ek weet net soos ek ook bekend is. (1 Korinthiërs 13:12)

9 Maar soos geskrywe is:

“Die oog het nie gesien en die oor nie gehoor nie, en die dinge wat God berei het vir die wat
Hom liefhet, het ook nie in die hart van ’n mens opgekom nie.” (1 Korinthiërs 2:9)

So, werk is iets wat God wil hê mense moet doen. God sal hê dat diegene wat Syne word, werke doen
om die ewigheid beter te maak. Ons kan dus 'n deel van die beplan ken, en die beplan is beter as wat
ons verstaan het.

Selfs in Ou-Testamentiese tye het sommige die ewigheid en die werklikheid van God se beplan gesien
(vgl. Hebreërs 11:13-16).

Om 'n idee te kry van hoeveel beter ewigheid in die Koninkryk van God vergelyk sal word met "hierdie
huidige bose eeu" (Galasiërs 1:4), let op die volgende:

3 En ek het 'n harde stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en
Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees. God self sal by hulle wees en hulle God wees. 4 En
God sal elke traan van hulle oë afvee; daar sal geen dood meer wees nie, geen droefheid of
geween nie. Daar sal geen pyn meer wees nie, want die vorige dinge het verbygegaan.”

5  Toe sê Hy wat op die troon sit: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het vir my gesê: Skryf, want
hierdie woorde is waar en betroubaar. (Openbaring 21:3-5)

7 … Ewige blydskap sal aan hulle behoort. (Jesaja 61:7)

18 Want ek meen dat die lyding van hierdie teenwoordige tyd nie waardig is om te vergelyk met
die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. (Romeine 8:18)
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Daar sal nie net 'n einde aan lyding wees nie, daar sal ware vreugde wees. En jy kan 'n aandeel hê wat
daardie vreugde verhoog.
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7. Slotopmerkings

Daar is beraam dat daar 'n totaal van 40 tot 110 miljard of so mense was wat geleef het (en die meeste
het gesterf).

Die mensdom se doel is nie om God ydellik te aanbid om plesier vir onsself en eer vir Hom te versamel
nie. Terwyl die ewigheid vir ons vol plesier sal wees en God meer eer waardig is as wat ons nou kan
verstaan, is ons doel om die ewigheid ook vir ander beter te maak.

Jesus het vir elkeen van ons 'n plek gemaak (vgl. Johannes 14:2) soos God ons individueel vorm (Psalm
33:15) om ons te vervolmaak (Psalm 138:8). Hy sal die werk voltooi wat Hy begin het in elkeen van ons
wat gewillig is (Filippense 1:6).

Die biljoene van ons is almal verskillend en het verskillende maniere om te gee. Ons uiteindelike rol is
om die ewigheid beter te maak - dit beteken dat ja, JY sal 'n unieke manier hê om te gee. Tensy jy
uiteindelik weier om God se Koninkryk te ondersteun, sal jy jou deel hê om die ewigheid beter te maak
vir ieder en elk van ten minste 40 biljoen ander en dan selfs meer (vgl. 1 Korintiërs 12:26; Job 14:15;
Galasiërs 6: 10)!

Die Bybel leer ons moet “andere beter ag as onsself” (Filippense 2:3). Dink dus daaraan dat byna almal
wat jy ooit teëgekom het eendag sal help om die ewigheid vir jou (en jou vir hulle) beter te maak. Almal
wat  jy  verkeerd  beoordeel  het,  teen  jou  bevooroordeeld  was,  verkeerde  gedagtes  gehad  het,  dalk
afgesny in die verkeer, mishandel is, sowel as diegene met wie jy vriendelik was, sal jy dalk eintlik moet
werk. Probeer dus om “vriendelik te wees teenoor mekaar, teerhartig, en mekaar te vergewe, soos God
julle ook in Christus vergewe het” (Efesiërs 4:32). “Soveel as wat van julle afhang, leef in vrede met
almal” (Romeine 12:18).

Aangesien die ewigheid vir 'n oneindige hoeveelheid tyd duur, dink daaraan dat jy eintlik 40 biljoen
(waarskynlik meer) mense baie beter sal kan ken as wat jy jouself nou ken!

Jy sal dalk eintlik moet werk vir sommige wat jy gevoel het God nooit kan gebruik nie (vgl. Matteus
21:28-32) – want “baie wat eerste is, sal laaste wees en die laastes eerste” (Mark. 10:31).

Neem verder in ag dat die Bybel leer dat alle mense—insluitend diegene vir wie jy dalk nie veel omgee
nie—die potensiaal het om gevul te word met al die volheid van God:

14  Daarom buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,  15  van wie die hele
familie in die hemel en op aarde genoem is,  16  dat Hy aan julle sou gee na die rykdom van sy
heerlikheid om met krag versterk te word. deur sy Gees in die innerlike mens, 17  sodat Christus
deur die geloof in julle harte kan woon; dat jy, gewortel en gegrond in die liefde, 18  in staat sal
wees om saam met al die heiliges te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is - 19

om die liefde van Christus te ken wat kennis te bowe gaan; sodat jy vervul kan word met al die
volheid van God . (Efesiërs 3:14-19).

Ons moet leer en meer leer (2 Petrus 3:18).
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Meer kennis is geprofeteer vir die tyd van die einde (Daniël 12:4) , insluitend die herstel van dinge wat
verlore was (Matteus 17:11).

Dit blyk dat die kennis van hoekom God alles gemaak het wat Hy gedoen het, iets is wat meer volledig
herstel moes word.

Hoe doen God dit?

9 “Wie sal hy kennis leer? En wie sal hy maak om die boodskap te verstaan? Dié wat pas van melk
gespeen is? Diegene wat net uit die borste getrek is? 10 Want gebod moet op gebod wees, gebod
op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ’n bietjie, daar ’n bietjie.” (Jesaja 28:9-10)

10 Maar God het hulle deur sy Gees aan ons geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ja,
die dieptes van God. (1 Korinthiërs 2:10)

Dus, deur na verskeie skrifture te kyk, kan ons leerstellings leer. En as ons deur God se Gees gelei word,
kan ons selfs meer verstaan.

En hoe moet individuele Christene reageer wanneer hulle voor nuwe teologiese kennis te staan kom?

Om tot God te bid vir begrip soos Job genoem het, is een stap om te neem:

24 Leer my, en ek sal my tong hou; Laat my verstaan waarin ek gefouteer het. (Job 6:24)

In die Nuwe Testament het die Bereane 'n edele voorbeeld gestel:

10  Toe het die broers dadelik vir Paulus en Silas in die nag na Berea weggestuur. Toe hulle daar
aankom, het hulle  in die sinagoge van die Jode ingegaan.  11  Hulle was regverdiger as dié in
Tessalonika,  deurdat  hulle  die  woord  met  alle  bereidwilligheid  ontvang  het  en  daagliks  die
Skrifte ondersoek het om uit te vind of hierdie dinge so was. (Handelinge 17:10-11)

Deel van die doel van hierdie boek was om skrifture te gee sodat almal wat gewillig is, kan sien dat dit so
is. Deel van my doel met die skryf daarvan was om God se waarheid te deel aan almal wat dalk oop ore
het.

God het wel 'n beplan vir  jou.  God het jou lief  en wil  hê jy moet ander liefhê. Jy  moet volgens Sy
liefdevolle lewenswyse lewe. Toenemende ware liefde: dit kan as die sin van die lewe beskou word.

Bid om aan God se kant te wees (vgl.  Josua 5:13-14).  "As God vir ons is, wie kan teen ons wees?"
Romeine 8:31).

Die Bybel leer dat die hele skepping, insluitend mense, “baie goed” gemaak is (Genesis 1:31) en dat Hy
die sewende dag gemaak en geseën het (Genesis 2:2-3).

Die Bybel leer dat hoewel God mense regop gemaak het, hulle baie verkeerde weë gesoek het ( Prediker
7:29 ) .
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Weereens, besef asseblief dat die Bybel leer:

8 Die einde van 'n ding is beter as sy begin; Die geduldige van gees is beter as die hoogmoediges
van gees. (Prediker 7:8)

Die begin was baie goed, en die einde sal nog beter wees.

God het die mensdom gemaak om Homself voort te beplant en deel van sy familie te wees (Maleagi
2:15).

Hy het ons gemaak om in Sy heerlikheid te deel (Romeine 8:17) en om die heelal te regeer (Hebreërs

2:5-17). Jesus het geleer dat “Dit is saliger om te gee as om te ontvang” (Handelinge 20:35).

God het die mensdom GEMAAK om liefde te gee (vgl. 1 Johannes 4:7-12) en sodat daar meer liefde in
die heelal sou wees (vgl. Matteus 22:37-39). Dit is die sin van die lewe.

Wat is die misterie van God se beplan? Hoekom het God enigiets geskep?

God  het  geskep  wat  Hy  gedoen het  sodat  die  ewigheid  beter  sou  wees  (vgl.  Hebreërs  6:9,  11:16;
Filippense 1:23).

Dit is hoekom Hy die heelal geskep het en daarom het Hy mans en vroue geskep. Hy het spesifiek die 
heelal geskep as 'n erfenis/erfenis vir Jesus en die hele mensdom.

Mense aan wie die ewige lewe gegun word, sal die ewigheid beter maak.

God se beplan sluit almal in wat gehoor sal gee aan Sy roeping in hierdie tyd (sien ook die gratis aanlyn
boekie Is God Calling You? ), en ander in die eeu wat kom (sien ook Universele AANBOD van Verlossing,
Apokatastasis:  Kan God die  verlorenes red in  'n  eeu wat kom? Honderde skrifture openbaar God se
beplan van verlossing ).

Christen of nie, hoekom het God jou gemaak?

Jou doel in hierdie lewe is om karakter te bou sodat jy jou potensiaal kan maksimeer en hoeveel beter jy
die ewigheid kan verbeter.

God het JOU gemaak sodat jy jou unieke talente (Matteus 25:14-23; Lukas 19:11-19) sal kan gebruik om
liefde te gee om sodoende die ewigheid beter te maak!

Daarom het God geskep wat Hy gedoen het. Daarom het God JOU gemaak.
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Voortgesette Kerk van God
Die  VSA-kantoor  van  die  Voortgesette  Kerk  van  God  is  geleë  by:  1036  1036  W.  Grandlaan,  Groverstrand,

Kalifornië, 93433 VSA. Ons het ondersteuners regoor die wêreld, en in alle bewoonde kontinente (alle vastelande,

behalwe Antarktika).

Voortgesette Kerk van God webwerf-inligting
CCOG.ORG Die hoofwebwerf vir die Voortgesette Kerk van God, met skakels na literatuur in 100 tale.
CCOG.ASIA Asiatiese-gefokusde webwerf, met verskeie Asiatiese tale.
CCOG.IN Indië-gefokusde webwerf, met 'n paar Indiese tale.
CCOG.EU Europese-gefokusde webwerf, met verskeie Europese tale.
CCOG.NZ Webwerf gerig op Nieu-Seeland.
CCOGAFRICA.ORG Webwerf gerig op Afrika.
CCOGCANADA.CA Webwerf gerig op Kanada.
CDLIDD.ES Dit is 'n heeltemal Spaanse taal webwerf.
CG7.ORG Dit is gerig op 7de dag Sabbat onderhouers.
PNIND.PH Filippyne-gefokusde webwerf, met 'n paar Tagalog.

Radio- en YouTube-videokanale
BIBLENEWSPROPHECY.NET Bybelnuus Profesie aanlyn radio.
Bible News Prophecy kanaal. Preke op YouTube, BitChute, Brighteon en Vimeo.
CCOGAfrica kanaal. YouTube- en BitChute-videoboodskappe uit Afrika.
CCOG Animations Geanimeerde boodskappe op YouTube BitChute.
ContinuingCOG & COGTube. Preke op YouTube en BitChute onderskeidelik.

Nuus- en geskiedeniswebwerwe 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Kerkgeskiedenis webwerf.

COGWRITER.COM Nuus, geskiedenis en profesie webwerf
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(Back cover)

Die Bybel openbaar baie geheimenisse

Die Bybel  vertel  van die verborgenheid wat geheim gehou is  sedert  die wêreld begin het (Romeine
16:25-27), maar dat dit in profetiese geskrifte geopenbaar word —” die woord van die waarheid” (2
Timoteus 2:15; Jakobus 1:18). 

Die Bybel  verwys na baie verborgenhede, soos die verborgenheid van die koninkryk van God (Merk
4:11), die verborgenheid van genade (Efesiërs 3:1-5), die verborgenheid van geloof (1 Timoteus 3:9), die
verborgenheid van die huweliksverhouding (Efesiërs 5:28-33), die verborgenheid van wetteloosheid (2
Tessalonisense 2:7), die verborgenheid van die opstanding (1 Korintiërs 15:51-54), die verborgenheid
van Christus (Efesiërs 3:4) die verborgenheid van die Vader (Kolossense 2:2), die verborgenheid van God
(Kolossense 2:2; Openbaring 10:7) en selfs Verborgenheid Babilon die Grote (Openbaring 17:5).

Die boek, Die misterie van God se beplan: Waarom het God enigiets geskep? Hoekom het God jou 

gemaak?, verduidelik deur die Skrif, baie raaisels en help om vrae te beantwoord soos:

Is die 'Beaific Visie' God se uiteindelike plan?

Het God mense regop gemaak?

Hoekom is daar lyding?

Het God 'n beplan vir JOU?

Het God 'n beplan vir diegene wat nie Christene is nie?

Wat het liefde met God se beplan te doen?

Is God se beplan dat almal wat op Hom sal reageer om op 'n unieke manier liefde te kan gee om 

die ewigheid vir hulle persoonlik en almal anders beter te maak?

Ja, jy kan weet hoekom God enigiets geskep het en hoekom God JOU gemaak het!
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