Die bron van ons antwoorde:
Die Bybel

“Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper
as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot
die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit
beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”
(Heb 4:12)
“Apply yourself wholly to the Scriptures, and apply the
Scriptures wholly to yourself.” – Johann A. Bengel
WEEK 1
Inleiding
Die een en twintigste eeu het sovêr baie opwindende
tegnologiese vooruitgang gebring. Met die koms van die
slimfoon het die gemiddelde persoon nou toegang tot die
wêreld se biblioteke en winkels. Met Google Maps is daar
net nie meer ‘n verskoning om te verdwaal nie en met sosiale
netwerke soos WhatsApp, Facebook en Instagram het ons
blitsvinnige kontak met geliefdes en vriende reg oor die wêreld.
Welkom by wat genoem word: die “Information Age”! Ons
lewe nou in ‘n era waar informasie totaal en al sonder diskresie
in die palm van enigiemand se hand kan wees.
Dit is presies waar die probleem lê. As genoeg mense dieselfde
opinie het, dan word daardie opinie ‘n beweging. As daardie
beweging sterk genoeg word, dan word daardie opinie ‘n
antwoord – sonder diskresie.
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Die bron van ons antwoorde: Die Bybel
Tema teks: 2 Timoteus 3:14-17
Leier: Moedig deelname aan deur almal in die groep ‘n kans te
gee om leeswerk te doen.
Hierdie onderwerp was nie ‘n vraag nie, ons moet egter hier
begin. In hierdie reeks kyk ons na die vrae wat mense vra en
ons gaan nie die antwoorde soek op enige ander plek as in die
Woord van God nie.
Die Bybel is die bron van ons antwoorde. Die Bybel is ons
lewenshandboek. Mense se opinie sal verander, maar die
Woord van God bly ewig dieselfde (Heb 13:8, Jak 1:18).
Die Bybel is die Woord van God
Lees 2 Timoteus 3:16
Die Bybel is nie ‘n verhandeling van mense se opinies nie, dit
is die Woord van God. Die inhoud van die Bybel is deur God
geïnspireer. Dit beteken alles wat daarin staan, kom van God af.
Daardie woord vir inspirasie beteken om iets in te blaas. God
het sy boodskap in die skrywers ingeblaas. Hulle het presies
geskryf wat God bedoel het hulle moet skryf.
As Christene gebruik ons die Bybel, die Woord van God, as die
bron waarvolgens ons alle vrae antwoord. Die Bybel gee God
se antwoorde op die lewensvrae wat ons het.
Gespreksvraag:
Lees Psalm 1:1-4. Wat lees ons is die resultaat van iemand wat die Woord
gebruik as die handboek vir sy lewe? ________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Die Woord is die finale gesag oor ons lewens
Lees Galasiërs 1:6-9
Paulus maak dit duidelik in hierdie gedeelte dat daar nie
‘n ander evangelie is nie. Daar is nie ‘n ander alternatiewe
waarheid waarvolgens ons kan lewe nie.
Die Bybel is die finale gesag oor ons lewens. Ons kan nie
hiermee onderhandel nie en daar is ook geen plaasvervanger
nie. God se Woord het die laaste en finale sê oor alle sake in
ons lewens.
As gelowiges is dit belangrik om ons lewens te onderwerp aan
die Woord. In elke aspek – of dit by die werk, kerk of by die huis
is – moet ons lewens in lyn wees met die Woord.
Gespreksvraag:
Lees weer 2 Timoteus 3:16-17. Maak ‘n lys van die effek wat die Woord op
ons lewens sal hê: ______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
‘n Bybelse wêreldsiening
Lees Efesiërs 6:17 en 1 Korintiërs 2:15
In Efesiërs 6:12 lees ons dat ons stryd hier op aarde nie teen
vlees en bloed is nie, maar teen die bose geeste in die lug. Dit
is voorwaar ‘n geestelike stryd. Hierdie wêreld is deurtrek met
die invloed van Satan. Daarom kan ons nie na die wêreld toe
gaan om antwoorde te kry op geestelike vrae nie.
Paulus maak dit duidelik in hierdie gedeelte dat ons die Swaard
van die Gees moet opneem, dit is die Woord van God. In die
tweede gedeelte lees ons dat die geestelike mens (die mens wat
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gevul is met die Heilige Gees) alle dinge geestelik beoordeel.
Wanneer ek my lewe deur die Gees rig en volgens die Bybel se
voorskrifte, kom ek tot ander antwoorde en gevolgtrekkings as
wat die wêreld doen.
Dit is belangrik om ‘n Bybelse wêreldsiening te ontwikkel.
Ons kyk na hierdie wêreld deur die bril van die Bybel. Ons is
geestelike mense en ons beoordeel alle dinge geestelik. Ons is
gevul met die Heilige Gees en ons het die Swaard van die Gees
– dit is die Woord van God.
Ons antwoord daarom alle vrae vanuit die Bybel en met ‘n
Bybelse perspektief.
Gespreksvraag:
Lees Jeremia 23:28-29. Wat lees ons hier oor die Woord van die Here?
Waarmee word dit vergelyk? Lees nou Jesaja 55:11. Hoe vergelyk hierdie
verse? ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Opsomming:
Vandag se studie dien as ‘n inleiding tot die reeks: Die Vrae wat
mense vra. Dit is belangrik dat ons eers vir mekaar sê wat die
bron is vir die antwoorde voordat ons antwoorde begin soek.
Ons glo in die algenoegsaamheid van die Woord. Die Bybel is
God se Woord en is genoeg vir ons om al die lewensvrae mee
te antwoord.
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WEEK 1
Iets om te onthou
Die Woord van God is algenoegsaam.
Vers om te onthou
“...maar [die] wat in die Woord van die Here sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink. Hy is soos ’n boom wat by waterstrome
geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die
blare nie verdroog nie.” (Ps 1:2-3)
Vraag om oor na te dink
Wat beteken dit dat die Woord algenoegsaam is met
betrekking tot my eie lewe?
Hoe maak ek vandag se studie prakties in my eie lewe?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Gebed om te bid
Vader, dankie dat u Woord genoeg is. U Woord is deur U
Gees aan mense gegee en dit bly ewig staan. Dit verval nie en
verloor nie betekenis nie. Dankie dat ek vandag nog my lewe
daarvolgens kan rig. AMEN
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