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Jesus Christus Is Die Ware God  

En Die Ewige Lewe 
 

 

 

En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die 

eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om 
begrip daarvan te probeer kry.  

Daniël 12:4 

 
 

 
Toe sê hy: Jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word 

geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en 
gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die 

goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. 
Daniël 12:9-10 

 
 

*** 
 

 
Voordat u met die lees van hierdie onderrig begin, 

Mediteer vir 'n paar oomblikke oor die volgende vraag: 

 
 

 
Waar gaan jy jou ewigheid deurbring? 

 
In die Hemel? 

 
Of 

 
In Die Hel? 

 
 

Die Hel is Real, en Hy is Ewig. 
Dink daaroor! 

 

 
 

 
 

 
Geniet lees! Mag God Homself aan jou openbaar! 

  



 
 

 

 
 

Waarskuwings 
 
 

Hierdie boek is gratis en kan geensins 'n bron van handel uitmaak nie. 

 
Jy is vry om hierdie Boek vir jou prediking te kopieer, of om dit te 

versprei, of ook vir jou Evangelisasie op Sosiale Netwerke, op 
voorwaarde dat die webwerf mcreveil.org Word aangehaal as die bron, 

en dat die Onderrig geensins verander of gewysig word nie. 
 

Wee die gulsige agente van satan wat hierdie leringe sal probeer 
bemark, en aan al daardie goddelose mense wat graag hierdie leringe 

op sosiale netwerke publiseer deur die adres van die webwerf 
www.mcreveil.org weg te steek, of deur die boodskap te vervals. Weet 

dat jy die geregtigheid van mense kan ontvlug, maar jy sal beslis nie die 
oordeel van God vryspring nie. 
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RESTITUSIE 
 

1- Inleiding 
 

In die lering op Geestelike Oorlogvoering, het ons diefstal as ' n dubbele sonde 
gedefinieer: Diefstal self en goddeloosheid. Dit is duidelik uit hierdie lering dat 

wanneer jy iets van iemand steel, jy hierdie persoon van sy ding ontneem, en 
jy laat die persoon in nood, in lyding en in groot probleme. Jy is dus skuldig voor 

God aan 'n sonde van goddeloosheid en 'n sonde van onreg. As die sonde van 

goddeloosheid net soos ander sondes bely kan word, glo God dat die sonde van 
onreg nie tot blote belydenis beperk moet word nie, dit moet regmaak word. 

God, om hierdie probleem van onreg op te los, het vasgestel wat die Bybel 
Restitusie noem 
 

Volgens die Bybel is restitusie die daad van terugbesorging aan die ware eienaar, 
of aan die regmatige eienaars, iets wat vrywillig gesteel is, of iets wat onwettig 

teruggehou word, of iets wat gevind of opgetel word, maar wat die eienaar nie 
weggegooi het nie. Die Here wat gekies het om Homself aan sy volk voor te stel 

as die God van Geregtigheid, het nie nagelaat om duidelike opdragte te gee oor 
die bestuur van goed wat gesteel en/of gevind is nie. Om seker te wees dat ons 

niks meer en niks minder doen as wat God vereis het nie, is dit belangrik dat 
ons die Bybel ondersoek. 
 

2- Wat sê die Oud Verbond? 
 

In die Bybel, veral in die Oud Verbond, het God die restitusie van gesteelde 
goedere geëis, sowel as verlore maar gevind items soos ons in die volgende 

gedeeltes sien: 
 

Numeri 5:5-8 "5Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê: 6Spreek met 

die kinders van Israel: As ‘n man of vrou enige menslike sonde doen, sodat 
ontrou teen die HERE gehandel word, en dié siel skuldig word, 7dan moet hulle 

hul sonde wat hulle gedoen het, bely; daarna moet hy wat hy skuldig is, ten 
volle teruggee en die vyfde deel daarvan byvoeg, en hy moet dit aan dié een 

gee teen wie hy hom skuldig gemaak het. 8Maar as die man geen losser het aan 
wie die skuld teruggegee kan word nie, behoort die skuld wat teruggegee moet 

word, aan die HERE, aan die priester …" 
 

Levitikus 6:1-5 "1Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê: 2As 

iemand sondig en ontrou handel teen die HERE deurdat hy teenoor sy naaste 

ontken dat iets aan hom toevertrou of as pand gegee is of deur hom geroof is, 
of dat hy sy naaste iets afgepers het, 3of dat hy iets gekry het wat weg was, 

en dit ontken; of dat hy vals sweer ten opsigte van enigiets wat ‘n mens kan 
doen om hom daarmee te besondig 4as hy dan sondig en skuldig word, moet hy 

teruggee wat hy deur roof ontvreem of deur afpersing verkry het, of wat aan 
hom toevertrou was, of verlore goed wat hy gevind het; 5of alles waaroor hy 

vals gesweer het: hy moet daar ten volle vergoeding voor gee en nog die vyfde 
deel daarvan byvoeg; aan hom aan wie dit behoort, moet hy dit gee op die dag 

as hy boete doen." 
 

Eksodus 22:1-4 "1As iemand ‘n bees of ‘n stuk kleinvee steel en dit slag of 
verkoop, moet hy vyf beeste vir ‘n bees vergoed en vier stuks kleinvee vir ‘n 
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stuk kleinvee. … 4As die gesteelde goed—of dit ‘n bees, ‘n esel of ‘n stuk kleinvee 
is—nog lewendig in sy besit gevind word, moet hy dubbel vergoeding gee." 
 

3- Wat sê die Nuwe Verbond? 
 

Die Nuwe Verbond het nie teruggekom na hierdie praktyk nie, hoewel Saggéüs 
vrywillig besluit het om die skade wat hy aan mense aangerig het, te herstel. 

Dit is wat ons lees in Lukas 19:8 "Maar Saggéüs het gaan staan en aan die Here 

gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van 
iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug." 
 

Ons het pas gelees wat die Bybel oor restitusie sê. Noudat ons onsself reinig en 

onsself voorberei vir die Wegraping, moet ons niks verwaarloos wat ons op die 

nippertjie kan weerhou nie. Dit is ook vir ons belangrik om nie toe te laat dat 
oorywerigheid en onkunde ons in baie foute druk nie. Daarom is 'n goeie begrip 

van die idee van restitusie van die allergrootste belang. Ons sal 'n paar 
noodsaaklike vrae formuleer, waarvan die antwoorde ons sal help om hierdie 

onderwerp te verstaan. 
 

4- Noodsaaklike Vrae 
 

- Waarom het die Here restitusie geëis? 
- Wie was om daarby baat te vind? 

- Hoe was dit veronderstel om gedoen te word? 
- Moet ons nog hierdie restitusie wet toepas? 

- Wat moet nou gedoen word? 
 

Al hierdie vrae is vir ons belangrik, en hulle antwoorde sal ons help om in orde 

te wees met God aangaande hierdie kwessie, sodat ons moet ophou om in 
skuldgevoelens te leef. 
 

4.1- Waarom het die Here restitusie geëis? 
 

Dit was om geregtigheid onder die mense te herstel dat die Here die restitusie 

van gesteelde of gevonde eiendom ingestel het. God se besorgdheid was dat die 
mens nie moet ly omdat sy eiendom van hom weggeraap is deur diefstal, truuks, 

of net deur die eiendom te vind en dit nie aan die eienaar terug te gee nie. Dit 
is wat duidelik na vore kom uit die gedeeltes wat ons sopas gelees het. 
 

4.2- Wie was om daarby baat te vind? 
 

In die wet oor restitusie praat God van ons "naaste". Dit is duidelik dat wat God 

ons naaste noem, nie 'n instelling, nóg 'n nasie, nóg 'n organisasie is nie, maar 
'n individu. 
 

4.3- Hoe was dit veronderstel om gedoen te word? 
 

Die vraag "Hoe was dit veronderstel om gedoen te word?", word beantwoord in 

die gedeeltes van Numeri 5:5-8, Levitikus 5:20-24 en Eksodus 22:1-4 wat ons 

so pas gelees het. 
 

4.4- Moet ons nog hierdie restitusie wet toepas? 
 

Die antwoord is JA. Ons moet steeds hierdie gebod gehoorsaam, selfs al behoort 
die toepassing daarvan nie meer dieselfde wees as in die verlede nie, waar dit 
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nodig was om óf die hele voorwerp terug te gee deur 'n vyfde, of dubbel van die 
gesteelde voorwerp, of viervoud, of vyfvoudig by te voeg, afhangende van die 

gesteelde voorwerp. Die feit dat die Here gekies het om dit nie in die Nuwe 
Verbond te noem nie, kanselleer nie hierdie wet nie, aangesien God se posisie 

aangaande geregtigheid nie verander het nie. 
 

4.5- Wat moet nou gedoen word? 
 

Eerstens: Probeer om nie meer te steel nie.Hou op om te steel. Moenie jouself 
in 'n verleentheid plaas met betrekking tot hierdie probleem van restitusie nie. 

Jy weet self dat restitusie 'n baie verleentheid daad is. Vermy steel om nie 

daardie soort situasie te trotseer nie. 
 

Tweedens: Alles wat jy in die verlede gesteel het, moet jou huis verlaat. Laat 

geen gesteelde voorwerp in jou huis gevind word nie, ek sê geen. Enige 
gesteelde voorwerp wat jy in jou huis hou kan altyd 'n oop deur aan satan wees. 

Jy moet dus al sulke voorwerpe selekteer. Diegene wat aan individue behoort, 
dit wil sê fisiese persone wat jy ken en wat nog lewe, moet jy om vergifnis van 

hulle vra en hulle hul eiendom teruggee. As die betrokkenes nie meer lewe nie 
en jy toevallig hul kinders ken, gaan en gee die voorwerpe aan hulle. Maar as 

daar geen kind of naaste familielede is aan wie die voorwerpe gegee kan word 
nie, gaan en gee hulle aan 'n ware dienaar van God, wat sal weet hoe om hulle 

van die hand te sit volgens die instruksies wat hy van die Here ontvang. 
 

As jy byvoorbeeld grond, huise, motors of enige ander eiendom hou wat jy met 
geweld uit die hande van die armes en die swakstes weggeraap het, of wat jy 

gekonfiskeer het, of wat jy gesteel het, of dat jy verkry het deur die naam van 
die ware eienaar te vervals, of dat jy bedrog gebruik het om hulle toe te eien, 

of dat jy jou mag of jou gesag om dit te hê misbruik het, moet jy alles aan die 
persoon teruggee as hy nog lewe, of aan sy familie as hy reeds dood is. Onthou 

dat as jy in besit bly van hierdie goedere, wag die hel op jou. En as die 
lede van jou familie na jou dood nie hierdie goedere aan die ware 

eienaars teruggee nie, is dit ook die Hel wat op hulle wag. Voordat jy 
vashou aan goed wat nie aan jou behoort nie, weet baie goed dat dit in 

die Hel is wat jy jou ewigheid sal deurbring. 
 

Maar ook daar, as jy nie meer iemand in sy familie het aan wie om hierdie 
goedere te gee nie, gaan saam met hulle na 'n ware dienaar van God, en hy sal 

sien wat om daarmee te doen voor die Here. Bo alles, moenie die kortpad 
vat om na die dienaar van God te gaan met dinge wanneer hulle ware 

eienaars toeganklik is nie. 
 

In die geval waar die voorwerpe wat jy van individue gesteel het nie meer 

beskikbaar is nie, maar die slagoffers van jou diefstal steeds daar is, moet jy 
hierdie mense ontmoet en om vergifnis vra en aanbied om restitusie aan hulle 

te maak. As hulle restitusie aanvaar, maar verkies die waarde van hul ding in 

geld, en nie meer die ding self nie, moet jy hulle gee waarvoor hulle vra. En as 
hulle instem om jou te vergewe, maar weier restitusie, gaan en gee die waarde 

van die gesteelde voorwerp aan God, in die vorm van 'n offer. As hierdie mense 
nie meer lewe nie, sal restitusie aan hul familie gemaak word, indien hulle een 

gehad het. 
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Oor die algemeen, as jou slagoffers tydens restitusie een of ander vorm van 
vergoeding eis omdat jy hulle van hul voorwerpe ontneem het, jy moet daardie 

voorwaarde aanvaar. En as hulle vind dat hul voorwerpe verslete is, en hierdie 
voorwerpe in hul oorspronklike toestand wil hê, moet jy jou aan hul vereiste 

onderwerp, want dit is normaal voor God. Wanneer jy gesteelde voorwerpe moet 
teruggee, is dit aan jou om te bid dat die Here die harte van jou slagoffers 

behoort versag. 
 

Met betrekking tot voorwerpe wat jy byvoorbeeld van instellings, organisasies 

of maatskappye gesteel het, is jy nie verplig om terug te gaan na daardie 
maatskappye nie. Gaan na 'n ware dienaar van God, bely hierdie daad en gee 

hom al die gesteelde dinge. Hy sal vir jou bid en daardie dinge aan die 
behoeftiges aanbied. 
 

5- Mense na wie jy nie moet gaan om die restitusie te doen nie 
 

Daar is mense aan wie dit nie wys is om te gaan om restitusie te doen nie, selfs 
al lewe hulle nog. Dit is veral die geval van towenaars, marabouts en enige 

satanis. As jy die ongeluk gehad het om iets van 'n towenaar, 'n marabout of 
enige dienaar van satan te steel, is dit gevaarlik om terug te gaan na hom toe 

om restitusie te doen. Probeer eerder om 'n ware dienaar van God te kontak om 

jou te help om hierdie te hanteer. Bo alles, neem nie die risiko van die hou in 
jou besit enige item gesteel van 'n towenaar of okkultis. As jy dit doen, weet dat 

jou lewe in groot gevaar is. 
 

6- Wie is besorg deur die restitusie? 
 

Enige dief of swendelaar is besorg deur restitusie. Wie jy ook al is, of jy reeds 'n 

wedergebore Christen is of nie, as jy betrokke was by dade van diefstal, 
swendelary, afpersing of korrupsie, teen alleenhandelaars of individue, is jy 

besorg deur restitusie. Hierdie lering is dus nie net vir wedergebore Christene 
nie. Dit is vir almal. Heidene moet ook verstaan dat elke daad van 

goddeloosheid 'n vloek is. Diefstal, swendelary, afpersing, korrupsie en 

misbruik van enige aard is dade van goddeloosheid, en is daarom werklike 
bronne van vloeke in die lewens van al daardie wat aan hulle skuldig is. 
 

Sommige beroepe stel diegene wat hulle beoefen bloot aan hierdie soort sonde 

van goddeloosheid. Dit is die geval van doeanebeamptes, polisiebeamptes, 
gendarmes, tollenaars, regters, landdroste, prokureurs, politici, bestuurders van 

openbare rykdom, en almal wat dikwels betrokke is by korrupsie en oneerlike 

bedinging van allerlei aard. Almal van hulle is onder die vloek, en is besorg deur 
restitusie, en moet, as hulle bevry wil word van die vloek wat oor hulle hang, 

alles teruggee wat hulle gesteel het, of afgepers, of bedrieg, of verduister, ens. 
 

Almal wat hul magte misbruik om hulself te verryk ten koste van hul arm 
slagoffers, is almal onder die vloek, en as hulle toevallig sterf sonder om berou 

te hê en sonder om die gesteelde of afgepersde goedere aan hul slagoffers terug 
te gee, dit is in die Hel dat hulle sal verstaan dat die God wat gelyk het of hy nie 

'n God van geregtigheid was nie, en wat toegekyk het hoe hulle hul dwaashede 

vryelik doen, inderdaad die God van geregtigheid is. Dit is na hul dood dat hulle 
sal verstaan dat geregtigheid bestaan. 
 

As jy dus enige van hierdie beroepe beoefen wat ek sopas genoem het, of as jy 

enige ander beroep beoefen wat jou toelaat om die swakheid van die armes en 
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die swakkes te misbruik, of om voordeel te trek uit die onkunde van die 
onkundiges, weet dat restitusie wag jy. Voordat jy jou heelhartig verbind tot 

korrupsie en afpersing van die goedere van armes en swakkes, hou in gedagte 
dat jy alles sal teruggee, anders gaan jy jou ewigheid in die Hel deurbring. En 

as jy soos die Jehovah se Getuies is wat nie in die Hel glo nie, wees hardkoppig; 
wanneer jy daar kom, sal jy dit glo. 
 

In sommige gevalle, as ouers wat diefstal, bedrog en afpersing gepleeg het, nie 
restitusie doen voordat hulle sterf nie, sal hul kinders gedwing word om dit te 

doen. As jy dus korrupte en bose ouers het wat behae daarin vind om hulself te 
verryk op die bloed van arm onskuldige mense en jou te voed en groot te maak 

met die vrug van hul boosheid, weet dat julle onder 'n vloek is en in sommige 
gevalle gedwing, kan word om te vergoed vir alles wat julle ouers gesteel, 

geswendel, gekonfiskeer of afgepers het. 
 

6.1- Doeane beamptes en belastinggaarders 
 

Doeane beamptes en belastinggaarders wat hul funksies misbruik om die arm 

mense aan wie hulle veronderstel is om 'n normale en gratis diens te lewer, te 
bedrogspul en te ruïneer, is onder die vloek en is almal gemoeid deur restitusie. 

Hulle moet terugkeer na hulle slagoffers alles wat hulle van hulle afgepers het; 
anders wag Die Hel op hulle. 
 

6.2- Onregverdige regters en landdroste 
 

Die goddelose regters en landdroste wat toelaat dat hulle korrup word om 
onregverdige oordele te gee, is onder die vloek en is almal gemoeid deur 

restitusie. Hulle moet aan hulle slagoffers terugbesorg alles wat hulle van hulle 
afgepers het; anders wag die Hel op hulle. 
 

6.3- Polisiebeamptes, gendarmes en ander veiligheidsbeamptes 
 

Polisiebeamptes, gendarmes en ander sekuriteitsagente, wat hul posisie op die 
paaie uitbuit om taxibestuurders, afrigter of vragmotorbestuurders te bedrieg 

en te ruïneer, en ander arm klein bestuurders wat sukkel om te oorleef, is onder 
'n vloek en is almal gemoeid met restitusie. Hulle moet terugkeer na hulle 

slagoffers alles wat hulle van hulle afgepers het; anders wag die Hel op hulle. 
 

6.4- Die verraderlike en goddelose regsgeleerdes 
 

Prokureurs wat hulself toelaat om deur hul kliënte se teenstanders korrup te 
word om hul kliënte hul hofsaak te laat verloor, is skuldig aan 'n dubbele 

misdaad, goddeloosheid en hoë verraad. Hierdie demone sal op die een of ander 
manier betaal vir hulle gruwelike misdade. Hulle is almal gemoeid deur 

restitusie. Hulle moet aan hulle slagoffers vergoeding gee vir alles wat hulle van 
hulle gesteel het en alles wat hulle aan hulle gedoen het. 
 

6.5- Diegene wat hulle titel, mag of gesag misbruik 
 

Al daardie wat hul titel, mag, gesag of hoë posisies misbruik om mense se 

eiendom te bedrieg of af te pers, is almal gemoeid met restitusie. Hulle moet 
terugkeer na hulle slagoffers alles wat hulle van hulle afgepers het, as hulle van 

plan is om gered te word. 
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6.6- Vroue wie mans bedrieg en swendel 
 

Vroue wat mans bedrieg en swendel en maak dat hulself deur hulle gefinansier 

word deur hulle valslik te belowe dat hulle sal trou, en deur voor te gee dat hulle 
hul verloofdes is, is onder die vloek en is almal gemoeid deur restitusie. Hulle 

moet terugkeer na hulle slagoffers alles wat hulle van hulle afgepers het, as hulle 
van plan is om gered te word. 
 

6.7- Mans wat vroue bedrieg en swendel 
 

Mans wat vroue bedrieg en swendel en maak dat hulle deur hulle gefinansier 

word deur hulle valslik te belowe dat hulle sal trou, en deur voor te gee dat hulle 
hul verloofdes is, is onder die vloek en is almal gemoeid deur restitusie. Hulle 

moet terugkeer na hulle slagoffers alles wat hulle van hulle afgepers het, as hulle 
van plan is om gered te word. 
 

6.8- Diegene wat openbare fondse verduister 
 

In teenstelling met wat ek hierbo verduidelik het deur aan te dring op die feit 

dat dit misdade is aan individue veroorsaak word dat restitusie vereis, weet dat 
daar gevalle van diefstal en verduistering rakende regerings is, wat ook 

restitusie vereis. Wanneer jou daad tot die ellende en lyding van baie slagoffers 
lei, ontvlug jy nie die toorn en straf van God nie. Jy is onder die vloek, en is 

besorg deur restitusie. Jy moet absoluut al die gesteelde openbare rykdom 
teruggee, anders wag die Hel op jou. En al jou kinders wat jy voed en grootmaak 

met hierdie gesteelde en verduisterde rykdom, is almal onder die vloek. Jy word 
gewaarsku! 
 

6.9- Krom, oneerlike en gulsige politici 
 

Al hierdie krom politici en ander oneerlike en gulsige bestuurders van openbare 

rykdom, wat die koffers van regerings leegmaak om hulself te verryk terwyl 

miljoene mense in erge armoede rondom hulle vergaan, is dus almal onder die 
vloek en is almal gemoeid deur restitusie. Hulle moet terugkeer aan die mense 

alles wat hulle gesteel het, anders wag die Hel op hulle. En as julle hierdie soort 
duiwels vir ouers het en 'n goeie lewe lei op die bloed van die armes, sal julle 

nie ontkom nie. Jy word ook gewaarsku! 
 

7- Pasop vir skynheiliges 
 

Verstaan geliefdes, wat ons ook al doen, ons doen dit vir die Here en nie vir 
mense nie. Ons stel nie belang in 'n skougebeurtenis nie; ons begeerte is nie om 

deur mense gesien te word nie. Ons wil God se goedkeuring hê. Daarom moet 
ons altyd met gesonde verstand en volgens die woord van God optree. Moet dus 

nie die Fariseërs navolg wat in hul skynheiligheid meer regverdig blyk te wees 
as almal, en wat jou vra om te doen wat hulle self nie kan doen nie, en jou 

uiteindelik in foute druk om hulle ego te bevredig. Hierdie huigelaars stel hulself 
voor as oordrewe regverdig. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde: 
 

7.1- Eerste Voorbeeld 
 

Die eerste voorbeeld is dié van 'n jong meisie wat in 'n Europese land, gewoon 

het, en nog nie haar papiere gekry het nie. Haar Fariseër-pastoor, wat daarop 
aanspraak gemaak het dat hy meer regverdig is as almal, en wat geglo het dat 
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hy een van die min was om die lering op restitusie te beoefen, het vir haar gesê 
sy gehad moet restitusie doen, en dat die Bybel beveel restitusie aan. Die suster 

het hom toe gevra wat om restitusie te doen vir en hoe. Hierdie Fariseër het 
haar gevra om na die immigrasie-owerhede te gaan en hulle te vertel dat sy 

onwettig in die land woon. 
 

Die naïewe suster het hierdie gruwelike raad gevolg. In haar onkunde het sy 

gehoorsaam. Sy het gegaan en gedoen wat die towenaar haar gevra het om te 
doen en die immigrasiebeamptes het haar ter plaatse in hegtenis geneem en 

haar na haar land gerepatrieer sonder om haar die geleentheid te gee om enige 
van haar besittings te neem. Nadat sy etlike jare in die buiteland deurgebring 

het, is sy soos 'n dief met leë hande teruggestuur huis toe. 
 

Kom ek sê vir jou dat dit vir so 'n vrou baie maklik sal wees om God te vervloek 

in haar lyding en onbegrip. Sy sal selfs glo dat God beslis 'n strik vir haar gestel 

het. Wat sy nie sou verstaan nie, is die feit dat sy deur haar Fariseër pastore 
mislei is. Dit is die nadeel daarvan om in valse kerke te wees, en om onkundige 

en blinde pastore te volg wat meestal towenaars is. 
 

7.2- Tweede Voorbeeld 
 

Die tweede voorbeeld is dié van 'n ander Fariseër wat gesê dat sy gekul het om 
'n eksamen te slaag, en dat toe sy begin werk het, God haar gevra het om te 

gaan restitusie doen. Daarom het sy na die owerhede gegaan om haar werk op 
te gee en gesê dat sy in 'n eksamen bedrieg het; en die owerhede het haar vertel 

dat hulle nog nooit'n eerlike persoon soos sy gevind het nie. Wees versigtig vir 
verleiding! 
 

Hierdie verkeerde interpretasie van die konsep van restitusie is baie algemeen 

in sommige Pinkster-sektes dat, nie die woord van God verstaan nie, en nie die 
denke van Christus het nie, dink dat dit deur hul eie geregtigheid is dat hulle die 

Hemel sal maak. Kom ons ondersoek die volgende gedeeltes: Matteus 5:20 
"Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié 

van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van 
die hemele sal ingaan nie." Prediker 7:16 "Wees nie alte regverdig en hou 

jou nie buitengewoon wys nie: waarom sou jy jouself te gronde rig?" 
 

Ons leer uit hierdie gedeeltes dat ons geregtigheid moet soek, en geregtigheid 

moet leef. Die Here verwag dat ons geregtigheid groter sal wees as dié van die 

mense van die wêreld. En Hy sê ook in Openbaring 22:11 dat ons wat regverdig 
is, nog steeds geregtigheid moet beoefen. Dit staan dus duidelik vas dat die Here 

omgee vir geregtigheid. Dit is weer dieselfde Here wat vir ons sê om nie 
regverdig te wees in oormaat nie. Om die waarheid te sê, dit is nie eers moontlik 

om net in oormaat regverdig te wees nie. Ons is nie eers regverdig nie, wat nog 
te sê om regverdig tot 'n oormaat te wees. Wat die Here hier sê, is dat ons nie 

in ons trots moet glo om regverdiger as enigiemand anders te wees nie, en dat 
ons nie die Fariseërs moet navolg wat hulle geregtigheid wil beoefen om deur 

mense gesien te word nie. Hulle laai mense met laste wat hulle self nie kan dra 
nie (Lukas 11:46). 
 

Ons moet nie daardie huigelaars naboots wat nie klein dinge kan doen nie, maar 
daarop aanspraak maak dat hulle groot dinge doen. Die onderhouding van God 
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se woord is bo hulle, maar hulle gee die indruk dat hulle te regverdig is voor 
mense. Die onderrig oor restitusie is nie moeilik om te verstaan nie; dit is die 

huigelaars wat te regverdig is in hulle eie oë wat dit ingewikkeld maak. 
 

8- Diewe van Tiendes en Offergawes 
 

Daar is twee kategorieë van diewe van tiendes en offergawes: Diegene dat die 

Here diewe noem omdat hulle nie hul tiendes en offergawes gee nie, en dié wat 
bloot die vryheid neem om die tiendes en offergawes te steel wat die Kinders 

van God gegee het. As daar vir die eerste kategorie gepraat kan word van blote 
diefstal, of van gierigheid, gaan die tweede kategorie verder as die eenvoudige 

sondes wat 'n normale kind van God kan pleeg, en openbaar eerder 'n element 
van onderskeiding. Kom ons praat oor hierdie twee kategorieë. 
 

Almal van julle, kinders van God wat skuldig is aan diefstal voor God deur te 
kies om nie tiendes of offergawes in die huis van God te gee nie, verstaan dat 

diefstal soos ander sondes julle reguit Hel toe sal lei as julle nie bekeer nie. En 
om hier te bekeer, beteken om alles terug te gee wat jy reeds gesteel het. 

Moenie met jou redding speel nie. Moenie die risiko neem om deur hebsug 
oorwin te word nie, net om jouself vir ewig in die fuur van die Hel te bevind. As 

jy een van diegene is wat altyd een of ander rede vind om God se geld te steel, 
weet dat jy op pad Hel toe is. Doen moeite om alles wat jy reeds gesteel het 

terug te betaal, en hou op om van God te steel. 
 

As elke keer as jy nie jou tiendes of offergawes aan God gee nie, onder die 
voorwendsel dat jy sopas geleen het met die bedoeling om terug te betaal, weet 

dat jy diewe in die oë van God is. Hou op om jouself te bedrieg. Jy het geen reg 
om die dinge van God sonder toestemming te gebruik nie, selfs al is dit om terug 

te betaal. Stop gierigheid, en hou op om 'n begeerlike blik te hê op die dinge 
wat vir God bedoel is. Doen moeite om vinnig enigiets wat jy reeds gesteel het, 

terug te gee. As jy aanhou om nie terug te betaal nie, en die dood jou verras, 
het die Hel vir jou begin. 
 

En almal van julle agente van satan, sogenaamde kinders van God, wat God 
uitdaag deur in die huis van God te kom om te steel, neem hierdie boodskap 

ernstig op. Satan het jou sekerlik oortuig dat die Hel nie bestaan nie, en dat hy 

sy heerskappy met jou sal deel. Ek wil jou herinner dat satan jou bedrieg. Hy 
het geen heerskappy om met jou te deel nie. Dit is die Hel wat op hom wag, en 

hierdie beroemde heerskappy wat hy met jou wil deel, is die vuur van die Hel. 
Dus, voordat jy hom volg, sou jy beter dink weer. 
 

Onthou dat om vergewe te word, as jy van plan is om vergewe te word, moet jy 
al die geld wat jy gesteel het, terugbetaal, sonder 'n pennie minder. As jy van 

plan is om die Hel te ontsnap, moet elke pennie wat jy gesteel het, terugbetaal 
word. En as jy wil sien voordat jy aanvaar, hou aan om nie terug te betaal nie, 

en jy sal dit in die volgende paar dae verstaan. 
 

Vir julle, kinders van God, neem ek hierdie geleentheid aan om julle 'n element 
van onderskeiding te gee. Weet dat geen ware kind van God die vryheid kan 

neem om in die huis van God in te gaan om te steel nie. Geen ware kind van 
God kan bekostig om uit die Here se koffers te steel nie. So al hierdie 

sogenaamde kinders van God of leiers wat die vryheid neem om hulself in die 
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Here se koffers te help omdat hulle glo dat niemand hulle sien nie, is óf demone 
óf demoonbesete. Selfs as die normale Christen in sy oomblikke van swakheid 

kan steel, kan niemand bekostig om na die huis van God te gaan om die 
offergawes van die Kinders van God of enige ander voorwerp te steel nie. 
 

9- Diewe van voorwerpe in die Huis van God 
 

Of dit nou geld of enige ander voorwerp is wat jy een keer in die huis van God 
gesteel het, onthou dat jy alles moet teruggee en jou geestelike bevryding moet 

vra, as jy nie 'n demoon is nie. Daar is net twee kategorieë mense wat in die 
huis van God kan steel: Demone en besetenes mense. As jy net besit is, bekeer 

vinnig, gee alles terug wat jy gesteel het, en vra vir jou geestelike bevryding. 
 

10- Gevolgtrekking 
 

Ten slotte, onthou dat restitusie anders is as om reparatie vir alle vorige sondes 
te maak. Restitusie het betrekking op die sonde van diefstal, en moet nie 

veralgemeen word na ander sondes nie. Moet nooit weer in die strik val wat deur 
hierdie agente van satan vir jou gestel is nie, wat jou vertel om ou diplomas te 

herstel wat verkry is deur bedrog, werk wat deur korrupsie verkry is, 
immigrasievraestelle wat deur verkeerde verklarings verkry is, ens. 
 

Verstaan baie goed dat dit eenvoudig onmoontlik is om te eis om al jou 

vorige foute reg te stel. Dus, om die woord van God te probeer verdraai en 
die idee van restitusie uit te brei na die dinge wat God nie onderrig het nie, is 'n 

strik vir diegene wat hierdie valshede leer, en vir diegene wat hulle volg. Deur 
dit te doen, in die konteks van die gesteelde en opgetelde voorwerpe, 

moet jy restitusie in die praktyk plaas soos ons pas bestudeer het. En vir 
ander sondes moet jy herstel wat nog herstel kan word, of wat nog herstel moet 

word. 
 

So as daar foute uit die verlede is wat jy kan regmaak sonder om ander probleme 

te skep, doen dit. Onthou dat ons doel is om probleme te ontsnap, en enige 
probleme te vermy. Dus, wanneer u 'n probleem kan oplos sonder om 'n ander 

een te skep, doen dit. Moenie veral in die strik val om te wil om klein 
probleme op te los deur groter probleme te skep nie. 
 

As u enige vrae het oor hierdie onderwerp, of as u bekommerd is oor restitusie 
en nie weet hoe om daaroor te gaan nie, voel vry om ons te kontak, en ons sal 

u help. En as jy besete is, as jy nog onder die invloed van onrein geeste leef, as 

jy nog steeds onder enige soort vloek gebuk gaan en is geestelike bevryding 
soek, maak eers seker dat jy nie 'n geval van restitusie het om in te vestig in 

jou lewe, voordat jy die broers vra om vir jou geestelike bevryding te bid. Ek 
beveel die onderrig getiteld "Geestelike Bevryding" aan, wat u kan vind by 

https://www.mcreveil.org. 
 

Die genade sy met almal wat onse Here Jesus Christus  

in onverganklikheid liefhet! 
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Uitnodiging 
 

 
Liewe broers en susters, 

 
As jy van valse kerke gevlug het en wil weet wat jy moet doen, is hier 

die twee oplossings beskikbaar tot jou: 
 

1- Kyk of daar rondom jou 'n paar ander kinders van God is wat God 
vrees en begeer om volgens die Gesonde Leer te lewe. As jy enige vind, 

voel vry om by hulle aan te sluit. 
 

2- As jy nie een kan kry nie en by ons wil aansluit, is ons deure oop tot 
jou. Die enigste ding wat ons jou sal vra om te doen, is om eers al die 

Leringe wat die Here vir ons gegee het, te lees, en dat op ons webwerf 
gevind kan word www.mcreveil.org, om jouself gerus te stel dat hierdie 

Leringe in ooreenstemming met die Bybel is. As jy hulle in 

ooreenstemming met die Bybel vind en gereed is om jou aan Jesus 
Christus te onderwerp en volgens die vereistes van Sy Woord te lewe, 

sal ons jou met vreugde verwelkom. 
 

Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle! 
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