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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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VOORVEREISTES VIR BYBEL STUDIES 
 

1- Inleiding 
 

Die Here in Sy Woord waarsku ons teen wat Hy self gekies het om te roep 

"Nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die 
waarheid beroof is..." 1Timoteus 6:5. 
 

Alhoewel ons geroep is om ons bes te doen om die Evangelie van Jesus Christus 
na mense te bring om hulle te red, en hoewel ons geroep word om al die geduld 

te toon wat nodig is om alle mense te help om die woord van God te verstaan, 
is ons geensins geroep om die woord van God te argumenteer nie. Ons moet 

vermy om in die strik te val wat satan se agente vir ons instel, deur besprekings 
te skep om nie die woord van God te verstaan nie, maar net om ons af te lei. 

Ons moet ook enige argument vermy wat skaars ons opbou. 
 

2- Strikke van satan 
 

Soos die Here reeds aan ons geopenbaar het, wanneer die agente van satan nie 
daarin slaag om ons vas te vang in die strik van sondes wat hulle vir ons stel 

nie, doen hulle die moeite om vir ons nog 'n strik te stel, dat van om ons aandag 
af te lei, sodat ons fokus nie op ons verlossing en op die werk van God nie. Ons 

moet dus baie waaksaam wees. 
 

Noudat u weet dat die agente van die Hel gesweer het om nooit die waarheid te 

aanvaar nie, en nou dat u weet dat hulle missie is om alles te doen om u weg te 
draai van God se pad met die doel om jou Hel toe te neem, is daar sekere 

gesindhede wat u moet neem wanneer u enige debat of gesprek met mense 

rondom die Bybel wil voer. 
 

Ons kan nie as gevolg van die agente van satan, die deure sluit om te mense 
wat ons vrae vra om die woord van God beter te verstaan nie. Maar aangesien 

ons nie vooraf kan weet wie vrae vra om te leer en wie vrae vra om aandag af 

te lei nie, moet ons oop, geduldig en gereed wees om met liefde en geduld te 
reageer op almal wat wil leer. 
 

Om nie in die strik te trap van agente van satan wie se missie is om jou van die 

woord van God af te keer nie, is hier 'n geheim wat ons tot jou beskikking stel. 

Dit is die sewe voorvereistes wat voor elke debat, of voor elke bespreking, aan 
mense opgelê moet word wanneer jy dink dat hierdie debat of bespreking 

sommige vrugte kan dra. 
 

3- Die bybels van die sektes 
 

Oortuig dat hulle nie in staat sal wees om hul valse leerstelling deur die Heilige 
Bybel te regverdig nie, is sommige sataniese sektes gedwing om hul eie bybels 

te maak. Dit is die geval van die Katolieke, Jehovah Getuies, Mormone en 'n 
paar ander sataniese groepe. Die katolieke gemaak wat hulle noem "Die bybel 

van Jerusalem", en "Die TOB bybel". In bykomend tot wat, hulle het 'n paar 
ander manuskripte en boekies wat hulle gebruik om te fool hul volgelinge. 

Jehovah se Getuies gemaak wat hulle noem "Die nuwe wêreld vertaling". 
Hulle gebruik ook baie brosjures te mislei hul kudde. Dit is ook die geval vir die 

Mormone, wat gemaak het wat hulle noem "Die boek van Mormon". 
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Jy moet nooit debatte of gesprekke aanvaar met mense wat die bybels van 
hierdie sektes gebruik nie. En as jy met hulle wil debatteer, moet jy eis dat hulle 

hulle valse bybel opsy skuif en dat hulle moet aanvaar om die ware Bybel 
gedurende jou debat te gebruik. 
 

Bo, ons aangehaal die Katolieke bybel TOB. Dit is belangrik om uit te wys dat 
TOB (in Engels) beteken  Ekumeniese Vertaling van die Bybel (ETB), 'n vertaling 

gedoen met 'n doel om asseblief alle godsdienste; 'n vervaardig vertaling tot 

versoen alle moontlike oortuigings. So jy het daar die ware prostitusie van die 
Bybel, 'n skaamtelose prostitusie, 'n gewetenlose prostitusie van die woord van 

God. 
 

4- Die sewe (7) voorvereistes 
 

Hetsy jy is die hantering van hierdie sektes wat hierbo genoem of met 'n ander 

sekte wat nie genoem word nie, is die beginsel wat jy moet toepas is die 

dieselfde. Voordat die beoefening van 'n Bybel studie, of in enige gesprek, of 
enige debat rondom die Bybel met iemand, moet jy eers saamstem oor die 

volgende sewe (7) voorvereiste: 
 

1- Stem saam oor die feit dat die Bybel is die Woord van God. 
 

2- Stem saam oor die feit dat slegs die Bybel is die Woord van God, dit 

is, is daar geen ander boek, geen ander dokument, geen ander 
manuskrip, nie eens 'n kommentaar in die Bybel, verteenwoordig die 

Woord van God. 
 

3- Stem saam oor die feit dat God is die enigste outeur van die Bybel, 

dit is, daar is geen woord van Petrus of van Johannes of van Paulus, ens. 
in die Bybel. 
 

4- Stem saam oor die feit dat die hele Bybel is vir ons, dit is, daar is geen 

boodskap in die Bybel vir die Korintiërs, of vir die Effesiërs, ens. 
 

5- Stem saam oor die feit dat die ware Bybel het 66 boeke, nie een 

minder, en nie een meer. Hierdie 66 boeke moet het die name van die 
boeke van die Bybel wat ons weet, en word gelys in die normale 

volgorde van boeke soos aangebied in die Heilige Bybel. 
 

6- Stem saam oor die feit dat die Bybel ware is. 
 

7- Stem saam oor die feit dat dit wat is nie geskryf, is nie ons kommer. 

 
Hierdie sewe (7) voorvereistes moet absoluut gerespekteer word as jy wil om 

te doen 'n bybelstudie of deling rondom die Bybel, wat honneurs God. Jy moet 
nie, onder enige omstandighede, betrokke te raak in die bybelse debat met 

mense wat ontken die Gesag van die Bybel. Dit sou ongehoorsaam aan God 

wees. Jy moet nooit gaan buite wat geskryf is, soos die Here beveel ons in 
hierdie gedeelte van 1Korintiërs 4:6 "Hierdie dinge, broeders, het ek op myself 

... dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie ..." 
Leer om te bly op die Bybel, op die hele Bybel en niks anders as die Bybel! 
 

Die ware Bybel bevat 66 boeke, geklassifiseer in die volgende volgorde: 
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5- Ou Testament 
 

Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, Rut, 
1Samuel, 2Samuel, 1konings, 2Konings, 1Kronieke, 2Kronieke, Esra, Nehemia, 

Ester, Job, Psalms, Spreuke van Salomo, Prediker, Hooglied van Salomo, Jesaja, 
Jeremia, Klaagliedere, Esegiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, 

Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi. Totale 39 Boeke. 
 

6- Nuwe Testament 
 

Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Die Handelinge van die Apostels, Romeine, 

1Korintiërs, 2Korintiërs, Galasiërs, Effesiërs, Filippense, Kolossense, 
1Tessalonisense, 2Tessalonisense, 1Timoteus, 2Timoteus, Titus, Filemon, 

Hebreërs, Jakobus, 1Petrus, 2Petrus, 1Johannes, 2Johannes, 3Johannes, Judas, 
Die Openbaring. Totale 27 Boeke. 
 

7- Opmerk 
 

Ek wil jou egter daaraan herinner dat die ware Bybel veronderstel was om ryker 
te wees aan leringe en openbarings as wat ons in die huidige Bybel van 66 boeke 

vind. Maar satan, wat met sy agente 'n meedoënlose oorlog teen die woord van 
God voer, het alles gedoen om te verseker dat sekere leringe en openbarings 

wat veronderstel was om in die Bybel te vind, nie daar gevind is nie. Daar word 
dus vasgestel dat die Bybel van 66 boeke wat ons tans het, onvolledig is. 
 

Sommige van u mag wonder waarom ek daarop aandring dat ons leringe en 

bybelstudies slegs gebaseer moet word op die 66-Boek Heilige Bybel wat ons 
tans het, wanneer ek bewus is dat dit onvolledig is. Die antwoord is soos volg, 

geliefde: 
 

Eerstens, as ons ons leringe en Bybelstudies sou baseer op manuskripte wat nie 

vir almal beskikbaar is nie, en dat ons nie eens seker is dat God hulle goedgekeur 
het nie, sou dit feitlik onmoontlik wees vir ons om rondom die woord van God 

saam te stem. Met ander woorde, dit sal baie moeilik wees om te weet wie 
werklik die waarheid leer en wie leuens leer, of om te weet watter lering werklik 

waar is en watter onwaar. 
 

Tweedens, het die Here verseker dat ten spyte van die afwesigheid van die 
leringe en openbarings wat satan en sy agente uit die Bybel onttrek het, die 

meeste van wat ons moet weet om gered te word, bewaar word. Dit beteken dat 
die afwesigheid van die leringe en openbarings wat satan en sy agente uit die 

Bybel onttrek het, ons nie die Hemel kan laat mis nie. Die Here in Sy 
soewereiniteit, sorg dat hierdie gebrek of afwesigheid van openbaringe vergoed 

word, sodat ons nie daaronder ly nie, en dat ons nie werklik geestelik 
ongebalanseerd is nie. 
 

8- Gevolgtrekking 
 

Daarom, geliefdes, moet ons tevrede wees met hierdie 66-boek Bybel wat ons 
tans vir ons lering en ons Bybelstudies het. Hierdie Bybel, hoewel onvolledig, 

bevat die noodsaaklikhede van wat ons omtrent God moet weet, en om Hom te 
dien. 
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Die werk wat die agente van satan doen deur hulle eie bybels te skep, is slegs 
die voortsetting van die oorlog wat die kamp van satan al vir eeue voer, teen 

die woord van God, deur alles te doen wat hulle kan, om die waarheid te laat 
verdwyn heeltemal vanaf onder die son. Ongelukkig vir die agente van die Hel, 

en gelukkig vir ons, Kinders van God, is enige stryd teen die woord van God 'n 
verlore stryd. Satan en sy agente sal nooit daarin slaag om die woord van God 

te vernietig nie, en ook nie om die waarheid te laat verdwyn nie. 
 

Soos ek vir jou gesê het in die lering op "Onderskeiding", sal die Waarheid nooit 

onderdruk word nie. Die Woord van God is die Waarheid, en God het belowe om 

oor Sy Woord te waak en dit te beskerm. Almal wat die Waarheid beveg, sny 
eerder 'n kremetartboom met'n skeermesblad. Ja, hierdie dwase leegmaak die 

see met 'n beker. En in hulle onnoselheid glo hulle dat hulle eendag sal slaag. 
Halleluja! 
 

As die Here dit toelaat, sal ek hierdie onderwerp in meer besonderhede vir jou 
in 'n ander lering ontwikkel. 

 
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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