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STUDIE-ARTIKELS

˝ Vind ten volle by Bybellees baat
˝ Help jouself en ander deur God se Woord

te gebruik
Paulus het geskryf dat ‘die woord van God lewend
is en krag uitoefen’ (Heb. 4:12). Maar ons sal slegs
by hierdie krag baat vind as ons God se ge

¨
ınspi-

reerde Woord bestudeer en die leringe daarin toe-
pas. Hierdie artikels beklemtoon ’n doeltreffende
metode van Bybelstudie en toon hoe ons kan toe-
laat dat goddelike wysheid ons bediening en ons
persoonlike lewe be

¨
ınvloed.
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“EK DANK Jehovah elke oggend dat hy my help om

die Bybel te verstaan.” Die bejaarde Christensuster

wat hierdie woorde ges
ˆ
e het, het die Bybel al meer

as 40 keer deurgelees, en sy hou nog aan. ’n Jonger

suster het geskryf dat Bybellees haar gehelp het om

te sien dat Jehovah werklik bestaan. Gevolglik het

sy nader aan haar hemelse Vader gekom. Sy het ge-

s
ˆ
e: “Ek was nog nooit in my lewe so gelukkig nie!”

2 Die apostel Petrus het almal aangespoor om “ ’n

verlange [te ontwikkel] na die onvervalste melk wat

1-3. Hoe vind ons daarby baat as ons die Bybel lees en die leringe
daarin toepas?

Vind ten volle by
Bybellees baat

“Ek skep werklik behae in die wet van God.”—ROM. 7:22.

LET OP DIE VOLGENDE PUNTE
Hoe sal jy daarby baat vind om “op gedempte toon” te lees?
Hoe kan jy ’n reserwe tekste opbou wat jy kan gebruik om
ander te help?
Hoe beskerm dit jou as jy die Bybel noukeurig lees?
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tot die woord behoort” (1 Pet. 2:2). Diegene wat

hierdie verlange bevredig deur die Bybel te bestudeer

en wat Bybelleringe toepas, het ’n skoon gewete en

geniet ’n sinvolle lewe. Hulle ontwikkel blywende

vriendskappe met ander wat ook die ware God lief-

het en dien. Dit alles is geldige redes om “behae [te

skep] in die wet van God” (Rom. 7:22). Maar daar

is selfs nog voordele. Wat is ’n paar daarvan?

3 Hoe meer jy oor Jehovah en sy Seun leer, hoe

meer sal jou liefde vir hulle en vir jou medemens

groei. Juiste kennis van die Skrif help jou om te sien

hoe God binnekort gehoorsame mense uit hierdie

sterwende stelsel sal red. Jy het ’n positiewe bood-

skap van goeie nuus om in die bediening aan men-

se mee te deel. Jehovah sal jou se
¨
en wanneer jy an-

der die dinge leer wat jy geleer het terwyl jy God se

Woord gelees het.

LEES EN DINK NA
4 Jehovah wil nie h

ˆ
e dat sy knegte haastig deur sy

Woord moet lees nie. Hy het vir Josua van die ou

4. Wat beteken dit om die Bybel “op gedempte toon” te lees?



DEEL 1 DIE WAGTORING—15 APRIL 2013 5

tyd ges
ˆ
e: “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond

wyk nie, en jy moet dag en nag op gedempte toon
daarin lees” (Jos. 1:8; Ps. 1:2). Beteken hierdie op-

drag dat jy letterlik al die woorde wat jy van Genesis

tot Openbaring lees, saggies moet uitspreek? Nee.

Dit beteken dat jy moet lees teen ’n pas wat jou toe-

laat om daaroor na te dink. Wanneer jy die Bybel

“op gedempte toon” lees, sal dit jou help om te kon-

sentreer op gedeeltes wat veral op daardie tydstip vir

jou nuttig en aanmoedigend is. Wanneer jy sulke fra-

ses, verse of verslae te
¨
ekom, moet jy dit stadig lees

en dalk die woorde met die tong en lippe vorm.

Die volle betekenis van ’n skriftuurlike punt sal jou

moontlik diep tref. Waarom is dit belangrik? Want

as jy die sin van God se raad begryp, sal dit vir jou

’n groot aansporing wees om dit toe te pas.

5 Dit is nuttig om op gedempte toon te lees wan-

neer jy Bybelboeke lees waarmee jy nie bekend is

5-7. As jy God se Woord op gedempte toon lees, hoe kan dit jou
help om (a) sedelik rein te bly; (b) ander liefdevol en met geduld
te behandel; (c) vertroue in Jehovah op te bou selfs in moeilike tye?
Lig toe.
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nie. Om toe te lig, stel jou drie scenario’s voor.

Dink eerstens aan ’n jong Christenbroer wat die

profesie van Hosea as deel van sy persoonlike By-

belleesprogram lees. Hy stop nadat hy vers 11 tot

13 van hoofstuk 4 op gedempte toon gelees het.

(Lees Hosea 4:11-13.) Waarom? Hierdie verse trek

sy aandag omdat hy die afgelope tyd sukkel om die

druk op skool om hom aan onsedelikheid skuldig te

maak, te weerstaan. Hy peins oor die verse en dink:

‘Jehovah sien die slegte dinge wat mense doen, selfs

al doen hulle dit agter geslote deure. Ek wil hom

nie mishaag nie.’ Die broer neem hom voor om se-

delik rein te bly voor God.

6 In ’n tweede scenario lees ’n Christensuster

Jo
¨
el se profesie en stop sy by vers 13 van hoof-

stuk 2. (Lees Joël 2:13.) Terwyl sy hierdie vers op

gedempte toon lees, dink sy na oor hoe sy Jehovah

moet navolg, wat ‘genadig en barmhartig is, nie

gou toornig word nie en oorvloedig is in liefderyke

goedhartigheid’. Sy besluit dat sy ’n poging sal aan-
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wend om die sarkasme en kwaai woorde wat sy

soms gebruik wanneer sy met haar man en ander

praat, te laat staan.

7 Derdens kan jy jou ’n Christenvader voorstel

wat sy werk verloor het en hom bekommer oor die

welsyn van sy vrou en kinders. In Nahum 1:7 lees

hy op gedempte toon dat Jehovah “di
´
e [ken] wat by

hom toevlug soek” en hulle soos “ ’n vesting in

die dag van benoudheid” beskerm. Hierdie gedagte

vertroos hom. Hy kan Jehovah se liefdevolle sorg

aanvoel en hou op om hom uitermate te bekom-

mer. Dan lees hy vers 15 op gedempte toon. (Lees
Nahum 1:15.) Ons broer besef dat sy verkondiging

van die goeie nuus in moeilike tye bewys lewer

dat hy Jehovah wel as sy vesting beskou. Terwyl

die broer voortgaan om werk te soek, wil hy nou

ook die velddiensre
¨
elings gedurende die week onder-

steun.

8 Die nuttige punte wat so pas gemeld is, kom

8. Vertel kortliks van ’n geestelike skat wat jy tydens jou Bybellees
gevind het.
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uit Bybelboeke wat party dalk as moeilik beskou.

Wanneer jy die boeke Hosea, Jo
¨
el en Nahum on-

dersoek met ’n begeerte om te leer, sal jy ander ver-

se daarin op gedempte toon wil lees. Dink net hoe-

veel wysheid en vertroosting jy uit die geskrifte van

hierdie profete sal put! En wat van die res van die

Bybel? God se Woord is soos ’n produktiewe di-

amantmyn. Delf diep daarin! Ja, lees die hele By-

bel met die doel om skatte van goddelike leiding en

aanmoediging te vind.

STREEF BEGRIP NA
9 Hoewel dit belangrik is dat jy die Bybel elke dag

lees, wil jy ook begrip en insig verkry. Daarom

moet jy goeie gebruik maak van die publikasies van

Jehovah se organisasie om navorsing te doen oor

die agtergrond van die mense, plekke en gebeurte-

nisse waaroor jy lees. Of as jy wonder watter invloed

’n sekere Bybellering dalk op jou lewe moet h
ˆ
e, kan

jy ’n gemeentelike ouer man of ’n ander ryp Chris-

9. Hoe kan ons ons begrip van God se wil verbeter?
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ten om hulp vra. Om die belangrikheid daarvan toe

te lig om ons begrip te verbeter, kan ons kyk na die

voorbeeld van ’n eerste-eeuse Christen wat juis dit

probeer doen het. Sy naam was Apollos.

10 Apollos was ’n Joodse Christen wat “goed ver-

troud [was] met die Skrif” en “gegloei het van die

gees”. Die boek Handelinge s
ˆ
e van hom: “Hy [het]

die dinge omtrent Jesus met juistheid gespreek en

geleer, hoewel hy net met die doop van Johannes

bekend was.” Hoewel Apollos dit nie besef het nie,

was die lering wat hy ander oor die doop geleer het,

verouderd. Toe ’n Christenegpaar genaamd Priscil-

la en Aquila gehoor het hoe hy in Efese onderrig,

het hulle “die weg van God met groter juistheid”

aan hom verduidelik (Hand. 18:24-26). Hoe het

Apollos hierby baat gevind?

11 Nadat Apollos in Efese gepreek het, het hy na

10, 11. (a) Hoe is Apollos gehelp om as ’n bedienaar van die goeie
nuus te verbeter? (b) Wat kan ons uit die verslag oor Apollos leer?
(Sien die venster “Strook wat jy ander leer, met ons nuutste be-
grip?”)
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Agaje gegaan. “Toe hy daar kom, het hy di
´
e wat van-

we
¨
e God se onverdiende goedhartigheid gelowig ge-

word het, grootliks gehelp; want hy het die Jode in

die openbaar kragtig en deeglik verkeerd bewys, ter-

STROOK WAT JY ANDER LEER,
MET ONS NUUTSTE BEGRIP?

Ons wil op hoogte bly met die nuutste begrip van
Bybelwaarheid sodat ons juiste kennis aan ander kan
oordra. Hoe sal jy dus die volgende vrae beantwoord?

ˇ Aan wie het Jesus gedink toe hy gepraat het van
“hierdie geslag” wat in Matteus 24:34 gemeld word?
—Die Wagtoring, 15 April 2010, bladsye 10-11.

ˇ Wanneer sal die skeiding van “die skape [en] die
bokke” wat in Matteus 25:32 beskryf word, plaasvind?
—Die Wagtoring, 15 Oktober 1995, bladsye 21-23.

ˇ Wanneer sal “mense flou word van vrees en ver-
wagting aangaande die dinge wat oor die bewoonde aar-
de kom”, soos Lukas 21:26 s

ˆ
e?—Die Wagtoring, 15 Fe-

bruarie 1994, bladsye 19-20.

Daaglikse Bybellees tesame met noukeurige per-
soonlike studie sal ons in staat stel om ander te help
om te wandel in die steeds toenemende lig wat Je-
hovah op sy geskrewe Woord werp.—Spr. 4:18.
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wyl hy aan die hand van die Skrif getoon het dat Je-

sus die Christus is” (Hand. 18:27, 28). Teen daar-

die tyd kon Apollos die betekenis van die Christelike

doop akkuraat verduidelik. Met hierdie beter begrip

het hy nuwes “grootliks gehelp” om in ware aanbid-

ding vordering te maak. Wat kan ons uit hierdie ver-

slag leer? Soos Apollos, probeer ons verstaan wat

ons in die Bybel lees. Maar wanneer ’n ervare me-

degelowige ’n voorstel maak oor hoe ons ’n doel-

treffender onderrigter kan wees, moet ons hierdie

hulp met nederigheid en dankbaarheid aanvaar. As

ons dit doen, sal die gehalte van ons heilige diens

verbeter.

GEBRUIK WAT JY LEER
OM ANDER TE HELP

12 Soos Priscilla, Aquila en Apollos kan ons vir

ander ’n se
¨
en wees. Hoe voel jy wanneer jou aan-

moediging ’n belangstellende help om ’n struikel-

blok te oorkom wat sy of haar geestelike vordering

12, 13. Lig toe hoe die taktvolle gebruik van die Skrif Bybelstu-
dente kan help om vordering te maak.
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belemmer het? Of hoe voel jy, as ’n ouer man, wan-

neer ’n medegelowige jou bedank vir skriftuurlike

raad wat hom of haar gedurende ’n moeilike tyd ge-

help het? Dit is beslis ’n bron van bevrediging en

vreugde wanneer ons God se Woord gebruik om an-

der te help om hulle lewe te verbeter.� Let op hoe

jy hierdie doelwit kan bereik.

13 Wat ware en valse aanbidding betref, het baie

Israeliete in Elia se dag op die draad gesit. Elia se

raad aan hierdie persone kan ’n besluitelose Bybel-

student help wat huiwer om geestelike vordering te

maak. (Lees 1 Konings 18:21.) Dink aan nog ’n

situasie: As ’n belangstellende die reaksie van fami-

lie of vriende vrees, kan jy hom of haar help om

meer vasbeslote te wees om Jehovah te aanbid deur

te redeneer oor Jesaja 51:12, 13.—Lees.
14 Dit is duidelik dat die Bybel baie woorde be-

� Ons gebruik Bybelraad natuurlik nie om druk op ander te plaas
of hulle te veroordeel nie. Ons moet net so geduldig en liefdevol teen-
oor ’n Bybelstudent wees soos Jehovah teenoor ons is.—Ps. 103:8.

14. Wat sal jou help om Bybeltekste te onthou wanneer jy dit no-
dig het om ander te help?
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vat wat die lesers daarvan kan aanmoedig, reghelp

of versterk. Maar jy vra moontlik: ‘Hoe kan ek teks-

te onthou wanneer ek dit nodig het?’ Lees die By-

bel en peins daagliks oor God se gedagtes. So kan

jy ’n reserwe tekste opbou wat Jehovah se gees jou

kan help om te onthou wanneer jy dit nodig het.

—Mark. 13:11; lees Johannes 14:26.�
15 Soos koning Salomo, moet jy tot Jehovah bid

vir die wysheid wat jy nodig het om jou teokratiese

verantwoordelikhede na te kom (2 Kron. 1:7-10).

Volg die profete van ouds na deur ‘ywerige navor-

sing en ’n sorgvuldige ondersoek te doen’ van God

se Woord sodat jy juiste kennis van Jehovah en sy

wil kan verkry (1 Pet. 1:10-12). Die apostel Pau-

lus het Timoteus aangespoor om homself “met die

woorde van die geloof en van die goeie leer” te voed

� Gestel jy onthou die sleutelwoorde van ’n Bybelgedeelte, maar
nie die boek, hoofstuk en vers nie. As jy hierdie woorde in die in-
deks agterin die Bybel, in die Watchtower Library of in die kon-
kordansie van die Nuwe Wêreld-vertaling opsoek, sal jy heel moont-
lik die teks vind.

15. Wat sal jou help om God se Woord beter te verstaan?
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(1 Tim. 4:6). As jy dit doen, sal jy in ’n uitsteken-

de posisie wees om ander geestelik te help. En jy

sal terselfdertyd jou eie geloof opbou.

ONFEILBARE BESKERMING
GEGROND OP GOD SE WOORD

16 Die Jode in die Masedoniese stad Berea

het die gewoonte gehad om “die Skrif elke dag

sorgvuldig [te] ondersoek”. Toe Paulus die goeie

nuus aan daardie Jode verkondig het, het hulle

sy woorde met hulle kennis van die Skrif verge-

lyk. Die gevolg? Baie was oortuig dat hy die waar-

heid geleer het, en hulle het “gelowiges geword”

(Hand. 17:10-12). Dit toon dat daaglikse Bybellees

ons kan help om sterk geloof in Jehovah op te

bou. Sulke geloof, “die gewaarborgde verwagting

van dinge waarop gehoop word”, is noodsaaklik as

ons tot in God se nuwe w
ˆ
ereld behoue wil bly.

—Heb. 11:1.

16. (a) Hoe het die Bereane daarby baat gevind om “die Skrif elke
dag sorgvuldig [te] ondersoek”? (b) Waarom is daaglikse Bybellees
vandag vir ons so belangrik?
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17 Paulus het met goeie rede geskryf: “Wat ons

betref wat tot die dag behoort, laat ons nugter van

verstand bly en die borsplaat van geloof en liefde

aanh
ˆ
e en as ’n helm die hoop op redding” (1 Tess.

5:8). ’n Soldaat se hart moet teen die vyand be-

skerm word. Net so moet ’n Christen se figuurlike

hart teen die krag van die sonde beskerm word. Wat

gebeur wanneer ’n kneg van Jehovah sterk geloof

in God se beloftes tesame met ’n liefde vir Hom en

vir sy medemens openbaar? So ’n kneg trek ’n gees-

telike borsplaat van die hoogste gehalte aan. Dit is

onwaarskynlik dat hy enigiets sal doen om God se

guns te verloor.

18 Paulus het ook van ’n helm gepraat, “die hoop

op redding”. As ’n soldaat in Bybeltye nie sy kop

beskerm het nie, kon hy maklik sy lewe in die stryd

verloor. Maar met ’n sterk helm kon hy houe teen

die kop oorleef sonder dat hy ernstig beseer word.

Ons versterk ons hoop dat Jehovah ons sal red

17, 18. (a) Hoe beskerm sterk geloof en liefde ’n Christen se fi-
guurlike hart? (b) Hoe beskerm hoop ons teen gevaar?
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wanneer ons sy Woord bestudeer. Sterk hoop stel

ons in staat om afvalliges en hulle kankeragtige “le
¨
e

praatjies” te weerstaan (2 Tim. 2:16-19). Ons hoop

sal ons ook die krag gee om nee te s
ˆ
e wanneer

iemand ons wil oorhaal om ons skuldig te maak aan

gedrag wat deur Jehovah veroordeel word.

’N SLEUTEL TOT OORLEWING
19 Hoe nader ons aan die einde kom, hoe meer

moet ons op Jehovah se Woord staatmaak. Die raad

wat ons daarin vind, help ons om slegte gewoontes

af te skaf en ons sondige neigings te beheers. Die

aanmoediging en vertroosting wat ons daaruit put,

sal ons help om die toetse te deurstaan wat Satan

en sy w
ˆ
ereld oor ons bring. Met die leiding wat Je-

hovah in sy Woord voorsien, sal ons op die weg van

die lewe bly.

20 Onthou dat dit God se wil is dat “alle soorte

mense gered moet word”. “Alle soorte mense” sluit

19, 20. Waarom stel ons God se Woord hoog op prys, en hoe toon
ons ons waardering daarvoor? (Sien die venster “Jehovah voorsien
presies wat ek nodig het”.)



DEEL 1 DIE WAGTORING—15 APRIL 2013 17

Jehovah se knegte in, asook diegene wat ons deur

middel van ons predikings- en onderrigtingswerk

help. Maar almal wat gered wil word, moet “juiste

kennis van die waarheid” opdoen (1 Tim. 2:4). Om

die laaste dae te oorleef, moet ons die Bybel lees en

die ge
¨
ınspireerde instruksies daarin volg. Ja, ons

daaglikse Bybellees toon dat ons Jehovah se kosbare

Woord van waarheid hoog op prys stel.—Joh. 17:17.

‘JEHOVAH VOORSIEN PRESIES
WAT EK NODIG HET’

’n Jong Christensuster het geskryf: “Van al die liefde-
volle herinneringe wat Jehovah ons gee, het di

´
e wat ons

aanspoor om die Bybel daagliks te lees, die grootste in-
vloed op my lewe gehad. Ek het die Bybel in die laaste
jaar van my ho

¨
erskoolopleiding begin lees, en dit het my

omtrent twee jaar geneem om dit deur te lees. Geduren-
de hierdie tyd het ek alles in Jehovah se Woord gevind
wat ek nodig gehad het om te besluit wat ek met my lewe
moet doen. Ek lees nou die tweede keer deur die Bybel.
Maar dit voel asof ek dinge lees wat ek nog nooit tevo-
re gesien het nie. Om die Bybel nou te lees, is net so op-
windend soos die eerste keer—selfs opwindender! Jeho-
vah se vermo

¨
e om te voorsien presies wat ek nodig het,

verstom my.”
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WANNEER die ouer manne dit oorweeg of ’n By-

belstudent kwalifiseer om aan die veldbediening

deel te neem of nie, vra hulle hulle af: ‘Toon die

persoon deur wat hy s
ˆ
e dat hy glo dat die Bybel die

ge
¨
ınspireerde Woord van God is?’� Vir iemand wat

graag ’n Koninkryksverkondiger wil word—trou-

ens, vir al God se knegte—moet die antwoord ’n

� Sien Georganiseer om Jehovah se wil te doen, bladsy 80.

1. Waarom moet ons volle vertroue in God se Woord hê?

Help jouself en ander deur God se
Woord te gebruik

“Ek [het] al die bevele aangaande alle dinge as reg
beskou.”—PS. 119:128.

HOE SAL JY ANTWOORD?
Hoe kan jy die Skrif doeltreffend gebruik wanneer jy
ander leer?
Wat het Paulus bedoel toe hy gesê het dat die Skrif nuttig
is “om dinge reg te stel”?
Wat beteken dit vir ouer manne en ouers “om in
regverdigheid te dissiplineer”?
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besliste ja wees. Waarom? Ons vertroue in God se

Woord en ons vermo
¨
e om dit in die bediening te ge-

bruik, sal ons in staat stel om ander te help om Je-

hovah te leer ken en redding te verkry.

2 Die apostel Paulus het die belangrikheid van

God se Woord beklemtoon toe hy aan Timoteus ge-

skryf het: “Bly . . . in die dinge wat jy geleer het en

oortuig is om te glo.” “Die dinge” wat Paulus ge-

meld het, is Bybelwaarhede wat Timoteus beweeg

het om geloof in die goeie nuus te stel. Hierdie

waarhede het vandag dieselfde uitwerking op ons

gehad, en dit help ons steeds om “wys [te wees] tot

redding” (2 Tim. 3:14, 15). Ons gebruik dikwels

Paulus se volgende woorde om aan ander te toon

dat die Bybel van God af kom, maar ons kan ook

self baat vind by die woorde in 2 Timoteus 3:16.
(Lees.) Kom ons ondersoek hierdie vers van nader-

by. As ons dit doen, sal dit ons vertroue opbou dat

al Jehovah se leringe “reg” is.—Ps. 119:128.

2. Waarom moet ons ‘bly in die dinge wat ons geleer het’?
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“NUTTIG OM TE ONDERRIG”
3 Jesus het vir die nasie Israel ges

ˆ
e: “Ek stuur

profete en wyse manne en openbare onderrigters na

julle toe” (Matt. 23:34). Jesus het van sy dissipels

gepraat, vir wie hy geleer het om die Skrif in hulle

bediening te gebruik. Op Pinkster 33 HJ het een

van hierdie “openbare onderrigters”, die apostel Pe-

trus, ’n toespraak gelewer voor ’n groot skare in Je-

rusalem waarin hy dikwels uit die Hebreeuse Ge-

skrifte aangehaal het. Toe hulle Petrus se toepassing

van hierdie woorde gehoor het, is baie toehoorders

“diep in die hart getref”. Hulle het berou getoon

oor hulle sondes van die verlede. Ongeveer driedui-

send wou God se vergifnis verkry en het Christene

geword.—Hand. 2:37-41.

4 Nog ’n openbare onderrigter, die apostel Pau-

lus, het die goeie nuus in gebiede ver van Jerusalem

af verkondig. In die Masedoniese stad Tessalonika

3-5. (a) Hoe het ’n skare gereageer op die toespraak wat Petrus
op Pinkster gehou het, en waarom? (b) Waarom het baie in Tessa-
lonika die waarheid aanvaar? (c) Wat omtrent ons bediening beı̈n-
druk mense moontlik vandag?
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het hy byvoorbeeld gepraat met mense wat in ’n si-

nagoge aanbid het. Paulus het drie Sabbatte lank

“uit die Skrif met hulle geredeneer en verduidelik

en deur verwysings bewys dat die Christus moes ly

en uit die dode moes opstaan”. Wat was die gevolg?

“Party van [die Jode het] gelowiges geword”, en so

ook “ ’n groot menigte van die Grieke”.—Hand. 17:

1-4.

5 Baie mense is be
¨
ındruk deur die manier waar-

op God se knegte van vandag die Bybel gebruik.

Nadat ’n huisbewoner in Switserland geluister het

toe een van ons susters ’n teks lees, het hy haar

gevra: “Wie verteenwoordig julle?” Sy het geant-

woord: “Ons is Jehovah se Getuies.” Hy het ges
ˆ
e:

“Ek moes geweet het. Wie anders buiten Jehovah se

Getuies sou na my huis toe kom om die Bybel vir

my te kom lees?”

6 Hoe kan ons die Bybel in voller mate in ons

6, 7. (a) Hoe kan diegene wat in die gemeente onderrig, goed ge-
bruik maak van die Bybel? (b) Waarom is dit so belangrik om die
Skrif doeltreffend tydens tuisbybelstudies te gebruik?
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onderrigting gebruik? As jy die voorreg het om die

gemeente van die verhoog af te onderrig, moet jy

spesifieke teksverwysings gebruik. Moenie sleutel-

tekste aanhaal of van ’n drukstuk of elektroniese

toestel aflees nie, maar slaan die Bybel oop en lees
daaruit, en spoor die gehoor aan om dit ook te

doen. Neem ook tyd om die verse toe te pas op ’n

wyse wat die gehoor sal help om nader aan Jehovah

te kom. Pleks van ingewikkelde illustrasies en on-

dervindinge te gebruik wat bloot as vermaak dien,

moet jy die tyd gebruik om God se Woord te ver-

duidelik.

7 Wat moet ons in gedagte hou wanneer ons tuis-

bybelstudies hou? Wanneer ons ons Christelike pu-

blikasies gebruik, moet ons versigtig wees dat ons

nie die teksverwysings oorslaan nie. Ons moet die

student aanmoedig om die teksverwysings te lees en

hom help om dit te verstaan. Hoe? Nie deur lang

verduidelikings te gee wat die studie in ’n reeks toe-

sprake verander nie, maar deur die student aan te
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spoor om sy mening uit te spreek. Pleks van vir

hom te s
ˆ
e wat om te glo of hoe om op te tree, kan

ons weldeurdagte vrae vra wat hom sal help om die

regte gevolgtrekkings te maak.�

“NUTTIG . . . OM TEREG TE WYS”
8 Ons dink dikwels dat ‘teregwysing’ net deur

Christen- ouer manne gedoen moet word. En op-

sieners het wel die verantwoordelikheid om ‘perso-

ne wat sonde beoefen, tereg te wys’ (1 Tim. 5:20;

Tit. 1:13). Maar dit is ook belangrik dat ons onsself
moet teregwys. Paulus was ’n voorbeeldige Christen

wat ’n skoon gewete gehad het (2 Tim. 1:3). Nog-

tans het hy geskryf: “Ek sien in my lede ’n ander

wet, wat stryd voer teen die wet van my verstand en

my wegvoer as gevangene van die wet van die son-

de.” As ons die konteks van hierdie woorde be-

studeer, sal ons beter verstaan watter stryd Paulus

� Wanneer Jesus ander geleer het, het hy hulle dikwels gevra: “Wat
dink julle?” Dan het hy vir ’n antwoord gewag.—Matt. 18:12; 21:
28; 22:42.

8. Met watter innerlike stryd het Paulus te kampe gehad?
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moes voer om sy sondige natuur te beheers.—Lees
Romeine 7:21-25.

9 Watter swakhede het Paulus probeer oorkom?

Hoewel hy nie uitdruklik ges
ˆ
e het wat dit is nie, het

hy wel aan Timoteus geskryf dat hy “ ’n vermetele

man” was (1 Tim. 1:13). Voor Paulus se bekering

was hy rasend van woede teenoor die Christene. Toe

hy ges
ˆ
e het hoe hy oor Christus se volgelinge gevoel

het, het hy erken: “Ek [was] uitermate woedend

teenoor hulle” (Hand. 26:11). Paulus het geleer om

sy humeur te beteuel, maar soms het hy waarskyn-

lik gesukkel om sy gevoelens en sy tong te beheers

(Hand. 15:36-39). Wat het hom gehelp om dit te

doen?

10 Toe Paulus aan die Christene in Korinte ge-

skryf het, het hy beskryf wat hy gedoen het om

homself tereg te wys. (Lees 1 Korintiërs 9:26, 27.)
Hy het met goedgerigte geestelike houe teen sy on-

volmaakte menslike natuur gestry. Hy het waar-

9, 10. (a) Teen watter swakhede het Paulus moontlik gestry?
(b) Hoe het Paulus heel moontlik sy stryd teen die sonde gevoer?
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skynlik raad in die Bybel probeer vind, Jehovah ge-

smeek om hom te help om dit toe te pas en hom

ingespan om te verbeter.� Ons kan by sy voorbeeld

baat vind omdat ons ’n soortgelyke stryd teen ons

onvolmaakte neigings voer.

11 Ons moet nooit selfvoldaan raak wat ons aan-

bidding betref nie. Ons moet onsself eerder ‘voort-

durend toets’ om seker te maak dat ons werklik in

die weg van die waarheid wandel (2 Kor. 13:5).

Wanneer ons tekste soos Kolossense 3:5-10 lees,

kan ons ons afvra: ‘Span ek my in om my sondige

neigings dood te maak, of laat ek toe dat my sede-

like standaarde verswak? Wat doen ek as ek op ’n

onsedelike webwerf afkom terwyl ek die Internet ge-

bruik—maak ek dit onmiddellik toe of soek ek na

ongepaste webwerwe?’ As ons die raad in God se

� Paulus se briewe moedig ons aan om teen ons sondige neigings
te stry (Rom. 6:12; Gal. 5:16-18). Dit is redelik om tot die slotsom
te kom dat hy die raad wat hy aan ander gegee het, self toegepas het.
—Rom. 2:21.

11. Hoe kan ons ons ‘voortdurend toets’ om seker te maak dat ons
in die weg van die waarheid wandel?
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Woord op so ’n persoonlike manier toepas, sal dit

ons help om “wakker en nugter van verstand [te]

bly”.—1 Tess. 5:6-8.

“NUTTIG . . . OM DINGE REG TE STEL”
12 Die Griekse uitdrukking wat met “om dinge

reg te stel” weergegee word, beteken “om tot die

regte toestand te herstel”. Soms moet ons dinge

met ander regstel omdat hulle ons of ons optre-

de verkeerd verstaan het. Byvoorbeeld, die Jood-

se godsdiensleiers het gekla dat Jesus vriendelik was

teenoor “belastinggaarders en sondaars”. Jesus het

geantwoord: “Di
´
e wat gesond is, het nie ’n genees-

heer nodig nie, maar di
´
e wat siek is, het wel. Gaan

dan en leer wat dit beteken: ‘Ek wil barmhartigheid

h
ˆ
e en nie offerandes nie’ ” (Matt. 9:11-13). Hy het

God se woorde geduldig en liefdevol aan almal ver-

duidelik. Nederiges het Jehovah dus leer ken as “ ’n

12, 13. (a) Wat moet ons doel wees wanneer ons ‘dinge wil reg-
stel’, en hoe kan ons Jesus se voorbeeld in hierdie verband volg?
(b) Watter soort spraak is onaanvaarbaar wanneer ons ‘dinge reg-
stel’ met ander?
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barmhartige en genadige God, wat nie gou toornig

word nie en oorvloedig is in liefderyke goedhartig-

heid en waarheid” (Eks. 34:6). Omdat God se Seun

’n poging aangewend het “om dinge reg te stel”, het

baie geloof in die goeie nuus gestel.

13 Jesus se voorbeeld leer ons hoe ons ander

moet help. Iemand wat ontsteld is, sal dalk kortaf

s
ˆ
e: ‘Ek gaan nou iets met jou regstel.’ Maar so ’n

benadering is nie wat met die woorde in 2 Timoteus

3:16 bedoel word nie. “Die hele Skrif” gee ons nie

toestemming om iemand oor die kole te haal nie.

Soos “swaardsteke”, veroorsaak skerp kritiek dik-

wels baie pyn en bring dit selde enige voordele mee.

—Spr. 12:18.

14 Hoe kan ons dinge dan op geduldige en lief-

devolle wyse ‘regstel’? Gestel ’n egpaar vra ’n Chris-

ten- ouer man om hulle te help omdat hulle dikwels

stry. Wat sal die ouer man moontlik doen? Sonder

14-16. (a) Hoe kan ouer manne ‘dinge regstel’ op ’n manier wat
ander help om hulle probleme op te los? (b) Waarom is dit so be-
langrik “om dinge reg te stel” op ’n skriftuurlike manier wanneer
dit kom by die grootmaak van kinders?
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om kant te kies, kan hy met die egpaar oor Bybel-

beginsels redeneer. Hy kan dalk die beginsels ge-

bruik wat in hoofstuk 3 in die boek Die geheim van
gesinsgeluk gevind word. Gedurende die bespre-

king kan die man en vrou onderskei watter raad elk-

een in voller mate moet toepas. Later sal die ouer

man die egpaar vra hoe hulle vaar en verdere hulp

aanbied, indien nodig.

15 Hoe kan ouers ‘dinge regstel’ op ’n manier wat

hulle kinders geestelik opbou? Stel jou voor dat jy

jou tienerdogter wil help om ’n vriendskap te ver-

my waaroor jy bedenkinge het. Eerstens moet jy uit-

vind wat die feite is. Dan, as daar rede tot kommer

is, kan jy met haar praat en miskien punte uit Vrae
wat jongmense vra—Antwoorde wat werk, Deel 2

gebruik. In die daaropvolgende dae kan jy meer tyd

met haar deurbring. Jy kan ook op haar gemoed-

stemming let wanneer sy in die veldbediening uit-

gaan of saam met die gesin ontspan. As jy gedul-

dig en liefdevol is, sal jou dogter aanvoel dat jy in
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haar belangstel. Sy sal waarskynlik beweeg word om

jou raad toe te pas en sodoende ’n rampspoedige

wending in haar lewe vermy.

16 Net so kan ons op geduldige en liefdevolle

wyse diegene aanmoedig wat bekommerd is oor

hulle gesondheid, terneergedruk is omdat hulle hul-

le werk verloor het of verward is oor sekere Bybel-

leringe. Jehovah se volk geniet groot voordele om-

dat hulle God se Woord gebruik “om dinge reg te

stel”.

“NUTTIG . . . OM IN REGVERDIGHEID
TE DISSIPLINEER”

17 “Geen dissipline lyk weliswaar op die oomblik

vreugdevol nie, maar bedroewend.” En tog “lewer

dit later vir di
´
e wat daardeur geoefen is vreedsame

vrug op, naamlik regverdigheid” (Heb. 12:11). Die

meeste Christene sal saamstem dat die dissipline

wat hulle van hulle gelowige ouers ontvang het, hul-

le gehelp het. En om dissipline van Jehovah te

17. Waarom moet ons dissipline met dankbaarheid aanvaar?
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aanvaar, wat deur middel van Christen- ouer man-

ne gegee word, hou ons op die weg van die lewe.

—Spr. 4:13.

18 Om dissipline op doeltreffende wyse te gee, is

’n kuns. Jehovah het vir Christene ges
ˆ
e om dit “in

regverdigheid” toe te dien (2 Tim. 3:16). Ons moet

ons dus deur Bybelbeginsels laat rig. ’n Voorbeeld

hiervan word gevind in Spreuke 18:13: “Wanneer

iemand op ’n saak antwoord voordat hy dit hoor, is

dit dwaasheid van sy kant en ’n vernedering.” Wan-

neer ouer manne dus met ’n persoon moet praat

wat van ’n ernstige sonde beskuldig word, moet hul-

le die saak deeglik ondersoek en uitvind presies wat

die feite is (Deut. 13:14). Slegs dan kan hulle “in

regverdigheid” dissiplineer.

19 Wat meer is, God se Woord beveel Christen-

ouer manne om ander “met sagmoedigheid” tereg

18, 19. (a) Waarom is die raad in Spreuke 18:13 so belangrik “om
in regverdigheid te dissiplineer”? (b) Wat is dikwels die gevolg wan-
neer ouer manne oortreders op sagmoedige en liefdevolle wyse han-
teer?
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te wys. (Lees 2 Timoteus 2:24-26.) ’n Persoon het

dalk wel Jehovah se naam oneer aangedoen en on-

skuldige mense leed aangedoen. Maar as ’n ouer

man kwaad word wanneer hy so iemand raad gee,

sal dit die persoon nie help nie. Wanneer ouer man-

ne egter “die goedhartigheid van God” navolg, kan

hulle die persoon wat gesondig het, beweeg om be-

rou te toon.—Rom. 2:4.

20 Ouers moet Bybelbeginsels toepas terwyl hul-

le hulle kinders “in die dissipline en verstandsregu-

lering van Jehovah” opvoed (Ef. 6:4). ’n Vader

moenie sy seun straf op grond van ’n eensydige ver-

slag oor die seun se gedrag nie. En in ’n Christen-

gesin is daar geen plek vir gewelddadige woede nie.

“Jehovah [is] baie teer in geneentheid en barmhar-

tig”, en diegene wat die verantwoordelikheid het

om jonges te dissiplineer, moet probeer om dieself-

de liefdevolle eienskappe aan die dag te l
ˆ
e.—Jak.

5:11.

20. Watter beginsels moet ouers toepas wanneer hulle hulle kinders
dissiplineer?
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JEHOVAH SE KOSBARE GAWE AAN ONS
21 ’n Godvresende man het eenkeer verduidelik

waarom hy Jehovah se wet liefhet. (Lees Psalm 119:
97-104.) Deur dit te bestudeer, het hy wysheid, insig

en begrip verkry. Om by die raad daarin te bly, het hom

gehelp om valse paaie te vermy wat vir ander hartseer

meegebring het. Dit was vir hom aangenaam en be-

vredigend om die Skrif te bestudeer. Hy was vasbeslo-

te om gehoorsaam te wees aan die God wie se instruk-

sies hom so ’n voorsprong in die lewe gegee het.

22 Waardeer jy “die hele Skrif”? Jy kan dit gebruik

om jou geloof op te bou dat God wel sy voorneme sal

vervul. Die ge
¨
ınspireerde raad daarin beskerm jou teen

die dodelike gevolge wat dit inhou om sonde te be-

oefen. En as jy dit op vaardige wyse aan ander verdui-

delik, kan jy hulle help om die weg van die lewe te vind

en daarop te bly. Mag ons ten volle gebruik maak van

“die hele Skrif” terwyl ons ons alwyse en liefdevolle

God, Jehovah, dien.

21, 22. Watter deel van Psalm 119:97-104 beskryf die beste hoe
jy oor Jehovah se Woord voel?


