A Die hooftema.
❖ Die Bybel is bowenal die Woord van God. Dit is 'n boodskap wat God vir ons geskryf het.
❖ Wat is hierdie boodskap?
— In 'n wêreld van dood wil God ons 'n oorvloedige lewe gee (Johannes 10:10).
❖ Hoe gaan Hy dit doen?
— Deur Jesus Christus, die hooftema van die Bybel. Hy is die outeur van ons verlossing
(Hebreërs 5: 9). Die Ou Testament kondig Hom aan, en die Nuwe Testament stel Hom
bekend. Albei verkondig Sy verlossende krag en voorspel die heerlike toekoms wat Hy vir
ons voorberei het.
❖ Wat moet ek doen?
— Die Bybel sê dat God wil hê dat jy Jesus as jou Verlosser moet aanvaar, dat jy getrou
moet bly aan sy Woord en sy boodskap aan die wêreld sal verkondig.
B Sy oorsprong.
❖ Die Heilige Gees is die derde persoon van God. Hy het die denke van verskillende mense
beïnvloed, sodat hulle God se boodskap met hul eie woorde sou skryf. Wat het daardie
mense in gemeen?
❖ Verskillende beroepe, verskillende ouderdomme, verskillende vlakke van onderwys,
verskillende nasionaliteite, verskillende omstandighede... maar almal is deur God gebruik.
C Sy voorspellings.
❖ Ongeveer 35% van die Bybel se inhoud is profesie. God het voorspel wat gaan gebeur. Die
profesieë oor die lewe en bediening van Jesus is veral opmerklik.
❖ Hierdie profesieë is met ongelooflike akkuraatheid vervul. Dit is 'n sterk bewys dat Jesus die
Messias was wat die profete voorspel het.
❖ Jesus het ook toekomstige gebeure geprofeteer: Sy eie dood en opstanding (Lukas 9:22); die
vernietiging van Jerusalem (Matt. 24: 2); en sy wederkoms (Johannes 14:1-3).
❖ Alles het gebeur soos Hy voorspel het, so ons kan seker wees dat die laaste profesie sekerlik
vervul sal word: Jesus sal weer kom!
D Sy historiese omgewing.
❖ Die fokus van die Ou Testament is die geskiedenis van 'n volk wat op die koms van die
Messias wag.
❖ Die fokus van die Nuwe Testament is die vervulling van die belofte, Jesus, en die historiese
gebeurtenis van sy opstanding.
❖ Die Bybel maak dit duidelik: die opstanding van Jesus was 'N WERKLIKE GEBEURTENIS.
❖ Die Bybel sê ook dat dit die “eersteling” van ons toekomstige opstanding was (1 Korinthiërs
15:20).
❖ Daarom kan ons seker wees dat ons opstanding ook 'N WERKLIKE GEBEURTENIS sal wees.
E Sy transformerende mag.
❖ Toe koning Josia “die wetboek” kry, was hy diep geraak. Hy het ander aangemoedig om 'n
verandering in hul lewens te maak en sodoende die hele volk te transformeer (2 Konings
22:3-20).
❖ Die transformerende krag van die Bybel is een van die mees kenmerkende eienaardighede
daarvan. Duisende getransformeerde lewens is die bewys dat die Bybel die geopenbaarde
Woord van God is.

