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PREEKNOTA Datum: 04/12/2022

a) Ons almal het soms vrae oor ons geloof.

b) Kom ons kyk na die vrae: 

1. Het dinge so verander dat die Bybel en die 
reëls daarin nie meer geldig is nie? Het die Bybel 
nie ook self verander deur die jare nie?

2. Mag ek vriende wees met mense van ander 
gelowe?

3. Wat van die Sabbat? Wanneer is dit en moet jy 
dit handhaaf?

Markus 2:27 (NLV) 27Toe sê Hy vir hulle: ”Die Sabbat 
is daar ter wille van die mens – nie die mens ter wille 
van die Sabbat nie. 28Daarom het Ek, die Seun van 
die Mens, seggenskap ook oor die Sabbat.”

4. Mag ons Kersfees vier? Waarna verwys die 
kersboom en Sinter Klaas?

Jesaja 4:2-4 (DB) 2Maar daar kom ’n tyd waarin die 
Here elke boom en plant in Israel weer welig sal laat 
groei en sal laat vrugte dra. Dan sal die mense wat 
uit Israel oorgebly het, weer trots en opgewonde 
wees op die opbrengs van die land. 3Dan sal almal 
wie se name in God se boek opgeskryf is, dié wat die 
verwoesting van Jerusalem oorleef het, heilig genoem 
word. 4Die Here sal die inwoners van Jerusalem 
se morele vuilheid wegwas. Hy sal die bloed wat in 
Jerusalem vergiet is, verwyder deur sy Gees wat 
oordeel en verteer.

5. Mag jy antidepressante gebruik? Beteken dit 
dan jy glo nie genoeg in God as jy dit wel gebruik 
nie? 

Psalm 34:18-19 (NLV) 18Wanneer mense roep om 
hulp, hoor die Here. Uit al hulle moeilikhede red Hy 
hulle. 19Die Here is naby dié wat hartseer is. Hy help 
hulle wat geestelik stukkend is.

6. Hoekom gee die Here vir sekere mense tot 
amper 10 kinders as hulle nie eintlik na die 
kinders kan omsien nie? Hoekom is daar ook 
mense wat  daarna smag om ‘n kind te kry en nie 
swanger kan raak nie?

7. Hoekom laat God toe dat jongmense jonk sterf, 
of boere vermoor word? Hoekom is daar dan nog 
seer in die wêreld as God liefdevol is?

Genesis 50:19-21 (NLV) 19Maar Josef sê vir hulle: 
”Moenie vir my bang wees nie. Ek is nie in God se 
skoene om julle te straf nie. 20Julle het my wel kwaad 
aangedoen, maar God het die kwaad wat julle gedoen 
het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het deur my 
gesorg dat ’n groot volk oorleef. 21Moenie bang 
wees nie. Wees verseker: Ek sal self vir julle en julle 
gesinne sorg.” Hy het hulle jammer gekry en hulle 
gerusgestel.

8. As homoseksualiteit ’n sonde is, hoekom 
word sommige mense so gebore? Hoekom 
word mense ook soms met twee geslagsdele, 
manlik en vroulik, gebore? Het God hulle dan so 
geskape? Kan dit dan werklik sonde wees?

Openbaring 2:20-24 (NLV) 20Maar Ek het hierdie 
klag teen jou: dat jy die vrou Isebel laat begaan. Sy 
noem haarself ’n profetes. Sy onderrig en verlei my 
diensknegte om seksuele sondes te doen en om 
afgodsoffervleis te eet. 21Ek het haar ’n bepaalde tyd 
gegun om tot inkeer te kom, maar sy weier om haar 
te bekeer van haar seksuele sondes. 22Kyk, Ek pen 
haar op ’n siekbed vas, en die mense wat saam met 
haar aan seksuele wanpraktyke deelneem, gee Ek 
oor aan hewige swaarkry as hulle hulle nie van haar 
praktyke bekeer nie. 23Ek sal haar kinders doodmaak 
en al die gemeentes sal kennis neem dat dit Ek is 
wat gedagtes en bedoelings deursoek. Ek sal ook 
aan julle elkeen gee wat julle volgens julle handel 
en wandel verdien. 24Vir julle ander in Tiatira wat nie 
deel het aan daardie leer nie en nie van die diepere 
dinge van Satan, soos hulle dit noem, ’n studie 
gemaak het nie, sê Ek: Ek lê op julle geen ander 
verantwoordelikheid nie, 25behalwe om vas te hou aan 
wat julle het totdat Ek kom.

9. Wat gebeur met jou as jy nie Jesus volg nie, 
as gevolg van ander mense wat jou seergemaak 
het? 

Jakobus 1:13-17 (NLV) 13Wanneer iemand iets 
verkeerds wil doen, moet hy nie sê: ”God verlei 
my” nie. Ons weet mos God kan nie verlei word om 
verkeerd te doen nie, en Hý verlei ook niemand nie. 
14Ons eie sondige begeertes beproef ons, sleep ons 
saam en verlei ons. 15As ons sondige begeertes eers 
bevrug geraak het, is sonde die babatjie wat gebore 
word. En as hierdie babatjie kans kry om volwasse te 
word, gee dit geboorte aan die dood. 16Moet dus nie 
mislei word nie, my geliefde broers en susters. 17Van 
Bo af kom net goeie, ja, volmaakte gawes. Hulle kom 
van die Vader wat die hemelligte geskep het. Anders 
as die hemelligte, staan Hy onbeweeglik vas. Selfs sy 
skaduwee verskuif nie soos hulle s’n nie.

10. Hoekom kry sekere Christene swaar en ander 
nie?

11. Hoekom praat predikante oor geld? Is dit 
regtig iets wat in kerk hoort? 

”Jesus het baie oor geld en besittings gepraat. Sestien 
van die agt-en-dertig gelykenisse was oor hoe om geld en 
besittings te hanteer. In die Evangelies handel  een uit tien 
verse (altesaam 288 in totaal) direk oor die onderwerp van 

geld en besittings. Die Bybel bied 500 verse oor gebed, 
minder as 500 verse oor geloof, maar meer as 2 000 verse 

oor geld en besittings.”   
- Howard L. Dayton, Jr., Leadership, Vol. 2, no. 2.

Matteus 6:24 (DB) 24”Niemand kan vir twee base werk 
nie. Jy sal lojaal teenoor een wees en die ander een 
afskeep. Moet daarom nie eens daaraan dink om God 
en die geldgod saam te probeer dien nie. Jy moet 
kies in wie se diens jy wil staan.”

12. Was daar dinosourusse? Is ewolusie die 
waarheid oor die mensdom? 

13. Genesis 6 praat van die ”seuns van God”. 
Wat word hiermee bedoel? Het God dan nie net 
een Seun nie?

14. As ’n kind nie as ’n baba gedoop of ingeseën 
is nie en sterf, sal hy steeds hemel toe gaan? Is 
sy ouers dan verantwoordelik omdat hulle hom 
nie laat doop of ingeseën het nie? Is doop ’n 
voorwaarde om hemel toe te kan gaan?

Matteus 28:19 (DB) 19”Ek wil hê julle moet iets vir My 
doen: ”Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral 
na almal toe en daag hulle uit om My sonder enige 
voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid 
is om My met hulle hele lewe te volg, moet julle 
hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die 
Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God 
se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar 
nie.”

Johannes 14:6 (NLV) 6Jesus sê vir hom: ”Ek is die 
weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by 
die Vader uit behalwe deur My nie.”

15. Gaan diere hemel toe?

16. Kan iemand wat selfmoord gepleeg het, 
hemel toe gaan?

Romeine 8:38-39 (NLV) 38Een ding weet ek vas 
en seker: Niks kan ons ooit van Christus se liefde 
skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse 
magte nie; nie ons vrees vir vandag of ons kommer 
oor môre nie; ook nie bo-aardse magte nie. 39Ja, 
hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of 
elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die 
liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het 
nie.

17. Wat van die mense wat nooit van Jesus 
gehoor het nie? Sê nou daar is iemand wat op ’n 
eiland woon en nooit van Jesus gehoor het nie? 
Sal hy dan hel toe gaan?

18. Kan ek my lewe ”geniet” en leef soos wat ek 
wil en aan die einde van my lewe besluit om my 
saak reg te maak en dan hemel toe gaan?

19. Is daar ’n onvergeeflike sonde, en wat is dit?

Markus 3:28-30 (NLV) 28”Ek verseker julle, elke 
sonde, ja, selfs elke lastering wat mense uitspreek, 
sal hulle vergewe word, 29maar wie teen die Heilige 
Gees laster, sal tot in ewigheid nie vergifnis kry nie. 
So iemand sal vir altyd skuldig bly.” 30Dit het Jesus 
gesê omdat hulle beweer het dat daar ’n onrein gees 
in Hom was.

Johannes 14:6 (NLV) 6Jesus sê vir hom: ”Ek is die 
weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by 
die Vader uit behalwe deur My nie.”

c) Jesus is die antwoord op ons vrae en Sy liefde wys 
vir ons die Weg, die Waarheid en die Lewe.

Nagmaal – Wat ook al jou vraag, jou seer, of jou 
bekommernis is, gee dit vir Jesus.

“God whispers to us in our 
pleasure. He speaks to us in our 
conscious. But He shouts to us in 

our pain. Pain is God’s megaphone 
to rouse a deaf world.”“

- CS LEWIS

“Science without religion 
is lame, religion without 

science is blind.”“ - ALBERT EINSTEIN
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