
Om in die Waarheid te wandel



• Hand 24:1  En vyf dae daarna het die 
hoëpriester Ananías met die ouderlinge en ‘n 
sekere advokaat Tertúllus afgekom en Paulus by 
die goewerneur aangeklaag. 

• 24:2  En toe hy opgeroep is, begin Tertúllus hom • 24:2  En toe hy opgeroep is, begin Tertúllus hom 
beskuldig en sê: 

• 24:10  En nadat die goewerneur vir hom gewink 
het om te praat, het Paulus geantwoord: Omdat 
ek weet dat u oor hierdie volk al baie jare lank 
regter is, verdedig ek my saak met goeie moed, 



• 24:14  Maar dit erken ek voor u dat ek volgens 
die Weg wat hulle sekte noem, so die God van 
my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet 
en in die profete geskrywe is, 

• 24:15  en ‘n hoop op God het, ‘n hoop wat hulle • 24:15  en ‘n hoop op God het, ‘n hoop wat hulle 
self ook verwag, dat daar ‘n opstanding sal wees 
van die dode, regverdiges sowel as 
onregverdiges. 

• 24:16  Daarom oefen ek my ook om altyd voor 
God en die mense ‘n rein gewete te hê. 



• 24:20  Of laat hierdie manne self sê of hulle 
enige onreg in my gevind het toe ek voor die 
Raad gestaan het, 

• 24:21  behalwe oor hierdie een woord wat ek 
uitgeroep het terwyl ek onder hulle gestaan het, 
naamlik: Oor die opstanding van die dode staan 
uitgeroep het terwyl ek onder hulle gestaan het, 
naamlik: Oor die opstanding van die dode staan 
ek vandag by u voor die gereg! 

• 24:22  Toe Felix dit hoor, het hy hulle saak 
uitgestel, alhoewel hy noukeurig genoeg met die 
dinge van die Weg bekend was; en hy het gesê: 
Wanneer Lísias, die owerste oor duisend, 
afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. 



• 24:24  En ‘n paar dae daarna het Felix gekom 
saam met Drusílla, sy vrou, wat ‘n Jodin was, en 
het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die 
geloof in Christus. 

• 24:25  Maar toe hy spreek oor geregtigheid en 
selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het 
Felix baie bang geword en geantwoord: Gaan vir 
hierdie keer heen, en as ek ‘n geleentheid vind, 
sal ek jou laat roep. 



Die Waarheid…

• Geregtigheid…
• Selfbeheersing…
• Toekomstige oordeel…



• Joh 16:7  Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir 
julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie 
weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom 
nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle 
stuur; stuur; 

• 16:8  en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig 
van sonde en van geregtigheid en van oordeel: 

• 16:9  van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; 
• 16:10  en van geregtigheid, omdat Ek na my 

Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; 



• Joh 16:11  en van oordeel, omdat die owerste 
van hierdie wêreld geoordeel is. 

• 12 Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, 
maar julle kan dit nou nie dra nie. 

• 16:13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees • 16:13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees 
van die waarheid, sal Hy julle in die hele 
waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek 
nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en 
die toekomstige dinge aan julle verkondig. 

• 16:14  Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal 
neem uit wat aan My behoort, en aan julle 
verkondig. 



Watter God glo jy in?

• God is liefde?
• Goeie God?
• Regverdige God?



• Rom 1:16  Want ek skaam my nie oor die evangelie van 
Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir 
elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. 

• 17  Want die geregtigheid van God word daarin 
geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar 
die regverdige sal uit die geloof lewe. die regverdige sal uit die geloof lewe. 

• 18  Want die toorn van God word van die hemel af 
geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid 
van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid 
onderdruk, 

• 19  omdat wat van God geken kan word, in hulle 
openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. 



Sodom en Gemorra

• Gen 18:25 Laat dit ver van U wees om so 
iets te doen: om die regverdige saam met 
die goddelose om te bring, sodat die 
regverdige gelyk is met die goddelose. regverdige gelyk is met die goddelose. 
Laat dit ver van U wees! Sal die Regter 
van die ganse aarde geen reg doen nie?

• Ons dien die Regverdige God!



Hoe wandel ek in die Waarheid

• Geregtigheid
• Selfbeheersing
• Heb 5:13  Want elkeen wat melk gebruik, 

is onervare in die woord van geregtigheid, is onervare in die woord van geregtigheid, 
omdat hy ‘n kind is. 

• Maar vaste spys is vir volwassenes, vir 
die wat geestesvermoëns besit deur die 
gewoonte geoefen, om goed van kwaad te 
onders  (ook in 1 Kor 3)



• Wat is die geregtigheid waarin ons moet 
wandel?

• Waarom het ons dit nodig?
• Hoe kry ons dit?• Hoe kry ons dit?
• Hoe bly ons daarin, wandel daarin?



• Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees 
van God gelei word, dié is kinders van 
God. 

• 19:Want die skepping wag met • 19:Want die skepping wag met 
reikhalsende verlange op die 
openbaarmaking van die kinders van God.

• Jak1:25  Maar hy wat diep insien in die 
volmaakte wet van die vryheid…



• Rom 14:17  Want die koninkryk van God is 
nie spys en drank nie, maar geregtigheid 
en vrede en blydskap in die Heilige Gees. 



• My geloof (credo)bepaal my
• Lewe (conduct) wat my
• Karakter (character) vorm, beinvloed en 

mymy
• Spraak (conversation) bepaal
• Geregtigheid, selfbeheersing, oordeel…



• Kies vandag die lewe, kies om in die 
Waarheid van jou volkome geregtigheid te 
lewe, wandel!lewe, wandel!


