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SIELESORG SKOOL 

 
1.  Primêre Doel 
 
Die primêre doel God is ook die primêre doel van hierdie skool.   
Sy primêre doel vir ons as individue word in verskeie gedeeltes in die Bybel gevind.  
 Basies wil Hy ons transformeer en verander na die Beeld van Christus.  Hy wil 
goddelike afstammelinge hê wat Sy natuur en karakter uitbeeld:  afstammelinge wat 
dink soos Hy, praat soos Hy en hulself en ander sien soos Hy hulle sien. 
 
Met ander woorde:  HY WIL KINDERS Hê WAT SOOS HULLE PAPPA IS. 
 
2 Kor. 3:18 – “18En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die 
heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde 
beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” 
 
Rom. 8:29 – “29Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore 
verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die 
eersgeborene kan wees onder baie broeders;” 
 
Soos dit bereik word, is ons daartoe in staat om Hom (en ander) toenemend lief te 
hê met ‘n onvoorwaardelike liefde, ‘n agape liefde.  Dit is Sy Beeld, omdat “God 
Liefde is”. 
 
 
2.  Wedergeboorte 
 
Stap Een:  Jy moet weergebore word!  (Joh. 3:7) 
 
Die eerste stap in die proses om na die Beeld van Christus verander te word, is om 
weergebore te word. (Joh. 3:3-5), om “verander” te word, om uit Christus gebore te 
word.  God se Onverganklike Saad word deur die Heilige Gees in ons geplaas en 
ons word ‘n seun/dogter van God. 
1 Pet. 1:23 – “23...want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit 
onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.” 
 
 
3.  Wees Heilig 
 
Die oomblik wanneer ons weergebore word, is ons heilig t.o.v. die wet, omdat God 
ons sien in die lig van die werk aan die Kruis.  Terselfdertyd begin ons egter die 
proses van heiligmaking.  God wil hê dat ons almal heilig moet wees. 
 



 5

Stap Twee:  Jy moet geheilig word:  afgesonder, gereinig. 
 
Om heilig te wees, beteken om “afgeskei, eenkant geplaas” te word.  Ons is 
oombliklik heilig omdat ons oorgebring is vanuit die koninkryk van duisternis na 
Christus se Koninkryk. (Kol. 1:13)  Net so word ons eienaarskap oorgedra vanaf 
satan na God.  Ons is afgesonder en eenkant geplaas vir God, net soos Hy 
afgesonder is van die wêreld.  Ons is geheilig vir God.  Al hierdie woorde is bloot 
verskillende maniere om te sê, “Ons is heilig”. 
 
Natuurlik beteken heiligheid ook reinheid.  Dit is waar heiligmaking ter sprake kom.  
Geeneen van ons is “rein” wanneer ons weergebore word nie.  Die onverganklike 
Saad wat binne ons geplant is, die natuur van God, moet uitspruit en oorneem en 
ons in die proses louter.  Allerhande dinge kan die groei aanhelp of verhinder, maar 
die proses van loutering, word heiligmaking genoem. 
 
Petrus vermaan ons om te kies om soos God te wees: 
 

1 Pet. 1:15-16 – “15Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in 
jul hele lewenswandel heilig word, 

16omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig”. 
 
 
4.  Werk saam met die Heilige Gees 
 
Die basiese verantwoordelikheid van die Heilige Gees is om die heiligmakingsproses 
in ons elkeen se lewe aan te wakker.  Ons kan óf met die Heilige Gees saamwerk en 
so die proses aanhelp (wat natuurlik die beste benadering is), óf ons kan die Heilige 
Gees teëstaan en die proses verhinder of selfs stopsit.  Om die Heilige Gees teë te 
staan, is sinneloos.  Hy soek ‘n geskikte tempel vir (1 Kor. 3:16-17; 6:19; 2 Kor. 
6:16; Efes. 2:21) beide Homself en ons om in te woon, en ons is wys om dié dinge 
te laat gaan waarvan God nie hou nie en ons skade aandoen.  Hy het in elk geval 
baie, veel beter “dinge” vir ons. 
 
Verlossing is ‘n voortdurende besluit 
 
Net soos ons verlossing aanvanklik ‘n besluit gekos het, is die handhawing van ons 
verlossing ‘n voortdurende keuse.  Paulus sê ons moet doelbewus kies om met die 
Heilige Gees saam te werk en daarna streef om gereinig te word van “alle 
besoedeling van die vlees en die gees.”  Die doel hiervan is om steeds na groter 
“volmaaktheid” te strewe. 
 
2 Kor. 7:1 – “TERWYL ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van 
alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in 
die vrees van God volbring.” 
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Kan ons dit werklik doen?  Kan ons onsself werklik reinig van besoedeling van ons 
vlees en ons gees?  Indien wel, hoe?  
 
 
5.  Reiniging 
 
Daar is verskeie metodes en/of dissiplines wat lei tot heiligmaking:  die lees en/of 
oordenking van die Woord van God, die Bybel;  om in jou natuurlike taal of in die 
gees te bid;  om na die Heilige Gees te luister;  lofprysing, ens.  Elkeen van hierdie 
maniere vorm deel van die proses. 
 
Dit is die Heilige Gees wat die reiniging doen.  Maar ons moet ons 
samewerking gee. 
 
Wanneer die Heilige Gees aan ons areas van onreinheid in ons lewens uitwys, moet 
ons in gehoorsaamheid reageer,  die nodige vergifnis, vrystelling en belydenis doen 
en bid vir genesing en herstel. 
 
Met die hulp van die Heilige Gees kan ons vloeke breek, selfbevryding doen en so 
self tot geestelike oorlogvoering toetree;  of ons kan bedien word deur ander 
Christene, mense wat deur die Heilige Gees opgelei is om ons te help met areas wat 
ons nie ken nie, of waarvan ons nie eens weet nie. 
 
 
6.  Vasgevang 
 
Dit maak nie saak hoe goed ons die geestelike dissiplines najaag nie, elkeen van 
ons sal vroeër of later te staan kom voor mure of hindernisse van een of ander aard 
wat vir ons skynbaar onoorkomelik lyk. 
 
Met sommige van ons gebeur dit net na ons wedergeboorte.  Ons hindernisse staan 
reeds lewensgroot, en daar sit ons!  En ons weet nie hoe om los te kom nie.  Ons 
het hulp nodig en ons het dit nóú nodig! 
 
Trots, onafhanklikheid, rebellie:  die Heilige Gees weet hoe om met ons te 
werk, ongeag die situasie. 
 
Sommige van ons wil dit graag op ons eie doen, sonder die hulp van ander.  Daar is 
moontlik ‘n element van trots in hierdie benadering, want God het ons met opset in 
families geplaas en ons afhanklik van mekaar gemaak.  Trouens, Jakobus stel dit 
duidelik dat ons die ouderlinge in die gemeente moet roep en vir mekaar moet bid 
indien daar nood is.  Dit maak nie saak of ons dit graag self sou wou doen of nie.  Of 
ons nou daarvan hou of nie, ons het mekaar nodig. 
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Jak. 5:14-16 – “14Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die 
gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die 
Here met olie gesalf het. 

15En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs 
as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. 

16Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die 
vurige gebed van ’n regverdige het groot krag.” 
 
 
7.  Die behoefte aan formele sielesorg terapie 
 
Daar was nog altyd die “ouderlinge” in die kerk.  Mense wat in die Here gegroei en 
volwasse geword het, oor God se wysheid en vrede beskik en deur die Heilige Gees 
eerder as deur hul vleeslike natuur beheers word.  Dit is hulle tot wie ons ons 
spontaan wend vir hulp. 
 
Die formalisering van sielesorg terapie sal ons lei tot veiliger, meer effektiewe 
bediening, vinniger volwasse-wording en genesing van die heiliges. 
 
Al wat ons deur die opleiding in hierdie skool wil bereik, is om hierdie natuurlike 
gebeurtenisse te formaliseer;  om volwasse Christene meer effektief vir hul taak toe 
te rus as wat hulle andersins sou wees.  Die sielesorg skool bied bloot ‘n sisteem 
waardeur meer kerklede veilig en effektief gehelp (genees) kan word.  Hierdeur kan 
die hele kerk groei en volwasse word in die Here;  selfs dié persoon wat vasgevang 
is, óf die een wat graag onafhanklik wil wees. 
 
 
8.  Hoekom sommiges nie hulp soek nie 
 
Daar is ongelukkig misverstande wat werklik keer dat mense die nodige sielesorg 
terapie ontvang.  Ons wil jou help om hierdie misverstande uit die weg te ruim.  Moet 
asseblief nie toelaat dat enige van hierdie misverstande jou van verdere genesing en 
vryheid in God weerhou nie.  Die misverstande is: 
 
Dodelike misverstande 
 

• Ek word vervolmaak tydens my verlossing; 
• As ek gered is, het my verlede geen houvas meer op my nie; 
• As ek gered is, sal ek OUTOMATIES groei na die Beeld van Christus. 
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Hierdie is growwe mistastinge wat passiwiteit in die Christen se wandel veroorsaak.  
Dit veroorsaak dat ons maar saamleef met demoniese teistering en oppressie.  Dit 
veroorsaak skuldgevoelens en moedeloosheid en verhinder ons groei tot 
volwassenheid.  In uiterste gevalle kan hierdie misverstande veroorsaak dat ons ons 
Christenskap verwerp en ons rug op Christus draai.  Elkeen van hierdie 
misverstande is dodelik.  Kom ons beskou hulle van naderby. 
 
1.  Ek word vervolmaak tydens my verlossing 
 
Hierdie misverstand keer dat mense noodsaaklike hulp ontvang.  As ons dan 
veronderstel is om volmaak te wees, dan is ons mos nie veronderstel om hulp nodig 
te hê of daarvoor te vra nie?  Ons is nie veronderstel om enige probleme te hê nie.  
Ons is veronderstel om alles “onder beheer” te hê.  As gevolg hiervan raak ons 
totaal lamgelê wanneer ons probleme ondervind.  Waarheen gaan ons vir hulp?  
Hoe kan ons van die “oorwinningslewe” getuig as ons nie “oorwin” nie?  Dit is ‘n 
groot oorsaak van verwarring en moedeloosheid by Christene. 
 
Indien ek alreeds vervolmaak is, waarom tree ek dan op soos ek optree, en 
voel ek soos ek voel? 
 
Die begrip, “Ek word vervolmaak tydens my verlossing” spruit uit die 
wanvertolking van ‘n baie wonderlike Skrifgedeelte, nl. 2 Kor. 5:17.  Dit klink so: 
 
2 Kor. 5:17 – “17Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou 
dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” 
 
Hierdie Skrif word gewoonlik vertolk as:  “Die ou dinge het verbygegaan, dus het 
dit nie meer enige effek nie, ens.  Ek is nou ‘n nuwe skepsel, dus is daar geen 
probleme nie.  Daar is ook geen “oop deure” van die verlede waardeur die 
vyand my kan beetkry nie.” 
 
‘n Voorbeeld: 
 
Kom ons veronderstel jy het ‘n yslike probleem met verwerping, en jy word “gered”.  
Jy sal waarskynlik nog steeds ‘n groot probleem met verwerping hê.  Dit is eerder die 
uitsondering as die reël dat jy ten tyde van jou verlossing bevry sal word van 
verwerping en die effek daarvan op jou lewe.  Die probleem is só diepgewortel, het 
so baie binnewerking en só baie “wettige” grond, dat dit nie maklik uitgewis kan word 
nie.  God sal jou deur die meeste van die verskillende aspekte van verwerping laat 
werk voordat jy heeltemal vry sal wees.  Dit is nie dat God jou nie kan genees nie, 
maar Hy hou by Sy Woord.  Daar is gewoonlik “wetlike” transaksies wat moet 
plaasvind, soos om iemand te vergewe of om sonde te bely.  Jy het ‘n aandeel.  Jy 
sal bv. dalk sekere besluite moet neem wat vorige besluite wat deur jou of jou 
voorgeslagte geneem is, uitkanselleer. 
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Wat gebeur nou as jy vir jouself sê:  “Ek is ‘n nuwe skepsel, ek het geen reg om 
nog steeds verwerp te voel nie?”  Wat gebeur?  Wel, waarskynlik sal jy voortaan 
met ‘n klomp self-veroordeling, frustrasie en ‘n gevoel van mislukking moet 
saamleef. 
 
Geestelike realm 
 
Dit is waar dat ons nuwe skepsels is wanneer ons gees lewend word tydens 
wedergeboorte.  Die gees is dadelik vernuwe.  Dit beteken egter nie dat die 
liggaam en die verstand of siel vernuwe is nie.  Hulle is steeds in die proses van 
vernuwing, deur die heiligmakingsproses.  Indien dit nie waar was nie, sal ander 
skrifte nie sin maak nie.  Ons hoef maar net na ander om ons, of in die spieël te kyk 
om te sien dat dit wel waar is. 
 
Wanneer ons 2 Kor. 5:17 in konteks lees, sien ons dat Paulus van die geestelike 
realm praat.  Hy sê dat ons Christene nie langer na die vlees ken nie, maar na die 
Gees. 
 
Werkwoordtyd 
 
Verder, wanneer ons kyk na die Griekse werkwoorde in die gedeelte “dit het nuut 
geword”, vind ons die woord, ginomai, wat vertaal word as “het geword.” 
Ginomai is in die “perfektiewe” werkwoord tyd, wat te doen het met iets uit die 
verlede met voortgaande gevolge, nie reeds voltooide gevolge nie.  ‘n Omslagtige 
vertaling kan moontlik as volg klink:  “Alle dinge het nuut geword, en is nog 
steeds besig om nuut te word.”  Ons verlossing van die verlede was ‘n belewenis 
met ‘n voortdurende effek.  Ons weet nie van jou nie, maar ons is bly dat God se 
verlossing voortdurend in ons lewens werksaam is.  Ons sou nie graag in die verlede 
(of hede) vasgevang wou wees nie. 
 
Omliggende Skrifgedeeltes 
 
Ons hoef nie die hele Bybel te ondersoek vir ander skrifte wat die “vervolmakings-
begrip” ondersteun of teenstaan nie (alhoewel daar baie ander toepaslike skrifte is).  
Ons kan maar net twee hoofstukke vorentoe en twee hoofstukke terugblaai.  Ons 
kan in dieselfde boek met dieselfde skrywer bly, en hom toelaat om ons meer insig 
omtrent sy skrywe te gee. 
 
In die tweede brief aan die Korinthiërs, lees ons in konteks: 
 
2 Kor. 3:18 – “...word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van 
heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” 
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Dit sou nie nodig wees om verander te word na die Beeld van Christus, van 
heerlikheid tot heerlikheid, indien ons alreeds vervolmaking bereik het nie.  Daar is ‘n 
sterk implikasie van tydsverloop, progressie, of ‘n reeks gebeure wat ons deur 
die veranderingsproses lei, m.a.w., die heiligmakingsproses. 
 
Wanneer ons die volgende twee hoofstukke bestudeer, merk ons: 
 
2 Kor. 7:1 – “...laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, 
en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.” 
 
Weereens dui hierdie Skrif op ‘n tydsverloop vir reiniging en vervolmaking in 
heiligheid.  Verder plaas dit die verantwoordelikheid vir heiligmaking vierkantig op 
ons eie skouers om dit te doen en betrokke te wees in die reiniging. 
 
Ons verstaan dit dan só:  dit is ons verantwoordelikheid om onsself aan die 
Heilige Gees beskikbaar te stel en Sy leiding te gehoorsaam, sodat Hy die 
eintlike reinigingswerk kan doen. 
 
Nie een van die twee skrifte laat enige ruimte daarvoor dat ons tydens verlossing 
“volmaak” word nie.  By albei is sprake van ‘n tydsverloop, ‘n proses, ‘n reeks van 
voortdurende gevolge. 
 
Daar is verskeie ander skrifte wat dieselfde beginsel verwoord en waardeur daar ‘n 
voortdurende proses en aksie impliseer word.  Van hulle is: 
 
Rom. 12:2 – “...word verander deur die vernuwing van julle gemoed...” 
 
2 Tim. 2:21 – “21As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ’n voorwerp tot 
eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.” 
 
Jak. 1:27 – “27Reine en onbesmette godsdiens voor God.... is dit: om wese en 
weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die 
wêreld.” 
 
1 Joh. 3:3 – “3En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein 
is.” 
 
En as ons dan reeds rein was, sou al hierdie skrifte oor wat ons moet doen om te 
groei en skoon en heilig te wees, onnodig wees.  Ons moet ons dus nie laat mislei 
deur die mistasting dat ons reeds rein is nie.  Indien jy hierdie leuen glo, wil ons jou 
aanmoedig om daarvan af te sien. 
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2.  Wanneer ek eers gered is, het my verlede geen houvas meer op my nie. 
 
Die goeie nuus is dat ons verlede waarlik vergewe is.  Christus het vir ons sondes 
aan die Kruis betaal.  Die slegte nuus is egter dat die verlede ons wel nog beinvloed. 
 
Ons liggaam en verstand of siel is nog “in die proses”.  Die sondige gewoontes van 
die verlede en die ingewortelde swakhede van die vlees moet reggestel word.  Die 
oortuigings van die verstand, die voortgesette werking van die vloeke vanaf die 
voorgeslagte, die wonde aan ons siel en gees, en die invloed van demoniese 
geeste, moet nog aandag geniet.  Ons raak nie van al die demoniese oppressie 
ontslae net omdat ons verlos is nie. 
 
Soms word ons wonderbaarlik vrygemaak in sekere areas, bv. verslawing aan 
alkohol, wellus of sigarette.  Soms gryp God op ‘n soewereine manier in om ons vry 
te maak.  Oor die algemeen beleef ons nie hierdie wonderlike vryheid in elke area 
van ons lewens nie.  Daar is altyd ruimte vir groter vryheid en genesing. 
 
God wil hê dat ons na Hom toe kom, Hom aangryp en Sy genesing vir al die ander 
areas in ons lewens ontvang.  Dit is bloot verstandig om terug te gaan na die 
verlede, al die insidente voor God te bring en die nodige te doen om daarmee af te 
reken.  Dan kan ons die toekoms tegemoet gaan sonder dat die verlede ons 
kniehalter en voortdurende by ons spook. 
 
3.  As ek gered is, groei ek outomaties na die Beeld van Christus 
 
Dit is die derde mistasting.  Sou dit nie wonderlik wees as dit waar was nie?  Klein 
hondjies word tog groot en klein katjies word groot en net so behoort ons ook mos 
outomaties na die Beeld van Christus te groei, nie waar nie?  Ongelukkig nie! 
 
Ons moet ‘n daadwerklike standpunt inneem.  Deur die hele Bybel word daarop 
gewys dat ons moet standpunt inneem in ons Christelike lewenswandel.  Dit is ‘n 
algemene begrip.  Ons kan nie daarvan wegkom nie.  Veral in die sendbriewe 
vermaan Paulus ons om aktief die “ou mens te kruisig” en ons “met ‘n nuwe te 
beklee”, ens. Dit beteken aksie.   Raak betrokke by oorlogvoering, oorkom die bose 
met die goeie, weerstaan satan, bely, draai weg van, ens. 
 
In elkeen van hierdie opdragte word ons aangesê om iets te doen.  Ons moet 
onsself aktief met die waarheid besig hou, sodat ons onder leiding van die Heilige 
Gees geestelik kan groei en volwasse word in die dinge van die Here. 
 
Weet jy wat sal gebeur as ons net stilstaan en passief word?  Ons sal agteruit 
beweeg.  Wanneer ons die vlees sy eie gang laat gaan, sonder om daarteen te 
veg, sal dit ons teruglei na die sonde.  Wanneer ons nie weet hoe om teen 
demoniese magte staande te bly nie, sal hulle ons agteruit dwing.  Demone moedig 
die vlees aan.   



 12

Daarom moet ons aan die werk spring, aktief deelneem aan die reinigingsproses en 
die vyand teenstaan.  Andersins sal ons beslis nie outomaties groei nie, maar eerder 
teruggly in onvolwassenheid. 
 
Wanneer ons besef dat ons kragtige, geestelike wapens het wat ons in oorwinning 
kan lei, verander ons hele begrip van wat dit beteken om in God se weermag te 
wees. 
 
Afgesien van dié op die vorige twee bladsye, is daar nog twee Skrifte wat ons graag 
wil hê deel van jou wapen-arsenaal moet wees.  Dit handel oor die noodsaaklikheid 
daarvan dat ons ‘n keuse sal maak en aktief sal meewerk om God se genesing en 
vryheid te kan ontvang. 
 
Rom. 8:13 – “13...want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur 
die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.” 
 
Kol. 3:1-2 – “AS julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo 
waar Christus is en aan die regterhand van God sit. 

2Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.” 
 
Ten slotte, dit is moeilik om ‘n oorwinnaar te wees as ons passief is.  Laat hierdie 
skrifte jou bemoedig. 
 
Dit het tyd geword dat ons afsien van alle mistastings omtrent ons behoeftes aan 
verdere genesing na ons verlossing.  Dit het tyd geword om ontslae te raak van alle 
ander misverstande omtrent God en Sy Koninkryk.  Dit is nóú die tyd om alles wat 
Hy vir ons opsygesit het, te ontvang;  hetsy regstreeks uit die hand van die Heilige 
Gees of miskien indirek by wyse van God se menslike instrumente. 
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GRONDBEGINSELS 
GOD SE WET EN DIE  

CHRISTELIKE LEWENSWANDEL 
 

 
Ps. 119:165 – “Dié wat U wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen 
struikelblok nie”. 
 
Sê jy ook:  “Ons is Nuwe Testamentiese Christene.  Ons hoef ons nie oor die 
wet te bekommer nie.  Paulus skryf tog in Romeine:  ‘Want die sonde sal oor 
julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.’” 
– (Rom. 6:14) 
 
As jy só praat, nooi ons jou om saam met ons deur hierdie lesing te werk.  Ons sal 
jou help om weer die waarde van God se Wet te besef en in harmonie daarmee 
saam te leef.  Wat wil ons met hierdie hoofstuk bereik? 
 

• God se Wet geld vir almal, Christene sowel as nie-Christene. 
 

• Daar is gevolge, soms selfs ernstige gevolge – vir diegene wat God se wette 
verbreek of skend – selfs vir Christene. 

 
• Dit is wys om in lyn met God se wette te leef i.p.daarvan om daarteen te veg.  

Dit is so goed iemand probeer stroom op i.p.v. stroom af swem.  God sê, 
“Vloei sáám met die stroom.” 

 
• God het vir ons ‘n weg gebaan om vry te kom van die foute, mislukkings en 

sonde van die verlede.  Ons is nie noodwendig vasgevang nie, maar sodra 
ons vry is, moet ons op die pad van gehoorsaamheid stap. 

 
Terloops, dit is waar dat ons nou onder God se genade leef, maar dit is nie waar dat 
ons die Wet kan ignoreer nie.  Dit is die afleiding wat mense maak wanneer hulle 
bogenoemde skrif uit konteks neem. 
 
1.  Dinge wat ons moet weet 
 
Laat ons begin met ‘n definisie van die tipe wette waarvan ons hier praat. 
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1.1  Tipes wette 
 
Natuurlike wette 
 
Daar is natuurlike, fisiese wette wat God ingestel het op die eerste dag van die 
skepping (Gen. 1:3-5).  Lig is vrygestel en daarmee het al die wette van fisika, 
chemie, metallurgie, meteorologie, ens., in werking getree.  Aan die einde van die 
tweede dag is materie uit rou energie geskep;  die land en lug was in plek. 
 
Op die derde dag het God begin om lewende skepsele te maak.  God het toe die 
biologiese en fisiologiese wette, soos die biochemiese wette, voortplantingswette, 
ens., daargestel.  Die heel belangrikste wet, die een wat Hy wou hê ons werklik 
moes verstaan, is minstens twee keer herhaal vir elke groep lewende wesens.  Dit is 
naamlik dat elkeen sal voortbring na sy eie soort (Gen. 1:11-25).  Hier is die 
universele wet van saai en maai in werking gestel.  God het toe Sy skepping 
gekroon deur die mens na Sy eie beeld te skep.  Hy het die mens nie net die vermoë 
gegee om sy eie fisiologiese natuur te reproduseer nie;  maar ook aan hom God se 
geestelike vermoë en karakter geskenk. 
 
Ons sal weer oor sommige van die wette gesels, want God gebruik dikwels die 
natuurlike dinge om ons van die geestelike dinge en van Homself te leer. 
 
Die eerste wet wat gehoorsaamheid vereis 
 
God gee aan Adam die volgende gebod: 
 

Gen. 2:17 – “17...maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan 
mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” 
 
God het ‘n gebod gegee waarvan die gevolg duidelik uitgespel is indien hierdie 
gebod nie nagekom sou word nie.  Adam en Eva was nogtans ongehoorsaam:  die 
gevolg was die dood.  Eerstens die geestelike dood toe hulle van die 
teenwoordigheid van God geskei is, en toe die fisiese dood. 
 
God het ‘n Wet gegee.  ‘n Gebod – hulle het oortree en moes die gevolge dra.  Tot 
vandag toe dra ons as hulle kinders die gevolge.  Ons weet nou van goed en kwaad.  
Hoe anders kon dinge nie gewees het nie. 
 
Wet van Moses 
 
Jare later het God Moses beveel om Sy gebooie neer te skryf in die eerste vyf boeke 
van die Bybel (die Torah of Pentateug).  Die Wet handel oor verskillende aspekte 
van Sy verbond met Israel, nl. moreel, seremonieël en eties. 
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Maar die Wet het nie by Moses ontstaan nie.  In die Bybel is daar baie voorbeelde 
van mense lank voor Moses se tyd wat geweet het hoe om met God in ‘n verhouding 
te leef en gehoorsaam te wees.  ‘n Voorbeeld hiervan is Kain en Abel wat albei 
offers aan God gebring het (Gen. 4:3-5).  Henog (Gen. 5:22,24) en Noag, Gen. 
5:29- 9:29) het albei vir God geken en in ‘n verhouding met Hom geleef.  
Abraham het ‘n tiende aan Melgisédek gegee (Gen. 14:17-20) en was bekend vir die 
altare wat hy tot eer van God gebou het (Gen. 12:8, 13:4, 18, 22:9).  Duidelik wys dit 
vir ons dat God se Wet bestaan het lank reeds voordat Hy deur Moses die formele 
verbond met Israel gesluit het. 
 
Groot dele van die Wet is op die hele mensdom van toepassing. ‘n Bewys daarvan 
vind ons waar die profete uitsprake maak oor verskillende volke (Jes. 13:1;  19:1; 
23:1; Neh. 1:1) wat God se wet oortree het.  Hulle moes die gevolge van hulle 
ongehoorsaamheid dra. 
 
As daar in die Bybel na “die Wet” verwys word, is dit gewoonlik die Wet van Moses, 
maar soms word die Psalms en Profete ingesluit. 
 
God se Wet 
 
‘n Mens sou kon sê dat alle wette God verteenwoordig.  Aangesien God nie kan lieg 
nie, omdat alles wat Hy sê, so geskied, kan ons sê dat “die Wet” na God heenwys.  
In Romeine word dit uitdruklik: gestel: 
 
Rom. 1:20 – “20Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in 
sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, 
sodat hulle geen verontskuldiging het nie;” 
 
Ons reken dat God se natuur, karakter, hart, planne en begeertes in Sy Wet gesien 
kan word.  Dit is hoekom die Psalmdigter sy liefde vir die Wet so kragtig kon 
verklaar. 
 
Wanneer ons die seremoniële en kulturele aspekte van die Wet uithaal, bly die 
natuurlike, morele en verhoudings aspekte oor, wat ‘n beeld is van God en Sy 
handelinge met die mens. 
 
God se Wet vir die Nuwe Testamentiese Christen 
 
In die Nuwe Testament maak Jesus dit duidelik dat ons nog steeds onder die morele 
Wet van God is.  Nie net herhaal Hy die tien gebooie nie, maar Hy brei daarop uit.  
Sonde sluit nie net die daad in nie, maar ook die gedagtes of beplanning daarvan.  
Bv., in God se oë is woede teenoor ‘n broer gelyk aan moord (Mat. 5:21-22) en die 
begeerte na ‘n vrou gelyk aan egbreuk (Mat. 5:27-28). 
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Daar is een groot verskil tussen ons vandag, en die Israeliete wat onder die Wet van 
Moses geleef het.  Ons is vrygespreek van die seremonie, kultuur en aksies wat 
nodig was om jouself te regverdig.  God gebruik hierdie aksies in die natuurlike 
realm om ons geestelike beginsels te leer.  Paulus maak dit bv. duidelik in Galasiërs 
dat ons nie fisies besny moet wees om in verbond met God te staan nie. 
 
Gal. 5:6 – “6Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die 
onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk....” 
 
In Kolossense wys hy daarop dat ons nie spesifieke eetgewoontes hoef te volg om 
regverdigheid of redding voor God te verkry nie.  Hierdie uiterlike dinge is maar net 
‘n “skadu van die dinge wat moet kom”.  (Kol. 2:16-23). 
 
Die Nuwe Testament maak dit duidelik dat die Wet wat ons nou gehoorsaam, God 
se morele gebooie en Sy voorwaardelike beloftes insluit.  Om Sy beloftes van 
redding, vergifnis, gesondmaking en vryheid van demoniese aanvalle toe te eien, 
is daar voorwaardes wat ons moet nakom.  Ons doen dit deur geloof, deur die 
voorsiening wat Jesus aan ons beskikbaar gestel het. 
 
Misbruik van die Wet 
 
Aan die begin het ons ‘n voorbeeld gebruik van ‘n persoon wat glo dat die Wet nie 
van toepassing is nie, omdat “jy nie onder die Wet [is] nie, maar onder die 
genade”.  (Rom. 6:14).  So ‘n persoon is besig om die Wet te misbruik en faal in sy 
poging om tot volwassenheid in Christus te groei.  So ‘n persoon kan tot een van die 
volgende uiterstes gaan: 
 

• Die “Liberalis” voel totaal vry van enige beperking.  Hy kan enigiets doen 
wanneer hy lus voel.  Daar is geen gevolge nie, want hy is onder “genade”.  
Christus het sy vryheid gekoop.  Hy sal vind dat gedagtes en dade van die 
vlees sy verstand en liggaamskrag geheel en al in beslag neem.  Hy weet nie 
wat die lewe in Christus werklik beteken nie.  Hy ken nie regtig Christus as 
Heer nie.  Hy is op ‘n dwaalspoor. 

 
• Die persoon wat in “Goedkoop Genade” glo, is baie dieselfde.  Hy weet dat 

hy voortdurend sonde doen, dat sy besluite deur die vlees beheer word en dat 
hy nie groei in  volwassenheid nie.  Hy het altyd ‘n ander verskoning hoekom 
hy nie beheer neem oor sy lewe en ‘n ernstige volgeling van Jesus is nie.  Sy 
troefkaart is dat God altyd getrou en regverdig is en ons sal vergewe as ons 
ons sondes bely.  M.a.w., elke keer as hy sondig, vra hy net om vergifnis.  Is 
dit werklik só eenvoudig? 

 
• Die mees waarskynlike uiterste waarop ‘n persoon kan besluit, is om 

“Onverskillig” te staan.  Hy verstaan nie die Wet nie.  Hy ken nie die doel 
van die Wet nie en voel dat die Wet daargestel is om God ‘n rede te gee om 
ontevrede met die Israeliete te wees.  Hy is bly dat Jesus gekom het en aan 
die Kruis gesterf het sodat hy nie deur die Wet gepla hoef te word nie.  Hy is 
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bly dat hy onder die Nuwe Testament lewe waar hy maar net vir “almal lief” 
moet wees. 

 
1.2  God se Wet “Is” 
 
In Pat Robertson se boek “The Secret Kingdom” het hy ‘n hele aantal wette in die 
Koninkryk van God uiteengesit, nl.:   
die wet van wederkerigheid,  
die wet van gebruik,  
die wet van volharding,  
die wet van verantwoordelikheid,  
die wet van grootheid,  
die wet van eenheid,  
die wet van getrouheid,  
die wet van verandering,  
die wet van wonderwerke, ens.  
Hy bewys dat die wette in die onsigbare Koninkryk van God net so getrou werk soos 
die natuurwette wat wetenskaplikes ontdek het, wette wat God in die skepping 
ingebou het.  Die wette is altyd geldig, hulle is deurentyd aan die werk, net soos die 
swaartekrag wet.  As jy enige tyd gedurende die dag of nag van ‘n gebou afspring, 
sal die aarde jou grondwaarts trek.  Om die waarheid te sê, die aarde is altyd besig 
om ons af te trek.  Gewoonlik staan of lê ons op iets wat keer dat ons verder van die 
aarde af beweeg, maar die wet van gravitasie is altyd in werking. 
 
Die wette van die onsigbare Koninkryk is dieselfde.  Hulle is ook altyd van 
toepassing.  God se Wet “is”. 
 
Die Wet van God geld altyd, of die persoon gered is, of nie.  “....want Hy laat Sy 
son opgaan oor slegtes en goeies en Hy laat reën op regverdiges en 
onregverdiges.”  (Mat. 5:45).  Sy Wet geld dag en nag, somer en winter. 
 
Ons kan nie God se Wet “verbreek” nie.  Al wat ons kan doen, is om dit te 
verontagsaam en te ignoreer.  Die Wet bly onveranderd.  Dit is ons wat gebroke is.  
(Mat. 21:44). 
 
Die gevolge van die misbruik van enige deel van Sy Wet is in die Heelal ingebou.  
Die Wet bevat sy eie gevolg, net soos ‘n saad weet hoe om te groei na die beeld van 
sy soort.  God is nie besig om “knoppies te druk” sodat die gevolge van ‘n daad in 
werking sal tree nie.  Dit gebeur eenvoudig vanself.  God hoef geen aandag daaraan 
te gee nie.  Dit is reeds daar. 
 
Wanneer ons kwaad word vir iemand en dan met hom/haar in sonde handel, word 
die gevolge daarvan in werking gestel.  Daar sál ‘n gevolg wees, vroeër of later. 
 
‘n Laaste gedagte:  God het nie ‘n vergadering van die hemelse heersers bymekaar 
geroep en dele van die Wet herroep nie, nog minder het Hy dele bygevoeg.  Sy Wet 
/ Woord staan vas (Mat. 24:35; Paralelle gedeeltes in Mark. 13:31;  Luk. 21:33).   
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Al leef ons in die Nuwe Testamentiese tyd, kan ons nie die Wet ignoreer nie.  Die Ou 
Testament wys vir ons die Wet;  die Nuwe Testament verduidelik dit en wysig 
gedeeltes daarvan vir ons as Christene.  Ons bly onderhewig aan die Wet en Hy 
verwag van ons om dit te gehoorsaam.  Om ‘n Christen te wees, verwyder ons nie 
outomaties van die gevolge van God se Wet nie, want Sy Wet “is”. 
 
 
2.  Hoe het Jesus teenoor die Wet gestaan? 
 
Wat was Jesus se gesindheid teenoor die Wet?  Wat het Hy daarvan gedink:  Was 
Hy onderhewig aan die Wet of nie? 
 

Jesus sê in Mat. 5:17,18 – “17MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die 
profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. 

18Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie 
een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.” 
 
Dan ook in Luk. 24:44 – “44En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle 
gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet 
van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.” 
 
Die Wet wys heen na Jesus.  Hy het gekom om dit te vervul.  Hy maak dit duidelik 
dat die eindtyd nie sal kom voordat alles in die Wet vervul is nie. 
 
Luk. 15:17 – “17Maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan as dat 
een tittel van die wet sou val.” 
 
Jesus se hartsbedoeling was nie om die Wet te verbreek, daarbó uit te styg, dit te 
ignoreer of daarvan vrygestel te word nie, maar om dit te vervul.  Die lewe wat Hy 
gelei het, het gewys dat Hy die Wet nakom.  Hy het geen sonde gedoen nie en was 
in elke opsig aan God die Vader gehoorsaam. 
 
Hy was die vlekkelose Lam wat al die vereistes van die Wet nagekom het.  Hy was 
die volkome offer.  Hy was bereid om te sterf om die profesie te vervul. 
 

Mat. 26:53-54 – “53Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer 
as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie? 

54Hoe sou die Skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur?” 
 
Hy het die Wet geëer- en respekteer.  Dit was Sy absolute standaard.  Sy eerste 
koms was deel van die vervulling van die Wet.  Net so sal Sy wederkoms ook deel 
van die vervulling van die Wet wees. 
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3.  Hoe verwag God moet ons teenoor die Wet optree? 
 
God verwag dat ons die Wet sal gehoorsaam en vervul.  Dit blyk duidelik uit die 
bekende Bergprediking, die saligsprekinge en al die opdragte wat Jesus aan ons 
gegee het. 
 
3.1  Direkte Opdragte 
 
Jesus sê in Mat. 5:19 – “19Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie 
breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die 
hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk 
van die hemele.” 
 
Jesus gee ons ‘n duidelike opdrag om nie die gebooie te verbreek of ander te leer 
om dit te doen nie.  Ons moet gehoorsaam wees en doen wat God verlang, sodat 
ons in lyn is met die plan wat Hy vir ons lewens het. 
 
In die verhaal van die vrou wat in egbreuk betrap is, lees ons: 
 

Joh. 8:10-11 – “10En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, 
sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou 
veroordeel nie? 

11En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook 
nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.” 
 
Jesus vergewe haar haar sonde en dan maak Hy dit duidelik dat sy nie daarmee 
moet voorgaan nie.  “Gaan heen en sondig nie meer nie”, was Sy opdrag. 
 
Dan kry ons die geval van die man wat al 38 jaar by die waterpoel gelê het.  Jesus 
sê vir hom: 
 
Joh. 5:14 – “14... Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat daar 
nie iets ergers met jou gebeur nie.” 
 
Om terug te gaan en te volhard met sonde, kan groter gevolge meebring.  Jesus 
waarsku teen die gevolge van die Wet van Saai en Maai en Vermenigvuldiging.  
Hy wil hê dat ons die “lewe in oorvloed” moet smaak en nie vir ewig ly onder die 
oordeel wat volg op die verbreking van God se Wet nie. 
 



 21

3.2  Die “goeie nuus” van die Wet in Romeine 
 
In Galasiërs en Romeine skryf Paulus meer oor die Wet as op enige ander plek.  
Dit is ‘n moeilike taak.  Aan die een kant wil Hy Christene, veral Joodse Christene 
help om vry te kom van die nakoming van nuttelose wette soos die besnydenis, 
onderhouding van sekere dae en seisoene, ens.  Aan die ander kant wil Hy nie hê 
hulle moet leef in ‘n valse vryheid van “Goedkoop Genade” met ‘n vrypas om 
doelbewus te sondig nie. 
 
Daar is altyd spanning tussen Genade en die Wet (Wetlike dade) en tussen 
Vryheid en Bandeloosheid (om doelbewus te sondig). 
 
Elke keer wat Paulus klaarmaak met ‘n verduideliking oor genade, sê hy onmiddellik:  
“...maar moenie sondig nie...” 
 
Nie net gee Paulus opdrag dat ons die Wet moet nakom nie; die Bybel maak dit ook 
duidelik dat Paulus self die Wet nagestreef het. 
 

Hand. 24:14-16 – “14Maar dit erken ek voor u dat ek volgens die Weg wat hulle 
sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in 
die profete geskrywe is, 

15en ’n hoop op God het, ’n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar ’n opstanding 
sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. 

16Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense ’n rein gewete te hê.” 
 
Skrifte oor die Wet 
 
Ons wil sekere Skrifte hier invoeg wat (meestal) uit die Boek van Romeine kom.  
Hierdie verse wys ‘n progressiewe gedagtegang vanaf die doel van die Wet tot om 
deur die Gees gelei te word ten einde die Wet te kan vervul, en tog nie in slawerny 
aan die Wet te leef nie.  (Onthou asseblief dat Paulus die Boek Romeine as ‘n brief 
“geskryf” het (asook sy ander sendbriewe), deur dit aan ‘n skriba te dikteer soos die 
Heilige Gees aan hom die inspirasie daartoe gegee het.  Hy het nie ‘n teologiese 
verhandeling geskryf wat logies aangebied en georganiseer was nie.  Ons het 
hierdie aanbieding herrangskik om die logiese progressie aan te dui). 
 
Rom.  3:20 – “20...aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom 
geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.” 
 
Rom. 7:6 – “6Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, 
aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees 
en nie in die oudheid van die letter nie.” 
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Rom. 6:1-2, 15 – “WAT sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade 
meer kan word? 

2Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? 
15Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder 
die genade? Nee, stellig nie!” 
 
Gal. 2:21 – “21Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid 
deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.” 
 
Rom. 2:13 – “13...omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar 
die daders van die wet geregverdig sal word”. 
Rom. 3:31 – “31Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! 
Inteendeel, ons bevestig die wet.” 
 
Rom. 8:4 – “4...sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die 
vlees wandel nie, maar na die Gees.” 
 
Gal. 5:18 – “18Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet 
nie.” 
 
Ons is nie “onder die Wet” nie, dit is onder ‘n juk van onderdrukking nie, maar ons 
is hier om die “Wet te eerbiedig”.  Ons moet die “regverdige, billike vereistes 
van die Wet” nakom, nie uit eie krag of deur eie wilskrag nie, maar deur ‘n lewe te 
leef “volgens die Gees” en deur God se genade. 
 
3.3  Hoe om die Wet te vervul 
 
As daar van ons verwag word om die Wet te gehoorsaam soos wat Jesus dit gedoen 
het, is die vraag:  hoe doen ons dit? 
 
Deur liefde: 
 

Mat. 22:37-40 – “37En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met 
jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 

38Dit is die eerste en groot gebod. 
39En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 
40Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” 

 
M.a.w., as ons doen soos wat Hy ons beveel het, sal ons al die morele en wetlike 
gebooie wat in die Pentateug en Profete gevind word, kan vervul. 
 
Om bevryding en gesondmaking te ervaar, is deel van die uitleef van die Skrif. 
 
Rom. 13:10 – “10Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde 
die vervulling van die wet.” 
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Ander Skrifte wat ons lei om ons naaste lief te hê, word gevind in Gal. 5:14 en Jak. 
2:8.  Indien ons ons liefde op dié manier uitleef, kom ons meer en meer in lyn met 
God se karakter en natuur, d.w.s. ons word soos Christus. 
 
Natuurlik is dit vir die meeste van ons so dat ons onsself, en gevolglik ander, eers 
kan liefhê nadat ons genesing ervaar het.  Omdat ons self seer het, kan ons nie 
regtig glo dat God vir ons lief is nie.  As gevolg hiervan vind ons dit moeilik om God 
lief te hê en Sy gebooie te gehoorsaam.  Ons moet eers genesing ervaar en God se 
liefde in ons eie lewens kan sien voordat ons fokus van die “self” na “ander” sal 
verander. 
 
Doen dit deur die Vrug van die Gees 
 

Gal. 5:22-23 – “22Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
selfbeheersing. 

23Teen sulke dinge is die wet nie.” 
 
Paulus sê daar is nege dinge wat ons kan doen wat nie teen die Wet is nie.  Geen 
plek in enige land ter wêreld, nog minder in God se Koninkryk, het ‘n wet wat jou 
verbied om dié dinge te doen nie.  As ons liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 
selfbeheersing, geloof, ens., uitleef, verbreek ons geen wet nie.  Maar dit is slegs 
moontlik deur genade en leiding van die Heilige Gees. 
 
Doen dit deur in Christus te wees 
 
Rom. 10:4 – “4Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat 
glo.” 
 
Jer. 31:33 – “33Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal 
sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; 
en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees.” 
 
As ons weergebore word, en as ons die werking van die Heilige Gees toelaat om Sy 
werk voort te sit in ons lewens, sal God se Wet in ons hart en verstand wees.  Ons 
sal wil doen wat God vra – dit sal vir ons “natuurlik” wees. 
 
3.4  Gevolge as ons God se Wet verbreek 
 
Indien ons (en ons voorouers) nie God se Wet verbreek het nie, sou ons heel 
waarskynlik nie probleme gehad het nie.  Is dit nie ‘n wonderlike gedagte nie?  Dit 
sou nie nodig gewees het dat ander vir ons moes bid nie.  Maar die realiteit waarom 
ons bediening nodig het (of dit nou formele sielsberading is al dan nie), is dat sowel 
ons as ons voorgangers, God se Wet verbreek het en nog steeds daagliks 
verontagsaam. 
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As ons natuurlik die stadium bereik wanneer ons nie meer God se Wet oortree nie, 
sal dit natuurlik wees omdat ons afgereken het met die sondes en vloeke van die 
voorvaders.  Ons sal ook van alle goddelose denkpatrone en gesindhede ontslae 
wees en sal nou lewe met ons harte en verstande heeltemal in lyn met God se 
karakter, Sy natuur en Woord.  Ons harte sal volkome genees wees.  Alle interne 
demoniese oppressie sal weg wees. 
 
Daar sal natuurlik steeds eksterne pogings wees om ons te verlei, maar oor die 
algemeen sal demone bang wees om binne ons outoriteits realm te kom a.g.v. vrees 
vir wat met hulle sal gebeur!  Ons sal dan baie min, indien enige, sielsterapie nodig 
hê! 
 
Ongelukkig klink dit na “Missie Onmoontlik!”  Sonde het die wêreldstelsel só 
deurtrek, dat die gedagte aan “’n sondevrye wêreld hierdie kant van die Hemel en 
die Wederkoms van Jesus”, totaal onwaarskynlik klink.  Daarom is dit belangrik om 
die Wet en hoe dit met sielesorg verband hou, te verstaan. 
 
Wanneer mense vir sielesorg kom, moet ons vra:  “Hoe leef hulle ten opsigte van 
die Wet van God?” 
 
Gevolge 
 
Wanneer ons God se Wet verbreek, gebeur ‘n aantal dinge. 
 

• Natuurlike gevolge word geaktiveer 
 
Onmiddellik word die sneller getrek om die natuurlike gevolge in werking te stel.  
Ons het vroeër bespreek dat die gevolge in die Wet ingebou is – God se Wet “Is”.  
Die gevolg kan groot of klein wees, afhangende of ons ‘n vloek of ‘n seën in werking 
stel en of ons in rebellie of gehoorsaamheid wil loop. 
 

• Pyn 
 
Een van die gevolge wat normaalweg volg, is pyn.  Mense kom vir sielsversorging 
omdat hulle pyn het.  Verwarring, skaamte, skuldgevoel, woede .... die lys gaan aan.  
Pyn dryf ons na God.  Jesus belowe vrede – vrede wat onverstaanbaar is (Joh. 
14:27 en Fil. 4:7).  Om God se vrede te ontvang moet ons volgens God se metode 
te werk gaan. 
 

• Geestelike skeiding 
 
‘n Belangrike gevolg is die geestelike skeiding van God. 
 
Jes. 59:2 – “2...maar julle ongeregtighede het ’n skeidsmuur geword tussen julle en 
julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.” 
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Wanneer ‘n Christen sondig, vind daar ‘n mate van skeiding plaas.  In hoe ‘n mate 
en vir hoe lank, hang van verskeie faktore af.  God se Vaderhart het egter ‘n weg 
gemaak sodat die skeiding reggemaak kan word en versoening kan plaasvind. 
 

• Maak “ruimte” 
 
Wanneer ons sondig, gee ons ongelukkig wettige reg vir die demone om oppressie 
toe te pas.  In Efesiërs wys Paulus dit duidelik wanneer hy soos volg skryf: 
 

Efes. 4:26,27 – “26Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan 
oor julle toorn nie; 

27en gee aan die duiwel geen plek nie.” 
 
‘n “Plek” is soos wettige grond – dit is ‘n bewoonbare gedeelte, ‘n vangplek.  (Ander 
verse in dié verband is 2 Kor. 2:11 & 2 Tim. 2:26). 
 
In Spreuke vind ons hierdie interessante versie: 
 
Spr. 26:2 – “2Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is ’n 
vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie.” 
 
Hier sien ons dat ‘n “onverdiende” vloek (sonder oorsaak), nie ‘n “rusplek” kan vind 
om “te land” nie.  Aan die ander kant, wanneer ons of ons voorvaders gesondig het, 
het ons “plek” gemaak.  Satan gebruik hierdie geleenthede in sy planne om ons te 
beroof, verwoesting te saai en ons te vermoor.  (Joh. 10:10). 
In hierdie kursus gaan ons kyk na daardie plekke wat geleentheid bied vir die 
oppressie van vloeke en “demoniese oppressie”, en dan gaan ons God se bevryding 
en genesing toe-eien. 
 
 
4.  Oplossing vir die verbreking van God se Wet 
 
Die enigste verskil tussen ons as Christene en die res van die wêreld, is dat: 
 

• ons ‘n oplossing het wanneer ons God se Wet verbreek; en dat 
• ons ‘n keuse het om die Heilige Gees toe te laat om ons te help om nie God 

se Wet te verbreek nie. 
 
Wanneer ‘n nie-Christen die Wet verbreek en die gevolge ervaar, word hy al meer 
belas en bedruk.  Hy het geen manier om van die las ontslae te raak nie.  Christene 
spring nie noodwendig die gevolge vry nie (afhangende van die tipe gevolg en hoe 
vinnig hulle reageer), maar hulle het ‘n oplossing vir die straf wat kom a.g.v. die 
verbreking van die Wet. 
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Die belangrikste plek waar jy hulp kry, is by die Kruis.  Die Kruis is die plek van 
oordeel.  Dit is waar al die gevolge van alle ongehoorsaamheid ooit aan God se Wet, 
op Een Mens, Jesus, neergekom het. 
 
Dit is een van die hoofredes waarom Hy gekom het:  om ons te red van die oordeel 
van die Wet, soos bv.: “’n oog vir ‘n oog, ‘n tand vir ‘n tand”.  Wanneer ons Jesus die 
Gesalfde as ons Verlosser aanneem, is ons in ‘n posisie om die oordeel wat Hy 
namens ons gedra het, vry te spring. 
 
Om van die oordeel van God te ontkom, gebeur nie sommer outomaties nie.  
Ons moet God se kuur ken.  Ons moet dit in geloof ontvang en God se voorwaardes 
nakom. 
 
Is dit nie interessant dat die Wet self die vereistes bevat om aan die Wet te ontkom 
nie?  Juis dit wat die streep trek en sê “hierdie kant is sonde en daardie kant 
gehoorsaamheid”, hou ook die beloftes in wat wys hoe om uit die lokval (vloek) van 
ongehoorsaamheid te kom. 
 
Dit is die beloftes wat ons wettige burgerskap van die Koninkryk van God gee.  Dit 
is ook die beloftes vir genesing. 
 
Ongelukkig is daar egter ‘n vangplek:  alle beloftes is voorwaardelik.  Hulle almal 
bevat wat ons sal noem “indien, en dan” faktore.  God sê:  “indien jy sus maak, 
dan sal Ek só maak”. 
 
Ons moet Jesus se werk aan die Kruis vir ons toe-eien, want daardeur het dit vir ons 
moontlik geword om tot God se beloftes toe te tree.  Die vraag is, “is ons bereid 
om God se voorwaardes na te kom?”   
Kom ons kyk na ‘n belangrike voorbeeld van God se voorwaardelike belofte in: 
 
1 Joh. 1:9 – “9As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes 
te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 
 
As ons óns deel doen (nl. om ons sonde te bely), sal God Sy deel doen (om ons te 
vergewe en ons van alle sonde te reinig), omdat Hy regverdig is. 
 
 
5.  Spesifieke wette van toepassing op sielesorg 
 
‘n Hele aantal wette kan ons op geestelike gebied positief of negatief beinvloed.  Die 
Heilige Gees roep ons om “saam met Sy stroom te vloei”, d.w.s. binne Sy Wette, 
in harmonie met Sy Wette sodat hulle kan werk tot ons voordeel en nie tot ons 
nadeel nie. 
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Die Wette wat ons hier sal bespreek, is: 
 

• Saai en Maai 
• Vermenigvuldig 
• Tyd om te Oes 
• Glo in jou Hart 

 
Hierdie Wette is almal inter-afhanklik en opereer almal tegelykertyd.  Hulle het dus ‘n 
gekombineerde impak.  Ons sal nou na elkeen afsonderlik kyk. 
 
5.1  Saai en Maai 
 
In Genesis 1 verklaar God dat alles na sy eie soort moet vermeerder.  Die basiese 
beginsel is dat alle lewende “dinge” die vermoë besit om saad te produseer wat al 
die inligting bevat om ‘n “gelyksoortige” oes voort te bring. 
 
Wanneer saad geplant word, groei dit tot ‘n volwasse plant voordat ‘n oes 
voortgebring word.  As die grond sleg is, of kunsmis ontbreek, of die water is 
onvoldoende, kan die oes beperk word of daar kan ‘n misoes wees.  Maar as saad in 
God se Koninkryk geplant word, sal daar ‘n oes wees.  Wanneer die grond goed is, 
is ‘n 30-, 60-, of 100-voudige oes moontlik. (Mark. 4:20). 
 
Die beginsel is nie beperk tot die fisieke realm nie.  Dit is ‘n algemene wet wat op 
alle vlakke geldig is:  gees, siel en liggaam.  In Galasiërs sê Paulus vir ons: 
 

Gal. 6:7-8 – “7Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die 
mens saai, dit sal hy ook maai. 

8Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees 
saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.” 
 
Paulus sê ons moet ons nie laat mislei nie.  Ons moenie toelaat dat ons verward 
raak nie – dit is ‘n realiteit.  Waar ons dus ookal saad in God se Koninkryk saai, sal 
ons ‘n oes maai.  Die tipe saad wat gesaai word, bepaal die tipe oes wat gemaai 
word. 
 
In Eksodus lees ons van die Wet van Vergelding opvolgend van die beginsel van 
“soort bepaal soort”. 
 

Eks. 21:23-25 – “23Maar is daar ’n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe, 
24oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, 
25brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek.” 
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Ander Skrifte wat dieselfde beginsel bevat, is Mat. 7:1.  (Oordeel nie sodat jy nie 
geoordeel word nie), Rom. 2:1-3 en die volgende gedeelte uit Jesaja: 
 

Jes. 3:10-11 – “10Sê van die regverdige dat dit met hom goed sal gaan; want die 
vrug van hul handelinge sal hulle eet. 

11Wee die goddelose! Met hom gaan dit sleg; want wat sy hande gewerk het, sal 
hom aangedoen word.” 
 
As ons bose saad saai, sal ons ‘n bose oes maai. 
 
Die Wet van Saai en Maai, Vergelding of Veroordeling, geld steeds vandag. 
 
As ons kwaad word en iemand afjak, plant ons saad in die siels-dimensie en in die 
geestesrealm.  Ons stel ‘n proses in werking wat veroorsaak dat ons ‘n oes van 
woede teen ons sal maai. 
 
As jy jou pa oordeel en sê, “Hy is ‘n mislukking wat my altyd slaan en daarom is 
hy ‘n nikswerd”  het ons die fondasie gelê sodat ons in dieselfde sonde kan val en 
dieselfde oordeel op onsself haal. 
 
In families waar alkoholisme voorkom, sal jy baie moontlik hoor hoe kinders sê, “Ek 
wil nooit soos my pa (of ma) wees nie”, en dan sien ons dat hulle ook alkoholiste 
word a.g.v. die saad van oordeel wat geplant is en wat hulle nou self oes. 
 
Die Wet van Saai en Maai is ‘n wonderlike Wet wanneer ons goddelike saad plant, 
maar omdat dit universeel in sy funksie is, werk dit teen ons sodra ons goddelose 
dinge doen. 
 
Wees baie sensitief vir hierdie Wet in jou lewe – dit kan die bron van baie probleme 
wees.  Maar al die gevolge van die oortredinge van God se Wet van Saai en Maai 
kan na die Kruis geneem word waar die aksie van die oes stopgesit kan word, selfs 
indien dit reeds aan die gang is. 
 
5.2 Wet van Vermenigvuldiging 
 
God het alle saad só geskep dat dit altyd sy eie soort sal voortbring.  Hy het ook die 
saad gemaak dat die plant die kapasiteit het om herhaaldelik saad te produseer, 
d.w.s. vermenigvuldiging.  Dit blyk dat God altyd vermeerdering begeer:  meer vrug, 
meer seuns, ens.  (Joh. 15:8).  God is die God van Vermenigvuldiging.   
 
Daarom, soos die siklus van plant, oes, weer plant en weer oes voortgaan, behoort 
daar elke keer ‘n surplus van saad te wees.  Dit blyk waar te wees vir elke soort 
saad, of dit nou sielesaad of geestelike saad is, en of hierdie saad positief (d.i. 
Goddelik) of negatief (d.i. ongoddelik) is. 
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Soos met ‘n natuurlike oes, waar die eintlike opbrengs afhang van baie faktore soos 
reënval, grondgehalte, sonskyn, ens., kan die werklike opbrengs van siels- en 
geestelike saad baie wyd verskil, afhangende van die toestande. 
 
Ongelukkig blyk dit dat ons baie meer geloof het vir negatiewe saad as wat ons het 
vir positiewe saad.  Dit blyk dat ons weer teruggaan na, en “weer dink aan” ons 
vrese en bekommernisse, en ook oor ons “wat as?”  Dit is makliker om vrees te 
koester en ‘n verwagting te hê dat slegte dinge gaan gebeur as wat dit is dat goeie 
dinge gaan gebeur.  Op hierdie manier is ons oes van negatiewe saad gewoonlik 
baie groter as die oes afkomstig van ons positiewe saadplanting. 
 
Dit is hoekom dit belangrik is om die verstand te vernuwe en waarom ons so diep 
delf in ‘n studie van hoe hierdie Wette werk t.o.v. vestings in die verstand.  Ons wil 
jou help, die plant van negatiewe saad stopsit en spoed optel in die plant en 
vermeerdering van positiewe, Goddelike saad.  Ons wil hê dat die opbrengs soos in 
die gelykenis van die saaier, goeie vrug moet lewer. 
 
Mark. 4:20 – “20En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is—hulle wat die 
woord hoor en aanneem en vrugte dra: een dertig- en een sestig- en een 
honderdvoudig.” 
 
Dit vra geloof om ons deur die oorgangstyd te dra, die tyd om te oes – omdat ons die 
ou negatiewe saad oes terwyl die nuwe saad besig is om te ontwikkel. 
 
5.3 Oestyd 
 
Dit neem tyd tussen die plantseisoen en die oestyd van daardie saad, soms is dit 
kort en soms lank.  Dit neem mense 9 maande om ‘n baba te hê.  Dit neem olifante 2 
jaar om hul kleintjies te hê.  In Genesis lees ons: 
 
Gen. 8:22 – 22”Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en 
hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.” 
 
God sê dat daar ‘n ritme is, daar is ‘n siklus – ‘n verloop van tyd tussen saaityd 
en oestyd. 
 
Pred. 11:1 – “WERP jou brood uit op die water, want ná verloop van baie dae sal jy 
dit vind.” 
 
Gal. 6:9 – “9En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd 
sal ons maai as ons nie verslap nie.” 
 
Heb. 6:12 – “12...sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur 
geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is.” 
 
Elkeen van hierdie bogenoemde verse beklemtoon die vereiste van tyd. 
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Die Hebreeuse gedeelte is veral moeilik vir diegene van ons wat “Onmiddellike 
Geloof” mense is.  Ons hou nie van die woord “geduld” nie.  Ons wil dit hê “waarvoor 
ons in geloof staan” – NOU, nie later nie, en wil nie geduld beoefen nie. 
Ja, mens kan sê geloof is wel “nou”, maar daar is nog steeds ‘n geskikte tyd vir oes.  
Abraham het nooit die vervulling van die baie beloftes wat God aan hom gemaak 
het, gesien nie, maar sy nageslag het wel, en selfs ons, as sy geestelike nageslag, 
trek voordeel uit die beloftes wat aan hom gemaak is. 
 
Soos ons ons ongoddelike Oortuiginge verander na Goddelike Oortuiginge, moet 
ons toelaat dat ‘n tyd te verloop voordat die nuwe oes inkom.  Indien ons voortgaan 
om te werk met die Goddelike Oortuiginge, sal goeie saad geplant word en dinge sal 
begin verander. 
 
5.4 Glo in jou Hart 
 
Hierdie Wet is die eerste drie Wette soos alreeds genoem, saamgevat in een.  Om 
hierdie Wet te illustreer, gaan ons na Markus, waar God aan ons ‘n sleutelvers gee 
vir Sy Wet.  Wanneer ons die openbaring(s) ontvang wat vervat word in hierdie vers 
en hoe dit werk in terme van alle realms van lewe, het ons ‘n geweldige groot 
openbaring ontvang. 
 

Mark. 11:22-24 – “22Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê. 
23Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en 

werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal 
gebeur—hy sal verkry net wat hy sê. 

24Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal 
ontvang, en julle sal dit verkry.” 
 
In Mark. 11:23 verklaar Jesus ‘n algemene geestelike beginsel.  Ons weet omdat 
hierdie vers 11:24 begin met “daarom”, wat daarop dui dat ‘n slotsom bereik gaan 
word uit die algemene beginsel wat pas verklaar is. 
 
Jesus sê dat “enigiemand” (of in die KJV “wie ookal”), wat kan “sê”, “nie twyfel 
nie”, en “glo”, daardeur sal ontvang wat hy gesê het.  “Enigiemand” sluit in gered 
of ongered, waardig of onwaardig, regverdig of onregverdig. 
 
Dit maak nie saak nie.  Enigiemand, wie ookal, insluitende jy en ek, kan ontvang wat 
ons sê indien ons nie in ons hart twyfel nie.  Weereens, ongelukkig, blyk dit asof ons 
meer geslaagd is in hierdie Wet in die negatiewe, ongoddelike realm as in die 
positiewe, Goddelike realm. 
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Bv., indien ons in ons hart glo dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons verwerp gaan 
word, dat almal ons haat, dat ons verlaat gaan word, en dat niemand ook op enige 
positiewe manier teenoor ons gaan optree nie;  en, indien ons 100% glo en groot 
geloof (vrees) hierin het, “sal dit so wees vir ‘ons’ (hom)”.  M.a.w., ons sal die 
negatiewe dinge ontvang “waarvoor ons glo”, selfs al wil ons dit nie werklik hê nie! 
 
Daardie dinge wat ons “in ons hart glo”, kom wel by ons monde uit!  Soos Jesus 
gesê het in Mattheus: 
 
Mat. 15:18 – “18Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit 
is dié wat die mens onrein maak.” 
 
Hierdie feit voorsien ‘n ander motivering om ons harte in genesing te bring, dus kan 
ons spreek vanuit ‘n gesonde hart i.p.v. ‘n siek een.  Ons wil nie onsself nog meer 
verontreinig as wat ons alreeds gedoen het nie;  ons wil nie meer van die verkeerde 
soort saad plant nie. 
 
Kom ons kyk nog ‘n keer na “wat ons sê”.  Selfs indien ons nie werklik hardop 
uitspreek wat in ons harte is nie, wanneer ons net oor en oor aan iets dink, soos “Ek 
is net ‘n verworpe persoon”, kan hierdie sirkulerende gedagtes saad plant en ‘n 
verwagting bou tot dieselfde mate asof ons hierdie gedagtes hardop uitgespreek het. 
 
Hierdie verwagting sal uiteindelik ‘n oes voortbring.  Ons wil jou help identifiseer en 
begryp watter negatiewe dinge (d.i. vestings) in jou verstand is, sodat God se 
oplossing vir die verbreking van Sy Wet ingebring kan word tot oplossing van die 
probleem.  Ons kan jou help om ‘n einde te bring aan dit wat jy nie in jou lewe wil hê 
nie. 
 
In vers 24 bring Jesus die gevolgtrekking dat ons die algemene geestelike beginsel 
vir Goddelike, positiewe resultate behoort aan te wend.  Hy dui daarop dat ons die 
Wet behoort toe te pas op die dinge wat God op ons harte plaas om voor te bid. 
 
Hy moedig ons aan om wys te wees en God se Wette aan te wend op so ‘n wyse 
wat die Koninkryk sal uitbrei, asook die seëninge, en die beloftes sal vermeerder wat 
Hy aan ons beskikbaar gestel het. 
 
Handel in wysheid, moet dit nie op die ou manier doen nie – die wêreldse manier, 
die “voor ons gered is” manier, toe jy opgetree het vanuit sielspyn en onvernude 
verstand.  Pas die sleutels toe wat Hy aan ons gegee het, en word vry! 
 

Ps. 19:8-15 – “8Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die 
getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige. 

9Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is 
suiwer: dit verlig die oë. 

10Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van 
die HERE is waarheid—tesame is hulle regverdig. 
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11Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud; en soeter as heuning en 
heuningstroop. 

12Ook word u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhouding daarvan is groot 
loon. 

13Die afdwalinge—wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. 
14Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. 

Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. 
15Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik 
wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser!” 
 
Seën versus Vloek & Wet versus Genade 
 
‘n Aantal sake kom na vore elke keer wanneer hierdie argument op die tafel kom as 
‘n verdediging van ‘n spesifieke siening. 
 
Wat is die sake? 
 

a) Wet of sterf aan sonde versus genade of anti-wet 
en 

b) Werke versus die vryheid om te doen soos jy wil 
 
Onderliggend hier is dan die saak van seëning versus vloeke. 
 
Die twee sienings / geloofssisteme is die teenoorgestelde kante van dieselfde 
munt. 
 
Aan die een kant Aan die ander kant 
Sonde is betaal Messias woon in ons. Laat ons toe om 

die Torah/wet lief te hê en daarmee 
saam te stem. 

Jesus het vir ons alles gedoen.  Ons 
aanvaar God se genade as voldoende. 

Ons leef nie langer met ‘n verstand van 
vlees nie, maar ‘n verstand onder 
beheer van die Heilige Gees.  Ons is 
dood vir sonde. 

Ons kan niks byvoeg tot God se 
genade nie. 

Ons moet ‘n lewe leef van 
gehoorsaamheid aan Sy Wil. 

 
Jeshua (Jesus) het Sy Naam en plan aan Sy dissipels bekend gemaak.  Wat is ‘n 
dissipel?  ‘n Dissipel is ‘n student van dissipline. 
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BEGINSEL NO 1 
 

ONS IS DEUR GENADE GERED 
 
Joh. 13:6 – “6Hy kom toe by Simon Petrus en dié sê vir Hom: Here, gaan U my 
voete was?” 
 
Joh. 1:14 – “14En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons 
het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die 
Vader kom—vol van genade en waarheid.” 
 
 

BEGINSEL NO 2 
 

ONS HET GOEIE NUUS 
 

Joh. 3:17-18 – “17Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die 
wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. 

18Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is 
alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van 
God nie.” 
 

BEGINSEL NO 3 
 

GEHOORSAAMHEID AAN GOD SE OPDRAGTE (TORAH) WAT OP ONS HARTE 
GESKRYF IS, IS BEWYS VAN REDDING 
 

Joh. 3:19-20 – “19En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die 
mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. 

20Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke 
nie bestraf mag word nie.”  
 
ONS DADE WORD OPENBAAR DEUR DIE LIG/WAARHEID 
 
Joh. 3:21 – “21Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke 
openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.” 
 
Diegene wie gehoorsaam is aan God se Gebod / Torah, is gewillig om 
deursigtig te wees en kan dus ‘n lewe leef in terme van Joh. 8:36 – “En die 
waarheid sal jou vrymaak!” 
 
Diegene wat voortgaan in hul praktyk van ongehoorsaamheid en boosheid, gaan 
voort in duisternis en word NIE vrygemaak nie. 
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BEGINSEL NO 4 
 
Hoe weet ons wie die kinders van God is en wie is die kinders van satan? 
 

1. Wie ookal sondig, pleeg ook onwettigheid (d.i. nie gehoorsaam aan die 
Gebod van God nie). 

2. Wie ookal sy broer liefhet, volg die Gebod van God in gehoorsaamheid, het 
die “saad” van God in hom en streef na ‘n leefstyl van Jesus, die volmaakte 
vervulling van die Torah – 1 Joh. 3:4-9. 

 
BEGINSEL NO 5 

 
Wat is belydenis / “teshuvah”? 
 
Belydenis bevat ‘n aantal “stappe”: 
 

1) Herken die verkeerde 
2) Bely (besluit om te verander) 
3) Doen restitusie (vra vergifnis van jou naaste) 
4) Herstel (maak reg) 
5) Bloed van die offer is ‘n seël van die versoening 
 

 
 
 
Morele Wet       Jesus klaar dit op 
(10 Gebooie)      en bevestig dit 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Seremoniële wet      Vervang deur die  
(bloed van ‘n dier)      volmaakte offer van 
(funksie van die       die Bloed van Christus 
priester)       as die Groot Hoëpriester 
        Self 
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BEGINSEL NO 6 
 
Dierebloed was nie ‘n permanente versoening nie, ook kon die bloed van die 
dier nie die innerlike mens verander nie, maar het gewys na die vervulling van 
die seremoniële wet deur Jesus. 
 
Christus het ons verlos van die vloek van die Wet (die seremoniële wet) – Gal. 
3:13. 
 
      Maar 
 
Aan ons is in genade ‘n liefde gegee vir die Waarheid. 
 
Ons is steeds onder die morele wet van die gebooie 
 
 
 
 
Rom. 7:7 – “7Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek 
sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die 
begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie.” 
 
 

BEGINSEL NO 7 
 

Ons is deur genade gered om goeie werke te doen 
 

Efes. 2:8-10 – “8Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself nie: dit is die gawe van God; 

9nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 
10Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God 

voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.” 
 
Gehoorsaamheid kan jou nie red nie, maar wanneer ons sigbaar die gebooie 
gehoorsaam, is dit ‘n bewys van ons redding. 
 

Jak. 2:17-20 – “17Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself 
dood. 

18Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit 
jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. 

19Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. 
20Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?” 
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Diegene wie hoor en doen en ander leer om die morele wet/gebooie te 
onderhou, is groot in die Koninkryk. 
 
Verdere verwysings: 
Mat. 5:19; Rom. 2:13;  Joh. 14:15;  1 Kor. 13 
 
Slotsom: 
 
Dit is duidelik dat God: 
- aan ons redding deur genade gebied 
- van ons verwag om ‘n lewe te leef van gehoorsaamheid aan Sy 

Torah/Wet/Gebooie 
 

MAAR 
 
Die mens voeg sy eie reëls by. 
 
Jes. 29:13 – “13En die Here het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met hulle 
mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat 
hulle vrees vir My ’n aangeleerde mensegebod is...” 
 
‘n Lewe van wetteloosheid / verwerping van God se Gebooie bedek onder die 
woord van genade, is niks anders nie as gebooie van mense, slegs deur hul 
eie mond/lippe. 
 
Ons doelwit behoort te wees om soos Jesus te wees.  Die Een wie die Wet kom 
vervul het (nie verwyder het nie), en vir ons ‘n volmaakte voorbeeld gestel het. – 1 
Joh. 5:18. 
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LESING 1 
 
 

Die Posisie 
van die Kerk 
in die Wêreld 
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Joh 12:6 
Luk. 11:36 
2 Pet. 2:15-16 
Num. 22:6-7 

1 Tes. 5:23 
Heb. 4:12 

DIE MENS AS ‘N DRIEVOUDIGE WESE 
 
 

 
 
 
 
 

VERBEELDING 

SIEN 
 

OOG-HEK 

RUIK 
 

NEUS-HEK HOOR 
 

OOR-HEK 

PROE 
 
MOND-HEK 

VOEL 
 
VOEL-HEK 

2 Pet. 2:14 

Rom. 10:17 

LIGGAAM 
(SOMA) 

SIEL 
(PSIGE) 

GEES 
(PNEUMA) 

HEILIGE 
GEES 

GELOOF 
GEBED 
HOOP 
AANBIDDING 
EER 
(ONTSAG) 

GEWETE 
 
 
INTUïSIE 

INTELLEK 
 

EMOSIES 
DIE  WIL 
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DIE POSISIE VAN DIE KERK IN DIE WêRELD VANDAG 
 

INLEIDING 
 
Wat begin het as ‘n Kosmiese Rebellie – het ‘n aardse oorlog teen die heiliges 
geword (Open. 12:7-17). 
 
KONINKRYK VAN DIE BOSE               KONINKRYK VAN GOD & ENGELE 
GEVALLE ENGELE & SATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

7En daar het oorlog in die 
hemel gekom:  
 
Mígael en sy engele het 
oorlog gevoer teen die 
draak, en die draak en sy 
engele het oorlog gevoer; 
 
9En die groot draak is 
neergewerp, die ou slang 
wat genoem word duiwel 
en Satan, wat die hele 
wêreld verlei, hy is 
neergewerp op die aarde, 
en sy engele is saam met 
hom neergewerp. 
 

10Toe hoor ek ’n groot 
stem in die hemel sê: Nou 
het die heil en die krag en 
die koningskap die eiendom 
van onse God geword, en 
die mag van sy Christus; 
want die aanklaer van ons 
broeders is neergewerp, hy 
wat hulle aanklaag voor 
onse God, dag en nag. 

11En hulle het hom oorwin 
deur die bloed van die Lam 
en deur die woord van hulle 
getuienis, en hulle het tot 
die dood toe hulle lewe nie 
liefgehad nie. 
 17bDit is hulle wat die 
gebooie van God bewaar en 
die getuienis van Jesus 
Christus hou. 

12Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en 
die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd 
het. 
17aEn die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar  
nakomelinge... 
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BY BEKERING 
 
 
 
 
 
           GEES     SIEL        
LIGGAAM 

• Weergebore   *  Moet gered word   *  Genees deur  
• Nuutgemaak     deur ingeplante                die wonde van 

   Woord. Jak.1:21      Jesus 
 
 
 
    
                             
 
 
 

 
 
HIERDIE LERING HANDEL OOR DIE INBESITNEMING VAN DIE LAND VAN DIE 
SIEL – RESTOURASIE 
 
Bv.: Nederland.  Dit is ‘n proses van vernuwing.  Ook bekend as heiligmaking. 
 
Die siel bestaan uit:  VERSTAND – WIL – EMOSIES 
 
      Na wedergeboorte – dieselfde verstand:  produk van 

          Vorige ervaringe:  beheer deur ons gedagtes. 
          Spr. 23:7 (vestings);  bv. Rebellie, vrese,  
          Verslawing, pille, ens. 
 
 
        Jou verstand moet terugge- 

        neem word by die vyand 
 
 
 
       

  Emosies is gebind deur 
         kneusplekke 
 
                                                          
                                   Wil is passief en moet geleer word om weerstand te bied    

 
KEN DIE VYAND SODAT JY KAN TERUGVEG. 

 
 
LIGGAAM 

 
 
     SIEL 

 
 
   GEES 

              VERSTAND 
 
 
SIEL        WIL 
 
 
           EMOSIES 
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DIE POSISIE VAN DIE KERK IN DIE WêRELD VANDAG 
 
INLEIDING 
 
Die grootste probleem in die Kerk, is ‘n gesindheid van passiwiteit ten spyte van al 
die aanvalle van die vyand. 
 
God se kinders leef hul lewens op ‘n baie laer vlak as wat God vir hulle bedoel het, 
hulle ly onder die bindinge van die vyand i.p.v. om die wonderlike vryheid van die 
Heilige Gees te ervaar. 
 
‘n Persoon met ‘n passiewe gesindheid sal nooit oorwin en besit neem van sy erfenis 
nie.  Die Koninkryk van God word bevestig deur ‘n beginsel van konfrontasie.  Die 
duiwel word slegs beweeg deur ‘n mag sterker as hyself. 
 
In hierdie kursus sal jy ontdek hoe om oorlog te voer teen die vyand, jy sal uitreik om 
vestings in jou lewe af te breek, sodat jy gevestig sal word as ‘n oorwinnaar, ‘n 
verloste en kragtige kind van God. 
 
Aanbevole boek:  GEESTELIKE MENS – DEEL 8 & 9 – WATCHMAN NEE 
 
Skrif:  Deut. 1:8 / Luk. 16:16 
 
Deut. 2:24 – “24Maak julle klaar, breek op en trek deur die Arnonrivier. Kyk, Ek gee 
Sihon, die koning van Hesbon, die Amoriet, en sy land in jou hand; begin om in 
besit te neem, en begeef jou in die oorlog teen hom.” 
 
Mat. 11:12 – “12Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die 
koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.” 
 
Onthou:  Die Ou Testament is geskryf as ‘n voorbeeld en waarskuwing vir ons. 
 

1 Kor. 10:1-11 –   “6En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie 
begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. 

7En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe 
is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. 

8En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op 
een dag drie-en-twintigduisend geval. 

9En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en 
hulle het deur die slange omgekom. 

10En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en 
hulle het deur die verderwer omgekom. 

11Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ’n 
waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.” 
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Dit wat aan jou gegee is, is nie outomaties joue nie.  Jesus het vir die hele wêreld 
gesterf, maar almal is nie gered nie.  Die “oorvloedige lewe” is nie outomaties nie. 
 
Joh. 10:10 – “10Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het 
gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” 
 
 
I.  Konfrontasie 
 

1. Die land sal nie in besit geneem word sonder ‘n geveg nie, d.i. Kanaan – ‘n 
tipe van ‘n oorwinningslewe vir die Christen. 

 
2. Die Koninkryk van God sal slegs gevestig word deur konfrontasie. 

 
a) Jesus het die siekes genees en duiwels uitgedryf.  Hy het die koninkryk 

van duisternis gekonfronteer. 
b) Elke gelowige is ‘n verlenging van die Koninkryk van God.  Jy kan nie 

DROS nie.  Jy is ook nie ‘n vrywilliger nie.  Dit is verpligtend. 
 
VRAAG:  Is jy ‘n krygsgevangene of ‘n soldaat van die Lig? 
          

c) Die Koninkryk is met geweld gebore (Mat. 11:12;  Luk. 16:16). 
 

3. Die vyand werk en bevestig sy vestings in duisternis.  Sy werke moet 
openbaar gemaak en gekonfronteer word. 

 
4. NB.:  Telkens wanneer daar ‘n konfrontasie tussen koninkryke is, sal God se 

Koninkryk altyd wen.  Bied weerstand in Sy Krag. 
 
Die land van oorwinning, Kanaan, sal jy slegs kan betree deur ‘n geveg! 
 
 
II.  Kanaan en die Kerk 
 
God se wil is die beste land. 
 

1. Die land Kanaan 
     – God het gegee (Deut. 1:8) 
     -  Israel moes in besit neem (Deut. 1:8) 
God het belowe en gegee, maar hulle moes veg daarvoor. 
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2. Jesus is ons geestelike Joshua (dit beteken Redder / verlosser) – Joshua het 
die magte van die owerhede verbreek.  (Jos. 11:23;  Jos. 12:24). 
31 Konings is verslaan saam met baie inwoners. 
Jesus het die mag van satan oor ons verbreek.  (Kol. 1:13;  2:15;  1 Joh. 
3:8) 

 
3. Ons moet handel met die teenwoordigheid van die vyand. 
 
- Israel het nie besit geneem van die hele land nie.  

(Rigt. 1:19, 21, 24, 27, 28).  Dit het vir hulle dorings in 
die vlees geword.  Ons moet ontslae raak van al die 
“paddas”. 

- Die Kerk moet handel met die werke van die vyand in: 
-  die verstand 
-  die wil 
-  die emosies 

                -  die liggaam 
 
ONTHOU:  Jy sal nooit só geestelik wees dat jy nie nodig sal hê om te veg nie! 
 
 
III.  Konflik 
 
Die handeling met ‘n koninkryk wat al vir ±6 000 jaar bestaan. 
 

1. Dit wat aan die Kerk gegee is, moet in besit geneem word. 
 

a) ‘n Woord aan die Kerk (Mat. 28:18,20)  Opdrag. 
b) Wapenrusting vir die Kerk (Efes. 6:10-12) 
c) Oorlogvoering vir die Kerk 

 
2 Kor. 10:3-4 – “3Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie 

volgens die vlees nie; 
4want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om 
vestings neer te werp...”  

 
 

Hoe kan ons die feit ontken dat ons in ‘n oorlog is? 
 

2. Die waarheid is die basis van bevryding.  (Joh. 8:32). 
 

a) Satan is ‘n leuenaar en funksioneer op die beginsel van misleiding.  
(Joh. 8:44;  2 Kor. 11:3). 
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b) Onkunde aangaande satan is nie ‘geestelikheid’ nie.  Moenie dink jy is 
só geestelik dat jy nie nodig sal hê om te veg nie.  Besluit met jou wil 
om te veg, dan is God se krag onmiddellik daar om jou deur te dra. 

 
Satan sal die gelowige uitdaag, maar: 
 

a) Sy werke moet teëgestaan word deur ‘n sterker mag – Jesus. 
b) Die Kruis is die fokuspunt van sy neerlaag. 
c) Sy werke moet vernietig word en sy aanwesigheid moet uitgedryf word. 

 
Tot elke stryd word daar toegetree met een woord – OORWINNING! 
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Ek wil eers sien hoe die 
vyand lyk 

Vandag is die Kerk baie 
passief, behoort ander te 
help, maar is self gebind 

Moet die vyand ken om 
te kan terugveg 
 

DIE POSISIE VAN DIE KERK IN DIE WêRELD VANDAG 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 

                                
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     In die bed, in die laaie, bad, kos,  
     oraloor 
 
 
     Christene moet in oorwinning lewe               
     ten spyte van al die probleme in     
     die wêreld.  Maar hulle moet leer      
     hoe om te VEG!       

                         
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Die vyand wil jou isoleer en bind.             
    Die Liggaam van Christus is daar 
    om jou te troos en liefde uit te deel. 
 

Bv. die Plae van Egipte – 
PADDAS 
 

ONTHOU: 
Verhouding met ander is baie 
belangrik.  Tydens bekering 
kom daar baie siek en gebroke 
selle in die Liggaam in.  Dan 
moet die gesondes die siekes 
help.  Ons het mekaar nodig. 
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LESING 2 
 
 
 

Hiërargie  
Van 

 Duisternis 
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DIE HIëRARGIE VAN DUISTERNIS 
 

1. OWERHEDE        
 
 
 

‘Archan’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Magte – ‘Archas’ 
 
 

 
 
PARLEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. WêRELDHEERSERS VAN DIE DUISTERNIS 
 

‘Kosmokratoras’ 
 

‘Sterkmanne’ (Prinse oor nasies,        
stede, dorpe, gebiede, ens.  Die            
gees van Islam oor Asië.   
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4. BOSE GEESTE 
 
‘Pneumatika Poneria’ 
 
                     
 
 
 
      
   
 
 
 
VERLEI              MISLEI                VERSLAAF           TEISTER          BESOEDEL         DWING  
 
 
 

DIE HIëRARGIE VAN DUISTERNIS 
 

Inleiding 
 

‘n Aggressiewe Kerk sal ‘n geestelike koninkryk konfronteer:  ‘n Hiërargie van 
duisternis onder leierskap van satan.  Die Kerk moet nie slegs opstaan teen satan 
nie, maar moet heers saam met Christus te midde van sy vyande. (Ps. 110:2) 

 
Skrif: 

 
Efes. 6:12 – “12Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die 
owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van 
hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” 
 
 
I.  Die Hiërargie van Demone 
 
Hoofdoel:  om die evangelie te keer. 
 

1. Owerhede      
 
ARCHAS:  Die eerstes, hoogste (‘Kabinet’) 
 
Definisie:  ‘n Persoon of ding wat voor stap, die eerste persoon of ding in ‘n 
reeks, die leier (Thayer) 
 
NB.:  ‘ARCHAN’ (enkelvoud) – In Efes. 2:2 “die prins van die magte in die lug”, 
verwys satan self.  Saam met hom is die groep leiers waarna verwys word as 
‘ARCHAS’. 
 
Jes. 14;  Eseg. 28:  Rebellie in die Hemele – een derde van die engele is uitgewerp. 
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Verwysings: 
 
Rom. 8:38; 
 
Efes. 2:2 – “2...waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, 
volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders 
van die ongehoorsaamheid werk...” 
 
Efes. 1:21 – “21...bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam 
wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.” 
 
Efes. 3:10 – “10...sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die 
hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word....” 
 

1 Kor. 15:24 – “24Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die 
Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.” 
 
Efes. 6:12; Kol. 1:16;  2:10;  2:15;  Titus 3:1. 
 

2. Magte 
 
EXOUSIA:  Die mag om te heers of te regeer.  (‘Parlement’).  Maak planne wat elke 
individu beinvloed, bv., Spoedbeperkinge. 
 
Definisie:  Mag om te regeer;  mag uitgeoefen deur leiers of ander in hoë 
posisies a.g.v. die take wat hulle uitvoer. 
 
NB.:  Dieselfde woord word ook gebruik op ander plekke in die Skrif, maar dit verwys 
nie altyd net na die koninkryk van duisternis nie, maar ook na regeringsmagte op die 
aarde. 
 
Verwysings:  1 Kor. 15:24;  Efes.  1:21;  2:2;  3:10; 6:12; Kol. 1:13;  1:16;  2:10;  
2:15;  Titus 3:1;  1 Pet. 3:22. 
 

3. Wêreldheersers van die Duisternis 
 
KOSMOKRATORAS:  Wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. 
 
Definisie:  Heerser geeste wat regeer in hierdie huidige donker tyd. 
 
NB.:  Verwys direk na geestelike prinse wat oor die nasies heers.  Elke nasie het ‘n 
heersende gees (‘n prins) wat die koninkryk van duisternis uitbrei en bevorder.  Dit 
word gekenmerk deur bose werke (Dan. 10) 
Bv., oor Asië manifesteer die prinsdemoon deur Islam. 
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4. Bose geeste in die lug 
 
PNEUMATIKA PONERIA:  Geestelike boosheid. 
 
Definisie:  Geestelike magte wat boos is en leef in die atmosfeer bokant die 
Aarde. 
 
NB.:  Sterkste en mees kragtige woord vir boosheid.  Beteken om alle vlees te 
besoedel.  Dit verwys na die verspreiding van bose geeste tussen die mensdom, 
bekend as demone.  Spesifieke strategie om elke Christen te laat val, bv. deur seks.  
Jy dink jou stryd is “normaal” totdat jy die waarheid agterkom. 
 
Verwysings:  Efes. 3:10;  6:12 
 
 
II.  Die Aard van Demone 
 

1. Demone is hoofsaaklik geestelike wesens en word as sulks gedefinieër. 
 

a) Twee verwysings na demone in die Ou Testament – ‘SHEDHIM’ in 
Hebreeus – kan ook demone of afgode wees. 

 
Deut. 32:17 – “17Hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie-God is, gode wat aan 
hulle nie bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders 
nie gehuiwer het nie.” 
 

Ps. 106:36,37 – “36En hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle ’n strik 
geword. 

37Bowendien het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer...” 
 
In die Ou Testament sien ons die aktiwiteite van demone in afgods-aanbidding.  
(Daar is ‘n demoon agter elke afgod, bv., Hindoe, Rooms Katolisisme, ens.) 
 

b) Verwys na die ‘harige een’ die bok (veldduiwel) ‘SEIVIM’ in Hebreeus.  
(Lev. 17:7;  2 Kron. 11:15). 

 
Dit het nie God se goedkeuring weggedra dat gemeentes saamgekom 
en demone aanbid het nie.  Baie van die koninkryke was afstootlik, 
dierlik en verwerplik. 

 
Nuwe Testamentiese Verwysings: 
 

a)  Duiwels, demone (1 Kor. 10:20 – diamonian – Grieks) 
b) Onrein geeste (Mark. 1:27) 
c) Bose geeste  (Open. 16:13) 
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NB.:  Demone en bose geeste word verwisselend gebruik in Mat. 15:22;  Mark. 
7:25.  Bose geeste en onrein geeste word verwisselend gebruik in Open. 16:13;  
16:14. 
 

2. Van nature is demone moreel onrein en pervers 
 

- hulle lag vir heiligheid 
- Mat. 10:2;  Mark. 1:27;  3:11;  Luk. 4:26;  Hand. 8:7 

 
 
III.  Die Persoonlikheid van Demone 
 
Hulle is lewendige, intelligente wesens, nie bloot vae magte wat mense beinvloed 
nie.  Hul persoonlikhede is algeheel korrup en dra die beeld van satan en vervul sy 
bose mikpunte. 
 
Hulle wil die Goddelike beeld van die mens vernietig wat geskape is volgens die 
Beeld van God. 
 
Hulle het ‘n drang om in menslike liggame te leef, waardeur hulle hul bose karakters 
meer volledig kan uitleef. 
 

a) WIL (Mat. 12:34,44) – Neem besluite, maak keuses 
b) KENNIS (Mark. 1:23,24;  Hand. 19:15) – het Jesus geken 
c) EMOSIE (Jak. 2:19) – vrees 
d) SPRAAK (Mark. 3:11, 12) 
e) SELFBEWUSTHEID (Mark. 5:7,8,9) het sy naam en funksie geken. 

 
NB.:  Herken dat demone ook op godsdienstige gebiede werk (Leringe van 
demone).  Hulle werk om verdeeldheid, verwarring en onmin in die Kerk te 
bewerkstellig. 
 
 
IV.  Aktiwiteite van Demone 
 

a) VERLEI – maak boosheid aantreklik, bv. rook, alkohol – “dis cool” 
 

b) MISLEI – (1 Tim. 4:1) – Godsdienstige geeste – net soveel by die 
huis as in die Kerk 

 
c) VERSLAAF – (Rom. 8:15) 

 
d) MARTEL – laat nie vrede toe nie, veroorsaak opstokery (1 Joh. 4:18) 

 
e) DWING EN FORSEER – (Luk. 8:29)     
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f) BESOEDEL – waar dit suiwer, heilig en onskuldig is. 
 
Gevolgtrekking 
 
Demone vervul die mikpunt van satan om die hele menslike ras te 
korrupteer. 
 

- Hulle beveg vrede in elke aspek 
 

- Hulle veroorsaak verwarring, onmin en vernietig harmonie 
 

- Hulle neem alle vrede en rasionaliteit weg 
 

- Vernietig kommunikasie met ander mense 
 

- Algemene rusteloosheid 
 

- Rebellie teen God – werk om te vernietig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 
 

LESING 3 
 
 

Sleutels 
van die  

Koninkryk 
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SLEUTELS VAN DIE KONINKRYK 
 
Inleiding 
 
Sonde blokkeer die mag van God in ons lewens. 
Twee sienings i.v.m. die vyand. 
 

3. Alle skuld word op die duiwel gepak (nies, jeuk, ens.) – neem geen 
persoonlike verantwoordelikheid nie – vrees.  Adam leer ons om die skuld op 
iemand anders te pak. 

4. Die vyand het geen krag nie.  Gevolg:  Passiwiteit.  Lewe – geen oorwinning.  
Alles wat met jou gebeur, is van God af.  Het ewige lewe, maar geen 
oorvloedige lewe nie.  (Joh. 10:10) 

 
 

WAAROM VERLOOR DIE KIND VAN GOD? 
 
1. Geen kennis aangaande die vyand nie 

(Hos. 4:6) 
2. Ken nie die vyand se strategieë nie. 
3. Weet nie hy is in ‘n oorlog betrokke nie. 
Jy bepaal self of jy gaan wen of verloor (Die 
bal is aan jou kant). 
 
HOE VOER DIE VYAND OORLOG? 
 
1. Individueel – Steel woord (saad) uit jou 

hart, hou jou te besig vir tyd met God, ken 
jou swakheid (depressie ./ seksueel / 
woede / ens.) 

2. Fisiese lewe – Siektes, armoede, 
tragedies, ongelukke, ens. 

 
 

3. Gesinslewe 
- Veroorsaak skeiding, wantroue (baklei 

oor geld) 
- Kinders – aborsie – speelgoed 

(vrees speel ‘n groot rol) – 
misbruik (bloedskande)    
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4. Gemeenskap 
 
Prediker en gemeente. 
 

- Hou prediker so besig – 
kan nie by God hoor.  
Moet siele wen. 

- Onmin 
 
 
 

 
 
Vier gesindhede wat ek kan volhou 
 
1. Offensiewe oorlogvoering 
2. Defensiewe oorlogvoering 
3. Word moeg – laat slaplê – gee oor (veg nie meer nie) 
4. Hardloop weg 

 
Onthou:  Satan is nog nie finaal gebind nie – hy is druk besig om te beplan vir 
‘n Nuwe Wêreld Orde. 
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Die Sleutels van die Koninkryk 
Ons Geestelike Wapens 

 
Inleiding 
 
Die Geestelike stryd is ‘n tasbare werklikheid! 
 
Nadat die Israeliete oor die Jordaan getrek het, het hulle voor 
Jerigo te staan gekom.  Hierdie stad was ondeurdringbaar.  
Hulle was vir 400 jaar lank slawe.  Hul hulpbronne en wapens 
was nie voldoende om die stad te kon inneem nie, dus het die 
engele van die Here aan hulle geestelike wapens gegee.  
Fisies sou hulle nooit kon wen nie!  Kanaan is aan hulle gegee 
– huise, tuine, ens.  Dit was reg voor hul oë – hulle moes dit in besit 
neem! 
Ons konfronteer ‘n vyand wat homself al vir ‘n lank tyd in ons 
lewens gevestig het. 
 
Die bindinge lyk ondeurdringbaar, maar ons het geestelike wapens. 
 
Siekte in die liggaam, huweliks probleme, rebellie in kinders, finansies – al hierdie is 
fisiese realiteite, soos die mure van Jerigo.  Ons moet ons geestelike wapens 
gebruik! 
 
Skrifte: 
 
Jos. 1:3 – “3Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle, soos 
Ek met Moses gespreek het.” 
 
2 Kor. 10:3 – “3Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens 
die vlees nie;” 
 
Mat. 16:19 – “19En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; 
en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook 
op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.” 
 
 
I.  Hoe het Jesus op demone reageer? 
 

1. Konfrontasie 
 

a) Jesus het die Koninkryk van God gebring.  Hy het gepreek en 
demone uitgedryf. 
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Mark. 1:39 – “39En Hy het die hele Galiléa deur in hulle sinagoges gepreek en die 
duiwels uitgedryf.” 
 

b) Hy het ander uitgestuur om dieselfde te doen.  Mark. 3:14,15 
 
Mat. 10:1, 7, 8 – “EN Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag 
gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal 
te genees. 

7En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. 
8Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle 

het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.” 
 

Mat. 16: 15-18 – “15Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? 
16En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende 

God. 
17Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en 

bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. 
18En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, 

en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” 
 
Luk. 10:9, 17 – “9En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: Die 
koninkryk van God het naby julle gekom. 
17En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels 
onderwerp hulle aan ons in u Naam. 
NB.:  Die uitdrywing van demone was deel van die Koninkryk wat na die mensdom 
gebring is (Jesus het die Jode bedien, nie die heidene nie).  Ons hoofdoel is om 
vryheid te bring vir die mense.  Die werk van die Kerk is dieselfde as dié van Jesus. 
 

c) Die werk van Jesus was tweevoudig: 
 

i) Vergifnis van sonde 
 
Hand. 5:31 – “31Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand 
verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk.” 
 
Hand. 10:43 – “43Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, 
vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.” 
 

ii) Stel die gevangene vry;  om die werke van die duiwel te vernietig 
 

Luk. 4:18-21 – “18Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die 
evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van 
hart is, te genees; 

19om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; 
om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die 
Here aan te kondig. 
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20En nadat Hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan Hy 
sit, en die oë van almal in die sinagoge was op Hom gevestig. 

21Toe begin Hy vir hulle te sê: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.” 
 
1 Joh. 3:8 – “8Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van 
die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die 
duiwel te verbreek.” 
 

2. Reaksie 
 
Daar was ‘n onmiddellike reaksie van die demone in die tenwoordigheid van Jesus;  
hulle kon nie stilbly nie – hulle moes uitroep.  Die salwing dwing demone om te 
manifesteer.  Mark. 5:6-13. 
 

Mark. 1:23-25 – “23En daar was in hulle sinagoge ’n man met ’n onreine gees; en 
hy het uitgeskreeu 

24en gesê: Hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom 
om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God! 

25En Jesus het hom bestraf en gesê: Bly stil en gaan uit hom uit!” 
 
Mark. 3:11 – “11En elke keer as die onreine geeste Hom sien, het hulle voor Hom 
neergeval en geskreeu en gesê: U is die Seun van God!” 
 
 
II. Die Posisie van die Kerk 
 
Ps. 110:1-3   Posisie van heerskappy 
Efes. 1:20-22  Die posisie van die Kerk 
Kol. 2:15    Hy het die magte gestroop 
Kol. 2:19   Volheid van God in liggaamlike vorm 
Kol. 2:10*   Ons is volmaak in Hom 
1 Pet. 3:22   Posisie van Christus 
Efes. 2:6*   Sit in hemelse plekke 
 

*Kol. 2:10 – “9Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; 
10en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;” 

 
*Efes. 2:6 – “6en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus 
Jesus,...” 
 
Ook:  Ps. 44:5;  45:6. 
 
Efes. 3:10 – “10sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die 
hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word...”, 
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Ons is God se ambassadeurs hier op aarde.  Ten spyte van al die wette van die 
land, dra ons God se wette binne ons – Hoër outoriteit – Wet van Liefde. 
 
Ons moet doen wat Jesus gedoen het.  Waar jy ookal gaan, gaan die Koninkryk.  
Die ambassadeur word bekragtig met alle outoriteit vir die saak van die land wat hy 
verteenwoordig. 
 
Mat. 18:18 – Wat ons op aarde bind is alreeds gebonde in die hemel, bv., siekte, 
rusie, rebellie, armoede, depressie, ens., omdat God dit verbied in die Hemel.  Dus 
moet ons dit op aarde bind. 
 
Ons vestig die Koninkryk van God in die wêreld. 
 

1 Kor. 4:20 – “20want die 
koninkryk van God bestaan 
nie in woorde nie, maar in 
krag.” 

 
Die posisie van die Hoof van 
die Koninkryk is in die Hemel. 
 
Mat. 16:16-19 – Om God se 
wil te neem en dit te vestig op 
aarde, om te bind wat nie 
God se wil is nie, en los te 
maak wat wel Sy Wil is. 
 
Ons weet hoe God Sy 
Koninkryk regeer wil hê, dit is 
waarom ons ons hande op die 
siekes kan lê, ens. 

 
III  Die Sleutels van die Koninkryk 
 
A.  Die Naam van Jesus – Ons Outoriteit 
 
Efes. 1:21        
 

Fil. 2:9-10 – “9Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en 
Hom ’n naam gegee wat bo elke naam is, 

10sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in 
die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde 
is...” 
 
Mat. 28:18 – “18En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My 
is gegee alle mag in die hemel en op aarde.” 

Hoër Wet 

Hemel 

Wêreld 
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1. Die Naam is soos ‘n septer in die hande van ‘n koning. (Ps. 45:6;  Ps. 

110:1,2) 
 

2. Ons staan in die plek van Jesus en gebruik die Naam van Jesus asof Hy self 
hier is. 

 
3. God het hierdie outoriteit gedelegeer aan ons.  (Mark. 16:17;  Luk. 9:1;  

10:19) 
 

4. Beskerming, ens. 
 
Joh. 17:11 (offensief) – “11En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die 
wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee 
het, sodat hulle een kan wees net soos Ons”. 
 
Spr. 18:10 – defensief – “10Die Naam van die HERE is ’n sterk toring; die 
regverdige hardloop daarin en word beskut.” 
 
1 Sam. 17:45 – “45Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met ’n swaard en 
met ’n spies en met ’n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die HERE van die 
leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.” 
 

5. Vlakke van Outoriteit (Rangordes) = Gehoorsaamheid 
 

a) Moet oorwinning hê in jou persoonlike lewe. 
b) Outoriteit is nie outomaties nie, maar moet in die 

geloof geneem word deur die Christen en in die 
krag van die Heilige Gees. 

c) Moet kennis en onderskeiding besit van die Wil 
van God in elke situasie. 
(Kyk na lering oor Outoriteit en Rangordes, beskikbaar by 
Kanaan Bedieninge) 

 
B.  Die Heilige Gees – ons krag 
 
Efes. 1:19 – “19...en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na 
die werking van die krag van sy sterkte...” 
 

1. Hand. 1:8 – ‘DUNAMIS’ – krag, outoriteit 
 

2. Efes. 3:16 – Versterk deur die krag van die Heilige Gees 
 

3. Sag. 4:6 – Die krag van die Heilige Gees stel ons in staat om in Sy krag en 
sterkte te beweeg 
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4. Die Heilige Gees is aktief in bevryding deur demoniese vestings te ontbloot.  
(Mat. 12:28-29;  Luk. 11:20-22 

 
 
IV.  Ons Geestelike Wapens 
 
A.  Geloof 
 
Ons neem besit van die Koninkryk met krag en outoriteit. 
Geloof word gebruik om beslag te lê op krag en outoriteit. 
 

• Geloof word gebaseer op die openbaring van God. 
 

• Die Woord van God behou hierdie geloof.  Ons weerstaan deur die Woord te 
spreek.  (Jak. 4:7;  1 Pet. 5:9) 

 
• Geloof is bevestig deur die Bloedverbond.  (Jer. 31;  Kol. 1:13).  Die 

Bloedverbond konfronteer satan en sy werke. 
 

• Geloof word vrygestel gedurende gebed.  Jy moet jou mond oopmaak en jou 
geloof vrystel – dit penetreer satan se gebied. 

 
Heb. 11:16 – Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. 
 
1 Joh. 5:4 – Ons het die wêreld oorwin deur ons geloof. 
 
Jak. 1:6 – Ons moet in geloof bid. 
 
Rom. 5:1 – Deur geloof word ons geregverdig en het ons vrede met God. 
 
Gal. 2:20 – Ek leef nou in geloof. 
 
Gal. 3:2 – Ontvang nou die Heilige Gees in geloof. 
 
Luk. 22:31,32 – Jesus bid dat jou geloof nie sal faal nie. 

 
B.  Sy Bloed (Open. 12:11) 
 

• Bloed spreek van ‘n Nuwe Verbond wat die mag van sonde verbreek. 
 

• Volmaakte bedekking teen die aanklaer. 
 

• Volmaakte bestaansreg voor God. 
 

• Die enigste reg om voor die Vader te kom. 
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• Reinig ons gewete.  Heb. 10:22 – Gewete wat pla dreineer geloof  
 

• Reinig alle sonde.  1 Pet. 1:18, 19.  In Heiligdom – slegs God en hoëpriester 
– weg van die oë van mense (binnekamer) 

 
• Vertrou die Bloed – vernietig die beskuldigings van die vyand. 

 
• Grootste ontsmettingsmiddel. 

 
• Dit leef!! 

 
• Ongehoorsaamheid – Gevolge loop uit op Geslagtelike Vloeke.   

1 Pet. 1:2 – Sprinkel Bloed.  
 Lev. 8:24 – Bloed aan regter oor, duim, toon. 

 
• Maak dit jou eie – spreek van die Bloed oor jul huise, finansies, kinders, 

huwelik, ens. – Die Bloed Verbond sluit ook al my besittings in! 
 

1 Kon. 8:5; 2 Kron. 5:6 – Ou Testament. 
22 000 stuks vee + 120 000 skape.  Slegs bedekte sonde. 
Sag. 13:1 – Die Bloed van Jesus – ‘n fontein wat nooit opdroog nie! 

 
C.  Sy Woord   (Jer. 1:12;  Jes. 55:11;  Jes. 40:8;  Joh. 6:3:  2 Tess. 2:13) 
 

Wat jy insit, sal bepaal wat jy uitkry! 
 

1. Die duiwel kan waarheid nie verdra nie, en so lank as jy op die 
Woord van Waarheid staan, sal jy nie beweeg kan word nie. 

 
2. Ons outoriteit oor satan uit die Woord.  

 
(Mat. 18:18;  Luk. 10:19;  Kol. 2:15;  Jak. 4:7;  1 Pet. 5:8,9;  
1 Joh. 3:8;   4:4;  Open. 12:11) 

 
‘Daar is nie ‘n méér kragtige samestelling as dié van die Heilige Gees en die 
Woord van God nie.  Wanneer dit gekombineer word in die regte 
verhouding, sal die vyand beslis ontbloot en verslaan word.’ 
                              Michael Harper 
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D.  Lofprysing en Aanbidding 
 

1. Lofprysing is ‘n kragtige wapen wat verwarring 
veroorsaak in die kamp van die vyand. 
2 Kron. 20:22 
        

Ps. 149:6-9 – “6Lofverheffinge van God is in hulle keel, en ’n tweesnydende 
swaard in hulle hand; 

7om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke; 
8om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie; 
9om ’n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. ’n Eer is dit vir al sy 

gunsgenote! Halleluja!”  
 
2. Lofprysing verhoog die Here en versterk geestelikheid, en bou ook die 

gelowige op. 
 
E.  Eenheid 
 

a) Joh. 17 (Gebed van Jesus) 
 

b) 1 Kor. 3:14     
 

c) Rig. 7 – Gideon;  
d) Mat. 18:19 – Samestemming; Hand. 4:24. 

 
F.  Vas 
 
Jes. 58;  Luk. 4:1, 14;  Luk. 5:33-39;  2 Kron. 20:1-3 
(Kort lering oor Vas beskikbaar by Kanaan Bedieninge) 
 
Gevolgtrekking 
 

1. Moenie nalatig wees en vergeet dat jy in ‘n oorlog betrokke is nie. 
 

2. Wees offensief – nie defensief nie.  Jy moet die grense stel! 
 

3. Moenie die vyand in jou eie krag beveg nie – gebruik die wapens van God. 
 

4. Moenie met die vyand debatteer en kompromeer nie.  Elke Kanaaniet moet 
gaan! 

 
5. Moenie toelaat dat vrees jou weerhou van oorlog nie, bv. Dawid en Goliat. 

 
Rom. 8:37 – “37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat 
ons liefgehad het.” 
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“God, U het gegee en ons neem nou wat ons s’n is!”  Moenie soebat vir dit wat 
reeds gegee is nie. 

 
Staan op, weerstaan die duiwel en neem die land in besit! 
Het jy probleme?  Finansies, huwelik, kinders, werk, ens.  Het jy die duiwel 
weerstaan?  Jy moet weerstand bied. 

 
Jy hoef nie altyd na ander te hardloop om vir jou te bid nie – jy moet leer om te staan 
en te veg! 
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LESING 4 
 
 
 

Geestelike 
Oorlogvoering 

 
 
 



 66

Geestelike Oorlogvoering 
 

Inleiding: 
 

Elke individu het sy eie geveg.  Ons moet eers innerlike oorwinning hê voordat ons 
die land daarbuite in besit kan neem.  Kanaan is ‘n land van oorwinning;  ‘n land 
van oorloë en oorwinnings.  Die duiwel het ‘n individuele strategie teen elke persoon.  
Wanneer ons sy strategie herken, kan ons ‘n aanval teen hom mobiliseer. 
 
Offensiewe wapenrusting:  skoene, swaard, spies 
Defensiewe wapenrusting:  borsplaat, skild, helm 
 
God het aan ons geestelike wapens gegee om ons te beskerm teen die aanvalle van 
die vyand.  Trek ons ooit die wapenrusting uit?  Ja, indien jy die waarheid verloor. 
 
Skrifte: 
 

Efes.  6:10-18 – “10EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die 
krag van sy sterkte. 

11Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen 
die liste van die duiwel. 

12Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, 
teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die 
bose geeste in die lug. 

13Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan 
bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. 

14Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen 
van die geregtigheid aan, 

15en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. 
16Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige 

pyle van die Bose sal kan uitblus. 
17En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die 

woord van God — 
18terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en 

juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges...” 
 

2 Kor. 2:11 – “...sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie; 
11want ons is met sy planne nie onbekend nie.” 

 
1 Pet. 5:8 – “8Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop 
rond soos ’n brullende leeu en soek wie hy kan verslind.” 
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Elke deel van die wapenrusting is spesifiek ontwerp teen satan se planne. 
 
I.  Die Waarheid van God – Die Gordel 
 
Die gordel is om die middel van die man – die Woord moet sentraal wees. 
 

1. Die dienaar van God kan nie staande bly teen die koninkryk van duisternis 
sonder dat hy op die waarheid staan nie.  (Hy moet die Woord ken). 

 
2. Satan doen sy werk deur misleiding en onkunde,  daarom is dit belangrik 

dat Waarheid jou hele wese deurdrenk. 
 

3. Aanval 
Satan lieg: 

a) Oor die karakter van God 
b) Oor wie jy is 
c) Oor ander mense, omstandighede, ens. 

 
4. Teen aanval 

God se Waarheid stel ons in staat om vorentoe te beweeg in oorlogvoering. 
NB:  Jy moet weet wie jy in Christus is! 
 

a) Omgord jou lendene – berei voor vir aksie 
 
Eks. 12:11 – “11En só moet julle dit eet: Julle heupe moet omgord wees, julle 
skoene aan jul voete en julle staf in jul hand; baie haastig moet julle dit eet. ’n 
Pasga van die HERE is dit.” 
 

b) Doen – wees geklee in gereedheid. 
 
 
Luk. 12:35 – “35LAAT julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.” 
 

c) Omgord jou verstand: 
 
1 Pet. 1:13 – “13DAAROM, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter 
en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus 
Christus.” 
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II.  Geregtigheid van God – Die Borsharnas 
 
Ek is regverdig, nie deur wat ek doen nie, maar deur wat ek 
glo. 
 

1. Geregtigheid sal sorg dat jy standvastig bly staan. 
Probleem:  so baie mense glo nie dat hulle regverdig is 
nie. 

 
2. Aanval 
 

Beskuldigings (ander mense;  jyself – jy is té sleg om 
‘n kind van God te wees.  Onvergewensgesindheid).   
(Open. 12:10).  Wanhoop kom wanneer satan i.p.v. God geglo word.           

 
Veroordeling:  (Voel altyd skuldig.  Bely die hele dag lank – dinge wat jy 
nie eens gedoen het nie!  Jy voel nie waardig nie.  Die oortuiging van die 
Heilige Gees is duidelik.  Bely en onmiddellike verligting!)  (Rom. 8:1) 
noodsaaklik om die waarheid te praat. 
 
Geestelike hoogmoed:  Satan sal jou dwing na ‘n plek waar jy op jou eie 
geregtigheid sal vertrou i.p.v. in die geregtigheid van Christus.  Hy sal jou 
uitput deur jou te dryf om te bid, studeer, getuig, ens. 

 
3. Teen aanval 
 

a) Beskerming:  ‘n hart beklee in die geregtigheid van God. 
b) Suiwer motiewe:  Soek altyd die eer van God (Mal. 2:2;  Jes. 42:8) 
c) Staan in die geregtigheid van God (Rom. 3:22, 25, 26).  Nooit in jou 

eie krag en sterkte nie. 
 
Rom. 3:22, 25, 26 – “22...die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus 
Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; 

25Hom het God voorgestel in sy bloed as ’n versoening deur die geloof, om sy 
geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore 
gedoen is onder die verdraagsaamheid van God — 

26om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan 
wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.” 
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III.  Die Vrede van God - Skoene 
 

1. Die werk van die vyand veroorsaak verwarring, onmin, 
verdeeldheid. 
Onmin met God en ander mense sal veroorsaak dat jy jou 
vrede verloor. 
 

Mat. 5:11, 44 – “11Salig is julle wanneer die mense julle beledig en 
vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My 
ontwil. 
44Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat 
vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir 
die wat julle beledig en julle vervolg;” 
 

2. Aanval 
 

a) Vervolging (Joh. 16:33) 
b) Leuens 
c) Kompromeer 
d) Passiwiteit 

 
3. Teen aanval 
 

a) Wandel altyd op die weg van vrede. Vergewe! 
 

Mat. 12:18-20 – “18Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my siel 
’n welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die nasies die reg 
aankondig. 

19Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 
20’n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ’n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus 

nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.” 
 

b) Ons worstel nie teen vlees en bloed nie – ons kom te staan teen die 
mag agter die persoon wie jou aanval. 

c) Ons bring ‘n Evangelie van vrede.  Jy moet die stapwerk doen! 
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IV.  Die Geloof van God – Ons Skild 
 
Die skild was vas aan die gordel, so is Geloof vas aan die Woord. 
 

1. Hoof aanval is teen jou geloof 
 
1 Tim. 6:12 – “12Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die 
ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor 
baie getuies afgelê het.” 
 

2. Aanval 
 

a) Ongeloof (Indien die antwoord op gebed nie deurkom nie) 
 
Heb. 4:2;  3:19 – “2Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; 
maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die 
hoorders nie met die geloof verenig was nie. 

19En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.” 
 

b) Twyfel (Verkeerde lering / boek / film / gesprek) 
c) Vrees (die teenmiddel vir geloof.  Gee aan satan mag. 

 
3. Beskerming 
 

a) Ons geloof in God moet altyd rondom ons wees soos ‘n beskerming (‘n 
muur) 

b) Geloof is ‘n skild wat ons van kop tot tone beskerm 
c) Geloof verseker aktiewe weerstand teen die vyand  

(1 Pet. 5:9) 
d) Geloof word deur ons monde vrygestel.  (Terwyl jy praat 

sal die aanvalle afneem). 
 
V.  Die Verlossing van God – Ons Helm 
 

1. Die aanval is teen die verstand.  (Vyand het vrye toegang tot 
ons verstand).  Maak altyd seker dat jou verstand in vrede met 
God, medemens en jouself is. (Moenie probeer om alle 
probleme met jou verstand op te los nie.) 

 
2. Aanval 
 

a) Die verstand – ‘n oorlogsone vir gedagtes 
 
2 Kor. 10:5 – “5...terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word 
teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die 
gehoorsaamheid aan Christus...” 
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b) Die verstand wat nie vernuwe is nie – bly in duisternis 

 
Efes. 4:18 – “18...mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die 
lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle 
hart;” 
 

c) Die vleeslike verstand – opereer in die vlees 
 
Rom. 8:6 – “6Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is 
lewe en vrede,” 
 

d) Verbeelding is ‘n bron van misleiding 
 

Mat. 13:22 – “22En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, 
maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die 
woord, en hy word onvrugbaar.” 
 
Sorge van hierdie wêreld.  Dit bind ons – verwurg die woord.  Kommer is soos ‘n 
trapmeul:  gedagtes hardloop om en om in jou verstand. 
 

3. Teen aanval 
 

a) Neem gedagtes gevange tot gehoorsaamheid (moenie jou gedagtes 
toelaat om onbeheersd rond te hardloop nie). 

b) Word vernuwe in die gees van jou verstand (Efes. 4:23) 
c) Bindinge van sektes en die okkulte oor jou verstand moet gebreek 

word. 
 
Fil. 4:8 – “8Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, 
alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat 
loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.” 
 
 
VI.  Die Woord van God – Ons Swaard 
 
Tweesnydend:  eers uit God se mond, dan uit jou mond. 
 

1. Die swaard van die Gees is ‘n Lewende Swaard met Goddelike 
krag om vestings neer te werp.  (Rhema woord).  Dit is ‘n 
offensiewe wapen wat uit die mond kom (nie slegs gedagtes nie).  (Open. 
19:15).  Mediteer skrifte vir jou swakker areas, bv. slaaploosheid. 

2. Aanval        
a) Het God gesê?  (Twyfel) 
b) Verdraai, misbruik en wanvertolk die Woord van God.  (Bv., “Gawes is 

nie vir vandag nie”) 
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c) Steel die Woord uit die harte van mense wat hoor (Mat. 13:19) 
d) Leringe van duiwels (1 Tim. 4:1) 

 
3. Teen aanval (Moenie die Woord soos ‘n papegaai herhaal nie – moet geloof 

hê in die Woord) 
 

a) Moenie bang wees om satan te weerstaan nie 
b) Verklaar die grondgebied (God se Woord) waarop jy 

staan (Grense) 
c) Praat die Waarheid met outoriteit en geloof. 

 
 
VII.  Bid by elke Geleentheid in die Gees      
 

Die Lans – “Bid altyd met alle soorte gebed”  (Judas 1:20)         
 

6 Soorte Gebed:              
 

• Gebed van toewyding 
• Gebed van petisie 

Sien lering oor Petisies verkrygbaar by Kanaan Bedieninge 
• Dringende behoefte 
• Danksegging 
• Smeking 
• Intersessie 

 
Die Ywer van die Here 
 
Jes. 59:17b – “...en die klere van wraak het Hy aangetrek as kleding en Hom 
gewikkel in die ywer soos in ’n mantel.” 
 

- Dit beskerm jou soos ‘n mantel 
- Beskerm teen ontmoediging 
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Agterhoede – Wat van jou rug? 
 

a) Verklaar die Heerlikheid van die Here.  (Jes. 66:19;  Ps. 96:8;  1 Kron. 
18:24) 

b) Mense moet jou rug toemaak met gebed terwyl jy in die geveg is en die 
gevalle mure weer opbou.  (Neh. 4:16, 17) 

 
Gevolgtrekking: 
 
Staan op al 7 punte.  Kom tot die oortuiging dat die wapenrusting te alle tye sal 
triomfeer ten spyte van enige omgewing en in teenstelling met enige omstandighede. 
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GEESTELIKE OORLOGVOERING 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                           
 
 

GOD SE VERLOSSING 
Ons Helm 
Word vernuwe in die 
gees van jou verstand 
– Efes. 4:23 

GOD SE GELOOF 
Ons Skild 
Geloof verseker 
aktiewe weerstand 
teen die vyand – 1 
Pet. 5:9 
 

GOD SE GEREGTIGHEID 
Ons Borsharnas 
Staan in die geregtigheid 
van God – Rom. 3:22, 25, 
26 
 

GOD SE WAARHEID 
Ons Gordel 
1. Omgord jou lendene 

– Eks. 12:11 
2. Doen – beklee jou 

met gereedheid – 
Luk. 12:35 

3. Omgord jou verstand 
– 1 Pet. 1:13 

 

GOD SE SWAARD 
Ons Swaard 
Dit is ‘n offensiewe 
wapen wat ui die mond 
kom.  Open. 19:15 
 

GOD SE VREDE 
Ons Skoene 
Wandel altyd in die 
weg van vrede – Mat. 
12:18-20 
 

GOD HET AAN ONS GEESTELIKE WAPENS GEGEE OM ONSSELF 
TE BESKERM TEEN DIE AANVALLE VAN DIE VYAND. 
 


