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SÓ
 wie iS ’N VaLSe PROFeet?
 gOD Se wet gee VReUgDe
 Die OU teStaMeNt VeRKONDig CHRiStUS

sê die Here
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iNHOUD
5 red @kruispad: Wat sou Jesus doen? 

Daar is baie mense wat jou beïnvloed, maar jy moet ook altyd strewe om die Here se 
voorbeeld te volg.  

6 Fokus: God praat in profesieë
Kruispad wys vir jou wat belangrik is om te weet wanneer jy profetiese boeke lees.

10 Fokus: Só ken jy ’n valse profeet uit
Laat hierdie riglyne jou lei om raak te sien watter profete net wolwe in skaapsklere is.

14 Fokus: Staan op vir jou geloof
Die lewe van Daniël leer jou hoe om jou geloof in die wêreld te bely.

18 Fokus: Jy was gewaarsku!
Die profete het die volk herhaaldelik oor die ballingskap gewaarsku. 

22 Bybelstudie: Straf & genade
Die stad Nineve is deel van Jona en Nahum se profesieë. Wat kan jy uit die stad se redding 
en oordeel leer? 

25 Binneblad: God se wet
God se wet is meer as net ‘n stel reëls. Vind die vreugde in God se wet en die waardes wat 
God vir ons daardeur wil gee.

38 Teksverse: Só is dit vervul
Hierdie 10 profesieë van Jesus se dood en opstanding wys hoe die Ou Testment in die 
Nuwe Testament vervul word.
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41 Fokus: Die hoogste profeet
Van die begin af het God die mens aan sy verhouding met Hom herinner. 
Wat beteken dit dat Christus ons hoogste Profeet is?

44 Bybelstudie: Oordeel & straf
Die antwoorde op wat jy uit die profesieë van Jona en Nahum kan leer.

46 Insig: Die gawe van profesie
Kruispad het aan ‘n ouderling vrae oor die gawe van profesie gevra. Hy 
beantwoord ons met verse uit die Bybel. 

49 Leefstyl: Pasop wat jy sê!
Laat die wag voor jou mond só sy werk doen. 

52 Gebed: Wat bid jý?
Weet jy wat ‘n gebedslys is? Lees hier hoekom jy een nodig het. 

54 Jongmense: Die eerste gelowige tieners
Die eerste tieners in Genesis leer jou hoe om vandag op te tree. 

56 Hulp: Verlei tot verslawing
Lees hier wat die oorsaak en gevolge van drank- en dwelmverslaafdheid is, 
én wat jy daaraan kan doen.

60 Geopende Deure: Wêreldwaarnemingslys 2018
Die Wêreldwaarnemingslys 2018 gee ’n prentjie van die vervolging van 
Christene wêreldwyd.

62 Feite: Gedruk & vermeerder
Hier is 10 interessante feite oor die vermenigvuldiging van Bybels.
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D 
 
 
aar is soveel mense wat ‘n groot impak in my lewe gehad het. Ek besef 
dit nooit op daardie oomblik nie, maar eers later as ek terugkyk of 

sommer spontaan hul woorde aanhaal. Daar is regtig sinne van mense wat 
my oortuig het en wat ‘n lewensmotto word. Een daarvan is: “Sondagoggend 
se kerk begin Saterdagaand om 10 uur.” Toe ons nog studente was het ‘n 
vriend en my ou by ons huis oorgebly want ons het ‘n troue naby Pretoria 
bygewoon. Nadat my ma gehoor het hoe laat ons gaan terug wees het sy vir 
die wildvreemde man en splinternuwe kêrel dié woorde gesê. Ons was almal 
baie verleë. Net gisteraand speel my seun tot laat rekenaar en daar sê ek dit 
sodat ál die pêlle oor die luidspreker kan hoor: “Jy moet kom slaap. Onthou 
môreoggend se diens begin vanaand 10 uur.” 

Dit is al baie jare later en ek kan nou regtig erken dat die mens wat die 
grootste invloed in my lewe gehad het my Ma was. Sy het soveel waarhede oor 
geloof aan my oorgedra. Ek voel amper soos Timoteus wat moet hou by dit wat 
ek by my ma geleer het.

Tog, moet ons almal onthou dat die Here ons grootste rolmodel en hoogste 
motivering is. Al voel ek elke dag dat ek so ver tekortskiet is sy voorbeeld vir my 
die wegwyser vir my lewe. Hy beïnvloed my verhoudings met my naaste en ook 
my verhouding met God. Vir baie mense was die Wat Sou Jesus Doen?-veldtog 
‘n bietjie holrug gery, maar dis tog so waar: Herinner jouself elke dag dat jy van 
die beste voorbeeld in die Bybel kan lees. «†»

Groete

Karin Bain

ReD@KRUiSPaD
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Daar is baie mense 
wat jou beïnvloed, 
maar jy moet ook altyd 
strewe om die Here se 
voorbeeld te volg.

wat 
 SOU 
 Jesus              DOeN?
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Kruispad wys vir jou wat belangrik is om te weet 
wanneer jy profetiese boeke lees.

| WERNER BROTHERTHON (GK VRYHEiD) |

I
 
 
 
s jy skrikkerig om die profete te lees? Daar is so baie visioene, 
getalle en dinge wat jou kan verwar. Daar is engele wat vlieg en 

hulle voete en gesigte toemaak. Daar is perdewaens wat aan die brand is; 
lewende wesens wat vol oë is. Wat as jy dit verkeerd verstaan? Is dit nodig 
om in elk geval te weet wat die profete sê?

Wanneer jy die volgende paar dinge in ag neem sal jy eerder kans 
sien om die profete te lees. Hier is net ‘n paar goed wat jou kan help om 
profetiese boeke beter te verstaan.

God praat
 

iN PROFeSieë
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ie profesie van Jona gaan oor die oordeel wat God oor Nineve 
aankondig: As hulle nie tot bekering kom nie, gaan God hulle straf. 

Nineve luister en word deur God se genade gered. Sowat 150 jaar later kom 
Nahum se profesie. Hy voorspel weer Nineve se vernietiging. Hierdie keer gee 
dit hoop vir die kinders van God. 

1. Eers het God vir Jona gestuur sodat Nineve gered kan word maar nou sê Nahum 
1:3: “Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot: Hy laat geen skuldige ongestraf nie .” 
Wat wys en leer die Here oor Homself?

Straf & 
genade

Die stad Nineve is deel van Jona en Nahum se 
profesieë. Wat kan jy uit die stad se redding en 
oordeel leer? 

| WiLNA MYBURGH ( Kruispad -TYDSKRiF) |
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God se wet

God se wet is meer as net ‘n stel reëls. Vind die 
vreugde in God se wet en die waardes wat God vir 
ons daardeur wil gee.

 | HENK STOKER (TEOLOGiESE SKOOL, POTCHEFSTROOM)  

& WiLNA MYBURGH  ( Kruispad -REDAKSiE) | 

d
 
 
 
ie eerste keer wat ons van God se gebooie lees is in Genesis: 
“want Abraham het na My geluister en hy was gehoorsaam aan my 

bevel: my gebooie, my voorskrifte en my wette” (Genesis 26:5). Die tien gebooie 
is in Eksodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21. In Deuteronomium 5:22 lees 
ons hoe die Here die gebooie aan Moses gegee het: “Die Here het by die berg 
al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur 
en die stikdonker wolk uit, en toe het Hy stilgebly. Daarna het Hy dit op twee plat 
klippe geskryf en dit vir my gegee.” 
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die 10 Gebooie in eksodus

1 "Jy mag naas My geen ander gode hê 
nie" (Eksodus 20:3).

2  “Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige 
afbeelding maak van wat in die  hemel 
daarbo of op die aarde hieronder of in 
die water onder die aarde is nie. Jy mag 
hulle nie vereer of dien nie, want Ek, 
die Here jou God, eis onverdeelde trou 
aan My. Ek reken kinders die sondes 
van hulle vaders toe, selfs tot in die 
derde en vierde geslag van dié wat My 
haat, maar Ek betoon my liefde tot aan 
die duisendste geslag van dié wat My 
liefhet en my gebooie gehoorsaam" 
(Eksodus 20:4-6).

3   “Jy mag die Naam van die Here jou 
God nie misbruik nie, want die Here 
sal die een wat sy Naam misbruik, nie 

ongestraf laat bly nie " (Eksodus 20:7).

4   “Sorg dat jy die sabbatdag heilig 
hou. Ses dae moet jy werk en alles doen 
wat jy moet, maar die sewende dag is 
die sabbat van die Here jou God. Dan 
mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou 
seun of jou dogter of die man of vrou 
wat vir jou werk, of enige dier van jou 
of die vreemdeling by jou nie. Die Here 
het in ses dae die hemel en alles daarin 
gemaak, die aarde en alles daarop, die 
see en alles daarin. Op die sewende dag 
het Hy gerus, en daarom het die Here dit 
as gereelde rusdag geheilig " (Eksodus 
20:8-11).

5 “Eer jou vader en jou moeder, dan sal 
jy lank bly woon in die land wat die Here 
jou God vir jou gee " (Eksodus 20:12).

6 “Jy mag nie moord pleeg nie" 
(Eksodus 20:13).

7  “Jy mag nie egbreuk pleeg nie " 
(Eksodus 20:14).

8  “Jy mag nie steel nie " (Eksodus 
20:15).

9 “Jy mag nie vals getuienis teen 'n 
ander gee nie " (Eksodus 20:16). 

10 “Jy mag nie iemand anders se huis 
begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer 
nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n 
donkie, of enigiets anders wat aan hom 
behoort nie ” (Eksodus 20:17).
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al het ek die gawe van profesie
en ken ek al die geheimenisse

en besit ek al die kennis,

en al het ek al die geloof om berge te versit, 
MaaR eK Het geeN LieFDe Nie, 

dan is ek niks.

1 KORiNtiëRS 13:2


