
Goeie Tyding
… met liefde, van Jesus

1
Kom en ontmoet Jesus!

Verdwaas!  Dit is hoe ons voel – ons het 
nie  net  verdwaal  nie,  ons het  die  adres 
verlê.
Ons is soos die eensame, treurende hond 
wat   verbouereerd  in  sy  hok  op 
Johannesburg  se  lughawe  sit.   ‘n 
Verbyganger  vra  belangstellend,  “Wat 
makeer daardie hond?”
“Laat ek jou vertel,” antwoord die portier. 
“Daardie  hond  het  sy  bestemmings-
kaartjie afgekou, en weet nou nie waar hy 
vandaan kom of waarheen hy gaan nie!”

Weet ú verseker waarheen u op pad is, of 
is die pad maar net eindeloos?  Is u lewe 
leeg en doelloos?  Vind u dat  u na die 
T.V.  staar,  u  gedagtes  vasgeknel  in 
neutrale  rat,  verveeld met  uself,  en met 
alles  wat  die  wêreld  aanbied  om  u  te 
vermaak?  Is u onseker oor die toekoms, 
omdat  u  nie  deur  die  grys  bewolkte 
lugruim enige ligstrale kan sien nie?

U is nie alleen nie.  Die meeste van die 
wêreld  se  meer  as  sewe biljoen mense 
voel asof hulle op ‘n onbekende pad is, 
met  triestige  mis  wat  die  pad  vorentoe 
totaal  onsigbaar  maak  –  bestemming 
onbekend!   Dit  geld  vir  die  meeste 
mense,  maar gelukkig  nie  vir  almal  nie. 
Terwyl  daar  gewone  padkaarte  is  wat 
darem vir ‘n mens kan aandui waar jy jou 
op  die  aardbol  bevind,  is  daar  ‘n 

bevoorregte  groep  mense  wat  ‘n 
geïnspireerde  ‘padkaart’  ontdek  het  wat 
hulle vertel wat vir hierdie wêreld wag.
Die padkaart wat hulle gevind het, is die 
Boek genaamd ‘Die Bybel’.  Hulle het ‘n 
sleutel  daarin  gevind  wat  sy  bladsye 
ontsluit en sy kosbaarhede van hoop en 
geluk blootlê.  Daar skitter ‘n lig in hulle 
oë  omdat  ‘n  hemelse  lig  in  hulle  harte 
gekom het.  Hulle het  rigting en  doel vir 
hul bestaan in die Bybel gevind.

Hierdie  Boek  is  anders  as  enige  ander 
boek in die wêreld, omdat dit sê, “So sê 
die  Here”,  nie  “só  dink  of  glo  of 
veronderstel  die mens” nie.   Somtyds is 
die  Bybel  se  boodskap  ‘n  streling  en 
vertroosting, ander kere weer sny dit soos 
‘n skerp swaard.  Dit is so hard soos staal 
wanneer dit die onderskeid tussen reg en 
verkeerd uitwys, tog so sag soos fluweel 
wanneer dit u verseker dat foute vergewe 
kan  word  en  u  in  ‘n  nuwe  persoon 
verander kan word.  

Hierdie wonderlike Boek sal Christus aan 
u openbaar soos Hy regtig is. As u ernstig 
soek,  sal  die  Heilige  Gees  Hom  aan  u 
toon.

Hoe om hiervandaan voort te gaan

Lees elke vraag en gebruik die verwysing 
soos  aangedui  om die  teksverse  in  die 
Bybel op te soek.  Vind die antwoord in 
die  teks  en  skryf  dit  dan  in  die  oop 
spasies neer.  Indien u ‘n vraag het wat u 
voel nie duidelik behandel is nie, skryf dit 
gerus neer en stuur dit asseblief aan ons. 

Die  notas  wat  ná  die  spasies  vir  u 
antwoorde  aangeteken  is,  sal  help  om 
dinge wat nie heeltemal duidelik is nie vir 
u verder toe te lig. U begrip sal toeneem, 
en sodoende sal elke les makliker word, 
en  elke  stap  meer  verstaanbaar.   Ons 
maak  gebruik  van  die  Ou  Afrikaanse 
vertaling  (1933/53).  U  kan  egter  enige 
vertaling  wat  u  beskikbaar  het,  gebruik. 
Let net op die begrip in elke teks.  

Voordat u die les bestudeer, sal dit goed 
wees om in stille aanbidding die volgende 
gebed te doen: “Hemelse Vader,  dankie 
vir U Woord in skrif vir ons. Dankie dat U 
U  Heilige  Gees  stuur  om  dit  aan  my 
duidelik te maak.  Ek wil  U graag beter 
leer  ken,  en  ek  wil  elke  dag  die  keuse 
maak om U wil te doen.  Dit is my gebed 
in die kosbare naam van Jesus. Amen.” 
U gebed sal beantwoord word.

Die Boek wat ‘n Persoon openbaar

1. Hoe kan ons die enigste ware weg 
na geluk vind?  

Antwoord:  “Jesus antwoord hom:  Ek is 
die  ,  en  die   en  die 

.”   Johannes 14:6.

2. Verberg  Jesus  Hom  vir  enige 
iemand?  

Antwoord:  “In Hom was  , en die 

lewe was die   van die   .” 

Johannes 1:4, 9.
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Dit  is  onmoontlik  om  die  Lig  van  die 
wêreld  weg  te  steek!  Jesus skyn  in  die 
duisternis van die wêreld, en Hy skyn in 
menseharte.

3. Ongeag wie u is,  of  wat die  foute 
van u verlede mag wees, wanneer u na 
Jesus  kom,  kan  u  daarvan  verseker 
wees dat daar iets is wat Hy nooit sal 
doen nie – weet u wat dit is?  
 
Antwoord: “... Ek sal hom wat na My toe 
kom,    nie.”  Johannes 

6:37.

Nota: “Niemand het al só laag gedaal dat 
daardie persoon nie verlossing in Christus 
kan verkry nie.  Wanneer u u sondigheid 
as  mens  insien,  moet  dan  nie  wag  om 
uself eers te probeer verbeter nie!  Daar 
is vele mense wat dink dat hulle nie goed 
genoeg  is  om  na  Christus  te  kom  nie. 
Maar óns pogings om van die sondes in 
ons  lewens  ontslae  te  raak,  is  nooit 
suksesvol  nie.  Die  Bybel  is  duidelik 
daaroor:
‘Kan  ‘n  Kusiet  sy  vel  verander,  of  ‘n 
luiperd sy vlekke?  Dan sal  julle  ook in 
staat  wees  om goed  te  doen,  julle  wat 
gewend (gewoond) is om kwaad te doen.’ 
Jeremia 13:23.  
Vir ons is daar alleen by God hulp.  Ons 
moet na Christus kom net soos ons is.” 
(Geneem uit: Liefde is van Bo).  

Onthou, God het belowe: “Ek sal hom wat 
na  My  toe  kom,  nooit  uitwerp  nie.” 
Johannes 6:37.

4.  Wat is Jesus se belofte aan almal 
wat na Hom toe kom?  

Antwoord:  “Ek  sal  julle   gee. 

Neem my juk op julle en  van my.” 

Matthéüs 11:28, 29.

Nota:  Hierdie  rus  is  ware  hartsvrede 
waarna almal verlang, maar in die wêreld 
word dit nooit gevind nie.  Die feit dat u 
gewillig is om hierdie les te bestudeer, is 
‘n bewys dat u inderdaad gekies het om 
na Hom te kom.  Nou sê Hy vir u, “Leer 
van my.”  Word ‘n student in Sy skool.  Hy 
is  ‘n  goeie  Leermeester:  inderdaad,  só 
goed dat elke student wat  van Hom sal 
leer,  ‘n  “A”  in  die  kursus  sal  kry  –  die 
heerlikheid van die ewige lewe met Hom!

5. Hoe  beskryf  Jesus  die 
omstandighede van die  hedendaagse 
tye waarin ons lewe?  

Antwoord: “Net soos die dae van  

was,  so  sal  ook  die   van  die 

 van die mens wees.”   Matthéüs 

24:37.

Nota:  Jesus praat van die laaste dae op 
aarde en sê dat mense net so onbesorg 
en geestelik afgestomp sal wees soos die 
mense wat deur die sondvloed oorval is.

6.  As ons na die Genesisverhaal kyk 
en na die omstandighede net voordat 
die  sondvloed  gekom  het,  dan  merk 
ons  ‘n  bevolkingsprobleem  wat  ons 
vandag  ook  ervaar.  Wat  het  ons  met 
hulle in gemeen? 
Antwoord:  “Toe die mense op die aarde 
begin  ...”

Génesis 6:1.   

Nota:  Die vorige eeu het met 1.6 biljoen 
mense begin, en kyk waar staan ons nou 
– meer as 7 biljoen! Om almal kos te gee, 
is moeiliker as om op die maan te land. 
Binne  180  jaar  van  nou  af  sal  daar  ‘n 
moontlike  150  biljoen  mense  wees  wat 
sal skarrel vir ‘n staanplek op die aarde, 
as Jesus nie voor daardie tyd kom nie.  In 
sy boek,  “The Flood”,  beraam Alfred M. 
Rehwinhel  dat die bevolking in Noag se 
tyd waarskynlik gelykstaande kon gewees 
het aan ons huidige wêreldbevolking.

7.   Watter  morele  probleem  het  die 
wêreld in Noag se tyd verdorwe?  

Antwoord: “[Toe] sien die seuns van God 
dat  die  dogters  van  die  mense   

was,  en  hulle  het  vir  hulle  as   

geneem almal  wat  hulle   het.” 

Génesis 6:2.  

Nota:  Dit is reg om te trou!  Die huwelik 
was  God  se  eie  plan,  en  een  van  die 
eerste instellings van die Skepper.  Hy 
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het spesiale riglyne in verband daarmee 
gegee, dit beklee met heiligheid en prag. 
Hierdie  voorskrifte  is  vergete  gelaat,  en 
die huwelik het ontaard in selfsug, wellus 
en hartstog.

God het aan Adam een vrou gegee, maar 
ná  die  sondeval  het  mense  hulle  eie 
sondige begeertes gevolg.  Die gevolge? 
Misdaad  en  ellende  het  spoedig  hoogty 
gevier. Nie die huwelik of die waarheid of 
eiendomsregte  was  meer  gerespekteer 
nie, selfs nie eers die Skepper nie!  Wie 
ook al  sy naaste se vrou begeer het, of 
ook  sy  besittings,  het  dit  met  geweld 
geneem,  en  mense  was  trots  op  hulle 
gewelddadige  optredes.  Ons  heden-
daagse wêreld is vinnig besig om presies 
soos in Noag se tyd te ontaard.

8. Wat was die denke van die mens in 
die dae van Noag?  

Antwoord:  “...  en  al  die   

wat  hy  in  sy  hart  bedink,  altyddeur  net 
 was.”  Génesis 6:5.  

Nota: “God het die mense voor die vloed 
met  baie  kosbare  gawes  bedeel,  maar 
hulle het Sy weldade gebruik om hulself 
te  verheerlik,  en,  omdat  hulle  aan  die 
gawes eerder  as aan die  Gewer  gedink 
het,  het  hulle  dit  in  ‘n  vloek  verander. 
Hulle  het  die  goud,  die  silwer,  die 

edelgesteentes  en  die  keurigste  hout 
gebruik om vir  hulle wonings te bou, en 
het  met  mekaar  meegeding  om  hulle 
wonings met die kunstigste skeppings te 
versier.  Hulle enigste strewe was om die 
verlangens van hulle  eie  trotse  harte  te 
bevredig,  en  hulle  het  hulle  in  vleeslike 
genot en goddeloosheid verlustig.  Omdat 
hulle God nie wou verheerlik nie, het hulle 
spoedig Sy bestaan betwyfel.   Hulle het 
die natuur  pleks  van  die  God  van  die 
natuur aanbid.  Hulle het menslike vernuf 
verheerlik, die werke van hulle eie hande 
aanbid, en hulle kinders geleer om hulle 
voor  gesnede  beelde  neer  te  buig.” 
(Patriarge en Profete).  
Jesus sê ons dae is presies soos dié van 
Noag.

9.  Dink u die mense in Noag se tyd het 
‘n besoedelingsprobleem gehad?   

Antwoord:  “Maar  die  aarde  was 
 voor die aangesig van God, en 

die  aarde  was  vol  .”   Génesis 

6:11.

Nota:  Jaarliks  gooi  Noord-Amerikaners 
miljoene tonne kosbare papier en plastiek 
weg vir rommel teen ‘n koste van biljoene 
dollars.  Bekommerde  wetenskaplikes 
waarsku teen die moontlike ‘dood’ van die 
planeet.  Sommige  vra,  “Is  hierdie 
moontlik ons laaste dekade?”  Voorts was 
die  vorige  eeu  die  bloedigste  eeu  in 
wêreldgeskiedenis.   Meer as  90 miljoen 
mense is in oorloë dood.  Meer as 1 000 

mense  pleeg  daagliks  selfmoord  omdat 
hulle te angsbevange of moedeloos is om 
te lewe. Nog baie meer probeer om dit te 
doen.  In  die  onlangse  verlede  het 
manslag,  verkragting,  ernstige 
aanranding en roof geweldig toegeneem.

10.   Hoe  voel  God  vandag  oor  die 
mens  se  besoedeling  van  Sy  eens 
pragtige wêreld?  

Antwoord:  “En  die  nasies  was 
, en U 

het gekom ...”  Openbaring 11:18.

11.  Kom kyk na nog iets wat God sê 
oor die mense van Noag se dae.  Wat 
het ontbreek in hulle lewens?  

Antwoord:  “...  voor  die  sondvloed  toe 
hulle   en   het, 

 en in die huwelik  het, 

tot op die dag dat Noag in die ark gegaan 
het, en dit nie  het [nie].” 

Matthéüs 24:38-39.

Nota:  Hulle  het  ‘n  gebrek  aan  insig  en 
kennis van die waarheid gehad, en hulle 
het  ook  geen  geloof  in  die  waarheid 
gehad nie. Hulle het nie belang gestel nie! 
Die  waarheid  vir  Noag  se  dae  was  dat 
daar ‘n sondvoed sal kom; die waarheid 
vir  ons  vandag is  dat  Jesus  spoedig 
terugkom, en dat Hy besig is om ‘n volk 
voor te berei vir daardie heuglike 
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gebeurtenis.  Ons  moet  daarvoor 
voorberei en gereed wees!

12.   Hoe  het  God  Sy  liefde  bewys 
teenoor die geslag van Noag in daardie 
tragiese dae voor die sondvloed?  

Antwoord:  “...  maar  sy  dae  sal  wees 
 jaar.”

Génesis 6:3.

Nota:  “Metúsalag,  Noag  en  talle  ander 
het gearbei om die kennis van die ware 
God voort  te  plant  en die  vloedgolf  van 
sedeloosheid te keer.  Honderd-en-twintig 
jaar voor  die  sondvloed het die  Here ... 
aan  Noag  sy  plan  bekend  gemaak  en 
hom beveel om ‘n ark te bou.  Terwyl hy 
aan die ark gebou het, moes hy preek en 
verkondig dat God die goddelose met ‘n 
watervloed  sou  verdelg.   Almal  wat  sy 
boodskap sou glo en hulle deur bekering 
en  hervorming  vir  daardie  gebeurtenis 
sou voorberei,  sou vergifnis  ontvang  en 
gered word.”  (Patriarge en Profete)

13.  Hoe bewys God Sy liefde aan u en 
aan my vandag?  

Antwoord: “En Ek, as Ek van die aarde 
 word, sal almal na My toe 

trek.”   Johannes 12:32.  

Nota:  Jesus  het  gesê  dat  wanneer  Hy 
verhoog  word,  Hy  almal  na  Hom  sal 

aantrek – Sy dissipels het hierdie taak om 
Hom  aan  mense  bekend  te  maak. 
Christus  moet  aan  die  sondaar  getoon 
word as die Verlosser wat vir  die sonde 
van die wêreld gesterf het. Soos ons die 
Lam van God sien hang aan die kruis van 
Golgota, begin die verborgenheid van die 
verlossing in ons verstande posvat en lei 
die  goedheid  van  God  ons  tot  berou. 
Deur vir sondaars te sterf, het Christus ‘n 
liefde  aan  die  mensheid  getoon  wat 
onbegryplik is. Terwyl die sondaar hierdie 
weergalose liefde betrag, versag sy hart, 
beïndruk dit die verstand en bewerkstellig 
dit berou in die mens.

“Die  sondaar  mag  hierdie  liefde 
weerstaan; hy mag weier om tot Christus 
te kom – maar as hy nie weier nie, sal hy 
tot Christus getrek word. ‘n Besef van die 
verlossingsplan  sal  hom in  diepe  berou 
oor  sy  sondes  na  die  kruis  bring  –  die 
sondes waarvoor  die  geliefde Seun van 
God so moes ly.  U wat in u hart na iets 
beters verlang as wat hierdie wêreld kan 
bied,  hoor  in  hierdie  verlange  die  stem 
van God wat tot u siel spreek.  Vra Hom 
om u tot  bekering te  bring,  om Christus 
aan  u  te  openbaar  in  Sy  groot  liefde.” 
(Liefde is van Bo)

14.  Bepeins die volgende:
Het  u  hierdie  les  waardevol  en 
insiggewend gevind?  

Vul  u  naam  en  adres  hieronder  in  en 
stuur  u  ingevulde les  terug aan  ons na 
groot.hoop.bybelskool@gmail.com.  

Groot Hoop Bybelskool
Posbus 3013
Montanapark
Pretoria
0159

Naam:

Adres:

Tel.-nommer: 

e-pos:

Baie dankie dat u die lesstudie bestudeer 
en ingevul het. Ons vertrou dat dit vir u tot 
groot seën sal wees.

U kan gerus aan ons skryf  oor  enigiets 
wat u pla of bekommer, of ook iets wat u 
interessant gevind het en graag met ons 
wil deel.
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