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VOORWOORD 

’n Handleiding vir Ouers is gebaseer op die oorspronklike verhaal en karakters van 

John Bunyan se boek, The Pilgrim’s Progress, asook Helen Taylor se weergawe, 

Little Pilgrim’s Progress, waarin sy die taal en voorbeelde vir kinders aangepas het 

terwyl die oorspronklike temas behou is. In 2011 is die Afrikaanse weergawe, Die 

Klein Pelgrim se Reis, gepubliseer. Alhoewel die hoofstukke in ’n Handleiding vir 

Ouers, ooreenstem met die hoofstukke van Die Klein Pelgrim se Reis, kan enige 

ander betroubare weergawe gebruik word. 

Bunyan was in die tronk omdat hy die evangelie van Jesus Christus gepreek het. 

Daar, in die tronk, het hy die verhaal van die christen se reis na die ewigheid 

geskryf om sy gemeente, wat toe sonder ’n dominee was, te bemoedig. Die boek se 

temas is dikwels ernstig om gelowiges gedurende tye van toetse en beproewings te 

versterk. Daarom is dit nie net ’n ‘lekker storie’ met ’n paar vae lessies wat geleer 

moet word nie, maar ’n verhaal wat soms baie diep geestelike waarhede bevat. 

Terwyl ek die boek saam met my kinders deurgewerk het, het ek nie van die 

moeiliker temas weggeskram nie. Sommige hiervan sluit in: die koste van 

dissipelskap, die werklikheid van God se komende oordeelsdag, sonde, die hel, die 

waarskuwing teen liefde vir die wêreld en die dinge van die wêreld. Dis vir ons 

kinders noodsaaklik om hierdie Bybelse waarhede vanaf ’n vroeë ouderdom te hoor 

sodat hulle nie in die ongeërgde en oppervlakkige Christelike kultuur wat ’n groot 

deel van die Westerse samelewing uitmaak, verval nie. John Piper noem dit die 

‘casual, hip-hop, superficial Christian culture that pervades much of affluent 

Western society’. 

‘The Pilgrim’s Progress’  is ’n allegorie, wat beteken die meeste van die karakters 

en gebeure is nie terloops of toevallig nie. Hulle is daar om Bybelse waarhede te 

openbaar. Al is daar baie lesse waaruit ’n mens kan leer, het ons probeer om die 

belangrikstes vir ons kinders uit te lig en die handleiding daaruit opgestel. Daarom 

was ons ook nie té dogmaties in ons pogings om te probeer vasstel presies wie of 

wat Bunyan geteiken het nie. In hoofstuk 5, byvoorbeeld, kon Wêreldwys enige 

naamchristen of -predikant verteenwoordig wie se hart ver van die Here af was. Ek 

het probeer om die algemene fout of waarskuwing wat Bunyan probeer uitlig te 

identifiseer eerder as om té besig te raak met redenasies of hy die leser teen ’n 

spesifieke soort mens, of teen ’n algemene fout probeer waarsku. 

Aangesien Die Klein Pelgrim se Reis nie soos die Bybel deur God geïnspireer is 

nie, het ons telkens wanneer ons saam met ons kinders deur die boek gewerk het, 

seker gemaak dat ons Bybelverse gebruik om te bevestig dat die boek korrek en 

Bybels was en dat ons vir hulle die waarheid leer. 

Ons raad aan u as ouers is om, wanneer u die Klein Pelgrim se Reis saam met u 

kinders lees, ag te slaan op spesifieke geestelike temas soos dit in die ouerhart 
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opkom. Die handleiding is ’n goeie wegspringplek en gee ’n aanduiding van 

sommige hooftemas. 

Niks kan egter die werk van die Heilige Gees – om sekere waarhede op ’n gegewe 

tydstip deur middel van die ouers by die kinders tuis te bring – vervang nie. 

’n Algemene benadering was om ’n hoofstuk te lees en dan ons kinders te vra wat 

hulle van die verskillende karakters dink, of wat die betekenis is van dit wat in die 

hoofstuk gebeur en hoe dit op hulle toegepas kan word. In die hoofstukke waar ons 

nie spesifieke vrae voorgestel het nie, beveel ons aan dat die kinders basiese vrae 

gevra word, soos: Wie is die karakters in hierdie hoofstuk? 

Van wie of wat is die karakters of gebeure ’n simbool? Hoe kan jy hierdie les op 

jouself toepas? 

Moet tog nie vergeet om te bid en God te vra om die lesse aan u kinders se harte 

en gedagtes te seën nie. Sy ryke seën sal ook nie uitbly terwyl u uself daarop toelê 

om u kinders in die weë van die Here groot te maak nie. 
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Toestemming word verleen dat hierdie boek gedruk of gekopieer mag word, op 

voorwaarde dat dit in sy geheel geskied, die outeur erken word en daar geen geldelike 

voordeel of wins uit gemaak word nie. 
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HOOFSTUK 1 

Tema 1: Die oordeelsdag 

Algemeen 

Die Stad Verwoesting is die simbool van die ganse heelal wat die komende 

oordeelsdag met die wederkoms van Christus, in die gesig staar. Die komende 

oordeel is ’n sleuteltema van die Here Jesus se prediking in die Nuwe Testament, 

byvoorbeeld in Matteus 10:15; 12:36 en Johannes 5:27. In Romeine 14:12 lees ons 

dat elke mens op die oordeelsdag oor homself aan God rekenskap sal moet gee. 

Hou altyd in gedagte dat die Bybel ons leer dat die hoofrede waarom Christus aarde 

toe gekom het, was om mense te red van God se toorn oor hulle sonde en van die 

oordeel wat kom (1 Tess. 1:10). 

Toepassing vir ons kinders 

Aangesien God in woede en oordeel na ’n sondige wêreld toe gaan kom, is dit 

noodsaaklik dat die dringendheid om in berou en geloof na die Here Jesus toe te 

draai by ons kinders ingeskerp word. Dit is nooit te vroeg om ’n Christen te word 

nie. Ons lees in 2 Petrus 3:10 en 1 Tessalonisense 5:2 dat Christus soos ’n dief in 

die nag sal kom en ons kinders moet nooit met die indruk gelaat word dat hulle 

genoeg tyd het om te besluit nie. Vandag is die dag van redding, sê Hebreërs 3:13-

15! 

Ons moet ons kinders vra of hulle weet dat God woedend is oor sonde en 

sondaars. Deesdae is dit nie ’n gewilde tema nie, want God word geteken as 

liefdevol en goed; Iemand wat nooit mense oordeel nie. 

Tema 2: Die sondige wêreld. 

Algemeen 

Kleinchristen se vriende verteenwoordig die wêreld – nie God se goedgeskape 

wêreld nie, maar die sondige wêreld. Dié wêreld wat met mense spot wat ernstig is 

oor God, oor sonde en die komende oordeel en wat nie ’n heilige lewe aanmoedig 

nie. Die Bybel praat dikwels van wêreldse mense wat gelowiges vervolg en wat met 

die volgelinge van Christus spot. Let op dat alhoewel Kleinchristen op hierdie 

stadium ‘Kleinchristen’ genoem word, hy nog nie ’n Christen is nie. Dit gebeur in 

Hoofstuk 11, wanneer Kleinchristen by die kruis kom en sy las verloor. By die kruis 

word hy oortuig van sy sonde, wat absoluut noodsaaklik is om ’n Christen te kan 

word. Ook word hy oortuig van God se bestaan en dat Hy weer gaan kom as Regter 

om die hele wêreld te oordeel. 
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Toepassing vir ons kinders 

Ons moet ons kinders van kleins af leer dat hulle een of ander tyd gespot gaan 

word omdat hulle vir Christus volg. Hulle behoort dit te verwag en te aanvaar as 

deel van wat dit kos om waarlik ’n dissipel van Christus te wees, soos ons in Lukas 

14:25-33 lees. Dit is ook belangrik om hulle te wys op Kleinchristen se vriende se 

verskonings waarom hulle nie aan die komende verwoesting aandag gee nie. Hulle 

sê dat dit nie gaan gebeur nie, soos die mense in 2 Petrus 3:3-4, of dat hulle 

behoort te speel en lekker te leef terwyl hulle nog tyd het, soos die ryk man in Lukas 

12:19. Toe ons hierdie verskonings met ons kinders bespreek het, het ons hulle 

voorberei om te verwag dat sommige van hulle vriende by die skool of elders 

soortgelyke goed kan sê. Hulle behoort egter nie toe te laat dat mense wat dink 

hulle verskonings is geldig, of dat mense wat met hulle spot, hulle van Christus af 

weglei nie. 

 

Tema 3: Die Bybel 

Algemeen 

Kleinchristen se boek is ’n simbool van die Bybel. Nog iets wat ons ons kinders van 

kleins af moet leer, is die belangrikheid van die lees, ken en vertrou op die Bybel. 

Paulus sê in 2 Timoteus 3:16 die Bybel is direk deur God geïnspireer en ons 

ENIGSTE sekere en onfeilbare gids vir geestelike waarheid. Dit is baie belangrik 

om die algenoegsaamheid van die Skrif te verstaan. Deesdae soek mense graag 

na ’n spesiale woord van die Here om besluite te neem en om hulle te lei. Dit is ’n 

gevaarlike, twyfelagtige manier om leiding te kry en baie foute is al gemaak as 

gevolg van indrukke wat moontlik met God se wil in lyn mag wees. Die Bybel aan 

die ander kant, gee definitiewe kennis en leiding. Let sorgvuldig op wat 2 Timoteus 

3:16 en 17 sê: ‘Die hele Skrif . . . het groot waarde . . . sodat die man of vrou wat in 

diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.’ 

Die Bybel gee duidelike bevele, opdragte, wysheid en algemene beginsels vir ons 

daaglikse lewe en besluitneming. Ons het niks anders nodig nie. In Matteus 4:1-10 

waar die Here Jesus deur die Satan versoek is, het Hy die Woord aangehaal en 

daarop vertrou om Hom binne God se volmaakte wil te lei. 

Dit beteken nie dat die Heilige Gees ons nie op subjektiewe maniere lei nie. Maar 

die punt is dat hierdie subjektiewe maniere nie gelyk is aan, en nooit gebruik kan 

word om die onfeilbare Woord van God te vervang nie. Ons moet altyd eers na die 

Bybel toe gaan om te soek vir God se waarheid en beginsels om ons te lei. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons kinders moet aangemoedig word om die Bybel lief te hê. Die Bybel leer ons 

van God en hoe om gered te word. Dit rus ons toe vir goeie werke en gee praktiese 
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leiding. Wanneer ons tot bekering kom, gee God ons ’n liefde vir die waarheid, lees 

ons in 2 Tessalonisense 2:10; asook ’n liefde vir Sy Woord – Psalm 119:140. As 

daar nie liefde vir God se Woord in mense se harte is nie, is dit te betwyfel of hulle 

tot bekering gekom het. Om die Bybel te lees is ’n Christelike dissipline en kinders 

behoort ’n gewoonte van Bybellees aan te leer, al voel hulle nie altyd so nie. Hoe 

meer hulle gedagtes en denke met God se Woord gevul word, hoe meer sal hulle 

lewens in lyn wees met God se wil. 

Moet ook nie die belangrikheid van Skrifmemorisering vergeet nie. Vanaf twee jaar 

oud het ons ons kinders begin leer om sleutelverse te memoriseer. Ons het 

Bybelverse uitgeskryf met prente in die plek van ’n sleutelwoord, soos ’n gloeilamp 

in die plek van wêreld, ’n hart in die plek van liefde, ensovoorts, sodat hulle die 

verse kon lees voordat hulle regtig kon lees. Teen vier- of vyfjarige ouderdom het 

hulle al nagenoeg 40 tot 50 verse of kort gedeeltes gememoriseer. Ons gebed is 

dat hierdie verse in ons kinders se harte en gedagtes sal bly vir die res van hulle 

lewens. 

Tema 4: Evangelisasie en sendingwerk is noodsaaklik 

Algemeen 

Die ernstige, maar goeie mans en vroue verteenwoordig evangeliste en sendelinge. 

Volgens Romeine 10:13-15 is dit duidelik dat mense net gered kan word as hulle 

die evangelie hoor en bewustelik in die Here Jesus Christus glo. God se algemene 

openbaring deur die skepping, asook sommige aspekte van sy natuur en 

eienskappe in Romeine 1:20, is nie genoeg om mense te red nie. Hulle het ’n 

spesiale openbaring, die evangelie nodig (Rom. 1:16-17). Daarom is dit noodsaaklik 

dat die Bybel in plaaslike tale vertaal word en dat predikers en sendelinge 

uitgestuur word om die goeie nuus van redding deur Christus uit te dra. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het met ons dogters gepraat oor hoe noodsaaklik dit is om die evangelie aan 

die verlore wêreld te verkondig en om sendelinge en voltydse evangeliste finansieel 

te ondersteun. Ons het ook die plig en vreugde om self die evangelie uit te dra, 

benadruk. Dit het tot ’n bespreking oor tiendes en bydraes vir die kerk gelei. Kinders 

van gelowige ouers moet opgroei met die wete dat hulle altyd goeie rentmeesters 

van hulle geld – God se geld – moet wees en om te gee, moet vir hulle ’n prioriteit, 

vreugde en voorreg wees. Sodra ons ons sakgeld of salaris kry, behoort dit die 

eerste ding te wees wat ons doen – nie die laaste nie. Dit beteken ook dat ons moet 

beplan en begroot om vir God se werk te gee, al moet ons sonder nuwe klere of ’n 

groter TV klaarkom. Verdere bespreking kan volg oor dinge wat meeding om ons 

geld en wat altyd so opwindend is en nodig lyk vir ons geluk soos nuwe klere, 

speelgoed of besittings. Dit breek egter gou of word weggegooi en al wat agter bly, 

is ’n gevoel van leegheid binne-in ons. Wanneer soortgelyke dinge met ons kinders 
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en hulle speelgoed gebeur, kan dit gebruik word as lesse dat materialisme ons nooit 

regtig tevrede stel nie. In teenstelling daarmee, kry ons die vrug van ware vreugde 

in ons harte as ons vir God se werk gee, sowel as die belofte van ’n ewige beloning 

(Matt. 6:19-24). 

Dit mag wees dat sommige van ons kinders moontlik sendelinge word. Ons kan 

hulle aanmoedig dat dit ’n waardige roeping is en dat hulle in die jare wat kom, oop 

en ontvanklik moet wees indien die Here hulle daarvoor sou roep. 
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HOOFSTUK 2 

Tema 1: Sonde 

Algemeen 

Kleinchristen se las is ’n simbool van ons sonde (Heb. 12:1) en sondebesef volgens 

1 Johannes 1:8-2:2; iets wat noodsaaklik is om ’n Christen te kan word. Christus het 

in ons plek vir ons sondes aan die kruis gesterf en in Matteus 11:28 en verder nooi 

Hy elkeen wat moeg en oorlaai is om na Hom toe te kom vir rus. In Johannes 16:8 

lees ons die Heilige Gees werk in ons harte en oortuig ons van ons sondes. Dan 

vlug ons na Christus toe vir redding uit die sondemag. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het met ons kinders gesels oor die verskillende maniere waarop mense 

probeer om van hulle skuld en sonde ontslae te raak, soos om na ’n sielkundige toe 

te gaan waar hulle oor hulle sonde gepaai en gerus gestel word. Of om verskonings 

te maak vir hulle sonde, of om iemand anders te blameer, of om te ontken dat hulle 

sondig is en sonde het. Sulke mense verhard in hulle sonde en besef nie dat hulle 

skuldig is en in groot nood en gevaar verkeer nie. Al is skuldgevoelens nie 

aangenaam nie, is dit ’n werklikheid wat ons in die oë moet kyk sodat dit ons na 

Christus toe kan dryf. Die enigste manier om ons sonde te hanteer is om dit met 

berou te bely, daarvan weg te draai en na Christus toe te gaan dat Hy ons daarvan 

was en reinig – as ’n gratis geskenk. Ons het selfs vir ons kinders gesê om vir 

vriende wat klaarblyklik geen aanvoeling vir sonde en skuld het nie, jammer te wees 

en vir hulle te bid, aangesien hulle glad nie in Christus belang stel nie. Dit is ’n seën 

van God om ’n sondebesef te hê en van sonde bewus te wees. Daarom moet ons 

as gelowige ouers vir ons kinders bid en hulle leer om daagliks hulle spesifieke 

sondes voor God te bely soos Jesus ons in Matteus 6:12 leer. 

Tema 2: Die enigste ware Godsdiens 

Algemeen 

Net soos die Here Jesus in Matteus 7:13 reguit sê dat die Bybel se waarheid en die 

ware evangelie oor Jesus Christus ’n nou poort is, word die Nou Poort vir 

Kleinchristen aangedui as die pad Hemelstad toe. Johannes 14:6 en Handelinge 

4:12 leer ons daar is net een pad na God die Vader toe en dit is deur die Nou Poort, 

Jesus Christus. Dis nie waar dat ander godsdienste dieselfde God aanbid en maar 

net ander name gebruik nie. Alle godsdienstige paaie lei nie hemel toe nie – al is 

mense ook hoe opreg! Om ’n Christen te word beteken om ander godsdienste af te 

lê en daarvan weg te draai (Rom. 1:18-23 en 1 Pet. 1:18-21), en om aan die 

histories unieke Persoon, Jesus Christus, vas te hou; aan Hom verkleef te wees! 
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Toepassing vir ons kinders 

Met ons dogters het ons ernstig gepraat oor die wye poort wat na verwoesting lei en 

waardeur baie mense ingaan; oor vals godsdienste en om geestelik vals te wees. 

Ons het gepraat oor die Here Jesus wat die enigste weg na God toe is; die enigste 

Naam onder die hemel en op aarde waardeur ons sondes vergewe kan word. Die 

Islam, Boeddhisme, Jehovasgetuies, Mormone en ander godsdienste en kultusse is 

vals evangelies en vals godsdienste wat nie kan red nie. Dis nie ander paaie na 

God toe of ander name vir Hom nie. Ons dogters moes weet dat die wêreld vol vals 

leringe is en dat dit vir hulle noodsaaklik is om vas te hou aan die liefde en waarheid 

wat in Christus Jesus is. 
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HOOFSTUK 3 EN 4 

Tema 1: Tydelike ‘gelowiges’ 

Algemeen 

Jabroer en Hardkoppig verteenwoordig twee sondes of karaktertrekke waarvan ons 

in die gelykenis van die saaier in Matteus 13:1-23 lees en wat mense kan verhinder 

om Christene te word. Hardkoppig, wat doodeenvoudig weier om die waarheid te 

glo, sy sonde te erken en wat wegdraai van die evangelie, is ’n heenwysing na vers 

13 waar die saad deur die voëls opgepik word. Jabroer se swakheid is meer subtiel, 

aangesien hy aanvanklik deur die waarheid gelei word. Maar, soos sy naam aandui, 

het hy geen moed, oortuiging of deursettingsvermoë nie. Jabroer is soos die saad 

wat op die klipbanke val en nie wortelskiet nie. Hy hoor die Woord, aanvaar dit 

aanvanklik met blydskap, maar hou nie lank uit nie en sodra daar moeilikhede 

opduik of die pad moeilik raak, draai hy weg (Matt. 13:20-21). Die 

moedeloosmoeras verteenwoordig wanhoop of depressie; die resultaat van 

moeilikhede. Bunyan het verwys na emosionele of fisiese moeilikhede wat mense 

kan verhinder om Christene te word of wat hulle kan laat ophou om Christus te volg. 

Hier is dit noodsaaklik om te beklemtoon dat die Bybel ons byvoorbeeld in 

Johannes 10:28-30; Romeine 8:28-30; Filippense 1:6 en 1 Petrus 1:5 leer dat ware 

gelowiges nie hulle redding kan verloor nie. Mense wat aanvanklik lyk asof hulle 

Christene geword het maar wat wegdraai, was volgens 1 Johannes 2:19 nooit ware 

gelowiges nie. In 1 Petrus 1:6-8 leer die apostel dat die ware geloof toetse en 

moeilikhede tot die einde toe deurstaan. 

Toepassing vir ons kinders 

’n Vraag aan die kinders: Wat is die verskil tussen Jabroer en Kleinchristen? Ons 

het verduidelik dat Jabroer geen sondebesef gehad het nie. Hy was nie vasberade 

en daartoe verbind om van sy sonde ontslae te raak nie. Christenskap was vir hom 

net nog iets waarin hy geïnteresseerd was. Ons het ons dogters bewus gemaak van 

die feit dat baie kinders wat in Christelike ouerhuise opgroei, wegdryf wanneer hulle 

ouer word. Ons kinders moet bewus wees van hierdie gevaar en hulle moet seker 

maak dat hulle vasberade en daartoe verbind is om Christus vir die res van hulle 

lewens te volg. Soos Jabroer, het baie mense nie die ware geloof nie maar ’n 

spekulatiewe geïnteresseerdheid of nuuskierigheid oor Christenskap. Wanneer die 

toetse of versoekings dan kom, draai hulle weg van Christus af. Daarom is dit 

weereens belangrik om seker te maak ons kom na Christus toe om vrede by God 

en vergifnis vir ons sonde te kry. As ons na Christus toe kom omdat ons dink Hy 

gaan ons ryk maak, al ons probleme verwyder, ons gesond maak of vir ons ’n 

maklike lewe gee en dit gebeur nie, draai ons weg van die Christendom af en sê: 

‘Dit het nie vir my gewerk nie.’ Christus het nie vir ons ’n maklike, gerieflike lewe 
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belowe nie, maar het belowe om by ons te bly in al ons toetse. Net mense met ’n 

ware oortuiging van sonde bly deur dik en dun aan Christus verbind. Hulle soek 

vergifnis van sonde en vrede met God – nie gesondheid en rykdom nie – en 

daarom skrik dit hulle nie af as hulle arm is of gebuk gaan onder siekte en swaarkry 

nie. 

Ons dogters moes weet dat God in Jakobus 1:2-4 vir ons leer dat Hy ’n baie 

duidelike doel het met toetse, naamlik of ons opreg is in ons geloof, om dit te 

versterk en ons liewer te maak vir Hom. Ons het vir hulle gesê om toetse te verwag 

en om Christus dwarsdeur die toetse te bly vertrou. Die Christelike lewe is nie 

maklik nie en hulle moet voorbereid wees op swaarkry. Tog, ten spyte van 

swaarkry, is die Christelike lewe vol oorvloedige seën, vreugde en hoop op die 

ewige lewe. 
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HOOFSTUK 5 

Tema 1: God is getrou 

Algemeen 

God help altyd Sy kinders. In hierdie hoofstuk is Hulp die heenwysing na God se 

hulp wat, soos ons in Psalm 23 lees, in tye van nood altyd tot ons beskikking is. 

God is ons Herder. Hy weet alles van ons af en van alles waardeur ons gaan. Ons 

moet Hom nie net in die moeilikhede van ons alledaagse lewe vertrou nie, maar ook 

in die toetse waardeur Hy ons laat gaan. Sy stok en sy staf in Psalm 23 is ’n 

heenwysing na Sy beskerming en leiding. Wat ’n onbeskryflike, geseënde lewe het 

die Christen nie! Dat die Almagtige God neerbuig om ons Herder te wees. Nêrens is 

ons veiliger as in die arms van ons Vader nie. Nie een van Kleinchristen se vriende 

in die Stad Verwoesting het hierdie beskerming en versorging gehad nie. Die 

enigste seker verwagting wat hulle gehad het, was die komende oordeel. 

Toepassing vir ons kinders 

Dis noodsaaklik dat ons ons kinders aanmoedig om, wanneer hulle groepsdruk 

ervaar, moeilikhede of probleme met vriende of onderwysers  in die gesig staar, 

aktief op God te vertrou. Nadat hierdie hoofstuk gelees is, stel die volgende vraag 

aan die kinders: Waaroor is jy bekommerd? Doen dan wat die Here in Filippense 

4:6 sê. Bid saam met hulle daaroor. Dis vir hulle nodig om die gewoonte aan te leer 

om aktief en gedurig hulle probleme en vrese in gebed na God toe te neem. 

’n Tema wat hierby aansluit, is dat ons nooit te jonk is om Christene te word nie. 

Omdat God in staat is om ons te beskerm en ons te versorg, maak nie saak hoe 

oud of hoe jonk ons is nie. Ons het dit benadruk dat hulle op Christus moes vertrou 

al is hulle nog jonk. Hulle was egter bang dat as hulle Christene word terwyl hulle 

nog so jonk is, hulle dalk van Christus kan wegdraai wanneer hulle ouer is en wou 

daarom eers wag. Ons het hulle aangemoedig met die waarheid dat God ons 

beskerm en versorg, ongeag ons ouderdom. Christenskap is nie net vir ouer mense 

nie. En ons weet ook nie hoe lank God ons nog hier op aarde gaan laat lewe nie, 

want in Psalm 139:16 en Job 14:5 lees ons dat God ons tyd op aarde klaar bepaal 

het nog voordat ons gebore word. Dis waarom ons kinders nie mag toelaat dat 

enigiets hulle verhinder of keer om so gou as moontlik Christene te word nie. 
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HOOFSTUK 6 EN 7 

Tema 1: Naamchristene 

Algemeen 

In Bunyan se tyd was daar al mense wat voorgegee het dat hulle Christene is – 

naamchristene. Hulle is ’n heenwysing na Wêreldwys. Deesdae is daar egter baie 

meer sulke naamchristene. Westerse kerke is vol mense wat kerk toe kom en ’n 

Christelike woordeskat het maar wat nie aan Christus verbind en toegewy is nie. 

Mense wat glo dat dit nie nodig is om enige bohaai oor sonde te maak nie. Hulle glo 

eerder dat hulle God se guns kan wen en hemel toe kan gaan deur ’n godsdienstige 

lewe te lei, goeie mense te wees, gereeld kerk toe te gaan en vir die kerk geld te 

gee. Dit is ’n versagte vorm van wettisisme; ’n aangepaste weergawe van 

wetsonderhouding. Eintlik verteenwoordig Wêreldwys mense wat probeer om in die 

hemel te kom deur allerhande godsdienstige dinge te doen of deur morele 

hervormings in hulle lewenswyse in te bring. Aangesien hulleself op die troon van 

hulle harte is, is dit vir hulle noodsaaklik om met hierdie godsdienstige lewenswyse 

voort te gaan. Dis baie belangrik om raak te sien hoe Wêreldwys ’n manier hemel 

toe aanbeveel  wat die Nou Poort en die kruis van Christus uitsny. In hierdie twee 

hoofstukke is die beeld van die verskriklike pad en rotse en vuurvlamme ’n 

heenwysing na Moses op die berg Sinai (Eks. 19:16-19). 

Die Bybel leer ons baie duidelik in Galasiërs 2:16 dat ons nie deur middel van 

wetsonderhouding en goeie werke in die hemel sal kom nie. Goeie werke is 

belangrik, lees ons in Jakobus 2:18; Matteus 7:15-20, maar slegs as ’n bewys dat 

ons alreeds waarlik tot bekering gekom het en dat ons geloof opreg is. Ons kan net 

hemel toe gaan as ons ons eie geregtigheid – dit wil sê om te dink ons kan onsself 

red deur goeie mense te wees of die wet te onderhou – aflê, sodat ons Christus se 

volmaakte geregtigheid kan ontvang. 

Toepassing vir ons kinders 

Hier het ons die wesenlike gevaar van eie geregtigheid en van godsdiens wat nie 

by ’n hartsverandering begin en vir die vergewing van sondes volkome op die Here 

Jesus staat maak nie, benadruk. 

Die volgende moet beklemtoon word: 

(i)  Ons kan onsself nie red nie – ons het Iemand nodig om ons te red. Net Christus 

kan dit doen. Om na Hom toe te kom, ons sondes te bely en onsself op Hom te 

werp vir ons redding, kan nie gedoen word deur die kruis uit te sny nie. In Jesaja 53 

en Romeine 3:23-26 lees ons dat die Here Jesus reeds aan die kruis die prys vir 

ons sondes betaal het en Homself as ’n volmaakte offer aan God gegee het. Deur 



13 
 

in Christus te glo, ontvang ons Sy geregtigheid deur die vergifnis van ons sondes 

en kry ons die ewige lewe as ’n gratis geskenk. 

(ii)  Die verbintenis om ’n Christen te word is lewensveranderend, want 2 Korintiërs 

5:17 sê ons word nuwe mense en ons harte verander. Ons gaan dus nie voort om 

ons lewens soos altyd te leef – met net ’n bietjie godsdienstigheid  bygevoeg nie. 

(iii)  ’n Ware geloof is die resultaat van ’n veranderde lewe wat uitloop op goeie 

werke. Die Puriteine het altyd gesê ons word nie deur ons goeie werk gered nie, 

maar ook nie daarsonder nie. Met ander woorde, en volgens Jakobus 2:14-26, vloei 

goeie werk, dit wil sê vrugte, voort uit ’n opregte geloof wat bewys dat ’n persoon 

gered is. Hierdie onderskeiding is baie belangrik. 
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HOOFSTUK 8 

Tema 1: Om die waarheid van die evangelie te aanvaar 

Algemeen 

Kleinchristen dra swaar aan sy las maar dis eers in hoofstuk 11, wanneer hy die Nou 

Poort en die kruis bereik, waar hy daarvan verlos word. Hy is die spieëlbeeld van ’n 

Christen wat deur die nou poort ingaan (Matt. 7:13-14). Dit is ’n heenwysing na ’n 

persoon wat die waarheid van die evangelie, dit is die smal pad wat deur die nou 

poort na die ewige lewe toe lei, glo, en ook aanvaar dat daar geen ander pad hemel 

toe is nie. Twee sake is hier van belang: 

Eerstens: om ’n Christen te word sluit in om die waarheid van die Woord te aanvaar 

en te leer ken. Dit is nie net ’n blinde geloof nie, maar het ook ’n verstandelike kant. 

Dit blyk baie duidelik uit die feit dat 

(i) die Bybel lering sowel as objektiewe waarheid bevat, wat deur ons denke wat 

deur God vernuwe is soos ons in Romeine 12:2 lees, verstaan moet word, 

(ii) die apostel Paulus voortdurend met ons in sy briewe redeneer. Daar word dus 

van ons verwag om ons verstand te gebruik en te dink! 

Tweedens klink die evangelie baie arrogant – daar is net een pad na God toe en 

daardie een pad word in die Bybel gekry. In Johannes 14:6 sien ons dat hierdie 

enkelpad hemel toe rondom Christus gesentreer is. En in Handelinge 4:12 lees ons 

daar is geen ander naam in die hemel en op aarde waardeur ons gered kan word nie. 

Jesus Christus is eksklusief en die Christendom is die enigste ware godsdiens. Dis 

wat die Bybel ons leer en dit is die waarheid. 

Die wêreld wil dit sekerlik verwerp as baie eng, liefdeloos en arrogant – en daar 

kan ’n versoeking kom om skaam te wees vir die evangelie, maar in Romeine 1:16 

en 17 lees ons die teenoorgestelde. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons en ons kinders het die bostaande verse saam gelees. Ons het hulle geleer dat 

Jesus die enigste pad na God toe is en dat daar net een ware God is en geen ander 

godsdiens is die ware godsdiens nie. Dis noodsaaklik dat ons kinders vir Christus 

as die weg, die waarheid en die lewe en hulle enigste hoop, leer ken en liefkry. 

Hulle moet ook verstaan dat die sondige wêreld, waarby sommige van hulle vriende 

en onderwysers ingesluit is, hulle sal spot en aankla as eng, liefdeloos en 

veroordelend. Dit is egter deel van die prys van dissipelskap. Christus – die lig wat 

na die wêreld toe gekom het – is deur die sondige wêreld wat die lig haat en die 
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duisternis liefhet, verwerp omdat Hy die waarheid gepraat het, lees ons in Johannes 

3:19-21. 

Tema 2: God is goed 

Algemeen 

In hierdie hoofstuk benadruk Bunyan God se wonderlike beloftes. Aan die bokant 

van die Nou Poort is ’n vers wat belowe dat die deur vir elkeen wat klop, 

oopgemaak sal word. God se beloftes van genade en die evangelie wat vrylik 

beskikbaar is, is ’n geestelike saak en behoort nooit vir ons aards of wêrelds te raak 

nie. In Matteus 7:7-9 belowe Jesus dat daar vir elkeen wat vra, soek en klop, gegee 

of oopgemaak sal word. Niemand wat na Christus toe kom sal weggewys word 

nie; ’n waarheid wat veral belangrik is wanneer mense van hulle sonde oortuig word 

en bewus raak daarvan dat hulle by God in die skuld is. Dan het hulle die 

versekering nodig dat God hulle sal aanvaar wanneer hulle in berou en geloof na 

Hom toe kom. 

Toepassing vir ons kinders 

Dis noodsaaklik dat ons ons kinders voortdurend herinner aan die goedheid van 

God, veral wanneer hulle in hulle grootwordjare foute maak. Hulle moet weet dat 

hulle na Christus toe kan hardloop vir vergifnis en dat God hulle nie teen Sy sin 

vergewe nie, maar dat Hy hulle deur Sy Seun, Jesus Christus, met oop arms sal 

ontvang. Om dit te bevestig, is dit goed om op die gelykenis van die verlore seun in 

Lukas 15:11-32 te fokus en te benadruk hoe die pa, wat God die Vader 

verteenwoordig, na buite toe hardloop om sy rebelse seun wat teruggekom het nie 

net in sy arms nie, maar ook in sy hart en huis te ontvang. 

Ons het openlik en eerlik met ons kinders gepraat oor hoe hulle lewens kan verloop. 

Hulle kan dalk ernstige morele foute maak. Hulle kan skuldig en onwaardig voel oor 

sommige van die goed wat hulle gedoen het of nog gaan doen. Maar die wonderlike 

werk van Christus aan die kruis en die goedheid van God, moet hulle aanspoor om 

na Hom toe te hardloop en nie van Hom af weg te vlug nie. Dan kan hulle ook seker 

wees van Sy liefde en aanvaarding. Benadruk en herhaal hierdie waarheid aan u 

kinders, want ons natuurlike reaksie wanneer ons sondig, is om van God af weg te 

hardloop! 
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HOOFSTUK 9 

Tema 1: Die werk van die Heilige Gees 

Algemeen 

Die Uitlêer is ’n heenwysing na die Heilige Gees wat die ongelowige se hart en 

denke nuut en oop maak om geestelike waarhede te ontvang, soos met Lidia in 

Handelinge 16:14. In 1 Korintiërs 2:10 lees ons die Gees deursoek alle dinge, ook 

die diepste geheimenisse van God. Die ongelowige se natuurlike denke is nie 

daartoe in staat om die dinge van die Gees van God te aanvaar of te verstaan nie; 

dis vir hom onsin, volgens 1 Korintiërs 2:13-14, want die Heilige Gees het nog nie 

met Sy vernuwingswerk in die ongelowige se natuurlike, ongeredde denke begin 

nie. In 2 Korintiërs 3:14 lees ons dat sonde en Satan die mens verblind. Die profeet 

Esegiël sê in hoofstuk 36:26-27 dat God ons ’n nuwe hart moet gee en Sy Gees in 

ons moet plaas sodat ons volgens Sy voorskrifte kan leef en Sy opdragte kan 

gehoorsaam en nakom. Hierdie nuwe hart word in Johannes 3 beskryf as die 

wedergeboorte. 

Dit is dus duidelik dat die Heilige Gees die reddingswerk deur die wedergeboorte 

in ’n ongeredde sondaar se lewe moet aanvoer of inisieer, dan kan hy glo en die 

evangelie begin gehoorsaam. Romeine 10:16 en 2 Tessalonisense 1:8 leer ons dat 

geloof in Christus ’n handeling uit gehoorsaamheid is, nadat iemand wedergebore 

is. Die neiging dat ’n persoon glo en dan wedergebore word, is daarom verkeerd en 

die ernstige toestand waarin ons verkeer as gevolg van die erfsonde word 

misverstaan. Die Here Jesus sê duidelik in Johannes 6:44, 64-65 dat niemand na 

Hom toe ‘kan’ kom – die vers sê nie ‘mag’ nie – as die Vader hom nie trek nie. Met 

ander woorde, sondaars het nie die vermoë om na Christus toe te kom nie, tensy 

God eers in hulle lewens werk en hulle na Jesus toe trek. 

Toepassing vir ons kinders 

Om die Bybel reg te verstaan en vir God te kan vrug dra, moet ons kinders hulle 

afhanklikheid van die Heilige Gees insien en begryp. Om in jou Christelike lewe op 

jouself te vertrou, kan net hoogmoed en skynheiligheid tot gevolg hê. Volwassenes 

en kinders moet ’n bewuste, daaglikse gesindheid van afhanklikheid van die Heilige 

Gees hê. Laat die kinders Galasiërs 5:22-23 memoriseer om hulle te herinner dat 

enige vrug in hulle lewens van die krag van die Heilige Gees afkomstig is. 

Tema 2: Christus ons Herder 

Algemeen 

Bunyan beklemtoon dat Christus die goeie Herder is. Hy is ons Here, ons Koning en 

ons Vriend. Johannes 10 is die klassieke gedeelte oor die Goeie Herder en die 
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verskillende rolle wat Hy in ons lewens speel. In die Christelike lewe behoort ons oë 

in vertroue op die Redder te wees (Heb. 12:1-2) wat met Sy bloed ons sonde 

wegwas. Ons kyk na Hom vir beskerming en leiding. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons kinders moet leer om Christus-gesentreerd te wees deur Hom te vertrou vir 

beskerming. Om wysheid en leiding in Sy Woord te soek en Sy voorbeeld van 

volharding te volg. Om op Sy versoeningswerk aan die kruis te staan vir die 

vergifnis van sonde. Dit is ’n daaglikse strewe wat gebed, Bybellees en 

kerkbywoning insluit. 
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HOOFSTUK 10 

Tema 1: Ons skatte in die hemel 

Algemeen 

In hierdie hoofstuk is Driftig en Geduld die simbool van die skerp teenstelling tussen 

gelowiges en ongelowiges. Die Bybel sê in Hebreërs 11:13 en 1 Petrus 2:11 dat 

Christene in hierdie wêreld soos vreemdelinge en bywoners moet lewe. Alte dikwels 

moet ons sekere geriewe, geleenthede of rykdom opoffer vir die toekomstige skatte 

in die hemel waarvan ons in Matteus 6:19-21 lees. Dis belangrik om op te let dat 

ons in die Hebreërs-gedeelte leer dat die rede waarom gelowiges hierdie toets met 

vreugde aanvaar het, was omdat hulle uitgesien het na die toekomstige beloning in 

die hemel. Nog ’n voorbeeld is Moses in Hebreërs 11:24-26 wat groot rykdom 

prysgegee het om saam met God se volk te ly ‘omdat hy na die beloning uitgesien 

het’. 

Toepassing vir ons kinders 

Met betrekking tot hierdie tema, het ons ons kinders twee hoofwaarhede geleer. 

Eerstens, die dinge van hierdie sondige wêreld stel ons uiteindelik nie tevrede nie. 

Soos voorheen gesê: speelgoed en klere wat soveel opgewondenheid en vervulling 

ingehou het, lê nou gebreek of weggegooi onder in hulle kaste. Die nuwe en 

opwindende dinge het oud en vervelig geraak. Let op dat Driftig nou dadelik tevrede 

gestel wil word, met die dreigende waarskuwing deur Bunyan dat daardie soort 

tevredenheid nie lank gaan duur nie. Geduld, aan die ander kant, is bereid om 

sommige van die genietinge van die oomblik op te offer vir die toekomstige vreugde 

van die ware en ewigdurende beloning. 

Tweedens moet ons harte in die hemel by God wees, waar ons ware skatte is. 

Dis ’n beloning wat nie gesteel of oud en vervelig kan raak, of deur motte of roes 

verniel kan word nie. Hierdie heerlike belonings kan nie vergelyk word met die 

verbygaande genietinge van die huidige lewe nie. Dit vereis egter geloof en 

vertroue in God se beloftes om gewone, alledaagse dinge wat so aantreklik en 

verleidelik lyk, prys te gee vir die beloftes van toekomstige beloning. Een van die 

maniere waarop ons ons kinders aangemoedig het om dit aktief toe te pas, was om 

van hulle sakgeld of speelgoed vir God se koninkryk prys te gee deur dit vir iemand 

te gee wat dit nodiger het. 

Tema 2: Om jou kragtig in te span vir God se koninkryk 

Algemeen 

Die dapper soldaat is ’n heenwysing na al God se mense wat daarna moet streef 

om ‘by die nou poort’ van Matteus 7:13-14 ‘in te gaan’. Die woord streef beteken om 
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jouself kragtig in te span. Let op dat Bunyan aandui dat God die gevaar en 

hindernisse kon verwyder sodat dit maklik is om die paleis binne te gaan, maar Hy 

doen dit nie en hou hulle daar om te sien wie werklik die koninkryk wil binnegaan. 

Dit kom ooreen met die lering van die Here Jesus in Lukas 14:27-29 dat 

Christenskap iets kos. 

Toepassing vir ons kinders 

Dit is belangrik om ons kinders te leer dat God wil hê ons moet ernstige en ywerige 

Christene wees. Die maklik-glo van vandag – waar mense die voorregte van die 

hemel wil hê sonder om enigiets hier op aarde daarvoor prys te gee – bring 

kerkgangers voort wat geen ywer of vasberadenheid het om God ten alle koste te 

dien nie. Christene wat sout en lig in hierdie donker wêreld wil wees, moet die moed 

van hulle oortuiging en die vermoë hê om teen die heersende, wêreldse standaarde 

en gesindhede te bly staan. Ons het ons kinders herinner dat daar selfs vandag nog 

lande is waar Christene wreed vervolg word, en dat die besluit om ’n Christen te 

word amper seker die verlies en ondersteuning van familie, en dikwels 

lewensverlies, tot gevolg het. 
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HOOFSTUK 11 

Tema 1: Roem en vreugde in die kruis van Christus 

Algemeen 

In hierdie hoofstuk bereik Kleinchristen die kruis. Daar smaak hy die vreugde en 

verligting om van sy sondelas verlos te wees en dink hy na oor wat die goeie 

Koning se Seun vir hom aan die kruis gedoen het. Die aspekte van die kruis wat 

deur Bunyan benadruk word is baie belangrik en sluit aan by die Bybelse lering – ’n 

gesonde teenmiddel teen die huidige lering in sommige kringe. 

(i)  Die kruis-evangelie gaan hoofsaaklik oor sonde. In Romeine 3:21-26 lees ons 

dat die Here Jesus aarde toe gekom het om in die plek van sondaars dood te gaan 

om hulle sonde weg te neem sodat hulle sonder skuld voor ’n heilige, regverdige 

God kan staan. In teenstelling hiermee, kom daar in baie kerke die gesondheid-, 

rykdom- en voorspoed-evangelie voor, waar nie sonde nie, maar siekte of armoede 

gesien word as die mens se hoofprobleem. Dit is heeltemal verkeerd. 

(ii)  Die kruis loop uit op vrede met God. Die Bybel leer in Romeine 1:18 en verder 

dat God ons vyand is omdat ons skuldig is aan sonde, en in Romeine 5:1 dat 

Christus aan die kruis daardie sondeskuld verwyder en vir ons vrede met God gee. 

Die vyand wat deur die kruis vernietig is, was die sondemag, die dood en die 

duiwel. Nie tirannieke regerings of onreg nie. 

(iii)  Die kruis is dus ’n ware, objektiewe offer wat Christus gebring het om ons 

sondes weg te neem en vir ons vrede met God te gee. So lees ons in Hebreërs 

7:26-28; 9:26-28 en 10:11-14. Die kruis was nie net ’n vertoning van offerliefde om 

ons harte sag te maak of om ons slegs ’n voorbeeld te gee hoe om te lewe nie. Dit 

was ’n ware offer. 

Toepassing vir ons kinders 

Dit is noodsaaklik dat ons ons kinders leer wat presies aan die kruis gebeur het. Ja, 

ons moet hulle ’n bietjie teologie asook Bybelverse leer sodat hulle die kruisgebeure 

reg kan verstaan. Dit is vir hulle noodsaaklik om te weet dat hulle redding gebaseer 

is op dit wat Christus aan die kruis vir hulle gedoen het – sonder dat Hy hom deur 

Sy eie gevoel en voorkeur laat beïnvloed het. Hulle posisie en aanvaarding deur 

God is nie in die eerste plek gebaseer op hulle huidige emosionele of geestelike 

toestand nie. Dis gebaseer op die finale, voltooide versoeningswerk van Christus 

aan die kruis. Hierdie ware teologie kan ons kinders veral help deur die dikwels 

emosionele en onstuimige tye wat hulle op hulle pad na volwassenheid ervaar. 

Dit is ook belangrik dat ons kinders God se groot liefde en goedheid wat Hy deur 

die kruis aan ons openbaar en waarvan ons in Johannes 3:16 lees, waardeer. Die 
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profeet Jesaja skryf in hoofstuk 53:4-6 dat God Sy Seun in ons plek gestraf het 

sodat ons vrygemaak kan word van sonde en oordeel. Om Sy kosbare Seun te gee 

om so wreed te sterf, is die grootste, edelste manier waarop God Sy liefde vir ons 

kon bewys.  
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HOOFSTUK 12 

Tema 1: Hoe om wysheid te kry 

Algemeen  

In hierdie hoofstuk lig Bunyan drie swakhede uit – Dwaas, Luiaard en Vermetel – 

wat mense lam lê sodat hulle nie besef wat hulle werk as Christene behels nie. Die 

eerste is dwaas. Die Bybel beskryf in Spreuke 1:20-22 die eenvoudige as dwaas. 

Daarom lees ons in Psalm 19:7 dat God Sy Woord gee sodat die eenvoudige 

wysheid kan leer. ’n Wyse mens kan beskryf word as iemand wat daartoe in staat is 

om Bybelse waarhede in sy of haar lewe prakties toe te pas sodat God daarmee 

tevrede kan wees. Kopkennis van God se Woord is belangrik, maar nie genoeg nie. 

Ons moet gehoorsaam wees en daardie kopkennis toepas sodat ons lewens 

godsvrug weerspieël – dit is hoe ’n mens wysheid kry. 

Toepassing vir ons kinders 

Om wysheid te kry, moet ons kinders eerstens weet wat God se Woord sê. 

Tweedens moet hulle hierdie wysheid van God daagliks in hulle lewens toepas. Ons 

het vir ure aaneen baie Spreuke in die Bybel gelees, sowel as die baie verse wat 

ons leer hoe om ons Christenskap uit te leef. Uit Spreuke 11:4, 25 en uit 2 

Korintiërs 9:6-8 het ons bespreek hoe om ons finansies te gebruik sodat God 

daarmee tevrede kan wees. Titus 2:5 het ons geleer watter soorte werk vir moeders 

bedoel is sodat hulle tuis kan bly en hulle kinders kan grootmaak. Efesiërs 6:5-8 het 

ons geleer hoe om ’n goeie werknemer te wees en vers 9, ’n goeie werkgewer. 

Tema 2: Hoe om hardwerkend te wees 

Algemeen 

Luiaard verteenwoordig mense wat lui is. Die Bybel waarsku teen luiheid op alle 

terreine van ons lewens (Spr. 6:6-11; 2 Tess. 3:7-11). 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders aangemoedig om in alles wat hulle doen, hard te werk. Dit sluit 

hulle takies by die huis in soos om hulle kamers netjies te hou en om veral hulle 

skoolwerk goed, netjies en getrou te doen. Paulus skryf in 2 Timoteus 2:6 dat God 

wil hê ons moet ook in die bediening aktief en hardwerkend wees. 
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Tema 3: Hoe om toegewy te wees 

Algemeen 

Vermetel verteenwoordig mense wat geestelik hoogmoedig is en op hulleself 

vertrou. In Deuteronomium 17:12 en Psalm 19:13a lees ons daarvan. Hulle 

aanvaar, en maak oor die algemeen misbruik, van God se genade en glo vas dat dit 

met hulle geestelik goed gaan, terwyl dit nie so is nie. In Hebreërs 13:17 sê die 

Bybel dat ons aan ons voorgangers of gesagdraers by die kerk gehoorsaam en 

onderdanig moet wees. Geestelik hoogmoedige mense is egter geneig om die raad 

en die stem van die kerk se gesagdraers te ignoreer. 

Toepassing vir ons kinders 

In 2 Korintiërs 13:5; Hebreërs 6:11 en Romeine 12:11 roep die Bybel ons op om 

onsself te ondersoek en om toegewy te wees in ons Christelike lewe. Ons mag nie 

misbruik maak van God se genade nie, maar moet versigtig lewe in die vrese van 

die Here (2 Kor. 7:1, 11). Ons kinders moet die belangrikheid van die gemeenskap 

van gelowiges leer. Hulle moet leer om ’n nederige gesindheid te hê wat bereid is 

om teregwysing te aanvaar of reggehelp te word sodat hierdie proses van 

selfondersoek en toewyding aan die Here vergemaklik en bevorder kan word. 

 

  



24 
 

HOOFSTUK 13 

Tema 1: Waarskuwing teen dooie, formele godsdiens 

Algemeen 

Huigelaar verteenwoordig mense met ’n dooie, formele godsdiens. Hulle sê en doen 

heel moontlik die regte goed, maar tog is hulle nie gered nie. In die Bybel is die 

Fariseërs ’n tipiese voorbeeld van huigelaars en skynheiliges, want hierdie twee 

sondes is baie nou aan mekaar verwant. Matteus 6:5 en 23:27 sê dat hulle meestal 

geïnteresseerd is in ’n uiterlike skyn van godsdiens sodat hulle deur mense gesien 

kan word. Aangesien hulle godsdiens geen innerlike krag het nie, mis hulle volgens 

Matteus 23:23 die belangrike aspekte van God se wil soos barmhartigheid en 

betroubaarheid, en van die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22 is daar geen sprake 

nie. 

Toepassing vir ons kinders 

Dit is belangrik om op te let dat Huigelaar en Skynheilig ’n verbypad volg – by die 

Nou Poort en die kruis verby. Dit is ’n beslissende stap, want die Nou Poort en die 

kruis is juis wat ’n huigelaar en skynheilige nodig het om te kan verander. Die kruis 

vereis dat mense hulle sonde in ware bekering erken, dit met berou bely en hulle 

eiegeregtigheid laat staan. 

Daarom is dit nodig dat ons gereeld saam met ons kinders na die kruis toe gaan. 

Dis nodig dat hulle herinner word dat hulle sondaars is en nie vir God kan tevrede 

stel deur goeie dinge te doen en godsdienstig te probeer wees nie. Hulle het nodig 

om bekeer te word; hulle moet nuwe harte kry en deur die Heilige Gees vervul 

word. Hulle bekeringservaring – wanneer dit plaasvind en watter vorm dit ook al 

aanneem – moet insluit: berou, jammerte oor sonde en ’n opregte draai na Christus 

toe. Romeine 8:21 en 2 Korintiërs 3:17 leer ons dat die Christelike lewe dan geleef 

moet word in die wonderlike krag en vryheid van die Heilige Gees. 

Tema 2: Waarskuwing teen skynheiligheid 

Algemeen 

Soos sy naam aandui, verteenwoordig Skynheilig die verskriklike sonde van 

skynheiligheid. Die Fariseërs was die klassieke voorbeeld van skynheiliges en in 

Matteus 23:1 en verder, lees ons dat dit die regverdige woede van Christus 

opgewek het. Die kommentaar oor Huigelaar hierbo kan herhaal word vir die sonde 

van skynheiligheid. 
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Toepassing vir ons kinders 

Soos bo, is die kruis van Christus die enigste oplossing vir die sonde van 

skynheiligheid. Ons kinders moet herinner word aan Johannes 3:1-8 waar Jesus 

bekering beskryf as ’n radikale wedergeboorte. In Romeine 8:7 en 8 lees ons dat 

ons harte van nature sondig en in vyandskap teen God is. Ons het nuwe harte 

nodig om Hom opreg te kan liefhê en gehoorsaam, soos die profeet in Esegiël 

36:26-28 sê. Ons moet na die kruis toe kom met ’n opregte belydenis van ons 

sonde, dit wil sê ons uiterlike handelinge of optrede asook ons innerlike gesindhede 

en onwaardigheid, terwyl ons pleit en smeek vir barmhartigheid, genade en 

vergifnis deur die bloed van Christus. Lukas 5:8 beskryf vir Petrus as ’n goeie 

voorbeeld van iemand wat sy eie sonde, sy innerlike korrupsie en skuld raaksien en 

bely. Die tollenaar in Lukas 18:13 is nog ’n voorbeeld. God word nooit deur die 

uiterlike voorkoms om die bos gelei nie, lees ons in 1 Samuel 16:7. Om te dink dat 

God nie ons innerlike korrupsie kan raaksien nie, is die hoogtepunt van dwaasheid. 
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HOOFSTUK 14 EN 15 

Tema 1: Die toegewyde soldaat en die hardwerkende boer 

Algemeen 

Die Heuwel Moeilikheid verteenwoordig enige moeilike taak, plig of toets waarvoor 

God die gelowige roep, en waardeur sy vasberadenheid en verbintenis aan Christus 

getoets word. Daarom word die beeld van ’n soldaat, atleet en boer in 2 Timoteus 

2:3-6 op die gelowige toegepas om die verbintenis, toewyding en harde werk wat 

die Christelike lewe vereis, te demonstreer. 

Die rusplek is ’n heenwysing na tye van rus en herstel wat God vir ons gee; net lank 

genoeg sodat ons kan voortgaan met ons werk. Ons mag dit nie misbruik deur ’n 

oorgawe aan eie genot soos Kleinchristen wat lank slaap in plaas van net te rus en 

te herstel voordat hy sy reis voortsit nie. 

Toepassing vir ons kinders 

Daar is iets baie aantrekliks aan die positiewe ywer, vasberadenheid en vreugde 

waarmee gelowiges die Here en medegelowiges dien. Ons kinders is aangemoedig 

om nie net die banke warm te sit nie, maar om toegewyde, ernstige en aktiewe 

Christene te wees. 

‘n Onderwerp wat hierby aansluit, is dat ons in Efesiërs 4:11-13 leer dis God se wil 

vir Sy kinders om aan ’n plaaslike kerk te behoort en aktief in die gemeente 

betrokke te wees. Die kerkamptenary wat in hierdie gedeelte genoem word, 

funksioneer almal in die plaaslike kerkomgewing. Al word sommige para-

kerkgroepe wel deur God gebruik, is die plaaslike kerk Sy goedgekeurde, 

geheiligde instrument om gelowiges toe te rus vir diens en die opbou van die 

liggaam van Christus deur verantwoordbaarheid, die gemeenskap van die 

gelowiges te beoefen en kerkamptenare wat hulle werk ken en reg doen. 

Ons het ook ons kinders aangemoedig om ’n huweliksmaat te soek wat ’n aktiewe, 

betrokke Christen is. Hulle moenie tevrede wees met iemand wat maar net die kerk 

bywoon nie. 

Tema 2: Om God te vertrou 

Algemeen 

2 Timoteus 1:7 en Hebreërs 10:39 leer ons dat Vrees en Wantroue sondes en 

swakhede is wat in moeilike tye na vore kom. Geloof en waagmoed is die 

teenoorgestelde Bybelse deugde waarna Christene moet streef. 
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Toepassing vir ons kinders 

Ouers wat identifiseer met hulle kinders se ontsteltenis en hartseer as gevolg van 

moeilikhede of probleme van die gewone lewe, of dalk in hulle onderlinge 

verhoudings by die skool of elders, moet hulle kinders aanmoedig om doelbewus op 

God te vertrou. Geloofsvertroue gedurende moeilike tye is die ryk, vrugbare grond 

vir Christelike groei. Jakobus 1:2-4 sê ons moet bly wees oor beproewings, want so 

toets God die opregtheid van ons geloof en as ons geloof die toets deurstaan het, 

stel dit ons in staat om te volhard, en die vrug van volharding is geestelike groei. 

Daarom het ons ons kinders aangemoedig om ’n sterk, aktiewe geloof in God te hê. 

Ons het hulle herinner aan God se beloftes en Sy getrouheid. Ook om tye van 

moeilikhede te verwag en om hulleself nou al daarvoor voor te berei deur aan te 

hou met bid en die Bybel getrou te lees. 
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HOOFSTUK 16 EN 17 

Tema 1: Die byeenkomste van gelowiges 

Algemeen 

Paleis Pragtig is ’n simbool van die plaaslike Christelike kerk. Die twee leeus 

verteenwoordig die twee kerke van Bunyan se tyd – die Rooms Katolieke Kerk en 

die Protestantse Staatskerk – wat meer en meer korrup of verlam geraak het as 

gevolg van ’n groot persentasie lede wat nie wedergebore was nie. Baie gelowiges 

het hulleself van hierdie korrupte kerke afgeskei. Met die gevolg dat die afgeskeide 

kerke (Baptiste) oor die algemeen en dikwels bestaan het uit opregte gelowiges wat 

die vrug van ware berou en bekering gedra het. Bunyan was een van hierdie 

afgeskeidenes. Wanneer die afgeskeidenes in beheer van hulle eie kerk gekom het, 

is hulle dikwels deur lede van die Rooms Katolieke Kerk en die Protestantse 

Staatskerk vervolg. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders aangemoedig om altyd ’n plaaslike kerk te soek wat ernstig is 

oor die Bybel en Bybelse standaarde. Slegs mense met ’n duidelike getuienis en 

tekens van wedergeboorte of redding behoort as lede toegelaat te word. Dit hou die 

kerk menslik gesproke so suiwer as moontlik en dan is die kerk waarlik ’n pragtige 

paleis. Alhoewel nie volmaak nie, voorsien so ’n plaaslike kerk ’n plek van 

gemeenskap, bemoediging en blootstelling aan die waarheid van die evangelie van 

Jesus Christus, waardeur ’n Christen in sy allerheiligste geloof opgebou word. 

Tema 2: Christelike waardes 

Algemeen 

Die name van Versigtig en haar dogters is ’n aanduiding van die karakter wat die 

plaaslike kerk behoort te hê – die Christelike seëninge en waardes wat die 

karaktertrekke van elke gelowige behoort te wees. Dan is dit ’n positiewe plek van 

koestering en groei. 

Toepassing vir ons kinders 

Met die lees van hierdie hoofstuk het ons ons dogters uitgedaag om aan maniere te 

dink waarop hulle in hulle gemeente ’n positiewe bydrae kan lewer en, in ’n breër 

sin, in die lewens van mense met wie hulle daagliks te doen kry. In plaas van om 

net te dink aan wat hulle uit die bywoning van die eredienste en byeenkomste kan 

kry, het ons hulle gevra om te dink watter soort invloed hulle in ander mense se 

lewens en veral in die gemeente kon hê. Is hulle sout en lig vir hulle vriende en ook 
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vir ander mense? Hulle moet daagliks deur die Heilige Gees vervul wees sodat 

hierdie pragtige deugde in hulle lewens sigbaar kan wees. 
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HOOFSTUK 18 

Tema 1: Die Christelike oorlog en wapenrusting 

Algemeen 

Christenskap word in 1 Timoteus 1:18; 4:10 en 2 Timoteus 2:3 en 4 as ’n geestelike 

geveg, stryd en oorlog uitgebeeld. Die wapens van hierdie oorlog is nie menslike 

wapens nie, maar geestelike wapens soos ons dit in 2 Korintiërs 10:4-5 leer ken. 

Alhoewel die duiwel ons eintlike vyand is, wys verse 4b en 5 dat die redenasies en 

gedagtes van ons sondige natuur ook ons vyand is. In die geestelike oorlog is dit 

noodsaaklik om die Christelike wapenrusting van Efesiërs 6:10 tot 20 aan te hê. 

Daarsonder is die Christen baie kwesbaar. 

Toepassing vir ons kinders 

Eerstens het ons ons dogters gewaarsku dat Christene ’n oorlogsdenkwyse moet 

hê. Ons is in ’n geveg – nie met vakansie nie! Gedurig moet ons teen sonde en 

oortredings waak en, soos Jesus in Matteus 4:1-10, teen versoekings stry. Dawid 

het in sonde geval terwyl hy ontspan en sy waaksaamheid ten opsigte van sy pligte 

en verantwoordelikhede verslap het (1 Sam. 11:1). 

Tweedens het ons die dogters gevra om die wapenrusting van God in Efesiërs 6 te 

memoriseer en ons het die belangrikheid van elke deel daarvan vereenvoudig en 

verduidelik. 

(i) Die gordel van waarheid: Ken en glo die Bybel se waarheid oor die stryd teen 

oortredings en misleiding. Wees eerlike en betroubare mense wat veg teen enige 

leuen wat dikwels so maklik oor ons lippe kom. 

(ii) Die borsharnas van geregtigheid of vryspraak: Die volmaakte geregtigheid van 

Christus – Sy voltooide versoeningswerk aan die kruis – is die gelowige se 

borsharnas wat noodsaaklik is om hom te help om waaksaam te bly en te stry teen 

sy eie geregtigheid en neiging om te sondig. Ons moet ook in ons alledaagse lewe 

regverdig wees. 

(iii) Die skoene van bereidheid vir die evangelie van vrede: In ons stryd teen 

ongeloof, moet ons seker maak ons glo die evangelie van Jesus Christus. En om te 

stry teen skaam wees vir die evangelie, moet ons altyd gereed wees om ander 

mense van Christus te vertel. 

(iv) Die skild van geloof: In ons daaglikse stryd teen ongeloof moet ons God se 

beloftes aktief vertrou. Al verstaan ons nie alles nie, moet ons God se woorde in die 

Bybel glo. 
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(v) Die helm van verlossing: Ons moenie net veronderstel dat ons gered en dus van 

ons sonde verlos is nie. Die Bybel leer ons om onsself te ondersoek (2 Kor. 13:5) 

en seker te maak dat ons gered is. Die sekerheid van ons redding laat ons bly staan 

in ons stryd teen die veronderstelling dat ons gered is. 

(vi) Die swaard van die Gees, is die Woord van God: Ons moet God se Woord ken, 

glo en in ons harte en gedagtes oordink. Dit is ons wapen vir aanval en verdediging. 

Ons het ons dogters daaraan herinner dat selfs die almagtige Verlosser Sy swaard 

teen die duiwel gebruik het in Matteus 4:1-10. 

(vii) Gebed: In Efesiërs 6:18, Markus 13:33 en Matteus 26:41, lees ons hoe die 

Here Jesus gebed en waaksaamheid aan mekaar koppel. Baie van God se kinders 

kan getuig hoedat dit juis in tye van gebed is – wanneer ons tot God nader – dat 

ons deur die Heilige Gees van ons sondes oortuig word en krag kry om dit te bely 

en daarvan weg te draai. Gebed beweeg die Hand wat die wêreld in beweging hou. 

Vurige gebed het groot krag en is effektief, sê Jakobus 5:16.  

Ouers, laat u kinders die sewe dele van die Christen se wapenrusting memoriseer. 

Elkeen is noodsaaklik om staande te bly teen die listige aanslae van die duiwel en 

die goeie stryd te stry! 
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HOOFSTUK 19 EN 20 

Tema 1: Die groot stryd teen die drie vyande 

Algemeen 

Bunyan skets in hierdie twee hoofstukke ’n buitengewoon aanskoulike geveg. 

Kleinchristen word wreedaardig aangeval, ernstig gewond en amper verslaan, maar 

in die Koning se krag oorleef hy sy eerste ware geveg. Dink jy miskien hierdie 

geveg is ’n oordrywing? Dan het jy seker nog nooit teen jou drie vyande: die duiwel, 

die wêreld en jou eie sondige natuur, gestry of geveg nie. 

Die Here Jesus stel dit duidelik in Markus 8:34-38 dat dit iets kos om Sy dissipel te 

wees. Die koste van dissipelskap sluit selfverloëning in; om teen die sondige natuur 

te stry en dit te kruisig soos Galasiërs 5:24 ons leer is een van die heel moeilikste 

dinge om te doen. Wanneer ons Christene word, buig ons die knie nie meer voor 

die sondige natuur of enigiets anders nie, maar voor die heerskappy van Christus. 

Ons besluit om Hom te volg en in gehoorsaamheid aan Sy wil te lewe. Alhoewel 

ons dit nie perfek doen nie en dikwels struikel, is dit die begeerte van die Christen 

om vir Christus te volg. 

Dit is ’n diepgaande fout om te leer of te glo dat ’n persoon ’n Christen kan word 

sonder om hom aan Christus te onderwerp. Die neiging dat ons eers vir Christus as 

Redder kan ontvang en dan later, as ’n gevolglike, opsionele daad ’n dissipel kan 

word en dan eers Christus as Here en Koning aanvaar, is onwaar. Eerstens is die 

alternatief vir selfverloëning volgens Markus 8:43-48, om jou siel in die hel te 

verloor. Met ander woorde, die Here doen nie ’n beroep op ’n hoër, meer 

toegewyde lewe nie. Hy roep ons tot redding. Selfverloëning en kruisdra is deel van 

wat dit beteken om ’n Christen – gered – te word. Tweedens pas die Bybel die 

woord ‘Christen’ toe op dissipels of gelowiges. Alle gelowiges of Christene is 

dissipels. ’n Dissipel is nie ’n spesiale soort Christen nie – Handelinge 11:26. 

Derdens leer ons in Romeine 6 dat elkeen wat met Christus verenig is, ’n nuwe 

lewe kan en moet lei. Die resultaat van hierdie verandering in ’n persoon is dat hy ’n 

slaaf van God word (Rom. 6:17 en 18). Dit beteken dat elke Christen ware vrugte 

van heiligheid dra, sê Romeine 6:22 – al is dit nie volmaak nie. 

Toepassing vir ons kinders 

In die eerste plek het ons ons kinders gewaarsku teen die ernstige fout om te glo 

dat ons Christene kan word maar steeds kan aangaan om te lewe soos ons wil. 

Ons kan nie vir Christus as ’n ekstra aanhegsel aan ons lewens ‘vaskram’ nie. 

Indien daar geen werklike verandering en gehoorsaamheid, al is dit hoe onvolmaak, 

in ’n persoon se lewe is nie, is hy nie ’n Christen nie. Die roeping om ’n Christen te 

word, is ’n roeping om die knie voor Christus te buig en Hom as Here en Redder te 

ontvang (Matt. 18:5). 
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Tweedens het ons ons dogters gewaarsku dat selfverloëning uiters noodsaaklik, 

maar ook uiters moeilik is. Ons moet bereid wees om ons lewens te verloor. Dit 

beteken ons moet bereid wees om vir Christus te volg waar Hy ons ook mag lei en 

hoe ongemaklik dit ook mag wees. Dit mag ook beteken om sommige van ons 

drome op te gee en Hom te volg. 

Net so belangrik egter, is om die ryke beloning waarvan Markus 8 praat, te 

beklemtoon. Wanneer ons ons aan God onderwerp en oorgee, sal ons ware 

vervulling smaak. Maar die enigste manier waarop ons hierdie vervulling kan kry, is 

om aan onsself te sterf; onsself te verloën. 
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HOOFSTUK 21, 22 EN 23 

Tema 1: Ernstige geestelike toetse en beproewings 

Algemeen 

Dit is belangrik om op te let dat Kleinchristen getoets word net nadat hy op 

geestelike terrein ’n groot oorwinning behaal het. Die profeet Elia het in 1 Konings 

19:1-4 iets soortgelyks ervaar. Direk na die oorwinning oor vier honderd en vyftig 

Baälprofete op Karmelberg, het die dreigement van die vrou, Isebel, hom op die 

vlug laat slaan. Dan volg ’n tydperk van ’n ernstige geestelike laagtepunt of 

depressie. 

Die Donker Doodsvallei verteenwoordig ’n tyd van ernstige geestelike beproewing, 

waarskynlik uit Psalm 23:4. Die tonele wat Bunyan in die Doodsvallei uitbeeld, dui 

aan dat hy gedink het aan ’n toestand van eensaamheid, droogheid, twyfel, 

verwarring en vrees. Dit is ’n tyd wanneer die Christen min of niks van die Heilige 

Gees se troos en invloed ervaar nie; wanneer die Bybel droog en leweloos lyk en 

wanneer dit lyk asof God baie ver weg is. Baie van die Psalms beskryf ’n 

soortgelyke toestand, byvoorbeeld in Psalm 42. 

Toepassing vir ons kinders 

Dit is belangrik dat ons kinders weet die geestelike lewe is nie ’n lewe van 

aanhoudende oorwinning en gevoelens van voortdurende, ekstatiese vreugde nie. 

Daar is tye wanneer gelowiges twyfel, droogte en verwarring ervaar. 

Gedurende sulke tye is dit noodsaaklik om verbete aan Christus vas te klou en te 

volhard in gebed en die lees van die Bybel. Net soos dit stadigaan weer lig geword 

het in die Donker Doodsvallei en die mis geleidelik voor Kleinchristen gelig het, sal 

hierdie tyd van geestelike duisternis vir jou ook verby gaan. 

Tema 2: Die seën van geestelike kameraadskap 

Algemeen 

Kleinchristen haal uiteindelik vir Getrou in en albei is bly oor geselskap en 

kameraadskap op hulle reis. Die Bybel is vol van mekaar-gedeeltes, byvoorbeeld in 

Romeine 12:16 en 15:14; 1 Korintiërs 12:25; Galasiërs 5:13. Dit leer ons dat God 

nooit bedoel het Christene moet in afsondering van ander gelowiges lewe nie. 

Eerder die teenoorgestelde: God voorsien ander gelowiges om ons aan te moedig, 

te help en te versterk op ons geestelike reis. 
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Toepassing vir ons kinders 

Ons het met ons kinders gepraat oor watter soort vriende hulle moet soek en watter 

soort vriende hulle vir ander moet wees. Ons het hulle gemaan om hulle vriende 

versigtig te kies. Die Spreukeboek in die besonder, is vol waarskuwings oor die 

kamerade of vriende wat ons kies. Ons het vir ons dogters gesê dat ons beste 

vriende gelowiges behoort te wees. Dit is nie snobisme of hoogmoed nie; eerder die 

besef dat daar uiteindelik ’n limiet is op die aanmoediging en intimiteit wat ons van 

ongelowiges kan kry, aangesien ons in 2 Korintiërs 6:14 lees dat daar nie tussen lig 

en duisternis gemeenskap kan wees nie. Ons gelowige kinders het vriende nodig 

wat hulle sal aanmoedig tot godsvrug en geregtigheid – nie vriende wat hulle wil 

verlei om te sondig nie. Terselfdertyd moes die dogters hulleself ondersoek of hulle 

invloed op hulle vriende godvrugtig, positief en aanmoedigend is. 

Tema 3: Die verleiding van plesier 

Algemeen 

Een van Getrou se grootste versoekings het van Plesier af gekom. Die Bybel sê 

duidelik in 2 Timoteus 3:4 dat die liefde vir plesier ’n kragtige mag is wat mense 

wegswaai van godsvrug en van liefde vir God, na liefde vir genot. Dit is nie omdat 

God teen plesier gekant is nie. Inteendeel, Hy het ons geskep om allerhande dinge 

te kan geniet soos smaaklike kos, seks, ontspanning, skoonheid. Maar al hierdie 

genietinge moet geniet word binne God se geopenbaarde wil in Sy Woord. Seks 

mag nooit buite die huwelik plaasvind nie (1 Kor. 7:9) en die genieting van voedsel 

moet nooit na gulsigheid lei nie, sê Spreuke 23:21. 

Die geskiedenis van die kerk is vol voorbeelde van gelowiges wat deur toetse en 

vervolging kon bly staan, maar nie teen die verleiding van plesier nie – dit was te 

sterk! Die huidige welvarende Westerse kerk is oor die algemeen baie swakker as 

die vervolgde kerk. Satan se sterkste wapen teen die kerk is die liefde vir plesier. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders gewaarsku teen die liefde vir plesier. Ons het verduidelik dat 

God nie ‘teen’ plesier is nie. Hy gee vir ons alles om te geniet, soos ons in 1 

Timoteus 6:17 lees. Ons het egter beklemtoon dat dit binne die grense van God se 

geopenbaarde wil en wet moet wees. Daarom het ons openlik gepraat oor die 

skoonheid van seks binne die huwelik, die matige genieting van voedsel, en die 

genieting van die skepping soos die strand, pret en vakansie, binne die grense van 

verantwoordelikheid en harde werk. 

Die belangrikste egter, is die ware en wettige plesier om die Here te dien en, soos 

Psalm 16:11 sê, om ‘by God’ te wees. Om aan mense wat in die nood is te gee, kan 

ook vir ons baie vreugde en plesier verskaf. Naastediens gee groot vreugde en 
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vervulling. Christelike diens behoort nooit droog te wees en slegs uit plig gedoen te 

word nie. Daar behoort vreugde en plesier in te wees. 
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HOOFSTUK 24 

Tema 1: Baie praat en geen aksie 

Algemeen 

Vrugdra is die eintlike toets vir ware bekering, verduidelik die Here Jesus in Matteus 

7:15-20. Blote kennis van die Bybelse lering is nie genoeg bewys van die 

saligmakende geloof nie, lees ons in Jakobus 2:19. Om wonderwerkende gawes te 

openbaar, is ook nie voldoende bewys van die saligmakende geloof nie (Matt. 7:21-

23; 1 Kor. 13:1-3). 

Volgens 1 Korintiërs 13:1-3; 1 Johannes 2:3 en Johannes 14:15, is ’n lewe van 

opregte gehoorsaamheid, gemotiveer deur liefde vir God, eerder ’n werklike bewys 

dat iemand gered is. Jakobus 2:14-26 leer ons dat opregte geloof uitloop op goeie 

dade. MAAR hier is dit absoluut noodsaaklik om die evangelie en redding helder en 

duidelik te verstaan. Ons word deur genade alleen gered; deur geloof alleen, sê 

Romeine 3:20-23 en Galasiërs 3:5-9. Tog staan geloof nooit alleen nie. Goeie 

werke of vrugdra volg altyd op geloof, as bewys dat die geloof opreg is. 

Bunyan stel dus vir Mondchristen bekend om te wys dat Christelike pratery en 

leringe sonder ’n gepaardgaande lewe van vrugdra, dit wil sê ware gehoorsaamheid 

aan God – al is dit onvolmaak – nie beteken dat iemand gered is nie. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het baie tyd daaraan gewy om ons kinders van ware redding en geloof te leer. 

Dat redding nie gebaseer is op goeie werk nie, maar dat goeie werk of goeie dade 

die resultaat van redding is. As sondaars het ons ’n natuurlike neiging tot ’n 

godsdiens wat op goeie werk gebaseer is. Ons wil onsself verbeter en onsself 

regverdig maak. Ons kinders het ook hierdie natuurlike neiging, daarom het ons met 

hulle gepraat oor ons sondige toestand wat dit onmoontlik maak om onsself deur 

middel van ons werke te red. Ons het ’n Redder nodig – die Here Jesus Christus. 

Sodra ons deur God gered is, kom woon die Heilige Gees in ons en maak ons nuwe 

mense met ’n lewende geloof wat uitloop op ’n lewe van goeie dade of vrugdra. 

Ons het ook ’n belangrike, praktiese vraag gevra – hoe kan ons iemand soos 

Mondchristen identifiseer? Bunyan noem iets belangriks. Toe Mondchristen uitgevra 

is oor sy gehoorsaamheid, het hy aggressief en verdedigend geraak. Wanneer ’n 

ware Christen egter uitgevra word, sal hy nederig erken dat hy begeer om aan 

Christus gehoorsaam te wees, maar ongelukkig nie altyd die lewe lei wat hy wil nie. 

Let op die ervaring van Paulus in Romeine 7:14-25: hoe ’n Christen se lewe in 

konflik kan wees. Hierdie nederige opregtheid is die teken van ’n ware Christen en 

sal nie by ’n persoon soos Mondchristen gekry word nie.  
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HOOFSTUK 25 

Tema 1: Voorbereiding vir toetse 

Algemeen 

Die klein pelgrims staan op die punt van ernstige toetse, versoekings en vervolging. 

Dit is die moeite werd om op te let dat Bunyan in hierdie hoofstuk die pelgrims deur 

Evangelis laat waarsku teen die toetse en versoekings wat op hulle wag. Baie 

Christene kan getuig hoedat God hulle voorberei het vir ’n betekenisvolle toets; 

hetsy deur middel van waarskuwings, of deur middel van minder moeilike toetse 

waardeur hulle waardevolle lesse geleer het. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het aan ons kinders twee hoofpunte genoem oor hierdie hoofstuk. Eerstens het 

ons hulle aangemoedig om biddend, vol verwagting en getrou Bybel te lees. God 

praat deur Sy Woord. Sy Woord is vol lesse, waarskuwings en voorbeelde. Baie 

gelowiges kan getuig hoe die Heilige Gees, as voorbereiding vir ’n toets of 

versoeking, hulle aan sekere waarskuwings of Bybelgedeeltes herinner het. 

Tweedens moet ons nooit die toetse of ‘lewenslesse’ waardeur God ons sit (Heb. 

12:2-11) gering ag nie. God is dikwels besig om ons deur middel van minder 

ernstige toetse voor te berei en lesse te leer wat ons sal help om groter toetse te 

verduur of versoekings te oorwin. Wanneer ons kinders moeilike omstandighede 

beleef, is dit belangrik om saam met hulle te bid en met hulle te praat oor watter 

lesse uit hulle oorwinnings (in die Here Jesus se krag) en mislukkings geleer kan 

word. 
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HOOFSTUK 26 

Tema 1: Om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld nie 

Algemeen 

In die Bybel word die woord ‘wêreld’ gewoonlik gebruik om mense wat van God 

afgedwaal het aan te dui. Dit verwys na die huidige sondige wêreldorde wat van 

God geskei is. 

Die sondige wêreld: 

 word deur Satan geregeer – Johannes 12:31 

 kan nie die Gees van waarheid ontvang nie – Johannes 14:17 

 haat Christus en alle gelowiges – Johannes 15:18 

 sluit die luste van die vlees, oë en die hoogmoed van die lewe in – 1 

Johannes 2:16 

 mag nie deur gelowiges liefgehê word nie, anders is die Vader se liefde nie 

in hulle nie - 1 Johannes 2:15. 

Al lewe Christene in die wêreld, mag hulle nie aan die wêreld gelykvormig word nie, 

lees ons in Romeine 12:2. Met ander woorde, hulle mag nie dieselfde waardes en 

beginsels as die wêreldorde hê nie, maar moet liewer vir God toelaat om hulle te 

verander deur hulle denke, en gevolglike leefstyl, nuut te maak. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het met ons kinders gepraat oor hoe moeilik dit is om in die wêreld te wees en 

sommige van die dinge van die wêreld te geniet sonder om wêrelds te word. Dit kan 

nogal moeilik wees om dit prakties te definieer en om te weet waar om die streep te 

trek. Om hulle te help, het ons ons kinders hierdie eenvoudige reël geleer: Ons kan 

die dinge van die wêreld gebruik en geniet so lank dit ons nie laat sondig nie en ons 

nie weglei van diens aan God en liefde vir Hom nie. Ons kan dus ons geld gebruik 

om die dinge van wêreld te koop, solank die dinge wat ons koop, nie vir ons 

belangriker is as God se koninkryk nie en dit ons nie verhoed om vryelik daarvoor te 

gee nie. Ons kan deelneem aan en sommige dinge van die wêreld geniet, solank dit 

nie belangriker word as God en ons verhoed om Hom te dien nie. In die praktyk kan 

ons dus die dinge van die wêreld soos sport, ontspanning, ensovoorts geniet, 

solank dit ons nie van ons daaglikse Bybellees en bid, kerkbywoning op Sondae en 

van ons medewerking in die gemeente af wegneem nie.  

Ook het ons hulle daaraan herinner om nie in die teenoorgestelde strik – om alles in 

die wêreld te vermy – te trap nie. Die Bybel sê in 1 Timoteus 6:17 dat God ons alle 

dinge gee om te geniet. Wanneer ons gesin byvoorbeeld strand toe gaan, lig ons 

die skoonheid van die see uit en dat God dit vir ons gemaak het om te geniet. 
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Wanneer ons gaan uiteet, lig ons dit uit dat God vir ons smaaklike voedsel gegee 

het, asook die vermoë om dit te kan geniet. 

Ons het hulle geleer dat hulle vir hulself die streep moes trek en besluit waar die 

grens is tussen in die wêreld maar nie van die wêreld nie. Jeugdiges wat op pad is 

na volwassenheid, kan toegelaat word om te begin om, binne die perke van hierdie 

standaard, hulle eie besluite te neem. 
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HOOFSTUK 27 EN 28 

Tema 1: Vervolging deur die wêreld 

Algemeen 

Bunyan het self ’n intieme kennis van vervolging gehad. Hy was vir baie jare in die 

tronk omdat hy ’n prediker van die evangelie was wat nie wou aanpas by die 

onbybelse, heersende opvattinge van die kerk van daardie tyd nie. Hy en sy familie 

het baie gely. 

Daar is ’n paar sake waarna Bunyan in hierdie hoofstukke verwys. Eerstens: die 

motief vir die aanval teen Christene is omdat hulle aan God behoort (Joh. 15:19-

20). Die regter het die Koning en sy heiliges gehaat. Tweedens: Satan is die een 

wat agter die vervolging sit (Op. 2:10). Die regter was een van die hoofdienaars van 

die Bose Prins. Derdens moet die vervolgdes hulleself volgens Johannes 15:19-20 

daaraan herinner dat Christus eerste vervolg is en dat hulle lyding ter wille van Hom 

is. Ook sal hulle vir hul lyding in die lewe hierna beloon word, sê Hebreërs 10:34-36. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het die bogenoemde redes vir vervolging aan ons kinders verduidelik. Ons het 

ook met hulle die belangrikheid bespreek om onsself te herinner aan ons beloning 

en om vir Jesus voor oë te hou wanneer ons vervolg word. Dis vir ons noodsaaklik 

om in moeilike tye ons geloof met God se beloftes te voed. Iets anders waaroor ons 

gepraat het, was dat die sondige wêreld dikwels probeer om homself – deur die 

vervolging van Christene – regverdig, objektief en eerbiedwaardig te laat lyk. In 

hierdie hoofstuk skryf Bunyan dat, alhoewel die jurielede voorgee om regverdig te 

wees, hulle nie is nie. Sulke optrede plaas ekstra emosionele druk op Christene en 

laat hulle twyfel. Tog moet vervolgdes onthou dat die wêreld dieselfde aan Christus 

gedoen het tydens Sy lyding, verhoor en kruisiging – ’n skynverhoor met vals 

getuies. 

Ons het ook gepraat oor die feit dat Christene steeds aktief vervolg word, veral in 

kommunistiese en Moslemlande. Wanneer ons as ’n gesin saam bid, bid ons 

dikwels vir die vervolgde kerk en dan moedig ons ook ons kinders aan om nooit ons 

broers en susters in nood te vergeet nie. 
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HOOFSTUK 29 

Tema 1: Verligting gedurende toetse 

Algemeen 

Die Bybel leer ons in Matteus 5:48 dat God ons volmaakte hemelse Vader is wat 

presies weet wat en hoeveel ons kan dra (1 Kor. 10:13). Hy is volkome in beheer 

van die gelowige se toetse en vervolging, sê Handelinge 4:27-28, en sal op die 

regte tyd verligting gee. 

Toepassing vir ons kinders 

Vir ons as gelowiges is dit noodsaaklik om op God te vertrou wanneer ons getoets 

word. Gelowiges is dikwels bang dat hulle nie in staat sal wees om pyn en 

vervolging te verduur nie. Ons kinders kan dalk dieselfde vrese hê. Een van ons 

dogters het bely dat sy daaraan dink om liewer later in haar lewe eers ’n Christen te 

word omdat sy bang was sy sou ophou om een te wees as sy te jonk was en 

daarom nie pyn, opposisie en versoekings sou kon verduur en weerstaan nie. Ons 

het haar aangemoedig om, wanneer sy in versoeking kom of getoets word, haar oë 

op die Here te hou en in Sy krag weerstand te bied. Hy is ons Vader in die ware sin 

van die woord. Hy waak oor ons en sal nie dat Sy kinders oorwin word deur die 

toetse wat Hy stuur nie. 

Tema 2: Weldade vanuit die wêreld 

Algemeen 

Alhoewel Bunyan in vorige hoofstukke die ware kleure van die sondige wêreld uitlig, 

beteken dit nie dat sommige wêreldse, ongelowige mense nie goedhartig teenoor 

gelowiges kan optree nie. In hierdie hoofstuk beskryf hy die insident waar die vrou 

van die tronkeienaar vir Kleinchristen help en versorg. Baie Christene kan getuig 

van die onverwagse hulp en goedheid wat hulle van ongelowiges ontvang het. 

Dis van die uiterste belang om die hand van God in hierdie goeie dade raak te sien, 

want dit is Hy wat die sorg vir Sy kinders voorsien deur die harte van ongelowiges 

sag te maak. Ons lees talle kere in die Bybel, soos in Genesis 39:21; Eksodus 

12:36; Nehemia 2:5; Ester 2:15 en Daniël 1:9 dat God ongelowiges gunstig laat 

optree teenoor Sy kinders. Die wil van die koning staan werklik onder gesag van die 

Here; soos ’n stroom water lei Hy dit soos Hy verkies, sê Spreuke 21:1. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons as gelowiges mag hierdie goedheid aanvaar van mense wat nie noodwendig 

Christene is nie. Ons moet hulle bedank vir hulle hulp en goedheid. Maar uiteindelik 
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moet ons vir God prys en Hom dank dat Hy in mense se harte werk om vir ons goed 

te wees. Hy is die Een wat in Sy kinders se behoeftes voorsien. 
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HOOFSTUK 30 

Tema 1: Eerlike en opregte eenvoud in die Christelike lewe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Algemeen 

Opregtheid word gekenmerk deur eenvoud en deur Sy genade maak God dit vir sy 

dissipels moontlik om openhartig en eerlik teenoor alle mense op te tree  op ’n 

eenvoudige manier en sonder enige bybedoelings (2 Kor. 1:12). Dit beteken nie 

om ’n swaap te wees soos in Spreuke 1:22 nie, maar dit word gebruik in teenstelling 

met die onbestendige dubbelhartigheid waarvan ons in Jakobus 1:8 en 4:8 lees. Die 

seun, Bybedoeling, verteenwoordig mense wat soos Christene lyk, maar eintlik 

word hulle deur hulle persoonlike gemak en aansien gemotiveer. In hulle Christelike 

lewe wil hulle nie swaar kry of vir die Here enigiets opoffer nie. Hulle wil deur mense 

raakgesien en geprys word en gewild wees. Daarom weier Bybedoeling om enige 

opoffering of ongemak op sy reis deur te maak. In Markus 4:17-19 praat die Here 

Jesus oor mense wat ophou om Hom te volg wanneer hulle moet ly of hulle rykdom 

moet prysgee. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons kinders moet daaraan herinner word dat die roeping tot Christenskap dieselfde 

is as om geroep te word as ’n dissipel van die Here Jesus Christus. Ons moet 

voortdurend vir Christus volg: in armoede, siekte en ook wanneer die wêreld ons 

verag. Soos Moses, moet ons liewer kies om swaar te kry saam met God se volk as 

om die verbygaande plesier van sonde te geniet (Heb. 11:24-26). Dit is van die 

uiterste belang dat ons ons kinders leer om hulle eie motiewe te ondersoek: 

Waarom wil hulle Christene wees en gedoop word? Omdat dit op die oomblik in die 

Jeuggroep mode is om gedoop te word en al hulle vriende hulle laat doop? Is dit om 

gewild te wees onder hulle vriende? Of sal hulle steeds gedoop wil word al is nie 

een van hulle vriende Christene nie . . . en al word hulle deur hul vriende uitgelag 

omdat hulle Christene, dit wil sê dissipels van die Here Jesus, geword het? 
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HOOFSTUK 31 

Tema 1: Die geldstrik 

Algemeen 

Hierdie hoofstuk is baie belangrik vir die hedendaagse Christendom waarin die 

voorspoed-teologie aan die orde van die dag is. Baie Christene glo die gewilde 

skrywers wat sê dat dit God se wil is dat hulle gesond, ryk en voorspoedig moet 

wees en as dit nie die geval is nie, is daar iets met hulle geloof verkeerd. Dit is ’n 

ernstige fout en uiters skadelik vir Bybelse Christenskap. 

In 1 Timoteus 6:9-10 waarsku die Bybel oor die liefde vir geld en die begeerte om 

ryk te wees. Geld as sodanig is egter nie sondig nie, want Abraham, Job en ander 

gelowiges was ryk. Tog is dit ongetwyfeld so dat die algemene lering van die Nuwe 

Testament in Matteus 6:24; Lukas 18:24; 1 Timoteus 6:17 en Jakobus 5:1-3, 

negatief is teenoor aardse rykdom. Dit is heeltemal verkeerd om te leer dat 

armoede die resultaat is van ’n gebrek aan geloof. Die Bybel leer die 

teenoorgestelde – God het die arme en veragte gekies om ryk te wees in die geloof 

(Jak. 2:5-6). In 1 Korintiërs 1:26 lees ons dat nie baie geleerdes, rykes of mense 

van aansien geroep word om Christene te wees nie. 

Daarom stel Bunyan vir Demas, van wie ons in 2 Timoteus 4:10 lees, bekend. Met 

beloftes van rykdom probeer hy die Pelgrims verlei om die smal pad te verlaat. 

Toepassing vir ons kinders 

Hierdie hoofstuk het ons gebring by ’n baie belangrike bespreking oor geld en hoe 

om die geldstrik te vermy. Hier volg ’n aantal praktiese sake om oor te gesels: 

Gelowiges word geleer om hard te werk en geld te verdien sodat hulle hulself en 

ander kan onderhou (1 Tim. 5:8; 2 Tess. 3:6-12). Daarom is dit nie verkeerd om 

geld te verdien en te hê nie. 

Wanneer is die najaag van geld verkeerd? Die hoofbeginsel is dat die perke oorskry 

word wanneer ons geld of besigheid só najaag dat ons ander verantwoordelikhede 

en pligte daardeur skade ly. As die najaag van geld byvoorbeeld veroorsaak dat ons 

ons tye van Bybellees en bid afskeep, het ons die perke oorskry. As dit ons weglei 

van diens in ons gemeente, het ons die perke oorskry. As die najaag van geld 

veroorsaak dat ons die opvoeding en koestering van ons kinders afskeep, het ons 

die perke oorskry. ’n Werksaanbod met ’n groter salaris in ’n dorp waar daar geen 

Bybelse kerk is om by aan te sluit nie, is ’n goeie voorbeeld van iets wat heel 

waarskynlik ’n versoeking van die Satan is en nie ’n opening van God af nie. 
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Hoe kan ons seker maak dat geld in die praktyk nie vir ons té belangrik word nie? 

Hier het die Bybelse beginsel van vrygewigheid ons gehelp. In 2 Korintiërs 9:1 word 

ons aangemoedig om vrygewig te wees in ons voorsiening vir die armes en om die 

uitdra van die evangelie te ondersteun. Dis die rede waarom God ons seën met 

geld (2 Kor. 9:8). Om gedurig meer en meer geld te begeer en na te jaag, maak dit 

baie moeilik om vrygewig te wees. 

Daarna het ons sommige van die voorbeelde en beloftes in die Bybel, soos Spreuke 

19:7; 2 Korintiërs 8:1-4 en 9:6-7 gelees om ons geloof op die terrein van gee vir die 

uitdra van die evangelie, asook vrygewigheid, te versterk. 
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HOOFSTUK 32                   

Tema 1: Vrede en troos 

Algemeen 

Net na die vervolging en lyding in die Stad Ydelheid, neem Bunyan die klein 

pelgrims na die Vallei van Vrede. Ons kan dus met sekerheid aanvaar dat Bunyan 

sélf – nadat hy deur ’n beproewing of ernstige toets moes gaan – ook God se vrede 

en troos ervaar het. Paulus het dit ook so beleef en vertel daarvan in 2 Korintiërs 

1:3, 4, 8-9. 

Toepassing vir ons kinders. 

Ons het gepraat oor God se goedheid en die weldade wat Hy aan ons bewys. Hy 

weet presies waardeur ons gaan, wat ons voel en hoeveel ons kan dra. As ’n 

volmaakte Vader, neem Hy ons deur toetse sodat ons kan groei, lees ons in 

Jakobus 1:2 en verder. Tog laat Hy ons nooit bo ons kragte versoek nie, sê Paulus 

in 1 Korintiërs 10:13. Hy voorsien ook troos, verligting en rus vir Sy kinders (2 Kor.). 

Daarom kan ons op die wysheid en voorsiening van ons Vader vertrou. Hy waak 

oor ons soos Psalm 23 se herder oor sy skape. Niks wat ons verduur, is erger as dit 

wat Jesus moes verduur terwyl Hy op aarde was nie. Niks gaan ongesiens by Hom 

verby nie; Hy het ’n doel met ons lewens en alles wat met ons gebeur. As ons deur 

moeilike tye gaan, moet ons onthou Romeine 8:28 sê dat ‘God alles ten goede laat 

meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is’. 
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HOOFSTUK 33                       

Tema 1: Klein kompromieë 

Algemeen 

’n Christen wat ’n kompromis met die sondige wêreld aangaan, gee ongelukkig van 

sy Christelike beginsels prys, wat verreikende gevolge kan hê. Bunyan was op sy 

hoede, nugter en waaksaam vir die dikwels ernstige gevolge wat uit klein 

kompromieë kan voortspruit. Die Sypad Weiveld lyk na ’n makliker pad en is net 

langs die smal, moeilike pad waarop Kleinchristen en Hoopvol loop. Boonop is 

daar ’n trapleer waarmee die pelgrims vinnig kan terugklim indien dit nodig sou 

wees. 

Deur Sy Woord gee God dikwels helder en duidelike instruksies wat versigtig maar 

ywerig uitgevoer moet word. In die Bybel is daar talle voorbeelde van mense wat 

hulle eie instinkte en wysheid gevolg het en wat tot hulle vernietiging gelei het, 

byvoorbeeld Saul in 1 Samuel 13:7-14 en Nadab en Abihu in Levitikus 10:1-3. 

Om kinders groot te maak, is ’n ernstige saak. Kinders moet geleer word om 

opdragte die eerste keer versigtig en presies uit te voer. Wanneer  hulle afwyk as 

gevolg van nalatigheid of moedswillige ongehoorsaamheid, is dit nodig om hulle te 

dissiplineer, volgens Spreuke 13:24. Hierdie dissipline is noodsaaklik vir hulle 

geestelike welstand, want sou hulle opgroei met die idee dat hulle hul ouers se 

instruksies kan minag of nalaat om dit uit te voer, sal hulle dieselfde doen met die 

Woord van God. Hulle ouers het hulle immers geleer dat daar geen gevolge is as ’n 

mens die reëls oortree, of vir ongehoorsaamheid nie! 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders daarop gewys dat klein kompromieë onvoorsiene gevolge kan 

hê wat tot groot swaarkry kan lei. Dis uiters noodsaaklik om God se Woord presies 

en versigtig te gehoorsaam. Ook het ons hulle gewaarsku om nie op hulle eie 

insigte (Spr. 3:5-6), wysheid of instink te vertrou vir die beste besluit in ’n spesifieke 

situasie nie. Sommige van hierdie klein kompromieë kan insluit: 

 Uitgaan, of nog erger, trou met ’n ongelowige in die hoop dat hulle in die 

verhouding of huwelik instrumenteel kan wees in die bekering van die 

ongelowige. 

 Om wit leuens te vertel. 

 Klein oneerlikhede soos om in die eksamen af te kyk, of om later oneerlik te 

wees met die invul van inkomstebelastingvorms. 

 Ouers wat, uit vrees om hulle kinders seer te maak, hulle nie dissiplineer 

nie. Dit is ook van toepassing in die toekoms, wanneer ons kinders self 

ouers is. 
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Ons het ook gepraat oor waarom ons gehoorsaamheid van hulle verwag en 

waarom ons hulle dissiplineer wanneer hulle ongehoorsaam is. Dis om hulle te 

oefen om die Here te gehoorsaam! Ons het ook gepraat oor die belangrikheid en 

funksie van dissipline in die lewens van kinders en hoe hulle eendag hulle kinders 

behoort groot te maak.  



50 
 

HOOFSTUK 34 EN 35 

Tema 1: Vasgevang in twyfel 

Algemeen 

In die Bybel lees ons dikwels hoe God se kinders deur die een of ander emosionele 

stryd moet worstel. Dit wissel van wanhoop tot depressie, byvoorbeeld in Psalm 42. 

Hierdie worsteling het verskillende fisiese of geestelike oorsake en is ernstig van 

aard. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het die verskillende maniere van swaarkry hier op aarde met ons kinders 

bespreek. In hulle tienerjare het ons ook die emosionele stryd, wat nie noodwendig 

op jonger kinders van toepassing is nie, met hulle bespreek. Dit sluit depressie, 

geestelike droogte, angs en twyfel in. Die eenvoudige les was dat Christene deur 

hierdie worstelinge gaan en daarop voorbereid moet wees. Hulle moenie dink daar 

is iets eienaardigs met hulle aan die gang as hulle een of ander tyd in hulle lewens 

sommige van hierdie worstelinge ervaar nie. 

Tema 2: Geloof in God se beloftes – die sleutel tot die 

Christelike lewe 

Algemeen 

Vir ’n Christen is sy geloof ’n goue sleutel. Die klein pelgrims ontsnap deur die 

sleutel van belofte te gebruik. Geloof is die instrument waardeur ons redding en die 

ewige lewe verkry, lees ons in Romeine 3:22, asook die sleutel tot die voortgesette 

Christelike lewe. Dit is deur geloof dat die geloofshelde in Hebreërs 11 die wêreld 

oorwin het. Let op hoe word geloof benadruk. Die Bybel sê duidelik in Hebreërs 

11:6 dat as ’n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om God se wil te doen. Daarom is 

dit noodsaaklik om te verstaan wat geloof is en wat dit nie is nie. Geloof is nie: 

 om desperaat te probeer om God iets te laat doen wat ons wil hê Hy moet 

doen nie; 

 ’n geestelike krag om όf God se arm te draai όf om dit wat ons wil hê te laat 

realiseer nie; 

 om regtig vas te glo dat iets wat ons wil hê, gaan gebeur nie. 

Geloof is om doodeenvoudig God se beloftes te glo. Let op die Woord-beloftes in 

Hebreërs 11:9, 11 en 13. Geloof is dus om die beloftes van God te ken, daarvan 

seker te wees en dit lief te hê. 
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Daar is baie mense, Christene ingesluit, wat ’n verkeerde siening van geloof het wat 

skadelik is vir ’n mens se geestelike lewe. Hulle kan byvoorbeeld sê hulle glo hulle 

gaan ’n eksamen deurkom, of hulle glo hulle gaan dit regkry om al die geld wat hulle 

vir ’n sekere reis nodig het, te spaar. Aangesien God nêrens in die Bybel belowe dat 

ons al ons eksamens gaan deurkom of dat ons genoeg geld gaan hê om op reis te 

gaan nie, kan dit nie ’n Bybelse geloof wees nie. Dit is verwagtinge van mense en 

as dit nie realiseer nie, dink hulle hul geloof is nie sterk genoeg nie en dan probeer 

hulle om nog méér te glo! Of hulle glo dat daar iets met die Christendom en God 

verkeerd is. 

In Hebreërs 11:1 sê die Bybel egter geloof ‘is om seker te wees van die dinge wat 

ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie’ – dit wil sê, God 

se spesifieke beloftes! As ons op hierdie manier glo, sal ons nooit teleurgestel word 

nie. God is getrou en kan nie lieg nie. 

Toepassing vir ons kinders 

Eerstens het ons vir ons kinders baie duidelik geleer wat die Bybelse geloof is. Ons 

het ook van relevante voorbeelde gebruik gemaak om die verskil tussen ’n ware en 

vals geloof te verduidelik. ’n Ware geloof is nie: 

 om waarlik te glo dat ek my baadjie wat ek by die skool vergeet het, sal kry 

nie; 

 om waarlik te glo dat my vriend nie ons verhouding sal verbreek nie; 

 om waarlik te glo dat ek langer of mooier gaan word nie. 

Terwyl ons vir ’n groot aantal dinge mag bid, byvoorbeeld om die baadjie te kry, laat 

ons hierdie dinge in die hande van ons Vader. Ons het nie beloftes dat God altyd vir 

ons sal laat kry wat ons verloor het, of dat mense vir wie ons lief is, ons ook sal 

liefhê nie. 

Tog, wanneer dit kom by God se spesifieke beloftes soos in Johannes 3:16 en 

Hebreërs 13:5, moet ons dit onvoorwaardelik glo deur dit hardop te bely en ons 

eindbestemming toevertrou aan ’n getroue God wat altyd Sy beloftes nakom. 

Daarom het ons ons dogters aangemoedig om God se beloftes in hulle harte te 

bewaar en om die Heilige Gees te vra om hulle daaraan te herinner wanneer hulle 

drie vyande, die sondige natuur, die sondige wêreld of die duiwel daarop uit is om 

hulle te laat twyfel. Dwarsdeur hulle lewens het ons as gesin baie Bybelse beloftes 

gememoriseer wat hulle hopelik sal onthou, behou, en op sal staatmaak. 
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HOOFSTUK 36 

Tema 1: Om mekaar te help 

Algemeen 

Bunyan beskryf hoe die klein pelgrims die groot klip met die waarskuwing daarop by 

die trapleer in posisie geskuif het. Dit is ’n heenwysing na gelowiges se plig, asook 

die vreugde, om mekaar op hulle geestelike reis te help (Rom. 14:13, 19; 1 Kor. 

12:25 en Gal. 6:1-3). 

Toepassing vir ons kinders 

Daar was twee lesse waaroor ons met ons kinders gepraat het. Eerstens, dat God 

ons lewenservarings en toetse vir ons uitsoek; hulle is nie toevallig nie. Ons leer 

lewenslesse uit ons foute of vanuit ons lewe in ’n gevalle wêreld. God verwag van 

ons om hierdie lesse ernstig op te neem en daaruit te leer. Ook om dit met ander 

gelowiges te deel, hulle te bemoedig en te waarsku. 

Tweedens het ons ’n wedersydse plig om na ander te luister wat deur toetse 

gegaan het sodat ons uit hulle ervaring en wysheid kan leer. Ons het die voorbeeld 

gebruik van sommige van ons Christenvriende wat met ongelowiges getrou het. 

Oor ’n tydperk van baie jare het hulle geleer om spyt te kry oor hierdie fout. Die 

ongelowige mans was nie daarin geïnteresseerd om eredienste by te woon nie. 

Hulle was nie daartoe in staat om hulle vrouens uit die Bybel te leer of ’n geestelike 

leier in die huis te wees nie. Een so ’n vriendin het met ons gedeel dat dit vir haar ’n 

missie was om jonger Christendames te waarsku om nie met ongelowige mans uit 

te gaan of te trou nie. Sy het gepraat uit bittere ervaring en het sekerlik ander wat in 

die versoeking was om ’n soortgelyke pad te loop, gewaarsku. 

Tema 2: Tye van verkwikking 

Algemeen 

Bunyan beskryf die Lieflike Leersame Berge as ’n plek waar ’n Christen voorsien 

word van, en verkwik word met: 

 voeding – kos en water, 

 skaapwagters om hulle op te pas, en 

 die gemeenskap van gelowiges. 

Die Lieflike Leersame Berge is ’n beskrywing van die plaaslike kerk waar God 

geestelike voeding, dit wil sê lering uit die Woord, voorsien (1 Pet. 2:2; 2 Tim. 4:2); 

ouderlinge om wag te hou (1 Pet. 5:1-4; Ef. 4:11-13) en die gemeenskap van 

gelowiges (Hand. 2:42). 
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Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons dogters opnuut aangemoedig om seker te maak dat, wanneer hulle 

oud genoeg is en die huis verlaat, hulle by ’n plaaslike kerk inskakel. Dit moet ’n 

kerk wees wat die waarheid preek en toepas en waar gelowiges waarlik 

wedergebore is. Verder moet hulle aktief wees in die kerk, en by selgroepe of 

Bybelstudies inskakel. Dit is God se plan en die manier waarop Hy in die behoeftes 

van Sy kinders voorsien. 
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HOOFSTUK 37 

Tema 1: Die absolute waarheid is belangrik 

Algemeen 

Die rots van Dwaling is ’n heenwysing na mense wat ’n dwaalleer glo en, soos 

skipbreukelinge, besig is om te verdrink. By die wêreld is dit deesdae gewild om te 

ontken dat daar so iets soos die absolute waarheid is. Waarheid word liewer gesien 

as relatief en elke mens kan sy eie waarheid kies en die waarheid wat hy kies is nie 

beter of slegter as iemand anders se waarheid nie. 

Dit is heeltemal verkeerd. Afgesien van die logiese dwaalbegrip in hierdie moderne 

siening – dat mense absoluut seker is daar is geen absolute waarheid nie – 

weerspreek die Bybel die huidige wêreldsiening. Die Bybel leer dat daar wel 

absolute waarheid is en dit is die waarheid wat in die Woord van God gesetel is, 

soos Jesus sê in Johannes 17:17. Die woorde van Christus in Johannes 14:6 is die 

waarheid, en almal wat hierdie waarheid glo en daarvolgens lewe, word van sonde 

vrygemaak en van verwoesting gered, sê Hy ook in Johannes 8:31-32. Die kennis 

van die waarheid is noodsaaklik vir redding, volgens 1 Timoteus 2:4. 

Daarom waarsku die Bybel in 2 Petrus 2 teen vals leraars in die kerk en in 2 

Timoteus 4:2-4, teen mense wat na vals leraars wil luister. 

Toepassing vir ons kinders 

Dit is noodsaaklik vir ons kinders om die volgende twee sake goed te verstaan. Die 

eerste is dat hulle ’n liefde vir die waarheid moet hê (Joh. 3:21; 2 Tess. 2:10). Dit is 

absoluut noodsaaklik om te weet wat die waarheid is en dit te glo. Dit is nie 

opsioneel nie. 

Tweedens moet hulle die Bybel bestudeer om die waarheid te ken. Net soos hulle 

hul tot die uiterste toe inspan om vir eksamens te leer, so moet hulle moeite doen 

om die Bybel te bestudeer. Alles wat hulle hoor of lees behoort aan die Bybel 

getoets te word. Daarom moet hulle weet wat die Bybel leer. 

(Terwyl ons met ons kinders oor hierdie baie belangrike onderwerp gepraat het, het 

ons besluit om sodra ons Die Klein Pelgrim se Reis klaar gelees het, met ’n 

program te begin om vir hulle die basiese Christelike leerstellinge te leer. Ons doel 

daarmee is om elke belangrike Bybelse tema – die lering van die Bybel, die lering 

oor God, die lering oor Christus, die lering van redding, ensovoorts – in breë trekke 

maar deeglik te behandel sodat ons kinders die waarheid as fondament kan hê. 

Daardeur leer hulle by ons hoe om die Bybel te bestudeer en ook later hulle kinders 

te leer.) 
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Tema 2: Ywer en versigtigheid is belangrik 

Algemeen 

In sy beskrywing van die Berg Waarskuwing, lyk dit asof Bunyan mense in gedagte 

gehad het wat gedryf is tot vernietigende wanhoop en sommige selfs tot selfmoord. 

Dit is egter nie maklik om die kompleksiteit van hierdie toestande te verstaan en wat 

presies Bunyan in gedagte gehad het nie. Tog is hier lesse uit te leer. Eerstens, 

wanneer ons die pad van waarheid verlaat vir foute en sonde, het ons geen idee 

waarheen hulle ons gaan lei en wat die uiteinde gaan wees nie. 

Die Bybel sê duidelik in 2 Petrus 2:20-22 dat daar mense is wat oënskynlik 

gelowiges is maar dan hulleself vernietig. 

Tweedens vermaan die Bybel ons om aan Christus en die waarheid verkleef te 

wees. In Filippense 2:12, om ons met eerbied en ontsag daarop toe te lê om as 

verloste mense te lewe, en in 1 Timoteus 4:1-3 om ’n skoon gewete te behou. Ons 

behoort ag te slaan op die waarskuwing van die Bybel en nie onverskillig of nalatig 

te wees nie, lees ons in 1 Korintiërs 10:12 en 1 Timoteus 4:16. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het met ons kinders gepraat oor die moderne idee dat Christelikheid nie ernstig 

behoort te wees nie, maar lig. Dit is ’n fout. Christene moet liewer ernstig maar 

terselfdertyd vol blydskap wees omdat hulle die vreugde van die hemel, maar ook 

die erns van die hel, verstaan. Hierdie is nie ligte en oppervlakkige sake nie. Soos 

voorheen opgemerk, sê die Bybel in die 1953-vertaling in Filippense 2:12 om ons 

eie redding met ‘vrees en bewing’ uit te werk. 

  



56 
 

HOOFSTUK 38 

Tema 1: Onkunde is nie geluksaligheid nie 

Algemeen 

’n Persoon met ’n karakter soos Onkunde s’n word hier deur Bunyan beskryf. Hy 

gaan kerk toe en glo vas dat hy op pad is hemel toe omdat hy ’n goeie mens is, en 

wanneer hy daar kom, sal hy in die hemel toegelaat word. Vir hom is die Nou Poort 

en die kruis dus onnodig. Wanneer hy deur die klein pelgrims met die waarheid 

gekonfronteer word, kies hy om liewer sy eie pad te volg. 

Die Bybel gee aan Bunyan volmag om iemand soos Onkunde te beskryf in Matteus 

7: 21-23. Daar lees ons van goeie mense wat kerk toe gaan, dien en bedien met die 

verwagting om hemel toe te gaan. Tog word hulle deur God verwerp. In Romeine 

10:2-4 lees ons van goeie mense – Jode in hierdie geval – wat vol ywer is vir God 

maar sonder die regte insig. Hulle is onkundig oor God se geregtigheid en probeer 

dit op hulle eie manier kry. Met ander woorde, hulle verwerp die kruis van Christus 

en die geregtigheid waarvoor Christus aan die kruis met Sy lewe en Sy bloed vir Sy 

mense betaal het. 

Die Bybel stel dit duidelik dat ten minste ’n basiese kennis van sonde, Wie God is, 

wat Christus aan die kruis gedoen het en dat Hy die Verlosser is, noodsaaklik is om 

gered te word. Lees gerus Paulus se redenasie in Romeine 10:13-15: Mense kan 

nie glo nie tensy hulle die evangelie hoor. 

Die algemene, gewilde geloof, naamlik dat mense gered kan word deur óf te glo dat 

hulle net volgens hulle gewete hoef te lewe óf te glo in die klein bietjie 

godsdienstige lig wat hulle het, is ’n vals geloof. Elkeen is ’n sondaar en bedoel vir 

die hel. Tensy hulle die evangelie hoor en in Christus glo, kan hulle nie gered word 

nie. Onkunde is nie geluksaligheid nie, maar ’n ernstige struikelblok in die pad van 

redding. Dit maak die prediking van die evangelie, wêreldsending en persoonlike 

evangelisasie ’n verpligte saak. 

Toepassing vir ons kinders 

Daar was twee belangrike sake waaroor ons met ons dogters gepraat het. Eerstens 

het ons hulle gewaarsku teen die huidige standpunt in die Westerse kultuur oor 

Christenskap. Soos Onkunde, gaan baie mense kerk toe, glo dat hulle op pad is 

hemel toe, maar hulle glo nie dat die kruis noodsaaklik is om in die hemel te kom 

nie. Hulle voel hulle eie gehoorsaamheid is goed genoeg vir God en neem aanstoot 

as daar gesuggereer word dat hulle eie geregtigheid nooit aan God se volmaakte 

standaard kan voldoen nie. Hulle glo nie dat hulle die Here Jesus nodig het om 

hulle sondes weg te was nie. Ons het ons dogters gesmeek om hierdie mentaliteit 

soos ’n plaag te vermy. Dis eers wanneer ons ons eie sondigheid erken en daagliks 
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op die geregtigheid van Christus staat maak – ‘die groot genade wat Hy deur 

Christus vryelik aan ons geskenk het’ (Ef. 1:6) – dat ons vir God aanvaarbaar word. 

Judas 24 sê nét Hy kan ons rein en onbevlek maak in God se oë. 

Tweedens moet ons wêreldsending en evangelisasie deur middel van ons 

finansies, ons gebede en met ons tyd ondersteun. Dit is die hele wêreld se grootste 

nood. 
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HOOFSTUK 39                  

Tema 1: Die onverskillige gevangene 

Algemeen 

Hier word ’n pelgrim beskryf wat naby die hemelstad gekom het maar toe word hy 

onverskillig, vergeet van sy pelgrimsreis en verloor sy boekrol. Toe hy later probeer 

om sy reis te hervat, was sy wapenrusting en swaard ondoeltreffend en is hy 

sommer maklik gevang en teruggeneem na die Stad Verwoesting toe. 

Die Bybel is duidelik daaroor dat iemand wat waarlik gered is, sal aanhou om in die 

geloof te volhard selfs al is daar tye van teruggly (Hoofstukke 3 en 4, Tema 1). 

Hierdie gevangene was egter anders. Dit kan wees dat Bunyan Hebreërs 6:4-8 in 

gedagte gehad het. Dit wil voorkom asof hierdie persoon ’n godsdienstige ervaring 

gehad het en dat die Heilige Gees wel sy lewe in ’n mate beïnvloed het. Tog is dit 

duidelik dat Hebreërs 6:8 iemand beskryf wat uiteindelik ’n ongelowige is, 

aangesien daar geen ware vrug in sy lewe is nie maar eerder dorings en distels. 

Die Bybel leer dus twee aanvullende waarhede. Die eerste is dat, volgens 1 Petrus 

1:5, ware gelowiges deur God se krag behoue sal bly vir redding. Die tweede is in 

Hebreërs 6:11 en Matteus 25:13: dat ware gelowiges baie versigtig moet wees en 

dat hulle ywerig en waaksaam moet aanhou tot die einde toe. Daar is geen 

teenstrydigheid nie. God gebruik die waarskuwings aan gelowiges as een van die 

maniere om hulle in die geloof te laat volhard. 

Toepassing vir ons kinders 

Hier het ons ons kinders aangemoedig om altyd nugter en waaksaam en in gebed 

te wees, want volgens 1 Petrus 5:8 soek ons vyand iemand om te verslind. Om in 

die geloof te volhard, moet ons die Bybel lees, bid en die byeenkomste van die 

gelowiges bywoon. 

Tema 2: Kleingeloof 

Algemeen 

In Romeine 14:1 lees ons dat sommige gelowiges groter geloof het as ander, en 

volgens Lukas 17:5 en 2 Korintiërs 10:15 in hulle geloof kan groei. Bunyan beskryf 

iemand met ’n klein geloof. Alhoewel Kleingeloof aan die einde gered is, omdat God 

altyd Sy ware kinders sal beskerm en red, het hy ’n noue ontkoming gehad en het 

hy vir homself groot seerkry op die hals gehaal. 
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Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders daaraan herinner dat dit dwaas is om tevrede te wees met ’n 

klein geloof. ’n Kleingelowige vertrou soms  nie op God se beloftes nie en is daarom 

huiwerig, verleë en bang. In Matteus 8:26 vra Jesus vir Sy dissipels: ‘Waarom is 

julle bang, kleingelowiges?’ Enige wantroue in God strek Hom tot oneer. Dit is 

sondig en moet bely word. Hy is ons volle vertroue waardig. Alhoewel ons sag en 

aanmoedigend met ons kinders behoort te wees, moet ons hulle nie verskoon 

wanneer hulle ’n gebrek aan geloof en vertroue in God openbaar nie. Ons moet dit 

liewer as sonde uitwys en hulle aanmoedig om dit te bely en in hulle geloof te groei. 

Die sleutel is in Romeine 10:17 en Filippense 1:29 waar ons leer dat geloof ’n 

geskenk van die Heilige Gees is wat ons kry met die hoor van God se Woord. 

Geloofsgroei by ons kinders sal kom deur getrou Bybel te lees, op die Heilige Gees 

te vertrou en hulle geloof daagliks aktief te beoefen. 
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HOOFSTUK 40 

Tema 1: Vleitaal bring jou nêrens 

Algemeen 

Volgens Psalm 12:3; Spreuke 26:28 en Judas 1:16, is vleiery sonde. Om te vlei, is 

om met mooi woorde te flikflooi of iemand oordrewe aan te prys – soms om iets van 

hom te kry. Die slegte vrou in Spreuke 6:24 gebruik haar gladde tong om te vlei. 

God se vyand sal mense deur middel van vleiery korrupteer, probeer omkoop of 

verlei tot afvalligheid (Dan. 11:32). 

Let op hoe maklik die Vleier se woorde die klein pelgrims oorwin het. Hulle word 

van die Koning se pad af weggelei en feitlik sonder enige weerstand in die Vleier se 

net vasgestrengel. Vleiery het groot krag! 

Toepassing vir ons kinders 

Op ons vraag waarom vleiery dan so kragtig is, het ons kinders nie regtig ’n 

antwoord gehad nie. Daarom het ons alle mense se natuurlike, inherente 

hoogmoed of trots, wat daarvan hou om geprys te word, bespreek. Wanneer mense 

ons vlei, ontvang ons dit met warm harte, want hulle vertel ons wat ons graag wil 

hoor. 

Op ons vraag of daar ’n teëgif is vir vleiery, het hulle weer nie ’n antwoord gehad 

nie. Ware nederigheid en gebrokenheid voor God is die antwoord. Dis eers 

wanneer die Heilige Gees in ons werk en ons oë oopmaak vir ons sondige, 

hoogmoedige harte en dit verander in berouvolle harte en ons laat breek oor ons 

sonde, dat ons ten diepste besef dat ons nie wonderlike mense is nie. Net ’n hart 

wat so voor God gebreek het, weet dat daardie lofprysing eintlik vals is en so ’n hart 

sal die vleiery haat. 

Ons het dus ons kinders aangemoedig om hulleself as sondaars te sien en hulleself 

te verseker van hierdie een groot waarheid: Hulle is sondaars in God se oë en 

verdien Sy woede en oordeel en nie die wonderlike, reddende genade van Christus 

nie. Dis net só ’n siening van hulleself wat hulle van die Vleier sal red. Natuurlik 

druis dit in teen die huidige wysheid van die sondige wêreld wat vir ons vertel dis vir 

ons selfvertroue en eiewaarde noodsaaklik om onsself voortdurend daaraan te 

herinner hoe wonderlik ons is. 
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Tema 2: Om op ons eie wysheid staat te maak 

Algemeen 

Soos opgemerk in Hoofstuk 1, Tema 3, is dit vir ons noodsaaklik om op die Bybel 

staat te maak vir leiding en rigting in die lewe. In plaas daarvan om die Bybel as 

kaart te gebruik, het die klein pelgrims op hulle eie intuïsie en vermoëns 

staatgemaak om die regte pad te kies. Psalm 119:105 leer ons dis net die Bybel 

wat ’n lamp vir ons voet en ’n lig vir ons pad is. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het hierdie waarheid by ons kinders benadruk deur ’n paar gewone voorbeelde 

of situasies wat hulle dalk in hulle eie lewens mag teëkom. Ons het gevra of dit reg 

is om baie goed na te dink of ’n gelowige met ’n ongelowige mag uitgaan of trou as 

hy dink hulle sal as ’n paartjie goed bymekaar pas, of as die persoon uit ’n goeie 

familie kom. As hulle dink dis nie nodig om baie goed na te dink nie en dis reg vir ’n 

gelowige om met ’n ongelowige te trou, sal hulle in dieselfde strik trap waarin die 

klein pelgrims getrap het. Aangesien die Bybel duidelik sê dat Christene net met 

ander Christene mag trou, is dit nie nodig om hierdie situasie te assesseer of die 

waarde te bepaal nie. Die Bybel moet gehoorsaam word. 

Tog, soos ons kinders meer volwasse geraak het, het ons die verskil aangedui 

tussen situasies wat deur ons, hulle ouers, geassesseer, oorweeg of beraad 

behoort te word en watter nie. Byvoorbeeld, wanneer hulle moet besluit hoe om 

geld te belê, gee die Bybel net algemene riglyne, soos eerlikheid en 

verantwoordelikheid. Dan sou ons met hierdie riglyne in gedagte navorsing doen en 

by finansiële adviseurs raad vra oor goeie opsies vir beleggings. Die punt is dat, 

wanneer die Bybel duidelike leiding gee, moet die instruksies doodeenvoudig 

gevolg word en is daar geen rede om die keuse saam met ons te oorweeg nie. 

Wanneer slegs algemene beginsels gegee word, mag ons ons intuïsie saam met 

gebed gebruik om ’n besluit te neem binne die grense van hierdie beginsels. 
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HOOFSTUK 41 

Tema 1: God se dissipline 

Algemeen 

Die klein pelgrims word in hierdie hoofstuk deur ’n engel gered, maar ook deur hom 

gedissiplineer. 

In die Bybel is daar twee belangrike waarhede wat baie nou aan mekaar verbind is. 

Die eerste een in Romeine 5:1 sê as ons een is met Christus, het ons vrede met 

Hom, Efesiërs 1:5 sê ons is as Sy kinders aangeneem, en Johannes 5:24 sê ons 

word nie veroordeel nie. Die tweede waarheid lees ons in Hebreërs 12:5-11: As 

God se kinders is ons steeds aan Sy dissipline onderwerp en Hy raak ontevrede oor 

dinge wat ons doen wat verkeerd is in Sy oë (2 Sam. 11:27). Hierdie twee 

waarhede weerspreek mekaar nie. In Hebreërs 12:6-12 leer God ons dat Hy sy 

kinders wat Hy lief het, dissiplineer sodat hulle in Sy heiligheid mag deel en die 

goeie vrug, gehoorsaamheid aan Sy wil, kan dra. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons bespreking met die kinders het gehandel oor God se dissipline. Ons het 

Hebreërs 12:5-11 saam gelees en ’n paar punte benadruk: 

 Al God se kinders word gedissiplineer – v. 8. 

 Ons moenie dissipline verag deur in opstand te kom daaroor of vir God 

kwaad te word nie – v. 5. 

 God se dissipline kan pynlik en hartseer wees – v. 11. 

 God se dissipline word in liefde uitgevoer (v. 6) om ons op te voed (v. 9) en 

is altyd goed vir ons. 

 God se dissipline is effektief. Dit maak ons heilig en laat ons vrug dra – v. 

10 en 11. 

God se dissipline kan ons soms verwar, want dit lyk dikwels asof God vir ons kwaad 

is en ons met hardheid straf. Ons moet egter gelowig aan hierdie verse vashou 

wanneer ons gedissiplineer word. Dit word deur ’n liefdevolle Vader vir ons eie 

beswil gedoen. 

Ons moet ’n nederige gesindheid van onderwerping aan God se handelinge met 

ons hê terwyl ons altyd onthou dat daar ’n glimlag is agter God se gefronste 

voorsienigheid, soos ‘n gesangskrywer dit gestel het. 
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HOOFSTUK 42 

Tema 1: Konfronteer vir Ongeloof 

Algemeen 

Dié aangename, sagte persoon se naam is Ongeloof. Alhoewel hy pelgrimsklere 

aan het, ontken hy die bestaan van die Koning en die hemelstad. Bunyan het 

ongetwyfeld predikante wat in sy tyd geleef het in gedagte gehad. Hulle het die 

leerstellings, wat die basis van die Christelike geloof gevorm het, verwerp. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het verskillende vorme van ongeloof bespreek waarmee ons kinders moontlik 

in hulle lewens gekonfronteer kan word. Die mees opvallende vorm van ongeloof in 

die wêreld, is die ateïs wat daarop staan dat daar geen God en ook geen lewe na 

die dood is nie. Aangesien hulle so oortuig en vol vertroue in hulle aannames is, 

kan hulle die geloof van mense wat wel in God en in lewe na die dood glo laat 

wankel. 

Aan die ander kant van die spektrum is die predikante, priesters, biskoppe, 

aartsbiskoppe en pouse wat kardinale Bybelse waarhede ontken. Baie van hulle 

dring daarop aan dat die hel nie ’n werklikheid is nie, dat die dood van Christus aan 

die kruis nie versoening gedoen het vir sonde nie, dat ons gered word deur ons 

werke en dat die Here Jesus nie uit ’n maagd gebore is of letterlik opgewek is uit die 

dood nie. ’n Mens kan kwalik glo dat hulle toegelaat word om deel te wees van die 

sigbare kerk. Ons het ons kinders teen hierdie soort gelowiges gewaarsku. Volgens 

Matteus 7:15 is hulle wolwe in skaapsklere. Hulle is nie ware Christene nie en hulle 

ongeloof ten opsigte van die duidelike leerstellings van die Bybel is net so dodelik 

as dié van die ateïs. Alle Christene behoort op hulle hoede te wees. Ons moet die 

Bybel ken, gewortel wees in die suiwer lering daarvan en met ons hele hart aan die 

waarheid vashou. 
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HOOFSTUK 43 

Tema 1: Die gemeenskap van die gelowiges is baie belangrik 

Algemeen 

In Tema 2 van Hoofstukke 21 tot 23 is die belangrikheid van die gemeenskap van 

gelowiges alreeds aangeraak. Hierdie tema word weer deur Bunyan genoem. 

Hoopvol sou sekerlik aan die slaap geraak het as Kleinchristen hom nie wakker 

gehou het nie. 

In Hebreërs 10:24 beveel God die gelowiges om mekaar aan te moedig tot liefde en 

goeie dade. Ons moet sorg dat niemand God se genade kortkom nie (Heb. 12:15). 

Al hierdie opdragte val onder die sambreel van mekaar aanmoedig om aan te hou 

volhard in die geloof en om God te dien (1 Tess. 5:8-11). 

Christene het drie bronne van versoekings en ontmoedigings, naamlik hulle drie 

vyande: die wêreld, die sondige natuur en die duiwel. Hierdie vyande hou nie een 

oomblik op om ons aan te val nie en dreineer ons geestelike energie en ywer. 

Daarom is dit noodsaaklik dat gelowiges mekaar aanmoedig om in die krag van die 

Heilige Gees te volhard omdat daar in die hele wêreld geen ander bron van 

Christelike aanmoediging is nie. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders herinner aan die belangrikheid van Christenvriende, om die 

gemeenskap van gelowiges in die plaaslike kerk te beoefen en met ’n 

Christengelowige te trou. Terwyl dit steeds belangrik is om in die wêreld te wees 

(Tema 3 hieronder), en ook om nie-Christene as vriende te hê, waarsku die Bybel 

ons in Spreuke 22:24-25 en 1 Korintiërs 15:33 om nie in die geselskap van mense 

met ’n swak karakter of onheilige waardes te wees nie. Ons beste vriende en ons 

huweliksmaat behoort mense te wees wat ons in ons geloof aanmoedig, nie mense 

wat subtiel of miskien onbewustelik ’n demper plaas op ons vurige Christelike ywer 

nie. 

Tema 2: Die belangrikheid van aktiewe bediening 

Algemeen 

Bunyan noem ’n baie belangrike aspek van die Christelike lewe. Toe Kleinchristen 

vir Hoopvol wakker skud, was hyself doodmoeg en sonder energie. Dit is ’n 

belangrike geestelike beginsel. Wanneer ons in die bediening aktief bly, word ons 

geloof en geestelike lewenskrag ook versterk. Daarom behoort ’n kerk daarna te 

strewe om ’n beleid van aktiewe kerklidmaatskap te hê. Om banke warm te sit moet 
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ontmoedig word en elke lid van die gemeente behoort aangemoedig te word om 

deel te wees van die bediening. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders aangemoedig om aktief deel te wees van die bediening en 

evangelisasie. Selfs jong kinders of tieners kan betrokke wees by die bediening in 

hulle gemeente en sodoende ’n aktiewe getuie vir die Here Jesus tussen hulle 

vriende wees. 

Tema 3: Om in die wêreld, maar nie van die wêreld te wees nie 

Algemeen 

Dieselfde tema van Hoofstuk 26 word hier herhaal. Hoopvol onthou hoe hy in die 

Stad Ydelheid deur wêreldse vriendskappe van sy pelgrimsreis weggelei is. Dit het 

die vervolging van Getrou en Kleinchristen geneem om hom te oortuig en te laat 

besluit om voort te gaan met sy pelgrimsreis. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders daaraan herinner dat die Bybel ons in Jakobus 4:4 leer dat om 

met die wêreld vriende te wees, vyandskap teen God is. Ons het verduidelik hoe dit 

toegepas kan word terwyl ons, soos voorheen gesê is, erken het dat gelowiges 

vriende kan hê wat nie Christene is nie. Ons het verduidelik dat om vriende te wees 

met die wêreld in die Bybelse sin, beteken om die wêreld se basiese filosofie en 

waardes te aanvaar en daarmee gemaklik te wees. Dit kan ’n mens nie doen 

sonder om God se waardes en sienswyses te verraai en prys te gee nie. Wanneer 

God jou roep om ’n Christen te word, sluit dit die keuse in om die sondige wêreld 

met sy waardes, die verleiding van rykdom en allerhande begeertes soos ons in 

Markus 4:18-19 lees, af te lê en om die waarheid wat in die Here Jesus Christus 

gevind word, lief te hê. Lees die algemene beginsel in Matteus 6:24. 
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HOOFSTUK 44 

Tema 1: Onderskeiding                                      

Algemeen 

In Hoofstuk 38 Tema 1, het Bunyan vir Onkunde bekend gestel en hier in Hoofstuk 

44, ondersoek hy Onkunde se spitsvondigheid en treffende redenasies. Alhoewel 

Kleinchristen en Hoopvol oortuig is dat alles nie pluis is by Onkunde nie, is hulle 

effens verward aangesien Onkunde so opreg voorkom en al hulle vrae oënskynlik 

reg beantwoord. Onkunde sê byvoorbeeld dat hy aan die hemelstad en die Koning 

dink, dit kom voor asof hy ’n geestelike ingesteldheid het; hy sê dat hy probeer om 

aan die Koning gehoorsaam te wees, hy bely dat hy in gehoorsaamheid aan God 

lewe; dit lyk asof hy die Koning vertrou om hom te red wanneer hy in die moeilikheid 

beland, dit wil voorkom asof hy ’n mate van geloof en vertroue in God het en hy 

begeer om Hemelstad te bereik. Is hy dan nie ’n ware Christen nie? 

Daar is twee deurslaggewende sake wat vir ons op hierdie onverstaanbare toestand 

lig kan werp. In die eerste plek het Onkunde nie ’n boodskap van die Koning gekry 

nie. ’n Boodskap van die Koning dui op die hoor en ontvang van die 

evangelieboodskap uit die Woord van God. Soos in ’n vorige hoofstuk opgemerk is, 

kom redding alleenlik deur die hoor van die ware evangelie en om dit nederig te 

ontvang en te glo. Jesus Christus – Sy dood en opstanding waardeur die prys vir 

ons sondes betaal is – is die middelpunt van hierdie boodskap; Jesus Christus wat 

namens ons voldoen aan God se regverdige vereistes. Onkunde het nie die 

evangelie gehoor, ontvang en in Jesus Christus geglo nie. 

In die tweede plek het hy die goeie raad van die klein pelgrims, dat hy aan die 

Koning gehoorsaam moes wees en deur die Nou Poort na die kruis toe moes gaan, 

geïgnoreer. Dit wys dat Onkunde in werklikheid nie die evangelie in nederigheid 

wou gehoorsaam nie, maar liewer in sy eie godsdiens wou glo. Alhoewel dit 

voorkom asof hy die Koning gehoorsaam, weier hy om homself aan die Koning se 

basiese evangelieboodskap te onderwerp. Dit dui op ’n hardkoppige hart wat weier 

om die Koning te gehoorsaam. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders gevra of hulle ’n bietjie verward was deur hierdie interaksie van 

die klein pelgrims met Onkunde, waarop hulle ‘ja’ geantwoord het. Dit is ’n 

belangrike les. In Hoofstuk 38 verteenwoordig Onkunde die morele, godsdienstige 

mense wat gereeld kerk toe gaan. Hulle lyk soos gelowiges wat oënskynlik vir God 

wil gehoorsaam. Hulle praat oor God. Hulle wil hemel toe gaan. Maar eintlik vertrou 

hulle nie in Christus en Sy dood aan die kruis om vir hulle sondes te betaal nie. 

Hulle vertrou op hulle eie geregtigheid en goedheid om in die hemel toegelaat te 

word. Hierdie mense kan jong Christene baie verwar. 
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Hier het ons ons kinders twee sleutels gegee om hulle te help onderskei. Die eerste 

sleutel is dat, wanneer mense nie die eenvoudige evangelieboodskap gehoor, dit 

nederig ontvang het en daarop vertrou nie, is hulle nie Christene nie. Die tweede 

sleutel is dat, al is godsdienstige mense hoe opreg, maar hulle vertrou nie in 

Christus alleen vir hulle redding en bely Hom nie as hulle enigste hoop op toegang 

tot die hemel nie, is hulle nie Christene nie. As dit kom by die keuse van ’n 

huweliksmaat, mag ons nie net aanvaar iemand is ’n Christen omdat hy of sy kerk 

toe gaan of ’n Christelike woordeskat het nie. Net tyd saam met die voorgenome 

huweliksmaat sal wys of daar ware bekering en ’n nederige onderwerping aan 

Christus en die evangelie is. 
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HOOFSTUK 45 

Tema 1: Geestelike groei 

Algemeen 

Met hierdie hoofstuk oor die Land van die Goeie Koning wou Bunyan die leser iets 

spesifiek leer. Hy was ervare in sy pastorale werk en het gelowiges teëgekom wat 

vir baie jare met God gewandel het. Hulle geloofsvertroue in God het so verdiep dat 

hulle teen die einde van hulle lewens somtyds amper die hemel kon proe. Al was 

die hemelse realiteit vir hulle fisiese oë verberg, kon hulle dit duidelik met hul 

geestelike oë sien en het hulle seisoene van groot vreugde in God en die komende 

heerlikheid van die hemel beleef. Geestelik was hulle gebaai in vrede en hulle is nie 

aangeval deur sonde, vrese en angstighede waarin Christene so maklik verstrengel 

raak nie. 

Toepassing vir ons kinders 

Dit is belangrik dat ons ons daaraan toewy om geestelik te groei. Ons kinders moet 

aangemoedig word om hulle lewens op aarde te sien as ’n paadjie van geestelike 

groei na Jesus toe. Terwyl hulle leer om in maklike en moeilike tye van die lewe met 

God te wandel, sal hulle geloof sterker word en sal hulle geestelik groei. Dit gebeur 

egter nie sommer net outomaties nie, daarom het ons hulle aangemoedig om 

hulleself met volharding daarop toe te lê om geestelik te groei. ’n Nuttige gedeelte 

om te lees, is 2 Petrus 1:5-11 waarin ’n lys van spesifieke gawes is wat ons kan 

help om te fokus op ons pogings om geestelik te groei en wat uitloop op groot 

vreugde en seëninge in die jare wat kom. 

Tema 2: Om ’n hemelse gesindheid te hê 

Algemeen 

Dis jammer om die uitdrukking te hemelsgesind om enigiets op aarde te beteken by 

Christene oor sommige ander Christene te hoor. Alhoewel dit gewoonlik gebruik 

word om Christene aan te moedig om in gedagte te hou dat hulle steeds op aarde 

lewe en aktief in hulle gemeente betrokke moet wees, word hierdie uitdrukking 

verkeerd toegepas. Die Here Jesus Self moedig ons in Matteus 6:19-21 aan om ’n 

hemelse gesindheid te hê. As ons harte en begeertes op die hemel gerig is, is ons 

bruikbaar vir goeie werk op aarde. Die konteks van Matteus 6:19 en verder vorm die 

basis vir vers 24 se toewyding aan God, verhoed dat ons aandag afgelei word deur 

materiële dinge (v. 25 e.v.), en stel ons in staat om die koninkryk van God met ons 

hele hart te soek. 

Die wêreld het meer mense met ’n hemelse gesindheid nodig! 
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Toepassing vir ons kinders 

Dit was een van ons grootste doelwitte om kinders groot te maak wat ’n hemelse 

gesindheid het. Ons het daagliks probeer om hulle kort-kort daaraan te herinner 

om ’n hemelse uitkyk op die gewone dinge te hê. 

 Die speelgoed en oulike dingesies in die winkel sal hulle nie regtig tevrede 

stel nie – nie eers vir ’n kort rukkie nie. 

 Die nuutste modes en klere kan hulle nie pragtig maak van binne nie. 

Volgende seisoen is dit uit die mode, want die wêreld skep doelbewus ’n 

bose kringloop om verbruikers afhanklik te maak van hulle produkte om 

‘gelukkig’ te kan wees. 

 Gewildheid is kortstondig. Hulle sal nie doodgaan as hulle die volgende 

skoolpartytjie misloop nie! 

Dit is ons gebed dat hierdie handleiding deur ouers gebruik sal word om hulle 

kinders te oefen om ’n hemelse gesindheid te hê. 

Tema 3: Geen berou 

Algemeen 

Kleinchristen sê hoe bly hy was dat hy ’n pelgrim geword en na die hemelstad begin 

soek het. Al die probleme waarmee hy in die verlede te doen gekry het, het 

verdwyn. Dit is Bybelse temas. In die lig van die heerlikheid van die hemel, lees ons 

in 2 Korintiërs 4:17 dat ons huidige swaarkry werklik kort, lig en niks is in 

vergelyking met baie ander mense se swaarkry nie. In 2 Timoteus 4:6-8 kyk Paulus 

met absoluut geen berou nie terug op sy lewe as ’n Christensoldaat terwyl hy 

nadink oor die beloning wat in die hemel vir hom wag. 

Toepassing vir ons kinders 

In ons ouerharte was daar ’n diepe besorgdheid oor ons kinders toe ons oor hierdie 

onderwerp gepraat het. Ons het hulle aangemoedig en saam met hulle gebid om 

geen berou oor hulle pelgrimsreis hier op aarde te hê nie. In hulle grootwordjare het 

ons dikwels hulle teleurstelling gesien wanneer hulle, as gevolg van ons Christelike 

standaard, nie toegelaat was om sekere geleenthede of partytjies by te woon nie. 

Hulle moes dikwels sportbyeenkomste misloop omdat kerkbywoning op Sondae vir 

ons ’n groter prioriteit was. Daarom het ons met hulle gepraat oor die klein pelgrims 

se verklaring dat hulle geen berou gehad het oor al die moeilikhede waardeur hulle 

moes gaan omdat hulle pelgrims was nie. Uit Matteus 10:39 het ons hulle verseker 

dat indien hulle nou hulle lewens sou verloor ter wille van Christus, hulle dit vir ewig 

sou vind. En volgens Matteus 5:11 sou hulle nooit enige berou hê oor enigiets wat 

hulle misgeloop of oor swaargekry het as dit vir Christus was nie. Daarom, terwyl 

hulle deur hierdie moeilike tye gaan, behoort hulle hul geloof te versterk deur op 
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hierdie beloftes te vertrou. Dit was met biddende harte dat ons hieroor met ons 

kinders gepraat het. 
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HOOFSTUK 46 

Tema 1: Vrees vir die dood 

Algemeen 

Bunyan gebruik die Donker Rivier as ’n heenwysing na die dood. Kleinchristen is 

bevrees om die rivier oor te steek. Die meeste mense vrees die dood (Heb.  2:14-

15). Christene is nie immuun teen sulke vrese nie. Bunyan het sonder twyfel baie 

ervaring gehad van Christene wat vreesbevange hulle eie dood sien nader kom het. 

Toepassing vir ons kinders 

Aangesien ons in Hoofstuk 48 die onderwerp van elkeen se komende dood 

behandel, het ons hierdie hoofstuk gebruik om twee sake uit te lig. Eerstens het ons 

ons kinders aangemoedig om aan hulle dood te dink en hulself daarvoor voor te 

berei, want dit sou beslis gebeur. ’n Gelowige het eenkeer gesê die grootste dwaas 

in die wêreld is iemand wat nie gereed maak vir iets wat hy weet definitief gaan 

gebeur nie. Ons moet Hebreërs 9:27 voortdurend in gedagte hou: dat daar ’n dag 

gaan kom wanneer ons gaan sterf en dan voor God se oordeel te staan gaan kom. 

Hierdie denkwyse is nie morbied nie, inteendeel, dit help ons om op die belangrikste 

dinge te fokus wat ons hier op aarde geestelik produktief maak, byvoorbeeld 2 

Korintiërs 5:10-11 en 2 Petrus 3:11. 

Tweedens het ons ons kinders gewaarsku dat wanneer hulle die dood sien nader 

kom en daar allerhande vrese en twyfel in hulle gedagtes opkom, dit nie 

noodwendig beteken dat hulle nie Christene is nie. In Hoofstuk 48 praat ons oor wat 

hulle kan doen om hulle te help om vir hulle dood voor te berei.  
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HOOFSTUK 47 

Tema 1: Onkunde se lot 

Algemeen 

In Hoofstuk 38 kry ons ’n beskrywing van die soort persoon wat Bunyan in gedagte 

gehad het in sy verwysing na Onkunde. 

Hierdie hoofstuk is uitermate hartseer en vul ’n mens met vrees. Die Here Jesus 

Self het in Matteus 7:21-23 geleer dat daar mense gaan wees wat oortuig is hulle 

gaan eendag hemel toe, maar wat teleurgestel gaan word. Die Bybel verwys ook in 

Jakobus 1:26 en 1 Johannes 1:8 na die skrikwekkende toestand van mense wat 

hulself mislei. 

Toepassing vir ons kinders 

In hierdie hoofstuk het ons twee waarhede benadruk. Eerstens het ons daaroor 

gepraat dat ons kinders nie hulle Christelike lewenswandel as iets terloops, 

toevallig, lig of nietig moes sien nie. As gevolg van hulle geweldige belangrikheid, 

moet ons oor sommige dinge baie ernstig wees. Met God en die Bybel mag ons 

nooit speletjies speel nie. Om Christus te ken en aan Hom te behoort, is ’n saak van 

lewe en dood! 

Tweedens, sodat ons nie ons kinders so belas met dinge soos selfmisleiding dat 

hulle later nie weet of hulle in daardie kategorie val of nie, het ons hulle liewer 

daaraan herinner dat Onkunde doelbewus aan die evangelie ongehoorsaam was. 

Hy is by talle geleenthede gewaarsku dat hy by die kruis moes verbygaan, maar hy 

het geweier en besluit om liewer op sy eie gevoelens en insigte staat te maak as 

om na God se duidelike instruksies te luister. God is nie liefdeloos of wreed om 

Onkunde te verwerp nie. Dis Onkunde wat gekies het om die evangelie en die 

woorde van Christus te ignoreer. Sodoende het hy volgens Matteus 7:24-27 

verwoesting oor homself gebring. Ons moet seker maak dat ons ons onderwerp aan 

die duidelik geopenbaarde lering van die Skrif ten opsigte van die evangelie en hoe 

om gered te word. 
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HOOFSTUK 48 

Tema 1: Om gereed te maak vir die dood 

Algemeen 

Gelowiges wat hulle dood sien naderkom kan onrus, verwarring en angs verwag. 

Daarom is dit belangrik om ons nou al vir ons komende dood voor te berei. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het met ons kinders gepraat oor wat ons nou kan doen as voorbereiding vir ons 

dood en drie punte neergeskryf. Eerstens is dit vir gelowiges baie belangrik om God 

se beloftes hulle eie te maak, aangesien ons geloof daarin gewortel is en daardeur 

gevoed word (Rom. 10:17 en Heb. 11:13). Hierdie beloftes is kosbaar en dis 

noodsaaklik dat ons in ons harte en gedagtes daaraan vashou. Een van die beste 

dinge wat ouers vir hulle kinders kan doen, is om God se beloftes saam met hulle te 

memoriseer. 

Tweedens is dit noodsaaklik om mense van gebed te wees. Hoopvol het vir homself 

en Kleinchristen gebid terwyl hulle deur die rivier gegaan het. In Matteus 26:41 lees 

ons dat gebed ons versterk. 

Derdens moet ons nooit toetse of beproewings minag nie. Gedurende ons toetse 

hier op aarde, ervaar ons God se getrouheid en so leer ons om Hom te vertrou en 

op Hom te steun. Jakobus 1:2 leer ons om baie bly te wees as ons deur 

beproewings gaan, want daardeur word ons karakters gebou en kry ons hoop 

(Rom. 5:3-4). Let op dat die eindresultaat hoop is en in hierdie hoofstuk stel Bunyan 

vir Hoopvol voor as iemand wat hierdie laaste toets met meer moed as 

Kleinchristen benader. Die kleiner toetse hier op aarde behoort ons te leer om aan 

God vas te hou en op Hom te vertrou. Wanneer die finale, groot toets van die dood 

dan kom, sal ons in staat te wees om dit met groter dapperheid te hanteer. 
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HOOFSTUK 49 

Tema 1: Die vreugde van die hemel 

Algemeen 

Die Bybel beskryf in Openbaring 21 vir ons die vreugde van die hemel en in hierdie 

hoofstuk beskryf Bunyan die begin van hierdie vreugdes in terme van beloning, 

vrede, hereniging met geredde geliefdes en die belangrikste van alles, 

verwondering oor God en die vreugdevolle ervaring om in Sy teenwoordigheid te 

mag wees. 

Die seëninge van die hemel is selfs groter as wat ons ons kan voorstel (1 Kor. 2:9). 

Daar is ’n gewaarwording dat ons nie die suiwer grootheid en algehele blydskap 

van in die hemel te wees, kan begryp nie. Tog is dit wat vir ons in die Skrif 

geopenbaar word belangrik en ons moet dit gedurig bedink. 

Toepassing vir ons kinders 

Ons het ons kinders dikwels aangemoedig om na te dink en te onthou wat in die 

Bybel geskryf staan oor die glorie en vreugde van die hemel. Veral in tye van pyn, 

lyding en smart het ons hulle daaraan herinner dat hierdie dinge tydelik is en 

verbygaan. In die hemel sal God al ons trane afvee en daar gaan geen pyn en 

smart meer wees nie. 

Tema 2: Om in die hemel toegelaat te word 

Algemeen 

Die Bybel leer ons in Matteus 7:21-27 en Romeine 10:16 dat almal wat nie na 

Christus se woorde geluister, en nie Sy wil gedoen het nie, uitgewerp gaan word. In 

Hoofstuk 47 was Onkunde een van hulle. In teenstelling met hom, het Kleinchristen 

en Hoopvol na die evangelie geluister en dit gehoorsaam. Hulle het ’n boekrol gekry 

en deur die Nou Poort en by die kruis langs gereis. Daarom het hulle niks 

kortgekom toe hulle by die hemel aankom nie. Hulle is ontvang en sonder enige 

teleurstellings verwelkom. Hulle skitterwit klere is die teken dat hulle met Christus 

se geregtigheid beklee is; in Hom glo (Fil. 3:9) en daarom volmaak, veilig en 

volkome in die hemel aanvaar word (Jud. 24). 

Toepassing vir ons kinders 

Baie mense dink as hulle voor God staan, sal hulle die een of ander slim argument 

kan opmaak wat vir God gaan uitoorlê of Hom so gaan beïndruk dat Hy hulle in die 

hemel gaan toelaat. Dit is ’n hartseer dwaling of misleiding. Ons kan nie in die 

hemel kom sonder dat ons die evangelie van Jesus Christus hier op aarde 
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gehoorsaam en Christus en Sy geregtigheid ontvang het nie. Openbaring 6:16 sê 

dat diegene wat dit nie gedoen het nie verskrik gaan wees wanneer die Here Jesus 

weer kom. Hulle kan seker wees van ’n groot teleurstelling en om in die hel gewerp 

te word. 

Ons het aan ons kinders verduidelik dat Kleinchristen en Hoopvol groot verligting 

ervaar het, omdat hulle na Christus se woorde oor die ware evangelie en die 

enigste weg hemel toe geluister en dit ter harte geneem het. Die finale boodskap 

van hierdie boek vir ons kinders is dus: Gehoorsaam die evangelie en glo in Jesus 

Christus wat aan die kruis in jou plek gestraf is, jou sonde gedra en met Sy bloed 

daarvoor betaal het. Ontvang Hom as die enigste sekere en veilige weg waardeur jy 

vir ewig in God se teenwoordigheid kan wees.  

‘Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word’ . . . Romeine 

13:11. 


