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ONS BEGRIP VAN DIE BYBELBOODSKAP: DIE “GERAAMTE” 
 

Ons glo dat daar een ware en lewende 

God is, Elohim Jahwe (of Yahweh), wat 

bestaan in en uit homself; sonder begin en 

sonder einde.  Hy het die hemele en die 

aarde gemaak, en het die mens na Sy 

beeld geskape. 

God het homself stelselmatig in die skrif-

te wat ons as die Bybel ken openbaar.  Dit 

is ŉ versameling van 66 boeke, geskryf 

deur ongeveer 40 skrywers oor ŉ tydperk 

van ongeveer 1500 jaar, in 3 tale en op 3 

kontinente.  Tog vorm dit ŉ verstommen-

de geheel.  Ons glo die Bybel is God se 

kommunikasie met die mensdom op verskillende maniere.  Die 66 boeke van die Bybel is in baie 

spesifieke kontekste geskryf – geografies, kultureel, histories, letterkundig, ens.  Al hoe ons foute 

kan vermy en verseker dat ons die skrifte korrek interpreteer en verstaan, is om hulle binne die 

volheid van hul oorspronklike konteks te lees en verstaan.  So ŉ benadering sal onvermydelik 

meebring dat ons redelike aandag gee aan die tale waarin die onderskeie tekste geskryf was.  

Maar selfs dan, gegewe dat die meeste Nieu Testamentiese geskrifte oënskynlik in Grieks ge-

skryf was, kan ons nie die feit ontkom dat die Hebreeuse “kop” oral betrokke was nie.  Moderne 

tegnologie gee vir ons wonderlike hulpmiddels in die verband, selfs al kon ons nooit self die By-

belse tale bestudeer nie. 

Gevolglik glo ons as ŉ algemene reël dat ŉ enkele skrifge-

deelte net een betekenis het, behalwe waar die konteks baie 

duidelik anders aandui.  Die betekenis van Bybelse tekste is 

vas en onveranderlik – toepassings mag wel verander.  Ons 

kan nie na betekenisse soek buite die grammaties-historiese 

betekenis van tekste nie, soos om toekomsbetekenisse vir historiese gebeure te skep nie.  As ons 

dit doen, vind ons soos wat ons in die moderne Christendom sien, dat ons “soos golwe geslinger 

en heen en weer gedrywe word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, 

deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring” (Ef. 4:14).  Ons kan wel met gesonde metodologie 

probeer om te groei in die korrekte verstaan van die Skrif en ons pad te vind deur die moeras van 

verkeerde doktrine wat ons omring.  In die proses trap ons ongelukkig op die liddorings van op-

regte en Godvresende mense se tradisies – iets wat die mens se gees maar swaar verwerk. 

Die Bybel is ŉ verbondsboek en openbaar God se hart 

vir die mensdom.  Dit beskryf hoe God ŉ volk vir Hom 

gekies het uit die afstammelinge van Abraham, sodat 

die wêreld Hom deur hulle sou leer ken.  In Egipte was 

hulle vrugbaar en het volgens God se verbond vermeer-

der, waarna Hy hulle na ŉ oënskynlike onbelangrike 

landstreek heen gelei het – ŉ land wat die politieke, ekonomiese en kulturele kruispad van daar-
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die tyd was.  Wie daar in beheer was, was ideaal geplaas om die hele bekende wêreld van daardie 

tyd en daarna te beïnvloed. 

Ongelukkig was Israel ŉ hardkoppige nasie wat aanmekaar in afgodsdiens verval het ten spyte 

van die profete se vermanings. Na Salomo is die koninkryk in twee verdeel toe 10 van die 12 

stamme die koninkryk van Israel gevorm met Samaria as hul hoofstad.  Hierdie koninkryk het 

kwalik 200 jaar lank bestaan.  Al 19 hul konings was afgodsdienaars wat hul mense in afgodery 

gelei het.  Almal het die vermanings van God deur sy profete geïgnoreer en uiteindelik het God 

hulle deur die Assiriërs voor sy aangesig laat verwyder (2 Kon. 17:22, 23).  Hulle word tot van-

dag toe as verlore (onidentifiseerbaar) in hul stamverband beskou. 

Die Suidelike koninkryk van Juda, met Jerusalem die hoofstad, het behoue gebly omdat hulle die 

uitverkiesde bloedlyn waaruit die Messias gebore sou word voorsien het.  Hulle is ook later deur 

die Babiloniërs in ballingskap weggevoer, maar ŉ oorblyfsel het mettertyd teruggekeer na Juda 

en die Heilige Stad Jerusalem.  Toe, in die volheid (voltooiing) van die (profetiese) tyd, het 

God sy Seun gestuur, gebore uit ŉ vrou, gebore onder die Wet, om hulle wat onder die Wet ge-

bore was los te koop (Gal. 4:4, 5). 

Ons glo die Nuwe Testament is die rekord van die vervulling, oftewel die voltooi-

ing/afhandeling van die Mosaïese bedeling (die Wet en die Profete).  Die Seun van God het aan 

die kruis uitgeroep, “Dit is volbring!”  Hy het nie uitgeroep, “Ons is halfklaar”!” nie.  Hy het 

gekom om die gemanifesteerde Koninkryk van God op aarde in te lui.  In sy gesprek met Niko-

demus oor die noodsaaklikheid om weer gebore (of beter, weer verwek) te word, het Jesus gesê 

dat die koninkryk van God nie meer die alleenerflating van Abraham se fisiese nageslag was nie!  

Daar was nou ŉ nuwe nageslag (een nuwe mens – kyk Ef. 

2:11-22). 

Jerusalem en die tempel is in 70 nC deur die Romeine vernie-

tig.  Dit was nie meer die Heilige Stad nie, want die ‘Nuwe 

Jerusalem’ het gekom – een wat oral was waar mense God 

in Gees en waarheid aanbid het volgens Jesus se stelling aan die vrou by put van Samaria 

(kyk Joh. 4:19-24).  Nie een steen van die fisiese tempel as die sentrum van aanbidding en van 

God se teenwoordigheid onder die mense is op ŉ ander gelaat nie.  Die Here God, die Almagtige 

en sy Lam is nou die heiligdom of tempel (kyk Op. 21:22).  Om dit te ontken, is om die brief aan 

die Hebreërs in sy geheel as onwaar af te maak. 

Die kerk preek ŉ tweede koms van Christus wat voorlê.  Ons glo dat Christus se tweede koms of 

Advent met die vernietiging van die tempel en Jerusalem in 70 nC vervul is.  Dit was die ant-

woord wat Jesus van Nasaret in Mattheus 24 aan sy nabye dissipels gegee het op hul vraag oor sy 

wederkoms.  Ons moet besluit – Jesus het óf die waarheid gepraat, óf gelieg.  Dis die een of die 

ander.  Die res van die Nuwe Testament wys dat dit inherent deel was van die apostels se doktri-

ne van daar af – hulle het die tweede koms in daardie geslag se tyd verwag en het dit so in hul 

briewe geskryf. 

Die Openbaring is bv. aan 7 kerke geskryf al was daar toe reeds heelwat meer kerke!  Waarom?  

Dit was die kerke wat Johannes bedien het (en nie omdat hulle toestand na sewe sogenaamde 

kerkeeue heengewys het nie). Hierdie sewe kerke het ook op die presiese roetevolgorde gelê wat 

die boodskapper sou moes volg om dit af te lewer. Die enigste manier waardeur Jesus weer sal 

kom, is vir my en jou individueel wanneer ons ons asem uitblaas en die gees (siel) na sy maker 
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toe terugkeer.  Die oorspronklike tekste is op geen wyse met ŉ teologie van gereelde verskonings 

opgestel nie. 

Ons glo die Bybel is ŉ vervulde boek.  Ons het nie nodig om te wag vir profesieë om nog ver-

vul te word nie, maar ons moet die beginsels wat die Bybel voorsien toepas vir ware koninkryks-

lewe hier en nou!  Ons moet die saak vir onsself uitmaak: is Jesus hier by ons deur die Heilige 

Gees, of is Hy nie? 

Radikaal?  Nee, as ons ons tradisies en gunsteling doktrine stroop van die verwringing wat min-

der goeie Skrifuitleg meegebring het sal ons sien dit ís wat die Bybel verklaar. 

Ons leraars en eindtydprofete het soveel verwringing by ons kennis van die skrif gevoeg.  By-

voorbeeld, Openbaring 15:8 verklaar dat niemand in die (hemelse) tempel of heiligdom kon in-

gaan totdat die sewe plae van die sewe engele voleindig is nie (en waarvoor mense vandag nog 

in vrees wag a.g.v. die eindtydbedryf se vrug).  Hebreërs 9:12 verklaar daarenteen dat die Chris-

tus deur Sy eie bloed, eenmaal ingegaan het in die heiligdom en ŉ ewige versoening teweeg-

gebring het. 

•Die wegrapingsteologie impliseer dat die bloed van die Lam nie goed genoeg was nie.  

Daarby was die teenwoordigheid van die Heilige Gees onder die mense vir 2000 jaar ook 

nie effektief nie.  Nou sal mense hulself met hul eie bloed moet loskoop! 

Volgens Heb. 12:22 het hulle, die lesers, by die berg Sion gekom, en die stad van die lewende 

God, die hemelse Jerusalem...  Maar sal die hemelse Jerusalem dan nie volgens Openbaring 21 

eers eendag in die toekoms verskyn nie?  En lê daardie dag nie volgens die populêre eindtydbe-

dryf iewers in ons toekoms nie? 

Wie is besig om te lieg?  Jesus?  Die skrywer van die Hebreërsbrief?  Johannes?  Of is dit dalk 

die moderne eindtydprofete wat reeds by herhaling hul onvervulde voorspellings moes wysig? 

Johannes skryf die antichris is die een wat ontken dat Jesus die Christus is, wat die Vader en die 

Seun verloën, en dat daar reeds in sy tyd baie antichriste was.  Moderne eindtydprofete lees egter 

ŉ hedendaagse of futuristiese wêreldleier genoem DIE ANTICHRIS in die boek van Daniel raak.  

Daar is net een manier waarop ŉ mens so ŉ persoon in Daniel kan vind, en dit is om ver bo dit 

wat geskryf is te lees!  Die Sewentig Sewesprofesie in Daniel was ŉ profesie aan die Joodse na-

sie (en eintlik net aan die stamme van Juda en Benjamin wat in ballingskap na Babilonië wegge-

voer was).  Dit was nooit eers bedoel as ŉ profesie aan die hele bekende wêreld van daardie tyd 

nie, laat staan nog die wêreld soos ons dit vandag ken. 

Hoe opreg individue ookal mag gewees het, die teologie het ons beroof van die volle kennis 

en krag van die koninkrykslewe wat Jesus kom inlui het.  Ons is van ŉ klomp doktrine van 

misleiding bedien en met ŉ organisatoriese stelsel wat Jesus nooit gemodelleer het nie gelaat.  

Dit is skynbaar wensdenkery om te dink mense sal bereid wees om die godsdiensinstellings te 

verruil vir ŉ terugkeer na die kerk wat Jesus kom stig het.  Baie moderne gemeentes verrig won-

derlike, Goddelike werk.  Maar dit het tyd geword dat ons minstens ons Bybelse denke herwin en 

minstens eienaarskap aanvaar vir die reg sny van die woord van waarheid.  Jesus het nie gekom 

as Here van korporatiewe organisasie en bestuur nie, en nog minder as die Here van godsdiens.  
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Hy het gekom as die Here van Lewe!  Ons het die volheid van ŉ lewe in die Nuwe Jerusalem 

hier en nou nodig!  Ek sukkel om te sien hoe ons by daardie volheid gaan uitkom tensy die kerk, 

ja, beide die institusionele kerk en diegene wat dit verlaat het, bereid is om ŉ eerlike en diep-

gaande ondersoek van die akkuraatheid van die Bybelse basis van alle doktrine te onderneem.  

In Handelinge 3:11-26 vind ons Petrus besig om te praat met die Israeliete (“Men of Isra-

el”) in die tempel waar hulle getrou godsdiens beoefen het.  Soos Petrus is ons moeg vir 

godsdiens.  Christus, en nie die georganiseerde Christelike kerk nie, is die Weg, en die 

Waarheid, en die Lewe.  Daar is ŉ verskil! 
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ANDER ARTIKELS OP DIE WEBTUISTE WAT NOU HIERBY AANSLUIT EN AANBEVEEL WORD: 

 Geloofstandpunte 

 Christene en Wetsonderhouding 

 Bybel – Is dit God se woord? (Antwoord op ŉ agnostikus se vraag) 

 Bybelprofesieë – Wat as alles reeds vervul is? 

 New Heavens and New Earth 

 New Jerusalem 


