
27 Maart 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 1: 

 

Wat was die name van die twaalf stamme van Israel                                            

en wat vind jy vreemd daaraan? 

 

Jakob, die derde stamvader (Abraham, Isak en Jakob) het twaalf seuns gehad en een 

dogter. Die dogter se naam was Dina. Hy het twaalf seuns gehad by sy twee vrouens 

Lea en Ragel, wat sussies was (Laban se dogters) en hulle slavinne Bilha en Silpa.  

Sy seuns by Lea was: Ruben, Simeon, Levi en Juda. Daarna het Ragel haar slavin 

Bilha aan Jakob gegee om namens haar vir hom kinders te baar, aangesien sy 

aanvanklik onvrugbaar was. Jakob se seuns by Bilha (vir Ragel) was Dan en Naftali. 

In die stryd om die liefde van Jakob tussen die twee susters, het Lea ook haar slavin 

Silpa aan Jakob gegee om namens haar vir hom kinders te baar. Jakob se seuns by 

Silpa (vir Lea) was Gad en Aser.  

In Lea en Ragel se stryd om Jakob se toegeneentheid het Lea aan Ragel liefdesappels 

gegee (wat haar vrugbaar sou maak), in ruil daarvoor om met Jakob omgang te mag 

hê. Jakob se daaropvolgende seuns en dogter by Lea was Isaskar, Sebulon en Dina.  

Daarna het die Here Ragel se gebed verhoor en aan haar twee seuns gegee. Jakob 

se twee seuns by Ragel was Josef en Benjamin. Ragel (Jakob se lieflingvrou) het 

egter met die geboorte van Benjamin gesterf. Sy het hom Ben-Oni genoem (seun van 

my smart), maar sy pa Jakob, het hom Benjamin (seun van my regterhand) genoem. 

In kort het Jakob dus twaalf seuns gehad: Die seuns van Lea was Ruben, die oudste, 

Simeon, Levi, Juda, Issaskar en Sebulon. Die seuns van Ragel was Josef en 

Benjamin. Die seuns van Ragel se persoonlike slavin Bilha was: Dan en Naftali. Die 

seuns van Lea se persoonlike slavin Silpa was: Gad en Aser. 

 

Vergelyk Genesis 29, 30 en 35. 

 



In Genesis 49 seën Jakob sy twaalf seuns wat die stamvaders van die twaalf stamme 

van Israel (Jakob) sou word: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Issaskar, Dan, 

Gad, Aser, Naftali, Josef en Benjamin; elkeen met ’n unieke seën. Maar in Genesis 48 

neem Jakob sy lieflingseun Josef se twee seuns, Efraim en Manasse, aan as sy eie 

seuns, wat ‘n invloed op die latere stamindeling van Israel sou hê. 

 

Wanneer Moses dan met die volk Israel uit Egipte trek, is daar steeds twaalf stamme, 

maar die stam van Levi (die Leviete – waaraan Aäron - en Moses - behoort het), word 

nie as ‘n stam getel nie. Die rede hiervoor was dat die Leviete aanstel is om toesig te 

hou oor die tabernakel en die tempeldiens. En wanneer die stamme (stamhoofde) 

offers bring vir die inwyding van die altaar, word die twaalf stamme in ‘n ander volgorde 

geplaas: Juda, Issaskar; Sebulon; Ruben; Simeon; Gad; Efraim; Manasse; Benjamin; 

Dan; Aser en Naftali. 

 

Vergelyk Eksodus 24, Numeri 1 en Numeri 7. 

 

Die twaalf stamme van Israel is dus Juda, Issaskar; Sebulon; Ruben; Simeon; Gad; 

Efraim; Manasse; Benjamin; Dan; Aser en Naftali, met die ‘priesterlike’ stam Levi as 

‘n dertiende stam.  

 

‘n Paar vreemde dinge val ons op: 

 

1. Dat die Leviete nie as ‘n pertinente stam met ‘n grondgebied en diensplig soos die 

ander gereken word nie.  

2. Dat Manasse en Efraim (Jakob se kleinseuns en Josef se seuns) stamvaders word. 

3. Dat die stamme lateraan nie meer in die kronologiese volgorde van die geboorte 

van Jakob se seuns, of ten opsigte van wie hulle moeders was, genoem word nie, 

maar ‘n vaste reëlmaat kry. 



28 Maart 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 2: 

Wat is die kortste en langste Psalm in die Bybel,                                                                  

hoe kom hulle ooreen en hoe verskil hulle? 

 

Psalm 117 is die kortste Psalm in die Bybel (twee verse) en Psalm 119 is die langste 

Psalm (honderd ses en sewentig verse). Dit is natuurlik die mees opmerklike verskil. 

Sommige mense sê dat Psalm 118 die middelpunt van die Bybel is. 

Ooreenkomste: 

1. Beide Psalms begin sonder ‘n duidelike aanduiding van wie dit skryf. 

2. Beide Psalms gaan oor lof aan die Here en oor sy liefde en trou. 

3. Beide psalms gebruik die eerste persoon as persoonlike vereenselwiging “ons” en 

“ek”. 

Verskille: 

1. Psalm 117 is ‘n universele psalm, in die sin dat dit volke en nasies oproep om die 

Here te loof. Die psalmdigter praat ook inklusief van “ons”. 

2. Psalm 119 is ‘n psalm wat in die oorspronklike alfabeties gerangskik word. Verder 

is dit meer ‘n persoonlike en eksklusiewe psalm in die sin dat die eerste persoon 

enkelvoud ”ek” gebruik word.  

3. Psalm 117 is meer van ‘n loflied, terwyl Psalm 119 die persoonlike gebed van ‘n 

gelowige bevat.  

4. In Psalm 119 kom daar uiteraard baie meer temas ter sprake as in Psalm 117. In 

Psalm 117 gaan dit oor lof aan die Here, sy kragtige liefde en sy oneindige trou, terwyl 

dit in Psalm 119 gaan oor God se woord, bepalings, gebooie, beloftes, bevele, 

verordeninge, beskerming en bevryding en ‘n kind van God se verhouding met Hom, 

sy/haar gehoorsaamheid, lewenswandel, dade, denke en afhanklikheid van God. 

5. Dit is interessant dat Psalm 118 eienskappe van beide Psalm 117 en Psalm 119 

vertoon – die universele uitroep van lof en sekerheid dat daar aan die liefde van die 

Here geen einde is nie, tesame met die persoonlike smeekgebed tot die Here! Gaan 

lees dit gerus! 



29 Maart 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 3: 

 

Wie is die drie belangrikste profete in die Bybel                                                    

en op grond waarvan dink jy so? 

 

Die eerste helfte van die Bybel, die Ou Testament, word uiteengesit in drie dele nl. die 

Wet, die Geskrifte en die Profete. In terme van Bybelse boeke is daar vier groot 

Profete: Jesaja, Jeremia, Esegiël en Daniël, en twaalf kleiner profete: Hosea, Joël, 

Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi. 

Maar wanneer ons van die grootste drie profete van die Bybel praat, gaan dit nie 

noodwendig oor ‘n spesifieke Bybelboek nie. 

 

‘n Profeet was iemand wat in opdrag van God, sy Woord en wil aan God se volk 

verkondig het, voor die sterwe en opstanding van die Messias, Jesus Christus. Sy 

kruisiging en opstanding lui die koms van die koninkryk van God in as deel van die 

nuwe bedeling (verbond). 

 

Dit is daarom bitter moeilik om te kan sê wie die drie grootste profete in die Bybel is. 

Manne soos Elia en Elisa, Jesaja en Jeremia verdien almal ons aandag. En wat van 

Daniël of Amos? ‘n Mens sou ook elke profete-boek (klein en groot) kon lees en die 

“grootsheid” van die verskillende profete ontdek. Indien jou antwoord dus van myne 

verskil, beteken dit nie ek is reg en jy verkeerd nie. Daar is heelwat moontlikhede. 

 

Ek sou egter gaan vir die volgende drie persone: Moses, Elia en Johannes die Doper.  

Ek weet Moses was tegnies gesproke nie ‘n profeet nie, maar tog is hy die een wat 

saam met Elia aan Jesus verskyn by die verheerliking op die berg. (Vergelyk Matteus 

17:1-4, Markus 9:2-4 en Lukas 9:28-30).  

Indien Moses egter nie as profeet sou kwalifiseer nie, sou ‘n mens Jeremia in sy plek 

kon plaas, of dalk Jesaja (Johannes 1:23)? 



 

Wanneer Jesus vir sy dissipels vra in Matteus 16:13-20 (asook Mark 8:27-30 en Lukas 

9:18-21) wie die mense sê Hy is, antwoord hulle: Johannes die Doper, Elia of Jeremia. 

Daar is egter nog ‘n moontlikheid en dit is Samuel. Hy was nie net ‘n profeet nie, maar 

ook ‘n priester, leier en ‘n siener. Gaan lees gerus in 1 Samuel en 1 Kronieke watter 

geweldige rol Samuel in God se Naam in die lewe en weë van die volk Israel en sy 

aanvanklike koningshuis gespeel het. Samuel en Moses staan eintlik op dieselfde 

vlak. (Vergelyk Jeremia 15:1). 

Jesus self verklaar dat Johannes die Doper meer as ’n profeet is (Matteus 11:9), 

hoewel Johannes die Doper homself nie so gesien het nie (Johannes 1:21). Tog stel 

Jesus Elia, Moses en Johannes die Doper eintlik op dieselfde vlak. Meer nog, Hy 

beskou Johannes die Doper, die een wat in die plek van Elia kom, as die belangrikste! 

(Vergelyk Matteus 17:10-13 en Lukas 7:28).  

 

In my opinie dus: Moses, Elia en Johannes die Doper. 

 

Dalk kan jy weer die groot en klein profete in die Bybel gaan lees en dan besluit watter 

een van hulle jou die meeste aanspreek? 



30 Maart 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 4: 

Geslagsregisters in die Bybel dra geweldige betekenis. Wat is vreemd in die 

geslagsregister van Jesus in Matteus 1:1-17 en waaraan sou jy dit toeskryf? 

 

Gewoonlik lees ‘n mens bo-oor ‘n lys van name of ‘n geslagsregister in die Bybel. Dit 

klink soms so vervelig! Maar dalk wil die Here ook daardeur spesifiek iets vir ons sê?  

Ek vind ten minste vyf vreemde dinge in hierdie geslagsregister. Hoeveel vind jy? 

 

1. ‘n Mens sou verwag dat die geslagsregister sou begin met Die geslagsregister van 

Jesus Christus, die seun van Josef, die seun van Jakob, maar dit begin so: Die 

geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham. Dit 

is dus vreemd dat die geslagsregister met ‘n universele aanspraak begin. 

Die rede hiervoor is waarskynlik dat Matteus die breër en wyer verband van Jesus se 

belangrikheid wil aandui. Hy sinspeel op die verwagte Messias (Jesus Christus) en 

die ewige belofte van koningskap (Dawid) en die ganse bestaan van die volk Israel 

(van Abraham af). 

2. ‘n Tweede vreemde verskynsel, veral in ‘n Joodse geslagsregister, is die insluiting 

van vrouens in die geslagsregister en dit boonop vrouens met ‘n swak of slegte 

reputasie. Tamar slaap saam met haar skoonpa Juda, Ragab was ‘n prostituut, Rut 

was ‘n vreemdeling (Moabiet), die vrou van Urija (Batseba) pleeg owerspel met Dawid 

en Maria is ‘n jong, onbelangrike, ongehude moeder.  

Die rede hiervoor was om aan die Jode te wys dat die Messias vir alle mense kom, 

ook vir sondige mense, vreemdelinge en vrouens. En om aan die Jode te wys dat hulle 

as volk nie so suiwer en volmaak is as wat hulle dalk gedink het nie. Die geslagslyn 

tot en met koning Dawid en daarna was nie so vlekkeloos en onbesmet soos die Jode 

destyds voorgehou het nie. 

3. Dit is ook vreemd dat daar op sommige plekke in die geslagsregister uitgebrei word 

soos die invoeging van vrouens (reeds hanteer) en die ekstra inligting soos Juda en 

sy broers en Peres en Serag. 



Die rede was waarskynlik dat Matteus die Jode wat die geskiedenis geken het, wou 

saamneem met sy kennis van die fyner besonderhede van die Joodse geskiedenis en 

vir hulle wil sê dat daar natuurlik baie ander dele van die geskiedenis van die volk is, 

waaraan hy nie nou gaan aandag gee nie, maar hy wys op die essensie daarvan. 

4. Matteus se opdeling van die geslagslyn van Jesus Christus in drie tydperke van 

veertien geslagte elk is ook vreemd.  

Die rede is waarskynlik dat hy wil aandui dat en hoe Jesus Christus se geboorte eintlik 

die groot hoogtepunt is waarop die bestaan van die volk Israel uitloop. Hy wys op 

beduidende gebeure in die volk Israel se geskiedenis: die ontstaan van die volk: 

Abraham-Dawid, die koningskap van Dawid (Dawid-Babiloniese Ballingskap) en die 

Koms van die gesalfde Verlosser – die Messias (Ballingskap-Christus). Matteus se 

uiteensetting van die geslagsregister plaas Jesus Christus dus in die middelpunt van 

Israel se geskiedenis. 

5. Verder val sy gebruik van 14-14-14 ‘n mens op. Sommige kommentare vind die 

simmetrie daarvan effe geforseerd. Veertien het nie sodanige simboliese betekenis in 

die Bybel nie, behalwe dat dit dalk met die siklus van waar die son sit (sonsopkoms 

en sonsondergang) te doen kan hê. 

Maar ek dink dat Matteus daarmee wil aantoon dat die koms van Jesus Christus, die 

Messias na hierdie wêreld, Goddelik geïnspireerd is. Daar is ‘n goddelike plan en 

ritme. En waar die volk Israel begin by Abraham (sonsopkoms), sy hoogtepunt bereik 

met die Dawid-dinastie en ondergaan met die Babiloniese ballingskap, breek daar ‘n 

nuwe hoogtepunt aan met die (op)koms van die Son van geregtigheid, Jesus Christus! 

 

In kort wys Matteus enersyds met die geslagsregister daarop dat God alle en enige 

mense gebruik in sy wil en raadsplan, en dit ook met die koms van Jesus Christus na 

die wêreld gedoen het. Dit beteken implisiet dat God vir alle mense, hoe sleg en 

verlore ook al, lief is en gekom het. Andersyds wys Matteus daarop dat alles deel was 

van God se volmaakte raadsplan. Hoe God selfs die skuld en sonde van die mensdom 

ombuig om dit ten goede te laat kom vir die wat Hy liefhet! 



31 Maart 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 5: 

 

In koning Dawid en koning Salomo se tyd was Israel se ryk een,                                      

maar dit het na Salomo se dood in twee geskeur. Wat was die redes hiervoor? 

 

Daar was basies twee redes waarom die ryk van Israel in twee geskeur het; van ‘n 

Verenigde ryk Israel na ‘n Noordryk - Israel en ‘n Suidryk – Juda. ‘n Mens sou die 

oorsake kon toeskryf aan ‘n menslike en ‘n Goddelike rede. 

 

Die ‘menslike’ oorsaak was die seun van Salomo, Rehabeam wat hom na sy dood 

opgevolg het. Rehabeam het die ganse ryk Israel by sy pa Salomo, ge-erf. Met sy 

kroning as koning in Sigem het die volk ‘n afvaardiging na hom gestuur (onder leiding 

van Jerobeam) om te vra om belastingverligting.  

Hy het sy raadgewers wat ook sy vader se raadgewers was, geraadpleeg, en hulle het 

hom aangeraai om die volk tegemoet te kom; om vir hulle belastingverligting te gee 

en so sy goeie bedoelings aan die volk te toon. Dit was goeie raad, want Salomo het 

die volk onregmatig belas. Hulle het aan hom lojaal gebly, waarskynlik oor hulle liefde 

vir sy pa, koning Dawid. 

Rehabeam het egter ook sy vriende wat saam met hom grootgeword het en nou in sy 

diens was, se raad gevra. Die jong manne het hom in hulle voortvarendheid aangeraai 

om hard en ferm te wees en die belastingdruk nog meer te verhoog. Hy moes sommer 

van die begin af vir die volk wys wie is baas en wie is klaas!  

 

Rehabeam het toe in sy hovaardigheid die wyse raad van die ouer mense in die wind 

geslaan, en die raad van die jongelinge gevolg. Die uiteinde daarvan was dat tien 

stamme die koningskap van Rehabeam verwerp het, terwyl slegs Juda (en Benjamin) 

Rehabeam se koningskap erken het. Al die ander tien stamme het in opstand gekom 

teen die Dawidiese koningshuis (Rehabeam) en Jerobeam, seun van Nefat as koning 

van die Noordryk (Israel) verkies. 



 

Die ‘Goddelike’ oorsaak lê bietjie verder terug in die geskiedenis, by Salomo se ontrou 

en ongehoorsaamheid. Al was hy die mees wyse man in die wêreld, was hy baie lief 

vir vrouens, en spesifiek vir buitelandse meisies. En hy kon kies en keur. Die Here het 

hom herhaaldelik gewaarsku en verbied om met buitelandse meisies te trou, 

aangesien hulle hom tot afgodery sou verlei, maar hy het God se bevel telkens 

verontagsaam. Hy het lateraan duisend vrouens - sewehonderd vrouens en 

driehonderd byvrouens in sy harem gehad! 

 

Daarom het God besluit om Salomo te straf en sy koningskap van hom af te skeur en 

aan ‘n onderdaan van hom te gee. Ter wille van Dawid het God onderneem om dit nie 

tydens die lewe van Salomo te doen nie, maar tydens die lewe van sy seun 

(Rehabeam). God het ook besluit om (ter wille van Jerusalem – die Dawidstad - en 

Dawid) nie die hele koninkryk van Rehabeam weg te neem nie, maar ten minste een 

stam (Juda) vir sy seun te laat oorbly. Jerusalem was die hoofstad van Juda.  

 

(Vergelyk 1 Konings 11 en 12 en 2 Kronieke 10 en 11). 



1 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 6: 

Wie het almal ‘n rol gespeel in die onthoofding van Johannes die Doper         

en wat was die redes daarvoor? 

 

Johannes die Doper was die neef van Jesus Christus en waarskynlik ongeveer ses 

maande ouer as Jesus. Elisabet was ‘n familielid van Maria en ook die een wat haar 

raad gegee het ten tye van haar swangerskap. Johannes die Doper was die profeet 

wat die koms van die Messias moes aankondig en Jesus Christus as die Lam van God 

moes identifiseer – ‘n stem roepende in die woestyn wat die pad vir die Here moes 

voorberei! 

 

Johannes die Doper was ‘n man van die veld, ongekunsteld en vry van sosiale 

konvensie, en boonop ‘n nasireër. ‘n Nasireër was iemand wat voor geboorte al aan 

God gewy is en sekere regulasies moes onderhou soos om nie hare te sny, te skeer, 

alkohol te gebruik of aan ‘n lyk te raak nie. Johannes die Doper het God se wil 

onverskrokke verkondig en dit het hom in botsing gebring met baie mense, onder 

andere met koning Herodes Antipas van Galilea. Koning Herodes Antipas was die 

seun van koning Herodes die Grote wat Jesus deur middel van die kindermoord wou 

laat doodmaak toe Hy ‘n baba was.  

Herodes Antipas het egter nog twee broers gehad, Philippus en Archelaüs wat konings 

in ander dele van Palestina en die Romeinse ryk was. Hy het egter ook ‘n halfbroer 

gehad, Herodes Philippus wat getroud was met Herodias. Op bevel van Herodes die 

Grote het Herodes Antipas met Herodias, sy halfbroer se jong vrou, getrou, en so ook 

seggenskap oor haar dogter Salomè verkry. (Terloops Herodes en Herodias is later 

jare geskei). 

 

In Matteus 14:1-12 en Markus 6:14-29 lees ons van die gebeure wat aanleiding gegee 

het tot die tragiese onthoofding van Johannes die Doper. Johannes die Doper het hom 

sterk uitgespreek teen die huwelik tussen Herodias en Herodes asook teenoor ander 



dinge wat Herodes verkeerd gedoen het. Daarvoor het Herodes Johannes die Doper 

in die tronk laat opsluit.  

Hy het hom aanvanklik nie tereggestel nie, omdat hy bang was dat die volk in opstand 

sou kom, weens Johannes se geestelike statuur en populariteit.. Mettertyd het 

Herodes al meer van Johannes begin hou en hom baie laat haal om met hom oor God 

en godsdiens en ander sake te gesels. In so mate dat Herodes baie keer in ‘n 

geestelike stryd betrokke was. Sy vrou, Herodias het Johannes die Doper egter gehaat 

en wou hom terugkry vir die vernedering en kritiek wat sy beleef het, weens sy 

uitgesprokenheid.  

Op ‘n dag het Herodes met sy verjaarsdag vir belangrike gaste ‘n feesmaal gehou, en 

Herodias se dogter Salomè, wat toe waarskynlik ‘n pragtige tienermeisie was, het vir 

die gaste kom dans (waarskynlik op versoek van haar moeder). Herodes en die gaste 

was so meegevoer deur die dans dat hy gesweer het om vir haar enigiets te gee wat 

sy vra, selfs die helfte van sy koninkryk!  

Sy het haar moeder Herodias gevra wat sy moes vra, en Herodias het haar kans 

waargeneem om haar op Johannes die Doper te wreek. Sy laat haar dogter toe die 

kop van Johannes die Doper in ‘n skottel vra. Dit moes dadelik gebeur. Al was koning 

Herodes hartseer daaroor en het dit later by hom ‘gespook’, kon hy dit nie weier nie, 

aangesien hy die belofte herhaaldelik voor sy gaste gemaak het. Hy stuur toe sy lyfwag 

om Johannes die Doper te gaan onthoof en sy kop in ‘n skottel na Salomè te bring.  

 

En so is Johannes die Doper onthoof. Die rolspelers in hierdie tragedie was dus 

Herodes Antipas, Herodias sy vrou, Salomè haar dogter, die gaste by Herodes se 

verjaarsdagviering, die lyfwag wat hom moes onthoof en Johannes die Doper self. 
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2 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 7: 

 

Wat het Jesus Christus en sy neef Johannes die Doper                                                               

vir mekaar en oor mekaar te sê gehad? 

 

Hierdie is ‘n vraag wat ‘n mens dalk eerder in twee of selfs vier vrae sou kon opdeel: 

A. Wat het Johannes die Doper oor Jesus gesê? B. Wat het Johannes die Doper 

vir/aan Jesus gesê? C. Wat het Jesus aan/vir Johannes die Doper gesê? en D. Wat 

het Jesus oor Johannes die Doper gesê? Ek gaan probeer om dit so saam te vat: 

 

A. Wat het Johannes die Doper oor Jesus gesê? 

Die eerste reaksie van Johannes die Doper op Jesus kry ons al by hom voor hulle 

geboortes. Wanneer Maria, moeder van Jesus Elisabet, moeder van Johannes die 

Doper besoek toe Elisabet al ses maande swanger was en Maria maar nog aan die 

begin, het Johannes al van vreugde in die skoot van sy moeder beweeg (geskop) in 

die teenwoordigheid van die Here Jesus en sy moeder Maria, waarop Elisabet met ‘n 

lofverheffing en seën geantwoord het. (Vergelyk Lukas 1:39 ev.) 

Voor Jesus deur Johannes die Doper gedoop is, getuig Johannes die Doper dat Jesus 

sy meerdere is, dat hy nie eers werd is om sy skoene uit te trek nie (los te maak nie) 

en dat Hy (Jesus), in teenstelling met Johannes die Doper wat met water doop, mense 

met die Heilige Gees en met vuur sal doop. (Matteus 3:11, Markus 1:7-8 en Lukas 

3:16). Hy gaan verder en kondig die genade én oordeel aan wat Jesus sou bring 

(Matteus 3:12 en Lukas 3:17). 

Wanneer die geestelike leiers vanaf Jerusalem by Johannes die Doper navraag doen 

oor sy identiteit en mandaat om te mag doop, stel hy dit duidelik dat hy nie die Messias 

is nie, maar dat hy ‘n stem roepende in die woestyn is, wat die pad voor die Here (die 

Messias) reguit maak. En dan sê hy oor Jesus dat Hy - die Messias - ná hom kom en 

tussen die mense is (Immanuel) en dat hy wat Johannes die Doper is, nie werd is om 

sy skoene los te maak nie. (Johannes 1:19-28). 

En dan, net die volgende dag, stap Jesus na Johannes die Doper toe en dan getuig 

hy oor Jesus, as die Lam van God: : “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die 

wêreld wegneem! Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: ‘Ná my kom daar ’n 

Man wat my vóór is, want Hy was voor my reeds daar.’ Ek het self ook nie geweet wie 

Hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat Hy aan Israel bekend gestel 

kan word.” (Johannes 1:29-31). Dan vertel hy ook wat na die doop van Jesus gebeur 

het, waarby Johannes die Doper instrumenteel was en dat dit beteken dat Jesus die 
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Seun van God is: “Ek het duidelik die Gees soos ’n duif uit die hemel sien kom, en Hy 

het op Hom gebly.  Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar God wat my gestuur 

het om met water te doop, het vir my gesê: ‘Die Een op wie jy die Gees sien kom en 

bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.’ Ek het dit self gesien en daarom getuig 

ek: Hy is die Seun van God.” (Johannes 1:32-34). 

Hy bevestig die volgende dag weer dat Jesus die Lam van God is en dit het tot gevolg 

dat van die dissipels wat Johannes die Doper nagevolg het, hom verlaat het en Jesus 

Christus se dissipels geword het (Vergelyk Johannes 1:35 ev.). 

Later wanneer van Johannes die Doper se dissipels ontsteld is oor van hulle vorige 

metgeselle weggeloop het agter Jesus aan en boonop nou self ook doop en mense 

agter Jesus aan trek, bevestig hy weer dat hy nie die Christus is nie, maar dat hy voor 

Jesus uitgestuur is om vir Hom die pad voor te berei. Johannes die Doper is soos die 

vriend van die bruidegom (die strooijonker), met Jesus wat die bruidegom is. Die 

vriend wat bly is wanneer die bruidegom kom. En dan sê hy oor Jesus: “Hy moet meer 

word en ek minder!” (Johannes 3:22-30). ‘n Gesindheid wat ek en jy ook behoort te 

hê. 

 

Verder sit hy die identiteit van Jesus Christus uiteen. Hy verduidelik dat Jesus van 

God af uit die hemel kom en bo almal is, terwyl hy (Johannes die Doper) en ander 

mense aards is. Hy noem ook die hartseer ironie dat niemand die getuienis van Jesus 

Christus (God self) aanvaar nie. Maar Jesus is die Seun van God, en wie dit glo 

(m.a.w. die getuienis van Jesus aanvaar) het die ewige lewe. (Johannes 3:31-36). Wie 

dit egter verwerp, verwerp God se getuienis en bly onder die oordeel van God. “Wie 

in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die 

lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.” (Johannes 3:36). 

 

Johannes die Doper bevestig verder dat God Jesus gestuur het en dat Hy die woord 

van God verkondig en dat God aan Hom sy Heilige Gees sonder enige beperking gee. 

(Johannes 3:34). Hy getuig ook van God die Vader se liefde vir Jesus en dat Hy aan 

Hom (Jesus Christus) absolute vrymag gee. (Johannes 3:35). 

 

B. Wat het Johannes die Doper vir/aan Jesus gesê? 

 

Johannes die Doper en Jesus was nie baie keer in direkte gesprek met mekaar nie. 

Jesus se openbare bediening word gesanksioneer deur God die Vader, die oomblik 

toe Hy deur Johannes die Doper gedoop word en die Heilige Gees soos ‘n duif op 

Hom neerdaal en daar ‘n stem uit die hemel kom waar God sê: “Dit is my geliefde 

Seun. In Hom verheug Ek My” (Matteus 3:17). Dit is een van die min geleenthede 
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waar Johannes die Doper direk met Jesus praat. Hy het daarteen geskop om Jesus 

te doop en vir Hom gesê: “Ek moet eintlik deur U gedoop word en U kom na my toe?” 

(Matteus 3:14). 

 

‘n Ander keer spreek Johannes die Doper Jesus aan deur middel van twee van sy 

volgelinge, nadat Hy gehoor het wat Jesus alles gedoen het. Hy was in die tronk, en 

het tog begin twyfel: Sy lewensbelangrike vraag aan Jesus was: “Is U die Een wat sou 

kom, of moet ons ’n ander een verwag?” (Matteus 11:3 en Lukas 7:18-20).  

 

C. Wat het Jesus aan/vir Johannes die Doper gesê? 

 

Soos hierbo genoem, was Jesus en Johannes die Doper nie baie in direkte gesprek 

met mekaar nie. Die twee keer waarvan die Bybel vertel, sluit aan by die vorige punt. 

Let op Jesus se antwoorde op Johannes se vrae: 

 

Ten opsigte van die doop van Jesus wat Johannes die Doper aanvanklik nie wou doen 

nie, het Jesus hom geantwoord: “Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier 

moet ons aan die wil van God voldoen.” (Matteus 3:15). Johannes die Doper het dit 

toe gedoen en Jesus is gedoop.  

 

Jesus se antwoord aan Johannes die Doper ten opsigte van of Hy die Messias is, die 

Een wat sou kom, vind ons in Lukas 7:22-23: Sy antwoord aan Johannes die Doper 

via die boodskappers was: “Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: 

blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word 

opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is die man wat nie 

aan My begin twyfel nie.” (Vergelyk Matteus 11:4-6). 

 

D. Wat het Jesus oor Johannes die Doper gesê? 

 

Jesus het net twee keer wat ons van weet direk oor Johannes die Doper gepraat. Die 

eerste keer was nadat Johannes die Doper vanuit die tronk laat navraag doen het oor 

Jesus se Messiasskap:  

Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: 

“Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na ’n riet wat deur die wind heen en weer 

gewaai word? Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? ’n Man met deftige 

klere aan? Nee, kyk, dié wat deftig aantrek, kry ’n mens in koninklike paleise. Maar 

wat het julle dan uitgegaan om te sien? ’n Profeet? Ja, Ek verseker julle, nog meer as 
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’n profeet... “Dit verseker Ek julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat 

groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die 

hemel groter as hy. Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die 

koninkryk van die hemel vir homself ’n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, 

kry dit in besit. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer, en as julle 

dit wil aanvaar: Johannes is die Elia wat sou kom.” (Matteus 11:7-9 en 11-14 en Lukas 

7:24-28). 

 

En dan verwys Jesus na die profeet Maleagi 3:1 om Johannes die Doper mee te 

beskryf: “Dit is hy van wie daar geskrywe staan: ‘Kyk, Ek stuur my boodskapper voor 

jou uit; hy sal die pad vir jou regmaak.’” (Matteus 11:10). 
 

Daarna het Jesus op die ironie gewys dat mense nooit tevrede is nie, nie met die 

belangrikste mens op aarde nie (dit was Johannes die Doper) en ook nie met God self 

nie (dit was Jesus):  

 

Lukas 7:33-35: “Johannes die Doper het gekom en nie brood geëet of wyn gedrink 

nie, en julle sê: ‘Hy is van die duiwel besete.’ Die Seun van die mens het gekom, geëet 

en gedrink, en julle sê: ‘Kyk daar, ’n vraat en ’n wynsuiper, ’n vriend van tollenaars en 

sondaars.’ Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.”  (Vgl Matteus 

11:18-19). 

 

Die ander keer wat Jesus oor Johannes die Doper gepraat het, was met Jesus se 

verheerliking op die berg waar Moses en Elia aan Hom verskyn het. Matteus 17:9-13: 

‘Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel: “Wat julle gesien het, moet 

julle vir niemand vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is nie.” 

Die dissipels vra Hom toe: “Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet 

kom?” “Elia kom wel om alles weer reg te maak,” antwoord Hy, maar Ek sê vir julle 

Elia het al gekom, maar hulle het hom nie herken nie en met hom gemaak net wat 

hulle wou. So sal ook die Seun van die mens deur hulle mishandel word.” Toe het die 

dissipels verstaan dat Hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het.’ (Vergelyk 

Markus 9:9-13). 

 

Daar was ook ‘n keer toe Jesus niks oor Johannes die Doper gesê het nie... Nadat 

Herodes Antipas Johannes die Doper onthoof het, en Jesus die berig gekry het, het 

Hy oor die meer gevaar in ‘n skuitjie om alleen te wees met sy hartseer. ‘n Skare 

mense het Hom egter gevolg en Hom nie die kans gegun om te treur nie. Dit was hier 

waar die eerste vermeerdering van die brood plaasgevind het. (Matteus 14:13 ev.). 



3 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 8: 

Watse straf en genade het God oor Kain gebring na die                                

moord op sy broer Abel en waarom? 

 

Ons lees in Genesis 4 van die geboorte van Adam en Eva se eerste twee seuns, eers 

Kain en toe Abel. Kain het ‘n saaiboer geword en Abel ‘n veeboer. Beide het op ‘n 

stadium aan God ‘n offer gebring, maar die Here het Abel se offer aangeneem, maar 

nie Kain s’n nie. Dit het Kain bedruk en kwaad gemaak (moontlik jaloers?). Toe hy en 

sy broer Abel alleen in die veld was, het Kain met Abel baklei en hom doodgemaak. 

 

Op God se navraag waar sy broer was, het hy eers ontwykend geantwoord, maar die 

Here weet wat gebeur het. God het hom so gestraf - Genesis 4:10-12: 10 ‘Maar die 

Here sê: “Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My. 11 

Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit 

jou hand opgeslurp het. 12 Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir 

jou gee nie. Jy sal ’n doellose swerwer op aarde word!”’  

God het hom dus verban tot ‘n lewenslange swerwersbestaan terwyl die aarde wat 

eens op sy arbeid gereageer het, nie sy oes vir hom sal gee nie. En God was nie meer 

vir hom toeganklik nie!  

 

Tog was daar ook genade. Op Kain se noodkreet dat enigiemand wat hom teëkom 

hom sal doodmaak, het die Here aan hom ‘n teken gegee sodat iemand hom nie sal 

doodmaak (soos hy Abel doodgemaak het nie). (Genesis 4:15). En so het Adam en 

Eva beide hulle seuns op een slag verloor… 

 

Die rede vir God se straf en genade was waarskynlik dat God nog steeds vir Kain 

liefgehad het, al haat en straf Hy onreg en dat Hy God is wat genade bewys, en nie ‘n 

mens nie. En daarom was God Adam en Eva ook weer genadig en het Hy aan hulle 

‘n derde seun gegee: Set. 



4 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 9: 

Watter klassieke fout het Isak en Rebekka met die opvoeding                                               

van hulle tweelingseuns gemaak en wat was die uiteinde daarvan? 

 

Isak en Rebekka het die klassieke fout ten opsigte van hulle tweelingseuns Esau en 

Jakob gemaak, deur elkeen ‘n witbroodjie te kies en die seun van hulle keuse te bederf 

ten koste van die ander een. Isak het vir Esau voorgetrek en Rebekka het vir Jakob 

voorgetrek. Genesis 25:24-28: “24 Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was 

dit tweelingseuntjies. 25 Die eerste is gebore: rooi, vol hare soos ’n veljas, en hy is 

Esau genoem. 26 Sy broer is na hom gebore en dié se hand het aan Esau se 

hakskeen vasgehou. Hy is Jakob m genoem. Isak was sestig jaar oud toe hulle gebore 

is. 27 Die seuns het grootgeword. Esau was ’n ervare jagter, ’n man van die veld; 

Jakob was ’n rustige mens, hy het tuis gebly. 28 Isak het vir Esau voorgetrek, want 

Isak het van wildsvleis gehou. Rebekka weer het vir Jakob voorgetrek.” 

 

Die gevolg was katastrofies: Jakob het Esau uit die eersgeboortereg bedrieg en later 

het hy en sy ma Rebekka sy blinde en ou pa Isak bedrieg sodat hy die eersgeboortereg 

van Esau kon steel. Dit het gelei tot die disintegrasie van Isak en Rebekka se huisgesin 

en jarelange vyandskap tussen Jakob en Esau. Esau wou vir Jakob doodmaak en 

Jakob moes vlug vir sy lewe. Esau het hom voorgeneem dat, sodra sy pa sterf, hy vir 

Jakob gaan doodmaak. Hulle het baie jare later eers vrede gemaak. 

 

Dit het later ook nog ander gevolge gehad. Jakob het nie geleer uit sy ouers se 

voortrekkery en sy en sy ma se bedrog nie, en dit voortgesit met sy voorkeur-keuse 

vir Ragel, bo Lea en sy voortrek van Josef bo al sy broers en suster. Dit het gelei tot 

onmin en ongelykheid in Jakob se hantering van sy seuns en tot die groot hartseer 

dat Josef verkoop is as slaaf aan Egiptenare. Tog het die Here hierdie onreg in sy 

genade omgedraai en gebruik sodat Josef op die ou end die volk Israel kon red van 

hongersnood. Die hartseer egter is dat Jakob nooit geleer het nie, en voor sy dood 

steeds vir Josef (en Josef se seuns, Efraim en Manasse) voorgetrek het. 



5 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 10: 

 

Ten opsigte van Abraham se pleitrede ter wille van Sodom en Gomorra:                          

het die Here dit verhoor en waarom sê jy so? 

 

In Genesis 18 lees ons van die gesprek tussen God en Abraham. God het Abraham 

as sy vriend beskou, en daarom sy voorneme om Sodom en Gomorra oor hulle 

sondigheid te verwoes, aan Abraham meegedeel. Abraham het met God geworstel en 

vir Hom gevra of Hy dan die regverdiges saam met die goddeloses sal uitroei? Sy 

(klein)neef Lot en sy gesin onder andere het daar gebly. 

En so het Abraham met God ‘onderhandel” en God “afgestry” vanaf die moontlikheid 

om 50, en toe 45, en toe 40, en toe 30, en toe 20 en op die ou end 10 regverdiges in 

die stad te kry, en dan die stad te spaar. En in sy groot geduld en genade het God na 

Abraham geluister en onderneem om Sodom en Gomorra nie te vernietig nie, selfs ter 

wille van tien regverdiges.  

 

Daar was egter op die meeste “ses” regverdiges in Sodom en Gomorra, Lot en sy 

vrou, sy twee dogters en sy twee skoonseuns. God het engele gestuur om hulle uit 

die stad te lei, voordat dit verdelg word. Lot se twee skoonseuns het gedink hy maak 

‘n grap toe hy vir hulle sê hulle moet vlug, en daarop het Lot sy vrou en twee dogters 

gegryp en na ‘n dorpie in die berge Soar gevlug. Die engele het hulle beveel om nie 

om te kyk nie, maar Lot se vrou wou sien wat gebeur (nuuskierig of terug-hunkerend?) 

en het in ‘n soutpilaar verander (verkool?). God het swael en vuur (vulkaan-

uitbarsting?) gebruik om Sodom en Gomorra te vernietig. Net drie mense het lewendig 

daaruit gekom, Lot en sy twee dogters.  

 

Enersyds sou ons dus kon sê dat God nie Abraham se pleitrede verhoor het om 

Sodom en Gomorra te spaar nie, want Hy het dit met vuur vernietig. Maar ons sou wel 

ook kon sê dat God wel Abraham se pleitrede om genade verhoor het, deur die paar 

regverdiges wat daar was (Lot en sy dogters) van die dood te red. 



6 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 11: 

 

Koning Nebukadneser van Babel het Daniël se drie vriende beveel om die goue 

beeld wat hy gemaak het, te aanbid. Wie was hulle, wat het hulle gedoen        

en wat het daarna met hulle gebeur? 

 

Daniël en sy drie vriende was jong manne uit die Judese koninklike geslag en uit die 

geslag van vername mense, wat met die Babiloniese ballingskap uit Juda na Babel 

weggevoer is. Sy drie vriende se name was Gananja, Misael en Asarja, .maar die 

hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee: Sadrag, Mesag en Abednego. 

Daniël is Beltsasar genoem. Hulle vier is na hulle selfgekose dieet van groente en 

water en toetsing daarna, in diens van die koning van Babel, Nebukadneser gestel. 

Nadat Daniël koning Nebukadneser se droom uitgelê het, het die koning hom as die 

goewerneur van Babel aangestel. Op Daniël se versoek, die koning vir Sadrag, Mesag 

en Abednego in beheer geplaas van die administrasie van die provinsie Babel. 

Later het koning Nebukadneser ’n goue beeld laat maak, dertig meter hoog en drie 

meter breed, en opdrag gegee dat al sy amptenare bymekaar moes kom vir die wyding 

van die beeld. ‘n Koninklike bevel is gegee dat almal by die geluid van trompet, fluit, 

siter, lier, harp, ’n ander blaas- of musiekinstrument, voor die goue beeld moes buig. 

Wie nie voor die beeld sou buig en die beeld aanbid nie, sou dadelik in ’n brandende 

vuur-oond gegooi word. Die drie Jode, Sadrag, Mesag en Abednego het egter nie voor 

die beeld gebuig nie, en is deur jaloerse Galdeërs verkla.  

Woedend het Nebukadneser Sadrag, Mesag en Abednego laat roep, en hy het vir 

hulle nog ‘n kans gegee om voor die beeld te buig. Sy woorde in Daniël 3:15 was: 

“Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid sodra 

julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ’n ander blaas- of 

musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in ’n brandende 

oond gegooi word, en watter god sal julle uit my mag kan red?” 

Die merkwaardige antwoord van hierdie drie Judeërs was: “Ons hoef u nie hierop te 

antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die 



brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet 

u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal 

aanbid nie.” (Daniël 3:16-18). 

Hierdie openlike verset en weiering het koning Nebukadneser wit van woede laat word 

en hy het bevel gegee dat die vuur-oond sewe maal warmer as gewoonlik gemaak 

moet word en dat Sadrag, Mesag en Abednego vasgebind en daarin gegooi moet 

word. Die oond was so warm dat die lyfwagte wat deur die koning beveel is om hulle 

in te gooi, doodgebrand het. Maar Sadrag, Mesag en Abednego, het vasgebind binne-

in die brandende oond geval. 

In plaas van ‘n skouspel en les oor wat met mense gebeur wat die koning se bevel 

verontagsaam, het koning Nebukadneser verskrik opgespring toe hy vier manne sien 

wat ongebonde en ongedeerd in die vuur rondloop. Die drie Judeërs en ‘n vierde wat 

soos ‘n hemelwese (engel) lyk. 

Koning Nebukadneser het homself toe verneder en na die bek van die brandende 

oond geloop en geroep: “Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die allerhoogste 

God, kom uit hierheen!” En Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond uitgekom. 

(Daniël 3:26). Die vuur het aan die drie manne niks gedoen nie, die hare op hulle 

koppe was nie eens geskroei nie, hulle klere het niks makeer nie; en ‘n mens kon nie 

eens ruik dat hulle in die vuur was nie. 

Daarop het koning Nebukadneser die volgende belydenis afgelê en dekreet 

uitgevaardig: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat 

sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het 

die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder 

as om enige god behalwe húlle God te dien of te aanbid. Daarom vaardig ek ’n bevel 

uit dat enige persoon, van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting 

praat oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, in stukke gekap moet word en 

dat sy huis ’n puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander god wat in 

staat is om so te red nie.” (Daniël 3:28-29). Daarna het die koning gesorg dat dit goed 

gaan met Sadrag, Mesag en Abednego in die provinsie van Babel. 

Gananja, Misael en Asarja het tot die uiterste aan God getrou gebly. Hy het hulle van 

die dood gered en hulle in ere herstel en terselfdertyd sy almag en trou betoon, sodat 

selfs ‘n magtige heidense koning en sy hele koninkryk voor God sou buig! 



7 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae dag 12: 

Hoe het die gesprek tussen God en Esegiël oor die vallei vol doodsbeendere 

verloop, wat het daarna gebeur en wat was die simboliek daarvan? 

Die Gees van die Here het die profeet Esegiël in ‘n vallei vol droë doodsbeendere 

neergesit en daarna het God met hom gepraat. God het vir Esegiël gevra: “Mens, kan 

daar in hierdie bene weer lewe kom?” (Esegiël 37:3) en Esegiël het die veilige 

antwoord gegee: “Nee, dit weet net U, Here my God.” Daarop beveel God Esegiël: 

“Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë 

bene! So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat 

julle kan lewe: Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan 

sal Ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.” 

(Esegiël 37:4-6). 

Esegiël het toe as profeet opgetree soos hy beveel is. Terwyl hy daarmee besig was, 

hoor hy ’n gedreun van: die bene wat na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe 

wat by hom pas. Terwyl Esegiël verstom staan en kyk, kom daar senings en vleis aan 

hulle en word daar vel bo-oor getrek. Maar hulle was nog leweloos. (Esegiël 37:7-8). 

Weer praat die Here met Esegiël in Esegiël 37:9: “Praat nou as profeet met die gees, 

tree op as profeet, mens, sê vir die gees: So sê die Here my God: Kom uit die vier 

windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe.” Esegiël het toe as 

profeet opgetree soos die Here hom beveel het, en toe kom die (lewe) gees in hulle, 

en hulle lewe en gaan staan regop. Daar was ’n baie groot menigte. (Esegiël 37:10). 

Daarop verduidelik die Here die simboliek van hierdie gesig aan Esegiël: “Mens, al 

hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê: ‘Ons bene is uitgedroog, ons het geen 

hoop meer nie, dit is klaar met ons.’ Tree op as profeet, sê vir hulle: So sê die Here 

my God: Ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en Ek sal julle 

terugbring na die land Israel toe. Wanneer Ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, 

my volk, sal julle besef dat Ek die Here is. Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle 

kan lewe en Ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat Ek die Here is. 

Ek het dit gesê en Ek sal dit doen,” sê die Here. (Esegiël 37:11-14). 

Wat ‘n wonderlike belofte van hoop aan God se eerste volk Israel, en ook vir ons as 

gelowiges (die tweede volk van God) met ons huidige en toekomstige omstandighede! 



8 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae Dag 13: 

God praat in die OT baie met en deur die profete. Met watter profeet praat die 

Here oor ‘n skietlood, waarom en wat wou Hy daardeur vir Israel en vir ons sê? 

 

Die Here roep Amos, ‘n skaapboer uit Tekoa, as profeet in die 8ste eeu voor Christus. 

Hy kom wel uit die Suid-ryk (Juda), maar moes as profeet teen die Noord-ryk (Israel) 

optree, in die tyd toe Jerobeam koning van Israel was. Amos was weliswaar ‘n boer, 

maar moes in opdrag van God teen Israel profeteer. Israel beleef ‘n tyd van materiële 

welvaart, maar geestelike agteruitgang. Die Here gee aan Amos vyf openbarings 

(gesigte) as simboliek van wat hy vir die volk moes sê, onder andere die gesig van die 

skietlood. Die vyf openbarings was: Sprinkane, Vuur, ‘n Skietlood (Amos 7), ‘n Mandjie 

vrugte en die Here by die altaar. Amos rig hom veral teen die sondes van 

onderdrukking, uitbuiting van armes en die verkragting van die regspraak.  

 

‘n Skietlood was ‘n maatstaf, ‘n outydse waterpas, waarmee mure in bouwerk gemeet 

is, of hulle haaks en loodreg is. Dit was ‘n stukkie lood, soos ‘n sinker, aan die punt 

van ‘n tou, wat dan langs ‘n muur laat sak is om te sien of die muur waterpas is. Die 

Here gebruik die beeld van die skietlood (waterpas) om vir Israel te waarsku dat Hy 

hulle gaan meet. Hy gaan ‘n maatstaf teen hulle opstel, wat Israel skuldig aan afgodery 

en ontrou sal bewys. En dan gaan God Israel straf en spesifiek die koningshuis van 

Jerobeam, die koning wat na Salomo koning geword het oor die Noordelike ryk Israel. 

Anders as met die eerste twee metafore wat God gebruik van sprinkane en vuur, 

waarvan God sê Hy nie teen Israel sal optree nie, gaan Hy wel met die skietlood en 

die metafore daarna Israel straf vir sy ontrou. Genadiglik kondig Amos nie net God se 

oordeel aan nie, maar aan die einde van sy boek kondig hy ook Israel se herstel aan. 

 

Die vraag kom ook na ons kant toe: Hoe lyk dit wanneer die Here toets of ons lewens 

en optrede waterpas en haaks is, met ander woorde hoe getrou en gehoorsaam ons 

aan Hom is? En dit is soos met Israel ook vir jou en my ‘n waarskuwing en oproep om 

onsself voor God te verootmoedig en terug te keer na God en na sy wil en weë te vra. 



9 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae Dag 14: 

 

Dit is vandag Donderdag, in die middel van die groot Lydensweek. Vanaand dink 

ons terug aan die Laaste Avondmaal – die viering van die Paasfees deur Jesus 

en sy dissipels. Waar kom die Paasfees (Pasga) vandaan, wat was die betekenis 

daarvan in die Ou Testament en wat beteken dit vir ons vandag? 

 

Die Fees van die Ongesuurde Brood word ook die Pasga genoem, of Paasfees. In 

Eksodus 12 lees ons van die instelling van die Paasfees. Jy kan gerus die hele 

hoofstuk gaan lees. Dit word ingestel aan die einde van die tien plae wat die 

Egiptenare getref het. Die volk Israel was vir vierhonderd jaar slawe in Egipteland en 

uiteindelik stuur God Moses (en Aäron) om sy volk uit Egipte uit die land van slawerny 

te lei.  

 

Farao, die Egiptiese koning wou hulle egter nie laat gaan nie, want om die Israeliete 

as slawe te gebruik was vir hulle gerieflik en winsgewend. Daarom gee God tien plae 

wat die Egiptenare teister, totdat die Farao hulle uiteindelik laat gaan. Die laaste plaag 

was die dood van die eersgeborenes van elke huisgesin wat nie beskerm was deur 

die bloed van ‘n lam aan die deurkosyne, soos God beveel het nie. 

 

God beveel sy volk om gereed te wees om dadelik te vlug wanneer die Farao hulle 

laat gaan. Hulle moes die Paasmaaltyd haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan 

die voete en kierie in die hand. Met ander woorde gereed om haastig te vlug. Dit 

beteken dat hulle nie tyd gehad het om die brood te laat rys nie, maar ongesuurde 

brood moes eet, saam met gebraaide lam. Vandaar die Fees van die Ongesuurde 

Brood. Die maand waarin hulle Paasfees vier, word ook die eerste en belangrikste 

maand in die jaar en die Paasfees word die belangrikste fees van die Israeliete – die 

Fees van Verlossing en teken van hulle onafhanklikheid as volk! 

 



En so word die Paasfees ’n gedenkdag en gedenkfees tot eer van die Here; ’n vaste 

instelling vir die nageslag van Israel wat hulle jaarliks moet vier.  

Vanaf die veertiende dag van die eerste maand word vir ‘n week lank fees gevier en 

alle huise gereinig van suurdeeg – wat terloops ook ‘n teken was van sonde. Paasfees 

is dus enersyds ‘n teken van God se genadige verlossing uit slawerny, maar 

andersyds ook ‘n teken van verootmoediging, reiniging van sonde en heiliging van sy 

volk. 

 

Later sou God sy volk telkens herinner en oproep om elke jaar die Paasfees (Pasga) 

te vier. Dit sou ‘n feestyd word waarin daar nie gewone werk gedoen word nie, maar 

vaders vir hulle kinders vertel van die magtige reddingsdade van God, toe Hy sy volk 

wat verkneg en verslaaf was, uit Egipte, die land van slawerny bevry het.  

 

Paasfees begin as ‘n gesinsfees waarin God se reddingsdade feestelik gevier word. 

Met hierdie gesinsfees is daar ‘n baie interessante verloop van die maaltyd (wat jy 

gerus kan gaan naspeur) asook een spesifieke vraag wat gevra word en wat met vier 

antwoorde beantwoord word: 

Die vraag is: Wat maak die Pasga anders as ander maaltye of feeste? 

Die viervoudige antwoord is:  

a. Tydens ander maaltye of feeste mag ons gesuurde of ongesuurde brood eet, 

maar by die Pasga eet ons net ongesuurde brood. 

b. Tydens ander maaltye of feeste mag ons allerhande kruie eet, maar by die Pasga 

eet ons net bitter kruie. 

c. Tydens ander maaltye of feeste doop ons nie die kruie nie, maar by die Pasga 

doop ons dit twee maal! 

d. Tydens ander maaltye of feeste sit ons regop [slaggereed], maar, maar by hierdie 

Pasga sit [ontspanne] of lê ons, want die verlossing is reeds bewerk. 

 



Ook vir ons as Christene vandag is die Paasfees van kardinale belang. Dit is hierdie 

Fees wat deur die verlossingswerk van Jesus Christus die Nagmaal word. Jesus 

geniet Pasga saam met sy dissipels op die Donderdagaand, waarna Hy gevange 

geneem word en oorgelewer word om tot die dood veroordeel te word. By hierdie 

Paasmaaltyd stel Hy die nagmaal in, en gee Hy ander betekenis aan die ongesuurde 

brood en die wyn (beker van danksegging) wat tydens die Pasga genuttig word.  

Die ongesuurde brood is nie meer teken van die sonde van die volk (mensdom) nie, 

maar van die liggaam van Jesus Christus, en die wyn nie meer die simbool van die 

bloed van die lam aan die deurkosyne sodat die doodsengel verby moet gaan nie, 

maar die simbool van die bloed van die Lam wat die oordeel van God (die ewige dood) 

by die mensdom laat verby gaan! Die kruisiging van Jesus Christus en sy opstanding 

word nou die fokuspunte van Paasfees. In plaas van eersgebore mense wat sterf, kom 

gee God sy enigste en eersgebore Seun Jesus Christus as die Lam van God wat die 

mensdom reinig van alle sonde! 

En dan staan Jesus Christus op Paassondag op uit die dood en word Paassondag 

Opstanding-Sondag – die oorwinning van ons Here Jesus Christus oor die dood en 

hel en die ewige oordeel van God! Dit is wat ons met Lydenstyd en spesifiek met 

Paasfees vier! 

 

Paasfees (Pasga) word van die Hebreeuse woord Pesach afgelei wat die benaming 

vir die Joodse Paasfees is. Hierdie fees word dus gevier ter herdenking van die Uittog 

van die Israeliete uit Egipte – hulle verlossing uit slawerny. In Engels het die Paasfees 

die simboliese benaming Passover wat daarop dui dat die Israeliete met die oordeel 

van God (doodsengel) verbygegaan is... Die Paasfeesvieringe duur tussen sewe en 

agt dae, waartydens ongesuurde brood geëet en die Paaslam geslag word. Daar is 

sewe simbole met so ‘n Paasmaaltyd.  

 

Messiaanse Jode, dit is Jode wat in Jesus Christus as die Messias glo, vier Paasfees 

so bietjie anders as ander Jode (Israeliete). Hulle kombineer die eerste Pasga (Fees 

van redding uit slawerny) met Jesus se instelling van die nagmaal wat dui op God se 

genade vir die hele wêreld. Hulle gebruik van die sewe simbole van die Pasga lyk so: 



1. Die beker/s wyn wat tydens die ete genuttig word, stel reiniging en redding en 

vryspraak en lof aan God voor, 

2. Die [groen] groente - karpas – dui op lewe na die winter aan begin van die lente 

asook op verlossing. Dit word gedoop in soutwater om die deurtog deur die Rooi See 

asook die trane oor die mens se skuld en sonde weerspieël,  

3. Die matzah [matzoh] - ongesuurde brood – is ‘n teken van sonde/selfsug en 

verootmoediging voor God,  

4. Die lamsbeen – die lam is geslag om die oordeel van God te laat verbygaan – nie 

net ten opsigte van verlossing uit Egipte nie, maar ook verlossing van sondeslawerny, 

deur in ons plek te sterf, en ons te red van die ewige dood, 

5. Die bitter kruie - maror en horseradish – wat die swaarkry en hartseer in Egipte 

(slawerny) simboliseer asook Jesus Christus se swaarkry en lyding namens ons, 

6. Die charoset (dadelkoekie) – ‘n teken van slawerny – hoe die Israeliete stene 

gemaak het en hoe soet hulle verlossing was, asook hoe wonderlik die redding uit ons 

doodsbestaan is, 

7. Die gekookte eier. Dit wys na offerhandes in die vroëere Jerusalem en die hartseer 

oor Jerusalem (Israel) wat die Messias verwerp het en hoe Jerusalem daaroor tot op 

grond afgebreek is! Vir ons gaan dit oor die hartseer oor mense wat die genade van 

God in Jesus Christus verwerp. 

 

Paasfees word dus jaarliks deur ons as Christene gevier om die kruisiging en 

opstanding van Jesus Christus te herdenk. Miskien kan julle as huisgesin of ons as 

gelowiges wanneer ons weer bymekaar mag kom, ‘n slag ‘n Messiaanse Paasfees / 

Nagmaal vier! Dit is voorwaar iets om te vier en iets om na uit te sien! Loof God vir sy 

genadige verlossing in Jesus Christus, die Eniggebore Seun van God én die Lam van 

God wat ons van sonde-slawerny en die ewige dood verlos het! 



10 April 2020 Lockdown Bybelvasvrae Dag 15: 

 

Dit is vandag Goeie Vrydag en ons herdenk die dood van ons Here Jesus 

Christus aan die kruis. Jesus het sewe keer aan die kruis gepraat.                 

Wat het Hy gesê en waar vind ons dit? Wat beteken elke kruiswoord? 

 

Redelik aan die einde van elke Evangelie vind ons ons Here Jesus Christus se laaste 

sewe woorde aan die kruis. Lees gerus Matteus 27:32-56, Markus 15:21-41, Lukas 

23:26-49 en Johannes 19:17-30. Dit was natuurlik nie net sewe enkele woorde nie, 

maar sewe ‘gelaaide’ uitsprake wat Jesus aan die kruis maak – in kort, die sewe 

kruiswoorde. ‘n Mens sou dit tot ‘n mate in ‘n spesifieke volgorde kon plaas, hoewel 

dit moeiliker is met die kruiswoorde waarvan daar net in een of twee Evangelies berig 

word. Jesus Christus se sewe uitsprake aan die kruis was: 

1. “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”  

2. “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” 

3. “Daar is u Seun.” Daarna sê hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” 

4. “Eli, Eli, lema sabagtani?” – “My God, my God waarom het U My verlaat?” 

5. “Ek is dors.” 

6. “Dit is volbring!”  

7. “Vader, in u hande gee Ek my Gees oor.” 

Elke kruiswoord het ‘n spesifieke betekenis wat vir ons vandag nog van toepassing is:  

A. Vergifnis - Jesus begin met ‘n aangrypende gebed wat nie op Homself gefokus is 

nie, maar op mense: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie”. 

Dit gaan oor vergifnis – vergifnis vir die mense wat Hom verwerp en kruisig, dit is die 

familiehoofde en leiers van die Jode, die Joodse volk, die Romeinse soldate en die 

Romeinse Regstelsel en amptenare, asook vergifnis vir die ganse mensdom. Jesus 

Christus begin dus met ‘n gebed om vergifnis vir alle mense – die rede waarom Hy 

Mens geword het! Om ons te kan vergewe! Hy bid daarvoor en maak dit dan moontlik. 



B. Verlossing: Jesus Christus se tweede kruiswoord rig Hy aan een van die manne 

langs Hom wat saam met Hom gekruisig is: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met 

My in die paradys wees.” Dit volg nadat die man Jesus aanvanklik saam met die ander 

misdadiger aan die ander kant gespot en uitgetart het, maar later tot die besef gekom 

het dat Jesus onskuldig is en waarskynlik nie ‘n gewone mens is nie. Dit noop hom 

om sy mede-misdadiger tereg te wys en dan vir Jesus te vra: “Here, dink aan my 

wanneer U in u koninkryk kom”. ‘n Kort smeekgebed om genade. En Jesus se 

genadige reaksie: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” 

En dit gee aan die man en aan elke gelowige (hoe groot jou skuld en sonde ook al 

mag wees) die sekerheid van verlossing in die Naam van Jesus Christus! 

 

C. Versorging – Jesus se derde uitspraak aan die kruis, is nog nie op Homself 

gerig nie, maar op sy naaste geliefdes wat staan en kyk hoe Hy sterf naamlik Maria, 

sy aardse moeder, en sy liefling-dissipel Johannes. Hy besef dat Hy hulle vir ‘n oomblik 

wees agterlaat, en vertrou hulle daarom aan mekaar toe met die derde kruiswoord: 

Jesus het vir sy moeder gesê: “Daar is u Seun.” Daarna sê hy vir die dissipel: “Daar 

is jou moeder.” Hy gee hulle dus aan mekaar om mekaar namens Hom te versorg. 

Ook vir ons stel dit die sekerheid dat Hy ons aan mekaar gee as geliefdes en 

gelowiges om mekaar hier op aarde in sy Naam te versorg. ‘n Belofte van versorging! 

 

D. Verlating  - met die vierde kruiswoord kom Jesus Christus by die dieptepunt 

van sy lyding aan die kruis – iets waarvan ons nooit die omvang en diepte sal kan 

begryp nie: Jesus het hard uitgeroep: “Eli, Eli, lema sabagtani?” dit is: “My God, my 

God waarom het U My verlaat?” Hier gaan dit oor die geestelike lyding wat Jesus 

beleef wanneer sy Vader Hom, ter wille van ons verwerp. God ‘skeur’ Homself ter wille 

van die verlossing van die mensdom en veroordeel (verwerp) se Eniggebore Seun. 

Die straf en oordeel van God op die sonde van die mensdom bring skeiding tussen 

God die Vader en sy Seun Jesus Christus. Jesus dra en beleef hier die hel – absolute 

verwerping en verlatenheid van God! Ons as mense is natuurlik die rede daarvoor, 

sodat ons nooit die verwerping, verlating en veroordeling van God hoef te beleef nie! 

 



E. Versmagting – met Jesus Christus se vyfde kruiswoord kom sy fisieke en 

liggaamlike pyn ter sprake. ‘n Kruisdood is een van die wreedste dode wat ‘n mens 

kan sterf. Daarom sê Jesus: “Ek is dors.” Daarop het een van die soldate ‘n spons in 

suur wyn gedoop en teen Jesus se lippe gedruk, waarskynlik om iets van die vreeslike 

pyn te probeer verdoof. Die implikasie vir ons is dat Jesus Christus ook vir ons as 

mense se liggaamlike pyn en lyding gesterf het. 

 

F. Volbrenging / Voltooing - Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: 

“Dit is volbring!” Dit beteken dat sy Missie voltooi is. Die rede waarom Hy as mens 

gebore is en tussen mense kom woon en werk het, is suksesvol afgehandel. Dit is 

verby; dit is voltooi! Nooit weer sou die mensdom dieselfde wees nie, want Jesus het 

vir ons aan die kruis gesterf. Al kon Hy Homself red, het Hy tog besluit om dit nie te 

doen nie, en sy Godgegewe opdrag tot aan die einde – die dood aan die kruis – af te 

handel. Die oorwinning is behaal en versoening tussen God en mens is bewerk! 

 

G. Vaderskap / Vertroue – die laaste kruiswoord dui op die herstel van die 

verhouding tussen God die Vader en sy Seun Jesus Christus. Jesus het hard 

uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my Gees oor.” Dit is ‘n verwysing na Psalm 31:6 

en daarmee beleef (of besef) Jesus dat die geskeurde verhouding tussen Hom en sy 

Vader herstel is. Met vrymoedigheid kan Hy sy Gees in sy Vader se hande oorgee. 

Die vertrouensbreuk (weens ons as mense) tussen Hom en sy Vader is geheel en 

word Hy herstel as die Seun van die almagtige God. Vir gelowiges beteken dit dat ons 

ook nou, soos Jesus se boodskap na sy opstanding aan Maria Magdalena was, vir 

God mag sê, “Vader”. Lees hierdie aangrypende uitspraak in Johannes 20:11-18! 

 

Jesus se sewe kruiswoorde gaan dus oor i. ‘n gebed om die vergifnis van die 

mensdom, ii. sekerheid van verlossing (genade), iii. die belofte van versorging, iv. 

verlating en verwerping (hel), v. liggaamlike versmagting, vi. die volbrenging 

(voltooiing) van Jesus Christus se sending en vii. die herstel van die 

vertrouensverhouding tussen Jesus en sy Vader (Vaderskap). Buig in gebed en dank 

ons Here Jesus Christus en God ons Vader met die vrymoedigheid wat sy Heilige 

Gees vir ons gee, dat Hy ook vir jou en my gekruisig is en opgestaan het!  
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