
Die 10 Gebooie 
1- Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 2- Jy mag vir jou geen gesnede beeld of 
enige gelykenis maak nie. 3- Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. 4- 
Gedenk die Sabbatdag. 5- Eer jou vader en jou moeder. 6- Jy mag nie doodslaan nie. 7- Jy mag 
nie egbreek nie. 8- Jy mag nie steel nie. 9- Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek 
nie. 10- Jy mag nie begeer nie. Jy sal God moet aanskou op Oordeel Dag. Hy sien begeerte as 
owerspel, “Wie ookal na ’n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk 
gepleeg het.” Mattheüs 5:28. Hy sien haat as moord, “Elkeen wat sy broeder haat, is ’n 
moordenaar.”  1 Johannes 3:15. Sal jy Hemel toe gaan? Hier is ’n vinnige toets. Het jy al gelieg, 
enige iets gesteel, God se naam ydelik gebruik, of na iets gekyk het wat jy begeer? Jacobus 2:10 
sê: “Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig 
geword.” Sal jy skuldig wees op Oordeels Dag? As jy hierdie gedoen het, sien God jou as 
leuenaar, dief, godslasterlik, egbreker in hart. Die Bybel waarsku dat as jy skuldig is dat jy in die 
Hel sal beland. God het Sy Seun gegee om te ly en aan ’n  kruis te sterf. Jesus het  die straf op 
Homself geneem, “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, 
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Johannes 
3:16. Jesus het opgestaan en die dood oorwin. Bekeer (draai van sonde) vandag en vertrou 
Jesus, en God sal aan jou die Ewige Lewe toeken. Lees die Bybel en gehoorsaam dit wat jy lees. 

GOD SE WOORD I 
Jy moet gered word. “Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, 
kan hy die koningkryk van God nie sien nie”. Johannes 3:3. “Ons het almal gedwaal soos skape. 
Ons het elkeen sy eie pad geloop”. Jesaja 53:6. “Ek, die Here, deursoek die hart, toets die 
niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge”. Jeremia 17:10. “As 
julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom”. Lukas 13:3. ”Jy kan nie jouself red nie. God 
het ons gered, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy 
barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die 
Heilige Gees”. Titus 3:5.” Daar is ’n weg wat vir ’n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë 
van die dood”. Spreuke 14:12. “Jesus antwoord hom: Ek is die weg, en die waarheid en die 
lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie”. Johannes 14:6.” Niemand word 
regverdig deur God om te doen wat die wet sê nie. Dit wys ons net dat ons sondaars is”. 
Romeine 3:20. “God het vir ons saligheid voorsien. Jesus het ons sondes in sy liggaam aan die 
kruishout gedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se 
wonde julle genees is”. 1 Petrus 2:24. Jesus het vir ons sonde gesterf. Jesus was begrawe en Hy 
is op die derde dag opgewek”. 1 Korinthiers 15:3-4. “Want uit genade is julle gered, deur die 
geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand 
mag roem nie”. Efesiers 2: 8-9. 

GOD SE WOORD II 
Glo God se Woord en wees gered. Jesus antwoord en sê vir hulle: “Dit is die werk van God, dat 
julle in Hom glo wat Hy gestuur het”. Johannes 6:29. “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie 
my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel 
nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe”. Johannes 5:24. “Hy wat die Seun het, het 
die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle 
wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en 
kan glo in die Naam van die Seun van God”.1 Johannes 5:12-13.  Bely Jesus voor andere. “Want 
elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam 
wanneer Hy kom”. Lukas 9:26. “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat 
God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot 
geregtigheid en met die mond bely ons tot redding”. Romeine 10:9-10. Redding geloof oes goeie 
werke. “Wat baat dit, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke 
nie?”Jacobus 2:14. “Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy 
welbehae”. Filippense 2:13. “So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap 
gee”.Romeine 14:12. “Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle 
vandag wie julle wil dien: maar ek en my huis, ons sal die Here dien”. Josua 24:15. 



GOD SE EENVOUDIGE PLAN VAN SALIGHEID I 
Die mees belangrikste vraag van jou lewe is of jy Hemel toe sal gaan wanneer jy sterf? God sê 
om Hemel toe te gaan moet ons weer gebore word. Johannes 3:7. God gee vir ons in die Bybel 
die plan van wedergebore. Eerstens, jy moet besef dat jy ’n sondaar is. “Want almal het 
gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”. Romeine 3:23. Omdat ons sondaars 
is, is ons veroordeel om te sterf. “Want die loon van die sonde is die dood”. Romeine 6:23. Dit 
behels ewige skeiding vanaf God, in Hel. “En net soos die mense bestem is om een maal te 
sterwe en daarna die oordeel”. Hebreërs 9:27. Maar God het ons so lief dat Hy sy enigegebore 
Seun, Jesus, gegee het om ons sonde te dra en gesterf het in ons plek. “Maar God bewys sy 
liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was”. Romeine 5:8. 
Alhoewel ons nie kan verstaan dat God gesê het dat al ons sondes op Jesus geplaas is nie en dat 
Hy in ons plek gesterf het, het “God dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al 
die mense oral dat hulle hul moet bekeer”. Handelinge 17:30. Bekeer beteken om weg te draai 
van jou sonde en saam te stem met God dat jy ’n sondaar is, en ook om saam te stem wat Jesus 
vir ons aan die kruis gedoen het. Die vraag: “Wat moet ek doen om gered te word?” Handelinge 
16:30. Die antwoord: Glo in Jesus en dat Hy jou sonde gedra het, in jou plek gesterf het, 
begrawe was, opgewek deur God. Sy opwekking is ’n kragtige versekering dat ons die Ewige 
Lewe kan eis as ons Jesus aanvaar as ons Verlosser. “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan 
hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”. Johannes 
1:12. 

GOD SE EENVOUDIGE PLAN VAN SALIGHEID II 
“Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word”. Romeine 10:13. Glo en jy sal 
gered word. Geen kerk of goeie werke kan jou red nie. Onthou, God doen die Redding. God se 
eenvoudige plan van Saligheid is: Jy is ‘n sondaar en tensy jy jou sonde bely en glo dat Jesus in 
jou plek gesterf het, sal jy die Ewigheid in Hel spandeer. As jy in Hom glo as Gekruisigde; was 
begrawe, en Styging Verlosser, ontvang jy vergifnis van al jou sonde en die gawe van Ewige 
Saligheid deur Geloof. As  Sy Plan nie duidelik is nie, lees dit oor en oor, sonder om dit neer te 
sit totdat jy dit verstaan. Jou siel is meer werd as die hele wêreld. “Want wat sal dit ’n mens 
baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?” Maak seker dat jy gered is. As jy jou siel 
verloor, mis jy die Hemel en verloor jy alles. Moenie jou gevoelens vertrou nie want hulle 
verander. Staan op God se beloftes wat nooit verander nie. Nadat jy gered is, is daar drie 
daaglikse oefeninge vir geestelike groei. Die eerste is om te bid, dit is wanneer jy met God 
praat. Die tweede is dat jy jou Bybel moet lees, sodat God met jou kan praat. Ten laaste, deel 
jou geloof met ander sodat jy vir God kan praat. “Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse 
Here nie”. 2 Timotheus 1:8. “Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely 
voor my Vader wat in die hemele is”. Mattheus 10:32. Jy moet dan Gedoop word in 
gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus as ’n publieke getuienis van jou redding, en dan 
sluit aan by ‘n Bybel-gelowige kerk. 


