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 (Lukas 1:1-4; Johannes 1:1-18) 

Want dit is duidelik dat baie moeite probeer het om te stik 

'n verhaal oor aangeleenthede wat is bewys om ons eie 

bevrediging, selfs soos het diegene wat van die begin af was 

eyewitnesses en nederige administrateurs van die woord; Dit lyk reg 

dat ek moet volg sy voorbeeld; akkuraat bestel en skryf vir jou uit 'n 

loftier uitsig, mees edele minnaar van God, wat jy ook kan kom om te sien 

die sekerheid in die dinge wat jy geleer was. 
In die eerste plek was daar die woord, en hierdie woord het te doen met 

God, en die woord was God. Dit was die grondslag vir tekening naby 

aan God. Alles is na vore gebring as gevolg van dit, en uitmekaar 

daaruit nie so veel as een ding ooit gekom het om te slaag. Vir binne dit 
daar 

lewe, en daardie lig was verligting vir almal van die mensdom, en wat 

lig aanhou skyn deur almal van die duisternis, sonder dat 

duisternis ooit wis dit. 
God gestuur uit 'n man wie se naam Johannes was. Hy het gekom om te 
getuig van 

wat lig, dat al kan kom om te glo in dit deur hom. Nie dat hy 

was daardie lig, maar hy het as 'n getuie by daardie lig. Die ware lig 

was hy wat alle mans deur sy illumines kom in die wêreld. 
Hy was in die wêreld, en die wêreld gekom het as gevolg van hom, 
nog die wêreld nooit het herken hom. Hy aangesluit het in een van sy eie, 
maar hulle het geweier om te aanvaar hom. Tot soveel as vertrou in sy goeie 

noem, egter, en het gekom om te aanvaar hom, hy het die kans om te 

raak God se eie kinders; vore gebring deur nóg bloedlyn, 
nóg die wil van die vlees, nóg die geringste poging aan die kant van mans, 
maar 

die Agentskap van God plaas. Die woord sit op vlees en geleef onder ons, 
en ons erken sy preeminence as God se enigste seun, propvol 



geestelike lewe, die verpersoonliking van die waarheid. John het 
Rektorstoekenning testified 

van hom en resoundingly geproklameer, "Dit is dieselfde een wat 

verskyn voor my bring woord wat deur my hy sou aanleiding gegee het tot 
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vernaamheid." En van hierdie man, of eerder hom in die volste sin, 
elkeen van ons ook hierdie geskenk ontvang: ware geestelike ervaring soos 
gekant 

tot blote geestelike Intersessie, want deur Moses kom die Wet, 

terwyl deur Jesus, die Christus, gekom het die gawe van geestelike 

vervulling, saam met die verpersoonliking van die waarheid. Niemand het 
ooit God gesien 

duidelik voor; die eniggebore seun is onthulling hom nou uit die 

hart van die Vader. 
MARIA SE OUERS 

(BMary 1:1-6; PsMt 1,2; PEv 1:1, 2) 

Jerusalem 

{Hier begin die boek van die geboorte van die Geseënde Mary en die 

Kinderjare van ons Verlosser; wat in Hebreeus geskryf is deur die meeste 

Eerwaarde Apostel Matteus.} 

Die Heilige en majestueuse Virgin Mary was gebore in die Stad van Nasaret, 
Neergedaal uit David se koninklike bloedlyn, en haar opdrag ontvang 

in die Here se tempel in Jerusalem. Haar pa se naam was Joachim 

en sy gesin was uit Galilea en die Stad van Nasaret. Haar 

ma se naam was Anna en haar gesin was vanaf Bethlehem. Hulle 

gewoon duidelik en eerlik voor God; piously en blamelessly in die 

sig van mans. 
Volgens die Kronieke van die twaalf stamme van Israel, 
Joachim, 'n ryk man van Juda se lyn, in Jerusalem was op hierdie tydstip. 
Hy shepherded sy eie skape, en lief vir die Here heelhartig en 

met alle integriteit. Sy hele kommer is vir die welsyn van sy 

kuddes; en uit die kos wat hulle geproduseer word, hy wat gevoer word elke 
Godvresende 

persoon, honoring God deur bied 'n tweërlei liefdadigheid aan almal wat 

bedien hom en wie gewerk by onderrig. Hy het al van sy 

offers voor die Here, sê: "Ek bring as 'n offer vir my 

eie sondes sal gewy word aan die Here, wat hy dalk appeased met 

my. Wat is bo en behalwe wat sal wees vir die mense om te gebruik." So sy 

hele inkomste - sy lammers, sy skape, sy wol, en alles anders wat 

hy besit - was drie maniere verdeel: een deel was gewy aan weeskinders, 



weduwees, buitelanders en die behoeftiges; 'n ander na die tempel, sy 
amptenare, 
en diegene wat aanbid God; en die derde deel hy gereserveer vir sy eie 

behoeftes en dié van sy hele familie. Hy beoefen hierdie vlak van 
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vrygewigheid vanaf die ouderdom van vyftien jaar, en al die tyd God 

vererger sy werklik trots en sy rykdom, sodanig dat daar was niemand 
anders 

soos hy in alles van Israel. Toe hy twintig was, hy getroud Anna, die 

dogter van Issachar, wat gedeel 25ste van David. Hulle 

beoefen hierdie ordentlike manier van leef vir ongeveer twintig jaar; word 

deur God goedgekeur en gerespekteer deur mans, nog sy gebaar hom nóg 
seuns 

nóg dogters. 
Die groot dag van die Here was genader, en die mense van 

Israel was hul oblations bring. Nou tydens die festal dae, 
Joachim was sy geskenke voor die Here in die geselskap van byeenkoms 

sommige ander mense wat hul wierook was bied op. En hierdie priester 

naam Reuben roos aan sy voete, loop na Joachim en gesê, "Dit is 

onwettige vir jy staan hier langs hierdie ander en bied jou 

offers voor diegene wat is om afbreuk aan God, sien wat jy 

het fathered geen kinders in Israel." (Maar hulle het plegtig belowe 

dat as God moet seën hulle met 'n kind, sou hulle dit eers 

die diens van die Here; wat was waarom hulle gegaan het om die Here se 
tempel 
tydens elke fees van die jaar.) 

JOACHIM SE SENSUUR 

(BMary 1:7-1:12; PEv 1:3-7) 

Jerusalem; Die heuwel land 

Nou wanneer die toewyding fees was genader tydens die hoë 

priesterdom van Issachar, Joachim en 'n paar ander van sy stam gereis 

na Jerusalem. Wanneer hy sien Joachim en sy maters bring 

hul offers, hy snubbed hom en sy gawes, veeleisend, "Hoekom 

'n kinderlose persoon soos jy wees so vrypostig oor kom en 

staan hier saam met diegene wat nie? God sal nooit aanvaar enige 

offers van jou,"het hy bygevoeg. "Hy het nog nie eers jy waardig geag om te 

het kinders! Onthou dat die skrif lees, ' Accursed is al 

wat versuim om Vader 'n seun in Israel.'" Hy het gesê, verder, "Jy behoort 
eers 

self te bevry van daardie las deur vaderskap van 'n kind, en slegs dan 



moet jy bring jou offers in die teenwoordigheid van die Here." 

Geneem aback deur so 'n skande en openbare sensuur, Joachim hardloop 

weg van die Here se tempel in trane. Hy voel moedeloos en genoemde te 

homself, "Ek sal kontroleer die register om te sien as ek inderdaad die 
enigste een in 
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Israel wat nie enige kinders gebring het nie." Sodat hy die 

argiveer van die twaalf stamme en geleer wat al van die regop in 

Israel het inderdaad kinders opgewek. Dan onthou hy dat selfs as sy 

dae was tekening op 'n einde, God tot 'n patriarg verhoog Abraham geseën 
met 

sy seun Isak. Nou aangesien Joachim was so depressief, hy het nie wil 

gaan terug huis toe en sy vrou en bure wat, na alles, was die gesig 

Daar en almal wat die hoë priester het gepraat, en gevrees het gehoor 

dat hulle dalk publiek verneder hom so goed. Hy het dus nie 

terug huis toe gaan, maar onttrek eerder in die berge van 'n veraf 

land met sy arbeid, sodat sy vrou Anna dalk hoor niks 

oor hom. Daar stel hy sy tent, en na 'n rukkie het hy begin 

vas. "Vir veertig dae en veertig nagte ek sal nie eet of drink 

enigiets,"sê hy vir homself. "My gebed sal my enigste kos word en 

drink totdat die Here my God besoek my." 

ANNA SE LAMENT 

(PEv 2:1; 2:8-3:7; PsMt 2,3) 

Jerusalem 

Sy vrou Anna twee elegies gesing, en gebruik 'n dubbele lament: "Ek sal 

huil vir my Weduweeskap en harde gil vir my barrenness." Vir omdat sy 

niks gehoor het van wat het geword van Joachim, sy gekla tot 

God, en in trane het sy pleit, "o Here, groot en Powerful God van 

Israel, jy het my gegee geen kinders; Hoekom het jy geneem my 

man so goed? Kyk, dit was vyf maande sedert ek het gesien 

hom, en ek het geen idee waar hy kan wees. As ek geweet het dat hy was 

dood, ek kon ten minste begrawe hom." Toe sy die binnehof aangegaan 

van sy huis in die diepte van haar hartseer, val op haar gesig en gebid, 
Giet heen haar versoeke aan die Here. 
En daarna, selfs al is sy voel terneergedruk raak, Anna het opgestaan uit 
haar 

gebede, het haar rou klere, haar hare gewas en sit 

haar bruilofskleed. Op omtrent die negende uur, sy gaan vir 'n wandeling in 

haar tuin en saag 'n laurier boom daar. En onder dit, sit 

sy smeek die Here, "o God van ons vaders, hearken na my gebed 



en seën my selfs as jy geseën die baarmoeder van Sarah en haar geseënd 

met haar seun Isak." 

Dan Anna gekyk in die lug en gesug. En merk 'n nes van 
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sparrows in daardie laurier boom, sy sing die volgende elegy: 

"Swak min my! Wat het my lewe? 

Watter baarmoeder my heen gebring? 

Want ek is gebore net om voor die mense - cursed word 

Selfs die seuns van Israel. 
En ek was censured; hulle bespot my 

En gooi my uit die Here se tempel. 
Swak min my! Met wat ek is te vergelyk word? 

Ek gaan nie vergelyk word met die voëls van die lug, 
Omdat, o my Here, selfs die voëls van die lug produseer vir jou. 

Swak min my! Met wat ek is te vergelyk word? 

Ek gaan nie vergelyk word met die sprakeloos diere, 
Omdat, o my Here, selfs die sprakeloos diere produkte vir jou. 
Swak min my! Met wat ek is te vergelyk word? 

Ek gaan nie in vergelyking met die aarde se wilde diere, 
Omdat, o my Here, 
Selfs die wilde diere van die aarde produseer vir jou. 
Swak min my! Met wat ek is te vergelyk word? 

Ek gaan nie vergelyk word met hierdie waters, 
Omdat, o my Here, selfs hierdie waters produkte vir jou. 
Swak min my! Met wat ek is te vergelyk word? 

Ek gaan nie vergelyk word met hierdie aarde, 
Want selfs hierdie aarde is produktief in sy seisoen 

Of lofsprake jy, o my Here." 

En sy het gepraat sorrowfully sê: "Here God Almagtige, die een 

Wat nageslag gegee het om alle lewende dinge; elke skepsel, word hulle 

mak of wild; serpents, voëls en visse asook, wat hulle dalk 

almal behae in hul jong. Net ek is ontneem van jou ruim 

geskenk. Maar, Liewe God, weet jy dat van my troudag, ek belowe 

in my hart dat as jy ooit jy het vir my 'n seun of 'n dogter, ek sou gee 

hulle terug na jou, om te bedien u in u Heilige tempel." 

'N ENGEL VERSKYN AAN ANNA 

(BMary 3:1-5; PEv 4:1, 2; 2:2-7; PsMt 2,3) 

Jerusalem 

En kyk, selfs as wat sy kon sê al hierdie, een van God se engele 
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skielik aan haar verskyn en gesê: "Anna, Anna, moenie bang wees nie! Doen 

nie dink dat wat jy sien is sommige dwaling, want ek is die engel wat 

het jou beswaar en aangebied liefdadigheids skenkings in die 
teenwoordigheid 

van God. Die Here God het gehoor jou pleidooi en saad vir jou bevestig. 
Jy sal swanger en gee geboorte, en jou kind se naam sal die praat 

van die hele aarde. Alle geslagte sal verwonder jou aan wat jy is om te dra; 

selfs tot aan die einde van die ouderdom." "As my Here is die lewende 
God," Anna 

geantwoord, "as 'n kind aan my gegee is, word dit 'n seun of 'n meisie, ek sal 
gee 

dit aan die Here my God, en dit sal dien hom al die dae van sy lewe." 

Dan die engel sê vir haar, "Ek het is gestuur om jou te laat weet 

Jy is 'n dogter dra. Jy is te noem haar Marie, en sy 

sal word bevoordeel bo alle ander vroue. En Sodra sy gebore is, sy 

sal uitstal kwaliteite soos dié van die Here. Sy sal gebring word 

haar pa se huis totdat die drie jaar van haar speen loop uit, dan 

sy sal gegee word aan die diens van die Here. Sy sal nooit jou voete af 

die tempel gronde totdat sy bereik die ouderdom van diskresie. In kort, in 

daardie plek sy sal dien die Here, vas en bid dag en nag, 
hou weg van elke onrein ding, en nooit lê met 'n man. 
Dit sal sonder weerga - word 'n maagd sal geboorte gee aan 'n seun in 'n 
suiwer en 

volmaakte wyse; sonder slaap met 'n man, 'n jong vrou sal 
die Here, wat sal die wêreld deur sy goddelike redding voortbring 

aard, krag en labors." En nadat hy dit, die engel gepraat het 

verdwene uit haar gesig. Maar omdat sy het dit alles gesien en gehoor 

sulke woorde, sy onttrek na haar slaapkamer in vrees en angs, gooi 

haarself oor haar bed as dooie, en gebly het daar al dag en nag in 

gebed en bewe. 
Wanneer al hierdie plaasgevind het, roep sy haar bediende om haarself 

en sê, "doen jy nie sien hoe my Weduweeskap het deluded my en 

veroorsaak geen einde van verwarring? Selfs so, jy het is bereid om 

kom en besoek my!" Nou die groot dag van die Here was 

nadering, sodat haar bediende Judith Anna, "Hoe lank is jy gevra 

gaan na swelg in jou selfbejammering, omdat die Here se groot dag 

byna by ons en jy word nie in staat om enige mourning dan. 
Kyk, hier is 'n hoof-bedekking. 'N seamstress gegee het dit vir my, maar 

want ek is net 'n dienskneg kan ek dit dra. Hoekom nie neem dit om te 
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jouself eerder, omdat dit so grootliks befits jou koninklik voorkoms! " 

"Gaan weg!" Anna het geantwoord, "Ek sal nie aanvaar hierdie ding van 
jou. Die 

Here het verneder my en wie weet, maar dat sommige evildoer het 

nie dit aan jou gegee is. Jou afsterwe dit aan my dalk net kry my gevang 

UP in jou sonde!" Ietwat sullenly, Judith het geantwoord, "en hoe is ek 

veronderstel om 'n las bring op jou sien dat jy nooit selfs 

Luister na my? Die Here God het jou baarmoeder wat jy dalk nie verseël 

bring enige kinders in Israel. As God homself gesluit het jou 

baarmoeder en geneem jou man weg van jou, wat ek moontlik kon 

doen jy?" En wanneer Anna gehoor wat sy haar stem opgewek en wept 

hardop. 
'N ENGEL VERSKYN AAN JOACHIM 

(BMary 2:1-14; PsMt 3) 

Die bergagtige platteland 

Joachim, intussen, was alleen op die berge voed sy 

werklik trots. Een dag 'n jong seun verskyn aan hom en vra, "waarom nie 
gaan 

terug by die huis na jou vrou?" "Ek het al met haar vir nou, twintig jaar" 

Joachim het verduidelik, "en dit was nie God se wil te gee my enige 

kinders deur haar. Met skaamte en skande het ek is uitgebring weg 

uit die tempel van die Here. Hoekom moet ek terug na haar sien wat ek 

is reeds heeltemal mee gespot en gedrewe uit? So, solank 

God gee my lig in hierdie lewe, ek sal net hier bly met my skape. 

Ek sal met 'n bietjie hulp van my dienaars, die armes, die weeskinders, gee 

en die Godvresende hul gedeeltes. " En nadat hy gepraat het, die 

jong man, 'n engel van die Here, staan daar bathed in 'n skitterwit 

lig! Nou omdat Joachim het deur die besoeking, rattled is die 

engel wat homself aan Joachim getoon het probeer troos hom sê, 
"Nie word geskud deur my manifestasie aan jou, want ek is die engel van 

die Here, deur jou gestuur om hom te laat weet dat hy het 

het jou gebede gehoor en gesien jou bewys. Hy het ook gesien jou 

vernedering en gehoor die onregverdige beskuldigings teen jou met leveled 

betrekking tot jou childlessness. Maar dit is op account of hul eie sins wat 

God gestraf mense, en nie hul fisieke toestand. Wanneer hy 

sluit 'n vrou se baarmoeder, hy het sy wonderbaarlike opening in 
gedagte; sodat 

dat wat dit bring heen kan gesien word as die gawe van God, en nie as 
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die resultaat van blote passie. Was nie Sarah, die ma van jou 



mense, kinderlose tot haar eightieth jaar? En het sy nie bring 

slaag die seën belowe om elke nasie, bring heen Isak by 

so 'n ou ouderdom? 

"En Rachel, wat was so bevoordeel deur God en geliefde van Jakob, 
het vir 'n lang tyd voordat sy ooit 'n kind gebaar, maar tog sy later gegaan 

op Beer Josef, wat nie net beheer Egipte, maar ook baie gespaar 

nasies 'n hongersnood se dood. En selfs al is beide van hul moeders was 

onvrugbaar, wat onder die beoordelaars was sterker as Samson, of holier as 

Samuel? Maar as rede in gebreke sou bly om jou te oortuig van die 
soundness van 

my spraak, wat baie wat onvrugbaar was in hul oudag verwek het 

en gebring heen tot hul verbasing, hierdie einste dag ek het verskyn aan 

jou vrou soos sy sit geween en bid, en haar getroos. Weet, 
dus, dat jou vrou Anna sal voortbring 'n dogter van jou 

baie eie saad, en jy het verlaat haar sonder selfs weet 

Hierdie. Jy is te noem haar Marie, en sy's te wees wat opsy gesit is om die 
Here se 

diens uit die tyd van haar geboorte, selfs as jy belowe het. Sy sal 

word gevul met die Heilige Gees uit haar ma se baarmoeder, en sal bly 

binne die tempel van God, waar die Heilige Gees in haar lewe sal. Sy 

sal nooit eet of drink enige onrein ding, en sal praat net met 

diegene binne-in die Here se tempel, en nooit buite met die res van die 

wêreld, dat sy dalk vermy lasterlik en bose vermoedens. Sy sal, 
Verder, word venerated bo alle ander Heilige vroue, so dat niemand 

sal in staat wees om sê dat enige vrou voor haar ooit was soos haar, nóg 

inderdaad sal niemand in hierdie wêreld langs hiernamaals wat ooit sal 
kom 

wees. En selfs as sy sal gebore word in 'n wonderbaarlike mode, so ook in 

as gevolg van kursus sal sy dra op 'n manier sonder weerga - terwyl nog 'n 
virgin sy 

sal voortbring die mees hoë God, wat alle nasies, as sy redding sal 

naam, Jesus, simboliseer. 
"Kom uit die berge, dus, en keer terug na jou 

vrou, wie sal jy is swanger. God het 'n saad binne opgewek 

haar, en jy sal hom bedank vir dit. Haar kind sal geseën wees, en so 

sal sy. Inderdaad, sy is die ma van ewige seën gemaak word. 
En as 'n teken van wat ek vertel het jy, sodra jy arriveer by die 

Goue hek in Jerusalem, jy sal ontmoet met jou vrou Anna, wat, 
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Hoewel downcast oor jou nie terugkeer gouer, word vreugdevolle by die 



sig van julle." 

Dan Joachim aanbid die engel en sê, "as ek het guns gevind 

in jou oë, dan kom sit in my tent awhile en seën jou dienaar." 

Maar die engel gekorrigeer hom en sê, "'dienaar,' sê nie, maar ' genoot 

dienaar,' vir ons albei dien 'n enkele Meester. Maar my kos kan word 

gesien en my drankie is onsigbaar vir mans. Jy moet dus nie nooi 

my in jou tent. As jy was egter gereed om my iets, bied 

offer dit eerder as 'n burnt offer aan die Here." En neem 'n 

vlekkelose lam Joachim gesê om die engel, "Ek sou nooit geneem het dit 

op myself te bied 'n burnt offer aan die Here het jy nie eers 

beveel my en gee my die priestly gesag om dit te doen." "Ek 

sou nooit gesê het dat jy kon,"die engel het geantwoord,"tensy ek het 

eers bekend staan die wil van die Here." En as Joachim was bied op sy 

offer aan God, die engel opgevaar met die geur van die rook 

regs op in die lug. 
Dan Joachim val op sy gesig en gebid vanaf die sesde uur tot 

skemer. En die jong mans en hired hande wat saam met hom daar, 
onbewus van hoekom hy was lê daar gesig af, veronderstel dat hy het 

geslaag weg. Hulle gou oor aan hom en met groot probleme, hulle 

gelig hom uit die grond. En wanneer Joachim wat verband hou met die 
visie 

van die engel aan hulle, hulle was geteisterde met alarm en verbasing, 
en aangeraai om hom om te doen volgens die engelagtige visie en haas 
terug 

huis aan sy vrou net so gou moontlik. En selfs as Joachim was 

oorweeg of hy behoort om terug te gaan, 'n diep slaap 

oorweldig hom. En kyk, die engel wat homself aan getoon het 

hom voor wanneer hy wakker was verskyn nou aan hom in sy slaap en 

gesê, "God aangestel het my word jou voog engel. Gaan 

dus, en keer terug na Anna in volledige versekering, omdat die 

barmhartig dade wat jy en jou vrou het uitgevoer gewees het 

gepraat in die teenwoordigheid van die hoogste. God gee jy vrugte soos 

nooit gegun om profeet of saint; nóg sal ooit gegee word 

hierna." 

Nou wanneer Joachim geroer uit sy sluimer, hy afgegaan, 
sy arbeid, ontbied en verwante sy droom aan hulle. "Bring vir my 
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tien vlekkelose ooi-lam,"hy opdrag gegee,"dat ek dalk gee hulle 

die Here my God. Bring my ook twaalf ongeskonde kalwers, wat 

sal wees vir die ouderlinge en die priesters, asook 'n honderd jong hegoats, 



wat sal wees vir die hele nasie." Dan hulle aanbid die 

Here. "Sien dit dat jy nooit weer verontagsaam 'n engel se woorde!" hulle 

gewaarsku Joachim. "Laat ons opstaan en aangaan! Ons sal terugkeer op 'n 

rustige tempo, voed ons werklik trots langs die pad." 

'N ENGEL VERSKYN WEER AAN ANNA 

(BMary 3:6-10; PEv 4:3-5:5; PsMt 3) 

Jerusalem 

Nou nadat hulle het gereis vir dertig dae en gevestig naby aan die 

plaas, kyk, twee engele van die Here gekom en aan Anna, verskyn wat 

was staande in die midde van gebed, en (een van hulle) geproklameer te 

haar, "kyk, jou man Joachim kom met sy drywer en sy 

groepies van skape, beeste en bokke. 'N engel, jy sien, kom 

om hom van die Here sê, ' Joachim! Joachim! Die Here self 

het het jou gebed gehoor. Jy moet laat hierdie plek op een slag, vir jou vrou 

Anna is dra jy 'n kind.' Dus, en as bewys van wat ek opstaan 

vertel het, uiteengesit vir Jerusalem, en wanneer jy daardie ingang bereik 

wat, want dit is overlaid met goud, word na verwys as ' die goue 

Hek,' jy met jou man, wie se veiligheid het so sal ontmoet 

betrokke jy, want hy is terug te kom na jou. Wanneer jy sien dat hierdie 

dinge gebeur soos ek dit beskryf het glo dat alles anders ek 

het gepraat na jy sal beslis kom om te slaag. " So met alle spoed, sy 

en haar maidens het uitgegaan om te groet hom. Hulle elke dus oor hul 
plekke soos hulle vertel het, is deur die engele, en hulle elke aangekom by 
die 

gespesifiseerde plek, waar hulle ontmoet op. Anna, byna uitgeput van 

staan en wag by die hek so lank en bid vir hom te wys, 
opgelig word haar oë; en kyk, sy sien Joachim genader die 

afstand met sy groepies! Nou wanneer Anna gesien het Joachim kom, sy 

hardloop na hom, gooi haar arms om sy nek, aangebied om haar dank 

om God en gesê, "nou is ek seker dat die Here God my het beskou 

hoogs; want ek is 'n weduwee, maar nou is ek 'n weduwee nie 
meer; onvrugbaar, maar 

nou ek het verwek 'n kind." Dan hulle, exulting in hul onderskeie 

visioene en ten volle daarvan oortuig dat hulle sou voortbring 'n kind, 
betaal 
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hul skuld van dankbaarheid aan die Here, wat diegene wat oefen honors 

nederigheid. Dan, nadat hulle die Here geprys het, hulle altwee die huis, 
en Joachim het sy eerste dag by die huis rus. 
Die volgende dag hy gegaan het om te bied om sy diere, sê in sy hart, 



"Die frontlet van die priester sal onthul duidelik of die Here is 

gunstige teenoor my." En as Joachim was bied hulle op, hy 

opgevaar het na die Here se altaar, gekyk na die bord op die voorkop van 

die priester, en geen sonde in homself gesien het. "Nou is ek seker," sê 

Joachim, "dat die Here God het my bevoordeel en vergewe my van al my 

sondes." En ten volle vindicated, die Here se tempel en het af te 

sy huis, waar hulle gewoon het in vreugde en volledige versekering dat God 

sou doen wat hy belowe het. En wanneer woord hiervan gekry het 

rond, daar is veel vreugde onder al hulle vriende en bure, 
nademaal die hele nasie van Israel wat aangebied word hulle baie geluk. 
DIE GEBOORTE EN BABA VAN MARY 

BESONDERHEDE OOR JESUS SE GESINSLEWE 

(PEv 5:6-8:1; BMary 3:11-4:11; 

PsMt 4,5,42; Qur 3:35-36) 

Jerusalem 

So Anna verwek en dan verkondig, "Here, asseblief aanvaar 

Wat's in my baarmoeder, want ek is dit consecrating om jou diens, vir jou 

sekerlik weet en hoor alles." En tydens haar negende maand nadat 

kom tot volle termyn, Anna het geboorte gegee. "Wat het ek gedra?" het sy 
gevra 

die vroedvrou. "'N klein dogtertjie," die vroedvrou beantwoord. En Anna 
het gehuil 

uit, "vandag my siel is honderd! Here, ek het gebring heen 'n 

dogter en naam haar 'Maria.' Beskerm haar en al haar kinders 

uit daardie Jovald een, Satan!"en dan sy lê. En wanneer die 

tyd van haar suiwering het geslaag, Anna het begin om die kind te 
raadpleeg. 
En dan, op die agtste dag, hulle haar Maria genoem as die engel het 

opdrag hulle, vir haar naam sal nooit vervaag nie. 
En die meisie het meer robuuste met elke dag wat verby gegroei. Nou 

toe sy ses maande oud was, haar ma haar op die grond sien stel 

as sy kon maar op haar voete staan. En nadat sewe stappe, sy 

teruggekeer na haar ma se skoot. Dan Anna sy opgelig word en exclaimed, 
"As my Here is die lewende God, jy sal nie meer loop op dit 
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grond tot tyd en wyl ek saamstap in die Here se tempel." Sy dan 

omgeskakelde Mary se kwekery in 'n heiligdom en toegelate niks besoedel 

of om te slaag deur besoedelde. Toe Anna gesoek bystand van die 

Joodse Maagde, en hulle het Mary na hulself, wat haar omgee te bedien 

vir haar, en hou haar geamuseerd. 



En op Mary se eerste verjaarsdag, Joachim readied 'n groot banquet en 

uitgenooi al die priesters, onderwysers van die Wet, en die ouderlinge - 
selfs die 

hele nasie van Israel. En hy die meisie aan die priesters, voorgehou wat 

haar en sê, "God van ons vaders, seën hierdie kind en gee haar geseën 

'n roemryke reputasie wat skyn vir ewig regdeur die 

geslagte." En almal wat was geantwoord daar, "Amen! Amen! Amen!" 

Van daar af hulle het haar na die owerpriesters, wat het haar geseën, 
sê, "God van die hoogste hemel, kyk na hierdie klein meisie en genade 

haar met 'n volmaakte en unsurpassable seën." 

Dan haar ma het haar in haar kwekery en haar daar, proewe 

sing hierdie lied tot die Here: 

"Ek sal prys die Here met 'n lied, 
Want hy het gekom en my skoongemaak 

Van die oneer opgehoopte op my deur my vyande. 
En die Here het gegee my deug in sy volle fruitage, 
Sonder weerga - maar tog oral voor hom! 

Wat sal verkondig aan die seuns van Reuben wat Anna verpleging? 

Luister mooi, jy twaalf stamme van Israel, Anna verpleging!" 

Sy geplaas toe Mary slaap op haar bed in haar onlangs enshrined 

kwekery en dan teruggekeer om te dien by die fees. Na die banquet, 
hulle links rejoicing en die God van Israel geprys. 
Die kind het gegroei apace soos die maande verby gegaan, en toe sy twee 

jaar oud, Joachim het gesê: "kom ons neem hom tot die Here se tempel, vir 
ons 

gestel 'n belofte wat ons moet vervul. Andersins die Here dalk 

Ons seën en ons aanbod weier." Maar Anna het gesê: "Ons moet wag 

totdat die drie jaar geslaag het, so die meisie sal nie meer hunker na 

haar pa en ma." "Baie goed," sê Joachim, "Ons kan wag." 

En wanneer die kind het omgedraai drie, die toegelate vir haar speen tyd 

het opraak, sodat Joachim het gesê: "die Joodse Maagde en lig ontbied 'n 

fakkel vir elkeen van hulle, sodat die meisie dalk hart terug nie en 
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gedagte afgelei uit die tempel van die Here." Joachim en sy vrou 

Anna het alle ywer gegee om hierdie reg tot die tyd wat hulle bereik 

die Here se tempel met die offers het hulle gebring na bied God. 
Daar hulle aangegaan die jong Mary die samelewing van Maagde, waar 

die ander Maagde gebly, nag en dag God beide geprys. 
Nou rondom die tempel en voordat sy deure was vyftien stappe te 

klim, wat stem ooreen met die vyftien Psalms van Ascent, en die 



tempel is gebou in die berg op so 'n manier dat die altaar vir 

burnt offers, buite, kon nie behalwe genader word deur 

Hierdie. En die Heilige en maagd Maria se ouers wat haar geplaas op die 
eerste 

stap voor die tempel se deure en, volgens die praktyk, het 

Verander buite hul traveling klere en in bakkies met mooi en 

skoon. Intussen het die Here se Virgin, hoef nie iemand te help of 

lei haar, al die stappe een vir een so vinnig dat sy het opgevaar 

kyk nie eers agter nie, en ook het sy soek haar ouers as ander 

kinders doen tipies. Niemand sou gedink het haar te wees van 'n 

behoorlike ouderdom. 
Die priester dan drukkie en Mary geseën. "Die Here het honderd 

jou naam regdeur die geslagte,"het hy gesê," vir by die sluit van 

hierdie ouderdom die Here sal unveil sy plan te lewer al die stamme van 

Israel deur jou." Dan is die priester haar geplaas op die derde stap van die 

altaar, en die Here vol haar sodanige vreugde wat haar voete begin 

dans, en al die families van Israel bemin haar. Haar ouers, wat 

het elk is loop rond op soek na angstig vir die kind tot 

hulle haar in die tempel gevind, was ewe verstom. Die priesters was 

ook geneem aback. Dit is hoe die Here gekies het om te bring om te slaag 
dit 

wonderlike werk - wys heen die grootheid dat die maagd sou een 

dag kom om te beliggaam deur middel van hierdie verwonder gedoen in 
haar kinderjare. 
Anna, gevul met die Heilige Gees, het dan voor hulle almal gesê: 

"Die All-Powerful Here, die God van gashere, 
Het kom kuier sy mense in heiligheid en welwillendheid en 

Om ooit bewus van sy woord; 

Sny om die grootte van die harte van die heidene 

Wat het stygende is teenaan ons, 
En omskep dit om homself. 
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Hy het sy ore na hearken na ons gebede, unstopped 

En het die ingenome van ons vyande stilgemaak. 
Die onvrugbare een 'n ma geword het 

Bring heen vreugde en viering aan Israel, 
Vir die gawes wat ek aanbied gebring het tot my Here kyk! 

En magteloos was my teëstanders my, stop 

Want jy sien, God het hul harte vir my oopgemaak 

En my ewige blydskap gegee." 



En nadat haar ouers het op hul offers aangebied en voltooi 

hul belofte, selfs as die Wet lei, hulle verlaat die Maagde in die tempel 

behuising met die ander Maagde wat moes daar, gebring word en 

het hulle teruggegaan na hul eie huis, exulting in die Here, verstom dat die 

meisie het terug draai nie. 
(Nou dit was gedurende dieselfde jaar wat Anna was weduwee. Anna 

en Emerina was susters, jy sien, en Emerina was die moeder van 

Elizabeth, wat gebring is heen Johannes die Doper. En omdat Anna, die 

ma van die Geseënde Maria, was so mooi, sy getroud Cleophas deur 

bevel van die Here na Joachim verbygevaar weg. Nou binne 'n jaar 

sy gebaar 'n tweede dogter deur Cleophas, wie sy ook 

die naam 'Maria.' Anna dan het hierdie Maria te Alphaeus na nuwe en 

sy later gebaar hom James, seun van Alphaeus, en ook Philip, sy 

broer. Haar tweede man, Cleophas ook gesterf het voor die kind 

kon gebore word, sodat 'n engel beveel haar om 'n derde man deur 

wie sy gebaar haar derde dogter, Salome, wie sy sou ook verwys 

om as 'Maria.' Anna dan het haar in die huwelik te Zebedee, deur 

wie sy gebaar die seuns van Zebedee, James en Johannes die evangelis.) 

MARY IN DIE TEMPEL 

(Lukas 1:5-7; BMary 5:1, 2; PEv 8:2; 

PsMt 6; Qur 3:37; QBar 2:15-21; LJB pt.1) 

Jerusalem 

{Met die hulp van God en sy Goddelike leiding, ons begin skryf 

oor die lewe van daardie Heilige man, Johannes die Doper, die seun van 
sag. 
Mag hy vryburger namens ons. Amen.} 

In die dae van Herodes, die koning van Judea, was daar hierdie Leviet 
priester 

natuurlik Abijah se wie se naam was sag, van die stam van Juda. 
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Hy was 'n profeet wat ontstaan by daardie tyd uit die kinders van 

Israel. En hy het 'n God-liefdevolle vrou, wie se naam was Elizabeth, en 

sy was van die dogters van die lyn van Aaron, van die stam van Levi. Beide 

was regverdige in God se gesig, en blamelessly iemand hier woon volgens al 

die Here se GEBOOIE en Ordonnansies. En omdat hulle 

beide gekweek ou en Elizabeth was onvrugbaar, hulle gebly sonder 

kinders. 
Maria se Here teensinnig aanvaar haar en haar onder die sorg 

van sag, en almal in Israel haar in die hoogste van verband gehou. 
Teen die tyd dat sy drie was, het sy geloop het so grasieus, het gepraat so 



fittingly, en God geprys so passievol, wat almal was 

beïndruk met haar. So verbaas was hulle, in werklikheid, wat sy was nie 

gedink as 'n kind nie, maar selfs as 'n dertig-jarige volwassene. En soos 

die Here se Virgin verouder, hy geskoei haar in 'n voorbeeldige kind. 

Sy het gegroei meer Heilige elke dag, en die vervulling van die skrif 

in die Psalms wat lees, geskryf "haar ouers gelewer haar oor, maar 

die Here gekoester haar", en sy voortbestaan voortdurend in gebed. So 

werklik mooi en pragtige was haar voorkoms, wat een kon skaars 

kyk haar in die gesig. Sy altyd gehou haarself besig met haar 

woolworking. Soveel so, as 'n saak van die feit, wat uit haar jeug sy 

kon alles doen wat selfs die bejaarde vroue kon nie. En hierdie 

was haar daaglikse skedule: van Dagbreek tot die derde uur, sy sou 

Bid; vanaf die derde uur tot die negende, sou sy weef; en uit 

die negende uur op, sy sou keer terug na haar gebede. Sy sou nie 

Stop totdat 'n engel van die Here sou besoek haar, waarteen wys sy 

sou eet kos reg uit sy hand. Elke dag gepraat het met hulle, 
en elke dag sy ontvang besoekers uit God, wat haar uit gehou 

elke vorm van kwaad en veroorsaak dat sy oorloop met die rykste van 

seëninge. Dit was op hierdie manier dat sy geword het ooit meer perfek in 
die 

werk van God. 
En sy uitgerus nooit 'n bietjie uit prys God, selfs wanneer die ouer 

Maagde sou laat af, sodat wanneer dit kom by exaltations en vigils 

aan God, niemand was gevind om haar oortref, nóg was inderdaad nie meer 

kundige in die wysheid van God se Wet. Niemand was meer Fergus of 

beskeie, niemand kon meer pragtig sing, nóg was meer volledige 
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in deug. Werklik was sy bestendige, unmoving, en konstante; en elke dag 

sy het nader aan volmaaktheid gegroei. Niemand is nog ooit gesien het haar 
kry kwaad, of hoor 

haar wickedly praat. Haar spraak is gekenmerk deur sulke 
welsprekendheid, dat dit 

was baie duidelik dat God in haar tong was. Sy het gebid sonder 

ophou, en ywerig gesoek die Wet, ooit bewus mos met so 

soveel as 'n enkele woord sy moet sondig teen enige van haar metgeselle. 

Sy was betrokke wat deur haar lag, of die klank van haar 

een stem, sy moet veroorsaak oortreding; of dat haar uitgelatenheid 
behoort, 
perchance, verraai enige wangedrag of arrogansie op haar deel aan een van 

haar metgeselle. Sy verheerlik God onophoudelik, en as iemand ooit 



begroet haar, sy sal net reageer, "Gee dank aan God," dat sy 

dalk nooit moet laat, en dit is waar die pasgemaakte onder 

mans sê, "Gee dank aan God," toe groet mekaar 

uit. Sy haarself nourished uitsluitlik op die kos wat die engel 

sou hand-toevoer haar daaglikse, en sou elke morsel versprei wat die 

priesters sou gee haar aan die arm. Die engele van God was gereeld 

gesien praat met haar, en haar sonder vraag sou gehoorsaam. As 
enigiemand 

haar aangeraak wat ooit siek was, hy sou terugkeer huis genees wat baie 

uur. 
"Een dag," Maria wat verband hou met, "terwyl ek woon in God se tempel 
en 

my kos van 'n engel ontvang se hand, iemand wat het die 

verskyning van 'n engel homself aan my geopenbaar nie, maar ek kon nie 

uit sy gesig, en hy het nie 'n koppie of enige brood in sy hand hou 

die engel het daardie kom voor. Dadelik die tempel se sluier was 

geruk in twee en die aarde geskud met geweldige krag, en omdat 

Ek kon nie kyk na hom, ek op die grond neergeval. Maar hy bereik onder 

my en my opgelig word. En ek het gekyk in die hemel en kyk, 'n 

dewy wolk afgekom en deurdrenk my van my kop tot my voete; 

en met sy mantel, hy droog my. En die 'engel' begroet my, sê 

vir my, ' Hallo daar, jou gunsteling een en gekose vaartuig, ewige 

genade aan jou.' Toe hy die regterkant van sy mantel en uit getref 

'n reuse bruibrood gekom, en hy dit op die altaar van die tempel geplaas, 
geëet 

daaruit en sommige vir my gegee het. Weer eens getref hy sy mantel op die 

hand linkerkant, en uit gekom het 'n reuse koppie wat was propvol wyn. 
Hy dit op die tempel se altaar geplaas, het daaruit gedrink en het 'n paar om 
te 
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my. Dan ek gekyk hulle weer en ek sien dat die brood en wyn 

het aan die manier waarop hulle voorheen herstel is. 
En hy sê vir my, ' drie jaar van nou ek sal stuur jy My woord, 
en jy sal my My seun dra. Hy sal alles in almal van hernu 

skepping. My geliefde, gaan in vrede, en My vrede sal met julle wees.' 
En na my vertel al hierdie dinge, hy verdwyn voor my 

oë, en die tempel herstel is soos dit was voor." 

ABIATHAR VRA MARIE 

OM TE WED SY SEUN 

(PsMt 7; PEv 8:3) 



Die tempel, Jerusalem 

Nou wanneer Mary omgedraai twaalf, die priesters almal saam het en gesê 
het: 

"Kyk, Sonja is nou twaalf jaar oud. Wat moet ons doen met haar, 
Ons wil nie graag sien die besoedeling van die Heilige plek van die Here ons 

God." Abiathar die priester aangebied talle geskenke aan die ander hoë 

priesters in ruil vir Maria se hand in die huwelik aan sy seun. Maar Maria 

uiters geweierde, sê: "Dit kan nooit wees dat ek ooit 'n man moet weet 

dat 'n mens moet ooit weet of my." Al die priesters, en haar gesin 

gehou asook, sê vir haar, "God is liefde deur kinders getoon, en is 

aanbid in nageslag, selfs as dit nog ooit onder die kinders van 

Israel." "God is aanbid deur chastity," beantwoord Maria. "Dit 

was eers gedemonstreer deur Abel, voor wie was daar geen 

onder mensdom wat is regverdige. God was tevrede met sy 

offers, maar Abel was mercilessly deur die een wie het nie asseblief 
weggeroof 

Hom. Hy ontvang twee krone as sy beloning; een vir sy aanbod, en 

een vir sy virginity, aangesien sy liggaam unsullied gebly. En sedert 

Elia ook gehou word sy liggaam undefiled die hele tyd wat hy was in die 

vlees, hy was geneem daarin. En nou, omdat ek reeds in God se 

tempel uit die tyd van my jeug, ek gekom het om te leer dat virginity 

kan word mooi na God. So want ek is in staat om aan te bied om God die 
ding 

dat hy liewe beklee is, in my hart van harte ek het vas besluit dat ek 

behoort nooit enige mens weet." 
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MARIA GAAN LEEF AS JOSEF SE WEER 

(HJC 2-4; BMary 6:1) 

Bethlehem 

Daar was nou hierdie bejaarde man met die naam Josef wat was van die 

familie en Stad van koning Dawid, die Judean dorp van Bethlehem. Dit 

man was opgelei in alle kennis en wysheid, en gemaak is, is 'n 

priester in die Here se tempel. Hy was in sy timmerman se handel, 
geskoolde 

en hy het 'n vrou soos ander mans doen - vaderskap vier seuns, wie se name 

was Judas, Justus, James, en Simon; en ook twee dogters, wie se 

name was Assia en se. Mettertyd, die vrou van die regverdiges 

Josef, 'n vrou wat gebuig was op heiligheid in alles wat sy gedoen het, 
aangegee 

weg. Maar daardie venerable man Josef, my pa volgens die 



vlees, en man aan my moeder Maria, gaan sy besigheid en 

beoefen Timmer met sy seuns. 
Nou my geseënd, Heilige en ongeskonde moeder Maria was reeds 

twaalf jaar oud teen die tyd dat die eerbare Josef geword het 'n 

wewenaar. Haar ouers het toegewyde haar na die tempel toe sy was 

drie, jy sien, en vir nege jaar sy geleef het in die tempel van die Here. 

Dan, wanneer die priesters erken dat die saintly en God lief te hê 

Maagd was kom van ouderdom, hulle gepraat dit met mekaar. "Laat ons 

probeer en vind 'n net en pious man,"hulle het ingestem,"na wie ons kan 

toevertrou Maria tot sodanige tyd as wanneer sy moet alle, net in geval wat 

normaalweg gebeur onder vroue moet plaasvind binne haar ruk 

gehuisves in dit, vir ons in gebreke sou bly om hierdie ding te doen, ons kan 
bring God se 

toorn af op onsself." 

So hulle stiptelik woord gestuur, en twaalf bejaarde mans vergader 

uit die lyn van Juda. Hulle het geskryf uit die name van die twaalf 

Israelite stamme, en die lot val op die Bejaarde, vroom en regop 

Josef. Nou toe op die laaste die priesters was opgelos, hulle het gesê om my 

geseënd ma: "gaan met Josef, en bly by hom totdat dit tyd 

vir jou om nuwe." Sodat die regverdige Josef aanvaar my ma en 

geneem het haar weg na sy eie huis. En Maria gevind die mindere James 

ontroosbaar en downcast oor die onlangse verlies van sy moeder, sodat sy 

versorg hom in sy pa se huis; en dit is hoekom Maria gepraat 

van as die ma van Jakobus. Van daardie tyd vorentoe Josef verlaat haar by 
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by die huis en weggegaan na sy timmerman se shop en sy ambag beoefen. 

En na lewende in sy huis vir twee jaar vanaf die tyd wat hy geneem het 

haar in, Mary was veertien jaar oud. 
MARY BESTEL OM TE WED 

(BMary 5:3-17; PEv 8:3-6; PsMt 8) 

Die tempel, Jerusalem 

En dit het gebeur dat teen die tyd dat Mary het bereik die ouderdom van 

veertien, regop elkeen wie het ooit ontmoet haar eerbiedig haar 

lewenstyl en manier van praat, en geen kwaadwillige persoon kon 

beskuldig haar van enige onreg. Dan die Fariseërs bevestig dat 

omdat sy veertien het omgedraai, en omdat dit was so 'n 

stadskern praktyk, geen vrou wat daardie spesifieke ouderdom bereik het 

moet bly binne die tempel van God. So die Hoëpriester dit uitgereik 

besluit: "al veertien jaar-oue Maagde wat fisiese bereik het 



volwassenheid, en wat woon in die tempel se openbare behuising, moet 
terugkeer 

om hul eie huise en poog om alle word in ooreenstemming met die 
gewoonte 

van hul nasie." Maria, die Here se Virgin, was die enigste een te weier, 

al die ander Maagde was gretig om te voldoen, sê dat sy 

kon nie vir die volgende redes: wat sy en haar ouers het 

haar gegee om die Here se diens en wat, verder, sy het belowe 

haar virginity aan die Here, wat is 'n vow dat sy was vasbeslote 

nooit te breek deur die slaap met 'n man. 
Dit sit die hoë priester in 'n moeilike posisie omdat hy besef 

dat hy kon nie annul die vow, verontagsaam die skrif wat lees, 
"verwelkom en betaal," nóg het hy wil stel 'n presedent wat lyk 

vreemd aan die mense. So hy beveel al die prominente mense van 

Jerusalem en sy omliggende gebiede te belê gedurende die 

fees, genader en aan te bied op hul aanbevelings aangaande die 

mees Omsigtige opsie vir so 'n moeilike situasie. En nadat hulle gehad 

versamel saam, hy sê aan hulle, "kyk, Maria het omgedraai veertien 

in die tempel van die Here. Wat moet ons doen om haar uit te hou 

polluting die Here se tempel?" Hulle het almal saamgestem dat dit sou die 
beste wees om te 

Raadpleeg die Here en sy Raad kry. Hulle sê dus vir die 

hoë priester: "jy sit voor by die Here se altaar. Tik in die heiligdom 

Bid met betrekking tot haar situasie en ons sal voldoen aan 
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alles wat die Here moet aan jou openbaar." Dan hulle aangesluit by mekaar 

gebed, en die Hoëpriester het die breastplate van oordeel, ingeskryf 

in die Heilige van holies en haar omstandighede oor gebid. En dan 'n 

engel van die Here aan hom verskyn en gesê: "sag, sag, gaan 

en versamel al die widowers uit die mense." En almal wat 

was daar hoor 'n stem kom uit die ark en die genade setel, 
wat gesê het dat die Maagde behoort te verloof wees om die een wat bepaal 

volgens die profesie uit die boek van Jesaja, vir Jesaja sê: 

"'N personeel sal voort uit die stam van so, 
En 'n blom sal knop uit sy wortel, 
En die gees van die Here sal rus op hom; 

Die Gees wat wysheid en begrip, enkindles 

Die Gees wat lewer krag en opdrag, 
Die Gees wat dra kennis en deug, 
En die Gees wat inspireer 'n ontsag vir die Here sal hom gelas." 



En so het dit gebeur dat hulle het afgekom op die idee van 'n herald te stuur 

om die Israelite stamme uit en bymekaarmaak in die Here se 

tempel op die derde dag. 
JOSEF GEKIES OM TE NEEM MARIA 

(BMary 6:1-7; PEv 8:7-16; PsMt 8) 

Die tempel, Jerusalem 

Dus in ooreenstemming met hierdie profesie, hy beveel elke beskikbaar en 

verkiesbaar man van David se lyn te bring sy eie rod tot die altaar. Die 

man uit wie se personeel 'n blom sou knop, en waarop die Here se 

Gees sou aan die brand gesteek die vorm van 'n duif sou wees die een aan 
wie die 

Virgin moet verloof wees. En die criers het regdeur die 

Judean platteland. En dan die Here se trompet blared en almal 

kom loop op. Onder hulle was Josef, wat geteister eenkant sy 

timmerman se irrasionale en aangesluit in die samekoms. En wanneer hulle 
het al 
vergader in een plek, die hoë priester Abiathar opgestaan en opgevaar het 

om 'n hoër stap, dat al die mense kan hom sien en hoor. En 

wanneer hy gekry het hulle stil af, Abiathar verklaar, "seuns van 

Israel, luister! Maak oop jou ore en hearken na my woorde. Uit die 

tyd dat Salomo gebou hierdie tempel, dit Maagde - gehuisves het die 

dogters van konings en van profete, priesters en hoë priesters – en 
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groot en venerable was hulle. Maar toe die tyd was reg hulle 

volg in die voetspore van hul moeders, en af, getroud was en 

so was geag word mooi na God. Maar Maria het 'n nuwe manier gevind 

van lewe vir haarself; belowend voortgaan in haar vow van virginity aan 
God. 
Vir hierdie rede, ek dink dit is reg om te bepaal in wie se sorg sy 

moet gegee word deur God te vra en ontvang sy reaksie." Hierdie 

woorde is aanvaar deur die sinagoge, sodat die priesters gooi die lot 

die twaalf stamme, en dit val op die stam van Juda. "Môre," die 

priester aangekondig, "Laat almal wat sonder 'n vrou kom saam, personeel 

in hand." So Josef sy roede langs, gebring soos het al die jonger 

mans, elk van wie het sy personeel tot die hoë priester. Maar wanneer 

almal anders hul stokke ingehandig, Josef sy eie rod teruggehou word. 

Nadat hy die staffs geneem het, die hoë priester ingetik het in die tempel 

en gebid. En nadat hy sy gebed klaar gehad het, hy hulle, 
teruggekeer met hulle, en versprei dit onder die mans; maar geen teken 

verskyn op enige van hulle. So wanneer niks wat die hemelse stem 



het gepraat van was om te gebeur, die hoë priester het besluit dat dit sou 

wees beste weereens raadpleeg die Here, wie se antwoord was dat die 

Virgin moet betrek word om die een man in die hele skare wat het 

nie omgedraai in sy personeel. 
Josef oorhandig in sy roede, en wanneer die hoë priester ontvang het 

hulle, hy opgeoffer het om die Here God en 'n antwoord van hom gesoek. 
"Sit hul staffs in God se Heilige van holies," die Here opdrag hom, 
"en laat hulle almal daar. Sê hulle moet môre terug en ontvang 

hul stokke terug. Laat Maria word gelewer in die behoud van die man 

wat toon hierdie advertensie: ' wanneer sy personeel in sy hand, 'n duif 
teruggekeer is 

sal reik uit sy punt, en vlieg weg in die lug.'" 

So vergader hulle al vroeg die volgende oggend. Dan speserye was 

aangebied, en die hoë priester die Heilige van holies aangegaan en 

gebring uit die stokke. Dan hy uitgedeel hulle weer, maar geen duif 

gekom het van enige van hulle. Die hoë priester donned dan die twaalf 
klokkies 

en die priestly mantel, die Heilige van holies, aangegaan verbrand 'n 
aanbod 

en 'n gebed gesê. Dan 'n engel van die Here aan hom verskyn en 

sê: "Hier is die kortste personeel. Jy het nie Tel dit of neem dit 

met die ander mense, al is jy gebring dit met al die res. Nou na 
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jy gedoen het om dit uit en geskied dit aan sy eienaar, die teken dat ek 
gesels 

jy oor verskyn." Josef was dus blootgestel word, omdat die 

personeel behoort aan hom. Hy het geslaag is, om so te praat, wat op 

rekening van sy oudag hy dalk nie kry haar - en nóg het hy wil 

Vra dit terug. En as hy staan daar meekly, die laaste van almal, die hoë 

priester thundered, "Josef! Ons is almal besig om te wag vir jou om te kom 
en kry 

jou personeel." Nou omdat die hoë priester het hom met so genoem 

vehemence, Joseph opgeskuif spiertrekking. So ontvang hy sy personeel na 

almal anders het hulle s'n ontvang. Nou so gou as wat hy bereik het 

sy hand en geneem hou daarvan, van uit die lug gevlieg 'n pragtige 

duif, wat selfs whiter as sneeu, sit op dit. Dan 

die duif gevlieg af van dit en op Josef se kop. Dan, na vlieënde 

rondom die dakke van die tempel vir heel awhile, dit gevlieg weg in 

die hemele. Nou almal gesien het duidelik dat die maagd moes word 

verloof aan hom, sodat hulle die ou man gelukgewens en gesê, "Vader 



Josef, jy is geseën in jou oudag, want God het geag 

Jy moet waardig van Mary." Dan die priesters al berading Josef: 

"Jy moet haar aanvaar, vir God het uit die hele lyn van Juda, 
jy alleen gekies om neem die Here se maagd in jou sorg." Maar Josef 

Beantwoord hulle sheepishly, "Ek is 'n ou man, met seuns van my eie; 

sy is maar 'n klein dogtertjie. Ek het kinders reeds, so hoekom jy gee 

my hierdie jong maiden, wat selfs jonger as my grandsons? Ek 

protesteer omdat jy bang is besig om 'n voorwerp van bespotting in 
Israel." "Josef" 

die hoë priester Abiathar gewaarsku, "Jy behoort te vrees die Here jou 

God en oproep na vore wat hy gedoen het tot Dathan, Abiram en 
Korah; Hoe 

die aarde was uitmekaar geruk en almal van hulle was verswelg. Dit was 

vir hul ongehoorsaamheid (en) minagting vir God se sal wat hulle 

het tot niet gegaan. Kyk uit Josef, en besef dat al hierdie kon kom om te 

slaag in jou huis ook. Dit beslis sal gebeur as jy scorn wat 

God eis." "Waarlik ek nie verag God se Testament," Josef het geantwoord, 
"maar ek sal haar kweek totdat ek weet wat van my seuns dis sy Testament 
te 

gee haar. Laat 'n paar van haar maagd vriende haar vir gegee word 

kameraadskap en troos." "Vyf Maagde sal inderdaad word 

Dit beteken,"die hoë priester Abiathar gereageer het,"maar net tot op die 
dag 

kom vir jou te neem haar vir jouself, want sy kan iemand trou, maar 
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jy." So Josef, bang, groeiende aanvaar Maria in sy las, langs 

met Rebecca, Sephora, Susanna, Abigea, en Zael, die vyf (ander) 

maidens wat moes woon saam met haar in Josef se huis, en aan wie die 

hoë priester sou gee die silk, die blou, die keuse linne, die skarlaken, 

die pers, en die fyn vlas. "Maria," sê Joseph, "Ek het aanvaar 

jy uit die Here se tempel, maar vir nou ek moet laat jy in my huis 

om weg te gaan en doen 'n paar gebou. Ek sal kom weer vir u, en Mei 

die Here kyk oor jou." 

MARY TOL DIE SKARLAKEN EN DIE PERS 

(PEv 9:1-5a; PsMt 8) 

Jerusalem; Bethlehem 

'N Raad van priesters aanmekaar gesit en gesê, "laat ons modeskoene 'n 
sluier vir 

die tempel van die Here." En die Hoëpriester het gesê: "Summon die 

volmaakte Maagde van die lyn van Dawid." En die beamptes het op soek na 



en sewe Maagde gevind. Die hoë priester dan genoem na vore wat 

Maria, was ook van David se lyn, sodat die beamptes gegaan en het haar 
ook. 
Dan het hulle hulle in die Here se tempel en die hoë priester 

gesê, "uitbring baie voor my om te sien wat sal die goue draad, weef die 

wit, die linne, die silk, die blou, die karmosyn en die koninklike pers." 

Die koninklike pers en die karmosyn geval het om Maria se lot, sodat sy 
aanvaar 

hulle en het hulle huis toe. En dan, ten einde te lok Mary, die ander 

Maagde taunted, "omdat jy na ons almal, en jonger as ons almal, 

en ooit so beskeie, jy werklik verdien toegeken word, en aanvaar die 

pers." Toe hulle begin roep haar ' die maagd koningin.' En selfs 

soos hulle was hierdie dinge sê, die engel van die Here verskyn in 

hul Midde en sê, "hierdie woorde sal nie het is gepraat 'n 

blote beledig, maar gebruik as 'n mees profetiese waarheid." Hulle 
natuurlik 

trembled by die gesig van die engel en die woorde wat hy gepraat het; sodat 

hulle het Maria om hulle te vergewe en om te bid namens hulle gevra. Mary 

dan het die skarlaken draad en begin om te draai. Dit merk die tyd 

Wanneer sag geword het nie kan praat nie. 
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DIE FORETELLING VAN JOHANNES SE GEBOORTE 

(Lukas 1:8-25; PEv 9:5b; 

Qur 3:38-41; 19:2-10; 21:89-90; LJB pt.2) 

Jerusalem 

Nou sag was ooit Voorsittende in die tempel van die Here. En dit 

gebeur dat, selfs as hy was besig met uitvoering van sy priestly pligte in die 
gesig 

van God, volgens sy gewoonte (en) die volgorde van sy kursus, en die 

wyse van sy priestly kantoor, was sy baie om in die Here se 

tempel en laat rook opgaan op die tydstip van die verligting daarvan. Nou 
elke 

tyd sag sou kyk op Maria in die tempel, hy gevind dat sy 

al hierdie kos met haar, sodat hy haar gevra het "Mary, waar nie al 

Hierdie voedsel vandaan?" "Al hierdie kos kom van God," het sy 
geantwoord. 
"Hy gee mildelik aan wie hy wil." Na dit, hoor 

Sag geheim ontbied sy Here en gebid, "Here, u 

hearken om my elke gebed. My bene al creak, en my kop het 



jaar oud tot 'n glansende grys, nog nooit het ek gebid vir jou 
tevergeefs. Here, 
laat my verlaat hierdie wêreld sonder 'n erfgenaam, maar gee my regverdige 

kinders. Nou, want my vrou is onvrugbaar, ek is bevrees dat my neefs is in 

lyn vervang my. Selfs so, is jy oor alles wat Oorerf. Gee my 'n 

seun wat bevoordeel is in jou oë - een wat nie net erfgenaam van my, 
maar ook na die huis van Jakob." En selfs as hy staan bid die 

tempel, sy antwoord gekom: 'n engel van die Here skielik verskyn het om te 

hom, staan aan die regterkant van die altaar van die reukwerk. En so gou as 

Sag het hom gesien, hy angstig - het gegroei en hy verstar met vrees, so die 

engel gesê, 
"Sag, het geen vrees nie, maar bly eerder; 

Vir jou nederige gebed is oorvertel, 
En jou vrou Elizabeth sal jy 'n seun, 
En jy noem hom John; 

'N naam wat niemand voor hom genoem het is. 
En God nooi jou uit om te vier in die geboorte van Johannes. 
Jy is vreugdevolle en bly, 
En sy voorkoms sal bring vreugde aan baie. 
Hy word groot in die oë van God, 
Want hy sal sy krag gee om die woord van God. 
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Hy is bestem om oneerbare en deugsame; 

'N profeet en 'n eerlike mens 

Wat sal nooit deel 
Van wyn of sterk drank. 
En hy sal met die Heilige Gees gevul word 

Terwyl hy nog in sy moeder se baarmoeder. 
En hy sal baie harte onder die kinders van Israel, transformeer 

Dat hulle dalk draai weer na die Here hul God. 

En die Here se gesig sal wees teenoor hom 

As hy ondernemings heen in die gees en krag van Elia, 
Dat hy die harte van die vaders teenoor hul seuns, dalk draai 

En die harte van die ongehoorsaam, 
Dat hulle dalk leef volgens die wysheid van die regverdige; 

Om te lei 'n mense tot gereedheid, 
Dat hulle kan voorberei word vir die Here." 

Sag was aback geneem deur wat gesê is, en twyfel 

ingehaal hom, want hy het nog nie fathered enige kinders. Hy het nie 

Onthou die geval van Abraham, wat is belangrikste onder die Patriarchs, 



aan wie het God Isak gegee nadat hy bereik die ouderdom van een 

honderd jaar, nóg het hy bel na vore sy vrou Sarah wat was net so 

dorre as sy eie vrou was. "Here," sag navraag, "Hoe kan ek wees 

seker van dit? Hoe is ek aan Vader 'n seun sien daardie ou ouderdom 
ingesluip het op 

op my en ook my vrou, wat onvrugbaar is?" "Dit is die wil van God" 

die engel het geantwoord, "hy altyd doen wat hy pas sien. Dit is hoe jou 

Here sit dit, ' vir [my] dis niks, [I] jy na vore gebring, en 

Jy was niks voor wat!'" "Wys my Here," sag gesê. 
"Gee my 'n teken!" "Ek is Gabriel," die engel het geantwoord, "wat staan in 
die 

teenwoordigheid van God self. Ek is gestuur om te praat aan jou en om jou 
te gee 

hierdie wonderlike nuus. Nou kyk, want jy het nie die woorde glo 

Ek het gepraat, al is jou liggaam sal andersins ongeskonde, bly jy sal wees 

nie in staat om te praat met enige mens behalwe deur tekens, tot die gang 

van drie dae en nagte, die tyd toegelate vir hierdie dinge om te gebeur. 
Hou jou Here vir ewig in jou gedagtes, prys hom albei skemer en 

Dagbreek." Dan die engel verdwene uit sy gesig. 
Intussen die Cravenweek gespeel het is besig om te wag vir sag, was 

26 

wonder hoekom hy was in die tempel so lank. Wanneer hy uiteindelik 

gekom uit dit, hy kon praat, en hulle kon vertel dat hy moes 

gesien 'n visie terwyl daarin, en hy het voortgegaan om te praat om hulle in 
tekens. 
En wanneer sy tyd van diens geëindig het, het hy teruggekeer na sy huis 
toe. En 

Elizabeth het gekom om te leer van hierdie (van God). "[I] hearkened om 
die 

gebed van sag en het hom John, verwydering van die barrenness van 

sy vrou. Saam hulle vied in goeie werke en 'n beroep op [my] in al 

eerlikheid, vrees en voorlegging." 

ELIZABETH SE AFSONDERING 

(LJB pt.3) 

Judea 

Nou in daardie dae Elizabeth verwek en gebly in afsondering 

tot haar vyfde maand, vir sy gevoel eerder siek in ease, vrees nie om te 
verskyn in 

openbare, sien dat sy verouderde en swanger was, en melk was lek 

van haar borste. Sodat sy aan haarself gehou, gesluit in isolasie in 'n 



kamer van haar huis, soos het sag. Die deurtjie wat staan tussen 

hulle het gebly shut styf, en hulle gesels niemand by daardie tyd. 
DIE ANNUNCIATION 

(Lukas 1:26-38; BMary 7:1-21; PEv 11:1-3; 

HJC 5; SbOr 8:459-471; PsMt 9; 

Qur 3:45-49; 19:16-22a; LJB pt.4) 

Nasaret 

Nou tydens die sesde maand van hul verlowing, wanneer Elizabeth 

was in haar sesde maand van swangerskap, God gestuur Gabriel, die engel 
van 

Sy gees, aan die maagd Maria, wat verloof was aan Josef, van die lyn 

van David, in die Galilean Stad van Nasaret. Dit het plaas wanneer sy 

eerste aangekom in Galilea, ten einde te kondig om haar die bevrugting van 

ons Verlosser, en die manier wat dit sou kom om te slaag. 
Eerste van alles, Gabriel geopenbaar in sy heiligheid en mag. Mary 

neem 'n kruik en gegaan om te trek 'n bietjie water uit, en terwyl sy was by 

goed, hy benader haar. En kyk, daar kom 'n stem: "Hallo 

verhewe een, daar, sou bly! Jy is meer geseënd as alle vroue, vir 

die Here is met jou." En sy kyk links en regs om te sien waar dit 

kon word vandaan kom, want die gesegde ontsteld haar grootliks, en 

sy het gewonder wat so 'n stelling kan beteken. En sy teruggaan na 

27 

in haar huis en sit af die beker. En steeds geskud, sy het die 

pers draad, gaan sit en begin werk met dit. 

Die volgende dag, die Aartsengel aangespreek die jong vrou 'n tweede 

tyd in woorde. Mary was by die fontein vul haar kruik wanneer die 

engel van die Here aan hom verskyn en gesê: "Mary, hoe geseënd is 

jy, vir jou het readied 'n plek in jou baarmoeder vir die Here te leef. 

Net kyk, die Hemelse lig sal kom en woon in jou en deur 

Jy sal die wêreld verlig." 

En op die derde dag, hy benader haar weer in 'n soortgelyke manier, 
binne-in die vorm van 'n unspeakably pragtige jong man, vul in 

die kamer was sy met 'n verblindende lig, selfs as sy werk was 

met haar vingers op die pers. En kyk, die Here se engel staan 

voor haar; en wanneer Mary hom gesien het, sy trembled met skrik, (en) 

gesê, "kan die barmhartig een gesigskerm my van jou." En hy aangespreek 

haar in die meeste genial manier denkbaar, sê, 
"Hallo, Mary, mees aanvaarbare van die Here se Maagde! 

O maagd wat vol prag, die Here is met jou! 

Jy is geseën onder vroue, 



En geseënd is die vrug van jou baarmoeder Jesus ook. 
Geseënd is jy bogenoemde alle vroue! 

Geseënd is jy (wel) buite alle mans wat ooit gebore is! 

Vir God gekies het jy alleen. 
Hy geskape jy ongeskonde 

En verhewe sou jy bo alle ander vroue." 

En toe Maria hoor hierdie woorde, sy het begin skud met vrees. 
Die Here se engel dan verklaar, "Mary, moenie bang wees nie, want jy het 

ontvang God se guns. Ek is jou Here se boodskapper, hier te bring jy 'n 

Heilige seun. Kyk, jy is swanger in jou baarmoeder, en bring 'n 

koning wat vul nie net die hele aarde, maar die hemel asook; en 

wie se reël strek van generasie tot generasie. Mary, wys jou 

gehoorsaamheid aan die Here deur bowing en afgode met die 

worshippers. God nooi jou uit om te bly in 'n Word van hom. Sy 

naam is Jesus, die Christus, die seun van Maria. Hy sal sy grootheid wys 

in hierdie wêreld en die een wat gaan kom, en God sal grootliks vereer 

hom. Hy sal preek aan alle mans van die wieg af tot sy finale dag, leef 
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virtuously al die tyd." 

Maar aan die maagd, sodanige Hemelse lig was niks nuut; vir sy, 
word geen vreemdeling vir die gesigte van hemelse engele, nie bekommerd 
was deur 

die gesig van die boodskapper, nóg was sy awed deur die briljantheid van 
die 

lig, maar die engel se woorde het probleme haar grootliks. "Wat kon sulke 

'n fantastiese groet moontlik beteken?"het sy gewonder. "Wat kan dit 

foreshadow, of wat dalk kom dit? " En deur goddelike 

inspirasie die engel gereageer om haar gedagtes, deur te sê: "Mary, doen nie 

bekommerd wees en dink dat deur my groet ek beteken iets wat 

teenstrydig is met jou chastity - want dit is as gevolg van jou reinheid wat 
die 

Here het jy bevoordeel. 
Kyk, terwyl die behoud van jou virginity, 
En uitmekaar uit enige soort sonde, 
Jy is swanger in jou baarmoeder, 
En deur sy woord bring 'n seun, 
Wie jy is om te roep Jesus. 
Hy word groot, want hy sal regeer van see tot see, 
En van die koppe van die riviere tot in die uithoeke van die aarde. 
En hy sal genoem word die seun van die mees hoë God; 



Vir die een gebore in 'n geringes staat op die aarde 

In werklikheid reëls van die een wat is verhewe sou in die hemel. 

Die Here sal hom die troon van sy forefather David, gee 

En hy sal regeer oor die huis van Jacob vir eindelose eeue, 
En dat daar sal geen einde aan sy Koninkryk wees. 
Hy is koning van die Konings, en Here van die Here, 
Infinite en ewige is sy hemelse heerskappy." 

"Here," sê Mary, "vertel my hoe hierdie dinge kan wees? Hoe is dit 

moontlik vir my om te onthou 'n kind sonder 'n man se saad, sien daardie 
in lyn 

met my vow ek nooit geslaap het met, (of) aangeraak enige mens, nóg ooit 

Ek is unchaste?" (Die Maagde het nie antwoord op die woorde van die 

engel asof sy disbelieved hulle, maar bloot om uit te vind hoe hierdie 

dinge sou kom.) Om dit die engel gereageer het, "Mary, doen nie 

dink dat jy sal swanger deur slaap met 'n man soos ander nie, maar as 

'n maagd, jy sal swanger, as 'n maagd jy sal voortbring, en 'n 

maagd sal gee jy suig." En toe sy hoor dat sy gedink het dit 
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oor en gevra, "dan sal ek swanger deur die Here, die lewende God, en 

gee geboorte selfs as ander vroue doen?" "Glad nie, Maria," het die engel 
gesê 

van die Here, "vir die Heilige Gees sal trek naby aan jou, en die Here se 

krag, vry van die geringste bederf van lustful passies, sal oorskadu 

jy, sodat dit wat jy onthou sal word heeltemal Heilige, want dit sal wees 

verwek sonder sonde, en die 'seun van God' op sy geboorte word genoem. 
En jy noem hom Jesus want hy sal red sy mense uit hul 

sondes. Dit is die manier dat jou Here sit dit, ' dit is eenvoudig genoeg vir 

[My]. Hy sal 'n teken om alle mensdom, en 'n seën wat kom word 

reguit van [my]. [My] besluit sal sekerlik kom om te slaag.' Dit is hoe 

die wil van God is: wanneer hy ordains enigiets hoegenaamd, hy moet 

sê net 'verskyn' en dit verskyn. Aan hom sal hy die wysheid van onthul 

die geskrifte, die Torah en die evangelie - en hy sal stuur hom te 

preek onder die Israeliete. Hy sal sê: ' Ek is gee jy 'n teken van 

jou Here - ek sal die vorm van 'n voël uit modder, en asem in 

dit. Deur God se krag, dit sal verander in 'n lewende voël. En 

deur die krag van God, ek sal genees die leprous en die blinde en 

verhoog die dooie terug tot lewe. Ek gee jou opdragte oor wat om te eet 

en wat lê in jou huise. As jou geloof is suiwer, sekerlik dit sal 

'n teken wees vir jou. Ek het gekom om te bevestig die Torah wat 

is jy reeds, sowel as om wettige sekere dinge geopenbaar 



Jy het geweier. Dit is die teken dat ek bring aan u reguit uit 

die Here; nou eer God deur my gehoorsaam! God is beide my Meester en 

joune: dus doen alles vir hom vir daardie pad is inderdaad reguit.' 
"Nou kyk, Elizabeth, jou kinswoman het ook 'n seun verwek 

in haar ouderdom; en wat was vermoedelik dorre sy's nou in haar 

sesde maand, geen woord van God sal van sy krag beroof word. Met 

God, jy sien, niks is onmoontlik." Toe Mary, harboring geen twyfel 

in haar hart, uitgestrekte haar hande en haar oë gelig teenoor hemel 

en aan die Aartsengel gesê: "kyk die dienaar van die Here! Mag hierdie 

dinge al vir my wees soos jy gesê het." "Virgin," die Aartsengel geantwoord, 
"aanvaar God in jou ongeskonde hart." En as hy gepraat het, hy 

blaas God se volmaaktheid in haar wat nog ooit 'n maagd was. Sy 

was verwelk met alarm en verbasing omdat sy geluister het. En selfs as 

sy staan en trembled, raced haar verstand en haar hart throbbed op 

30 

rekening van die geheimsinnige woorde wat sy gehoor het. Maar gou sy 

bly, en haar hart ontvang sy genesing uit die selfsame stem. 
Die jong vrou gelag so hard dat haar gesig rooi, omgedraai en haar 

hart gevul met verwondering as sy reeled in vreugde. Moed, dan, gegee 

haar, en 'n woord gevlieg in haar baarmoeder; vinnig om op die vlees, 
kom tot lewe en neem die vorm van 'n kind binne her--(and) selfs so 

het Maria swanger. Die engel dan haar saluted en haar teenwoordigheid 
verlaat. 
"Ek (Jesus) het haar myself, gekies volgens my vader se Testament, en die 

advokaat van die Heilige Gees, en uit haar vlees gevorm was deur 'n middel 

so geheimsinnig dat dit die geskepte rede uittart." 

MARIA ELIZABETH BESOEKE 

(Lukas 1:39-56; PEv 12:1-3; Qur 19:22b; LJB pt.5) 

Jerusalem, die Highlands van Judea 

Sodat Mary klaar op die pers en die skarlaken, en dan sy gegee het 

hulle na die priester, wat geseën haar sê: "die Here God het hom ook 
uitermate verhoog 

jou naam, Mary, en jou lof sal span oor die geslagte van die 

aarde." Toe Mary vinnig opgestaan in vreugde en links in gou na 'n veraf 

plek - die huis van sag en Elizabeth, haar kinswoman, wat 

gewoon in 'n Judean dorpie in die heuwels geleë. Nou Mary was verstom 

daardie Elizabeth kon word verwag dat 'n kind, en so het aangehou sê: in 
haar 

hart: "Hoe groot en wonderlik is u werke, o Almagtige God, vir 

Jy het kinders gegee aan 'n ou vrou wat onvrugbaar was. Ek sal nie 



laat af loop totdat ek het haar besoek en gesien vir myself die 

wonderbaarlik ding wat God het om te slaag in ons dae gebring: 'n maagd 

wie dra 'n kind, en 'n onvrugbare vrou wat suig sal gee." Sy 

klop aan die deur en genoem na haar. En wanneer Elizabeth gehoor 

Maria se huil, die baba ingespring binne haar baarmoeder. Dan Elizabeth, 
gevul 
met die Heilige Gees, het hardop gehuil "geseënd is jy bo alle vroue, 
en mees Heilige is die vrugte van jou baarmoeder." En sy sit haar 

skarlaken en met groot vreugde en blydskap, raced na die deur, dit 
geslinger 

oop, en Sodra sy daar gesien het Maria, sy haar aanbid en 

gevra, "Hoe kan dit wees dat die moeder van my Here my moet besoek? Vir 

kyk, nie vroeër het die klank van jou oproep aangaan my ore, as 

het die kind in my baarmoeder spring vir vreugde en gee jy prys! En 

geseënd inderdaad is sy wat geglo het, vir die dinge gepraat om haar deur 
die 
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Here sal beslis vervul word." En dan 'n vroom en Heilige maagd 

omhels die ware skilpad-duif, en die woord gedoop Johannes terwyl nog 

in sy ma se baarmoeder. Dan David in hul Midde verskyn het en 

verkondig: "genade en waarheid het aan mekaar gekoppel, en deug en 

vrede het getroetel mekaar." Net dan John geroer binne die 

baarmoeder asof strewe kom uit en ontmoet sy Here. En soos hulle verby 
gegaan 

in die huis, Maria (en) Elizabeth (saam) het gesê: 

"My siel werklik magnifies die Here, 
En my gees het delighted in God my Verlosser, 
Want hy het gekyk na die lowliness van sy dienaar: 

Kyk, uit hierdie tyd vorentoe al geslagte sal eer my, 
Omdat hy wat all-powerful het wonderbaarlik dinge met my gebeur; 

En sy naam is 'Heilige.' 
Sy genade is uit geslagte na geslagte 

En is op dié wat hom vrees. 
Met sy arm, het hy sy mag; getoon 

Te versprei diegene wie se harte dink trots op dinge. 
Hy het die liniale uit hul Theft, getrek 

En vervang hulle met die onderdruktes. 
Hy het goeie dinge op die honger, opgehoopte 

Plundered die ryk en banished hulle. 
Hy het verlossing gebring na sy dienaar Israel, 



Dat hy dalk bel na vore sy toegewing, 
Selfs as hy het gesweer by ons voorvaders; 

Teenoor Abraham en sy kinders vir alle ewigheid." 

Maar nadat hulle mekaar begroet het, Maria verloor sig van die 

geheimsinnige dinge wat die Aartsengel Gabriel aan haar geopenbaar 
het. En 

op soek na hemel, sy groaned, "Here, wie is ek dat al die 

mense van die aarde moet venerate my?" Vir drie maande, totdat 

Maria se tyd is naby, sy gebly met Elizabeth en haar baarmoeder 

het gegroei met elke dag wat verby. Mary was sestien jaar oud deur die 

tyd wat al hierdie verstommende dinge het gekom, en sy teruggestuur 

na haar huis toe omdat jy bang is die Israeliete en hid. 
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DIE GEBOORTE EN NOEM VAN JOHN 

(Lukas 1:57-80; Qur 19:11; LJB pt.6) 

Die Highlands van Judea 

Nou Elizabeth gekom tot volle termyn en gebring heen 'n seun, en daar 

was groot vreugde en blydskap in haar huis. Haar gesin en haar 

bure, hoor hoe die Here haar deernis, bly getoon het 

saam met haar. So op die agste dag hulle gekom het om te besny moet hom, 
voornemens om hom na sy pa sag se naam. "Nie so," sy 

ma het daarop aangedring, "sy naam is veronderstel om te wees 
Johannes." "Daar is niemand 

in jou gesin met hierdie naam,"hulle bestaansjaar. Elizabeth dus 

vir hulle gesê: "Vra sy pa wat sy naam moet wees." Nou wanneer 

Sag het gekom uit die tempel, hulle gestured na hom, "sê vir ons wat 

jy sou ons noem hom nie het nie?" En hy motioned vir 'n tablet skryf op 

geskryf, "sy naam is John", en nie een van hulle kon glo 

Hierdie woorde. Skielik, hy kon nie open sy mond en sy tong 

was vry om te praat. Sag dus die Here geprys, (en) versoek 

hulle almal verheerlik hom soggens en saans. Almal bang, het gegroei 

en nuus van hierdie dinge versprei regdeur die heuwels van Judea. Nou 

want die hand van die Here was op hom, almal wat dit gehoor het 

Hierdie dinge na hart, en hulle het gevra, "wat is hierdie kind bestem is om 
te 

raak?" En gevul met die Heilige Gees, sy vader sag, 
gedagtig aan die geskenk wat hy het van God ontvang, geprofeteer rakende 

sy seun Johannes die Doper: 

"Prys die Here, die God van Israel, 
Want hy het gekom en sy mense bevry 



En opgelig word 'n horing van heil 
Vir diegene van ons van die huis van sy dienaar Dawid, 
Selfs as hy het voorspel het in antieke tye 

Deur die mond van sy heilige profete, 
Verlossing uit ons vyande, 
En uit die greep van dié wat ons haat. 
Om te wys toegewing aan ons voorgangers, 
En oproep na vore die heiligheid van die belofte; 

Die plegtige belofte wat hy gemaak het aan ons Vader Abraham, 
Te verleen dat ons gered word 
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Uit die greep van ons vyande 

En om hom te dien sonder vrees, 
In suiwerheid en deug in sy gesig elke dag van ons lewens. 
Ja, kind, en jy sal bekend staan as die profeet van die Allerhoogste 

Aangesien jy sal gaan voor hom duidelik sy manier; 

Gee kennis vir die verlossing van sy mense 

In sy algehele grasie van hulle sondes, 
Vir tender is die genade van ons God, 
Wat is die rede waarom hy sal kyk op ons van bo 

Soos die Dagbreek breek heen, 
(En selfs nou daardie dag is voor die deur.) 

Om te skyn op diegene wat woon in duisternis; 

Onder die skaduwee van die dood; 

Om te lei ons stappe op die pad na vrede." 

Teen daardie tyd was John woon in voorspoed, en vir twee jaar hy nursed 

op die bors van sy ma. Die vreugde van God is op sy gesig, en hy 

grootgeword het sterker in die gees. 
JOSEF ONTDEK DAT MARIA SWANGER IS 

(BMary 6:6, 7/8:1-11; PEv 13:1-14:2; 

Matt 1:19-24; PsMt 10,11; HJC 5; AsIs 11:4) 

Capernaum; Bethlehem; Nasaret 

Selfs as dit al aan die gang was, Josef, want hy was 'n 

timmerman, was aktiewe by die werk op 'n huis-bouprojek naby die 

seaside distrik in Capernaum, waar hy vir nege maande gebly. 
Nou na die nege maande het verbygegaan, soos die gebruiklike verlowing 

seremonies was tot 'n hegte, teken drie maande na Maria se 

bevrugting, daardie venerable man Josef verlaat die perseel en 

teruggekeer na sy tuisdorp van Bethlehem na sy huis in orde kry en 

voorsien die bepalings vir die troue nodig. Maar Maria, die 



Here se Virgin het teruggekeer na haar ouers se huis in Galilea, saam met 

die sewe ander Maagde wat was van dieselfde ouderdom en tydperk van 

speen, en wat het is aangestel deur die priester om te sorg vir haar. 
En Josef Judea verlaat en gereis na Galilea, Beplanning besoek die 

Virgin daar, dit was deur dan byna drie maande van hul tyd van 

verlowing. 
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Kyk, deur die tyd Josef sy huis aangegaan, Mary was in haar 

sesde maand van swangerskap. Nou sy was sy verloof, so dit gou 

duidelik geword het vir hom wat sy verwag het, want sy kon nie weggesteek 

uit hom - immers hy het gratis toegang tot haar en praat het 

familiarly met haar, so hy natuurlik gekom het om te weet. 
Toe hy besef dat my maagd moeder swanger was, was hy 

stomgeslaan en so heeltemal geneem met ontsteltenis, dat hy begin skud. 

Hy homself op die gesig, laat val op die grond op die agtergrond 

sackcloth en huil, "met watter skyn is ek na die Here in die gesig staar my 

God? Watter Intersessie is ek kan aanbied namens hierdie jong 

vrou? Sy was 'n maagd toe ek haar uit die Here se tempel, aanvaar 

maar ek het haar nie beskerm nie. Wat het my verraai? Wat uitgevoer het 

uit sulke boosheid; skend hierdie Maagde in my eie huis? 

Kan dit wees dat my lewe soos Adam se geword het? Adam was deur 

homself in sy tyd van gebed, wanneer die slang op ingesluip en Eva gevind 

alleen en beguiled haar; en 'n soortgelyke lot het my befallen. My heer 

my God, neem my gees, want ek sou eerder sterf as live!" En die 

Maagde wat was met Maria vra hom, "wat jy sê, 
Meester Josef? Ons is heeltemal daarvan oortuig dat geen mens sy hand 
gelê het 

op haar. Ons weet vir seker dat sy nie haar onskuld het sullied en 

dat sy het, Trouens, haar virginity, bewaar vir God self het 

beskerm haar. Ons het ons oë gehou op haar; en sy aanhou ooit 

met ons in ons gebede. Elke dag 'n engel van die Here praat met 

haar; en elke dag sy gevoed word deur 'n engel se hand. Hoe enige bose kon 

haar aangaan, of hoe kon daar wees enige sonde binne haar ons doen nie 

weet, maar as jy wil hê ons moet vertel wat ons dink dit is, dit is wat 

niks minder as God se engel het geïmpregneerd haar." "Jy probeer 

om my te vertel dat 'n engel van God het gekry haar swanger?" Josef 

geantwoord. "Hoekom is jy probeer my bedrieg? Waarlik, dit is meer 
waarskynlik 

daardie iemand vermom as 'n engel van God het haar nie mislei nie." En 

hy huil hy hierdie dinge gepraat en gevra, "hoe ek gaan 



kyk wanneer ek aangaan, die Here se tempel? Hoe is ek om weg te steek my 

omstandighede van die priesters van God? Wat is ek nou veronderstel om 
te doen?" 

En nadat hy dit gepraat het, dit het plaasgevind aan hom dat hy moet loop 

weg, en geheim bêre haar so goed. 
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En Josef het opgestaan uit die sackcloth, Mary, ontbied om homself 

en gevra, "Hoekom het jy wie is voor gesorg vir deur God, vergeet jou 

God en hierdie ding gedoen? Hoekom het jy wat hand-gevoed word deur 'n 

engel en verhewe in die Heilige van holies gegaan en liederlike jou baie 

siel?" En deur haar trane, sy huil, "Ek is chaste en het 

nooit geslaap met enige man." "As my Here is die lewende God," Josef 

geantwoord, "Ek weet nie hoekom dit met my gebeur het." En hy kon 

nie eers bring homself om te eet of drink niks daardie dag op account van 

sy hartseer en vrees. 
En Josef het haar daar, onseker oor watter kursus dit sou wees 

beste te neem. Hy het al die meer angstig en verward hoe meer hy 

probeer om uit te vind wat hy behoort te doen met haar, want hy was 'n 
regverdige 

mens en was nie gretig om haar blootstel nie, en ook as 'n pious man was hy 

bereid is om te stigmatize haar met die reputasie van 'n whore. "As ek moet 

bedek op haar sonde,"het hy gesê," Ek sal oortree die Wet van die Here, en 

as ek moet haar blootstel aan die kinders van Israel, ek is bevrees dat ek 
dalk 

oorhandig vir onskuldige bloed aan die sin van dood, want wat is in 

haar inderdaad dalk van die engele." 

Hy bepaal dus ferm te beëindig hul verlowing 

rustig, en na haar geheim skei. En wanneer hy dit, besluit het hy 

begin om te bedink 'n skema te versteek Maria en haar weg: hy beplan 

opstaan in die middel van die nag, laat haar daar en woon in 

afsondering, maar nag val op hom as hy was uit die besonderhede te werk. 

Nou kyk, later wat aand daardie Heilige Prins van engele, die engel 

van die Here se gees, Gabriel, gekom om hierdie aarde met 'n bevel van my 

Vader, en het aan Josef gepraat in sy drome, deur te sê: "Josef, seun van 

Dawid, moenie bang wees nie! Moenie bang wees nie om te neem hierdie 
kind, en ook nie huiwer om te 

neem Maria as jou vrou. Unseemly gedagtes dink oor die 

Maagd, en nie Verbeel jou vir 'n oomblik dat sy skuldig aan 

owerspel/hoerery, want dit is deur middel van die Heilige Gees wat hy 
verwek het, 



en onder alle vroue is die slegs maagd wat ooit sal geboorte gee. En 

sy sal voortbring 'n seun - selfs die baie seun van God - wie is jy om te 

naam 'Jesus' wat beteken 'Die Verlosser,' want hy sal sy volk red 

van hulle sondes." Nou al hierdie dinge saam gekom het om te slaag om te 
vervul 

wat die Here deur die profeet het gepraat: "kyk, die maagd 
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swanger en sal 'n seun, wie hulle sal bel Immanuel; voortbring" 

wat beteken 'God in ons Midde,' wanneer geïnterpreteer. "Hy sal regeer al 
nasies met 'n roede van yster." En na al hierdie vir hom, sê die 

engel oor sy teenwoordigheid. En in die middag, Joseph opgestaan van sy 

sluimer, lof aan die God van Israel gegee het, en bedank hom wat het 

getoon hom sulke genade. 
Hy deel dan sy droom met Maria en die ander Maagde wat 

Daar was. En na ontvangs van versekerings van die engele en van 

Maria, hy bely, "Ek het gesondig in my wantroue van julle." En hy het 

nie skei haar, maar haar gehou in plaas daarvan die engel het opdrag hom; 

en sy het gebly in daar met hom. Selfs so, hy het nie praat hierdie 

dinge aan enigiemand. 
DIE VERHOOR VAN JOSEF EN MARIA 

(PsMt 12; PEv 15:1-16:2 BMary 8:12; AsIs 11:5, 6) 

Jerusalem, die heuwels van die platteland 

'N rugmasserings begin om te kry dat Maria swanger was so Annas, 

die leermeester van die Wet, het na Josef gekom en aangedring, "Hoekom 
het jy 

gesien pas nie om aan te sluit in ons vergadering?" Josef het geantwoord, 
"want my 

reise moeg my en ek het dit maklik op my eerste dag terug." Dan 

Annas gevang gesig van Mary en sien self wat sy was met 

kind. Hy hardloop na die priester en het gesê: "Josef, vir wie het jy 

gedra getuie, het 'n verskriklike ding gedoen!" "Wat's dit?" die hoë priester 

hom gevra. "Hy het deflowered 'n maagd wie hy ontvang vanaf die 

Here se tempel,"Annas het geantwoord,"consummating sy huwelik vir haar 

sonder vertel dit aan die kinders van Israel." "Josef regtig gedoen het 

hierdie ding?"die priester navraag. "Stuur beamptes en jy sal vind dat 

die 'Virgin' is swanger." Sommige offisiere toe gegaan het en dat dit nie 
geverifieer 

was ware, bring Josef en Maria terug met hulle na die hof. Die 

tempel beamptes Josef in beslag geneem en hom voor die hoë priester wat 
gelei 



begin om te beskuldig dat ek hom, (saam met die ander) priesters, sê: "Hoe 

kon jy het is verneuk uit 'n troue soos dit; 'n maagd wie 

God se eie engele gekoester as 'n duif in die tempel, wat nooit gesoek 

die maatskappy van enige mens, en wie se begrip van God se Wet was 

unexcelled? Hoekom het jy hierdie soort van ding gedoen? Het jy nie 

besoedel hierdie maiden, sy 'n maagd vandag sou wees. " Maar Josef het 
gesweer 
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op eed dat hy nooit selfs het aangeraak, sê: "As my Here is die 

Lewende God, ek is nie te blameer vir die staat sy in." "Nie perjure 

jouself,"die priester rejoined. "Eie tot die feite; jy wou nie 

buig jou kop onder die hand van krag, en het consummated 

jou huwelik sonder dit vertel aan die kinders van Israel, en het 

geweier en sodoende 'n seën op jou kinders." Josef het nie praat 'n 

woord, sodat die priester aangedring, "Laai die 'virgin' wat jy geneem het 
vanaf 

die Here se tempel." Soos Josef wept in bitterheid, die priester 

afgekondigde, "Ek sal gee jy albei om te drink van die water van die Here se 

toets, en dit sal getuig aan jou van jou sondes." Hy het dit dan 

oor aan Josef om te drink en hom uit in die heuwels, en hy gestuur 

terug na hulle onveranderd. 
"Net soos God is lewe," die hoë priester Abiathar gesê het aan Josef, "Ek sal 

Daarom gee jy om te drink van die water van die Here se toets, en hy 

sal onmiddellik wys die teken van jou sonde." So Josef was ook bekend as 

voor die altaar en gegee die water van die Here se toets, uit wat 

moet iemand drink en rondloop dit sewe keer, sy sal blootstel 

skuldgevoelens, want as hy 'n falsehood gepraat het, God sal dit wys in sy 
gesig. 
Josef het dit met liefde gedrink en het gegaan rondom die altaar, en nie 'n 
spoor van 

skuldgevoelens verskyn op hom. So die priesters, die beamptes, en die 
mense 

daar ook uitermate verhoog en hom sê "geseënd is jy, vir bose is nie gevind 
in 

jy." 

Dan 'n groot skare van Israeliete versamel rondom, en Maria was 

lei in die Here se tempel. Die priesters, haar bure, en selfs 

haar ouers clamored aan Maria: "Confess aan die priesters dat jy, wat 

was hand gevoer soos 'n duif deur engele in God se tempel, het gepleeg 

sonde." En roep Maria vir hulself, hulle gevra, "watter verskoning kan 



dalk gee jy? Watter teken sal hy gee bo en behalwe die 

swangerskap wat is duidelik geopenbaar in jou eie baarmoeder?" En die 
priester 

aangedring, "Hoekom het jy wat grootgemaak in die Heilige van holies, 
hand-gevoed word deur 'n engel, Lofsange gehoor en gedans en in sy 
teenwoordigheid gedoen 

dit, humbling jou baie siel en die Here jou God vergeet? Sedert 

Josef het met betrekking tot jy skoongemaak is, ons sal net een aanvaar 

antwoord van jou, en dit is dat jy moet vertel ons wie dit was wat 

mislei jy. Vir werklik dit beter sou wees vir jou om te bely as tot 
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het die toorn van God geopenbaar as 'n teken op jou gesig, jou bloot te stel 

voor ons almal." Maar Maria in trane uitgebars en geantwoord, "As my 
Here is 

die lewende God, ek onbesoedelde voor hom en het nooit geslaap met 

enige man." Maar hy het Mary drink so goed, en beroem uit die 

Hills, whereupon sy ook teruggestuur onveranderd. 
Mary staan dan vas, en dan met volle vrymoedigheid verkondig, "as daar 
enige bose 

of defilement in my, of as daar ooit nog in my enige begeertes of 

lasciviousness, mag die Here bloot my voor almal hier, wat 

dalk leer hulle 'n les uit my kas." En sy benader die 

altaar van God in volledige versekering, het die water van toetsing, gedrink 
en 

het gegaan rondom dit sewe keer, en nie 'n spoor van skuldgevoelens is in 
haar gevind. 
Sien dat sy swanger was, maar tog vertoon nog geen teken van 
skuldgevoelens, alle 

van die mense stammered, en Ontnugterde was. Maar, soos algemeen in 

skare, sommige van hulle geword het wanordelike en gekla tot een 

'n ander. Sommige van hulle geseën haar, sê sy was heilig en rein; 

Maar ander mense, gemotiveer deur onsekerheid, ander as haar, sê sy was 
veroordeel 
aansteeklike en besoedel. Toe Mary, sien hoe haar integriteit het nie ontslae 
te raak 

die mense van hul onsekerhede, selfvertroue vir hulle gesê: "As God, 
Adonai 

van die skare, in wie se gesig staan ek lewe, ek het nooit geslaap met 

enige mens, nóg het dit ooit gekruis my gedagte, sien wat uit die tyd van 



my jeug tot op hierdie dag wat ek ooit bewus van hierdie vow gewees 
het. En ek 

dit belowe my offer aan God van vroeg in my kinderjare, gemaak dat ek 

uprightly woon dalk met hom wat het my; leef uitsluitlik in hom met 

Wie ek deel my oortuigings; en bly vlekloos en uitsluitlik 

met hom." 

Dan die priester aangekondig om hulle, "as die Here God het nie 

geopenbaar enige sondes in jou, en dan ook nie sal ek jou oordeel", en hy 
laat 

hulle albei gaan. Dan begin almal soen haar en vra haar om 

vergewe hulle vir hul bose wantroue. Toe Josef en Maria padgegee 

sy huis, met blydskap die God van Israel geprys. Almal, insluitend die 

priesters en die Maagde gelei het haar huis, rejoicing, viering, en luidkeels 

verkondig, "geseënd word die naam van die Here, wat geopenbaar het jou 

heiligheid na Israel." En hierna, Josef getroud die maagd en 

vryskut haar apart woon saam met haar vir twee maande; nooit 

haar genader of lê met haar, maar om haar te hou as 'n perfekte maagd 
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die engel het hom opdrag. 
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BABA 2 

INTODUCTION AAN DIE ARABIESE BABA EVANGELIE; 

JOSEF EN MARIA REIS NA BETLEHEM 

(Lukas 2:1-6; BMary 8:13, 14; PEv 17:1-18:1; 

PsMt 13; ArIn 1:1, 4-6; AsIs 11:7; HJC 7; Qur 19:23-26) 

Nasaret; Jerusalem; Die pad na Betlehem 

{Ons gevind die volgende verslae geskryf in die boek van Josef die 

Hoëpriester, wat sommige sê is Caiaphas:} 

Nou dit het gebeur kort ná die twee maande, in die drie honderd 

en negende jaar van die bewind van Alexander, toe Josef die timmerman 

is lewende Afgesien van sy vrou Maria in haar huis, wat 'n registrasie 

opgelê was volgens die edict van keiser Augustus die koning: wat 

almal in die bewoonde wêreld moet registreer in sy eie dorp. (Dit 

registrasie is die eerste plaasvind gedurende die governorship van 

Quirinius in Sirië.) So almal na inskryf in hul eie huis teruggekeer 

dorpe. Dit was ander benodigdhede, dus, vir Josef om in te teken met Maria 
(in 

Bethlehem), omdat hulle, van die stam van Juda, en die voorraad 

en lineage van David, was albei van daar af. Deur dan was dit 

nege maande van haar tyd van bevrugting, en deur dan genader 



Mary was groot met kind. 
"Ek sal my seuns, tik" (sê Joseph,) ", maar wat ek met dit te doen 

meisie? Hoe ek haar registreer? As my vrou? Ek is te skaam om te 

erken dat! Miskien as my dogter! Kan, vir die kinders van 

Israel is al bewus dat sy nie my dogter. Nee, op dit, die Here se 

Dag, die Here sal doen wat hy pas sien." So die verouderde en regverdige 
Josef 

het opgestaan, 'n paar noodsaaklikhede, vat sy DONKIE, verpak en sit haar 
op 

dit. Josef verlaat dan die Stad van Nasaret, sy seun lei en homself 

rank. Hulle geslaag deur Galilea en Judea, aangegaan 

dan gereis op Jerusalem en Betlehem. 
En soos hulle was die derde mylpaal genader, Joseph omgedraai 

rondom en agtergekom Maria kyk hartseer, so het hy gedink binne homself, 
"Miskien die kind binne haar is wat veroorsaak dat haar angs." Later op, 
Joseph 

draai en het gesien haar lag hardop, sodat hy haar, "Mary, gevra 
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Hoekom doen ek sien lag op jou gesig een minuut en verdriet op dit die 

volgende?" En Maria het geantwoord aan Josef, "Ek kan sien twee volke 
met hierdie 

oë van myne: een van hulle geween in bitterheid en een triumphing in 

anglisismes vreugde." 

Wanneer hulle die halfpad punt langs die pad na Betlehem, bereik 

Maria genoem aan Josef, "Ek sien twee nasies voor my, een geween 

en die ander vreugdebetoon." "Sit stil op jou dier," beantwoord 

Josef, "en praat net wanneer dit nodig is!" 'N aantreklike jong man, 
almal geklee in wit, daar voor hulle verskyn en gevra, "Josef, 
Hoekom het jy sê dat die woorde wat gepraat is deur Mary rakende 

die twee volke was oorbodig? Want sy het die Joodse mense gesien 

GEWEEN want hulle het hul God; verlate en die heiden 

mense rejoicing omdat hulle naby aan die Here, selfs as hy getrek het 

aan ons voorvaders Abraham, Isak en Jakob belowe: vir die tyd 

het nou aangebreek vir 'n seën om uitgebrei word na al die nasies van 

die kinders van Abraham!" 

En nadat hy dit gepraat het, hulle het naby die grot. En die 

engel beveel die DONKIE om op te hou, want dit gebeur op daardie punt 

dat die tyd vir haar om te gee geboorte het aangebreek. Maria dan laat Josef 

weet dat dit haar tyd was, en dat sy nie in staat om dit te laat sou wees 

in Kaapstad. Die engel vertel dan Maria kom uit haar beast. 



"Josef," sê Mary, "neem my af van hierdie DONKIE, vir die kind binne 

Ek sukkel om uit te kom." En Josef het gehelp om haar af van dit. 

En die kloue van kindergeboorte gery het haar aan die basis van 'n palm, 
waar sy 

klaaglied, "O wat ek het net gesterf voor en geslaag in vergetelheid!" 

En van binne 'n stem roep, "word nie hartseer, vir onder by jou 

voete, jou Here het jy met 'n brook voorsien. Nou as jy moet 

Skud die palm 'n bietjie, dit sal vars, ryp dadels in jou skoot val. Eet, 
drink, en bly dus; en as jy moet ontmoet met enigiemand, 
bloot sê: ' Ek het voor'n 'n vinnig na die Here hierdie dag, en sal nie praat 

met enige man.'" 

En (Josef) vra haar, "waar is ek te neem in hierdie verlate 

Plaas dat ek dalk jou skande verberg?" "Aangaan om 'n 

ondergrondse cavern wat nooit die lig van die dag, gesien het"die engel 

geantwoord, "maar wat het vir ewig choked is met duisternis." Josef 
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gevind 'n grot digby, en Maria het gesê: "Laat ons dit aangaan", en hy het 

haar binnekant. Nou soos Mary ingetik het die grot, dit begin skyn as 

helder as die sesde uur van die dag. En die lig, wat kom uit 

God, was sodanige wat so lank soos Maria is daar, word dit nag of dag, 
Daar was nooit enige gebrek daaraan. 
DIE GEBOORTE VAN JESUS 

(Lukas 2:7a; Matt 1:25; PEv 18:1-20:3; PsMt 13; 

SbOr 8:471-476; BMary 8:15; LtIn 73,74 in Arundel Ms 404; 

ArIn 1:2, 3, 7; AsIs 10:7-31, 11:8b-14; 

OSol 19:6-11; IgEph 19) 

In 'n grot tussen Jerusalem 

En Bethlehem; 

Die sewe hemele 

En Josef, verlaat sy seuns om te sorg vir haar, het uitgegaan om te soek vir 
'n 

Joodse vroedvrou in die streek van Bethlehem. Nou kyk, 'n meisie het 

naby met 'n geboorteproses stoel en kom tot stilstand. Beide van hulle was 

verras, en Josef vra haar, "meisie, waar gaan jy met wat 

stoel?" En sy antwoord hom: "My minnares het my gestuur hier omdat 

'n jong man kom loop op en huil uit, ' nou haastig! Kom en 

help in 'n merkwaardige geboorte, want vir die eerste keer ooit 'n maagd sal 

voortbring.' Nou as my minnares het dit gehoor, sy uitgestuur my 

voor haar. Kyk, hier sy kom nou!" En kyk, daar was dit 

vrou van die heuwels kom. Josef gedraai en gesien 



haar nader, sodat hy haar opgeskuif en hulle hulself ingestel 

aan mekaar. "Mister," die vroedvrou gevra Josef, "waar is jy 

op pad?" En hy antwoord haar, "Ek soek na 'n Joodse vroedvrou." 

En die vrou het hom gevra "is jy 'n Israelite?" "Inderdaad is ek" 

Josef het geantwoord. Die vrou dan hom gevra, "wie is hierdie 'maagd' wat 

is gereed om te bring in hierdie cavern?" "Dit is Maria," antwoord Josef, 
"wat was opgevoed in die Here se tempel en verloof aan my is." "Is sy 

dus nie jou vrou?"die vroedvrou het hom gevra. "Wel, sy was 

verloof aan my,"Josef het geantwoord,"maar dit was die Heilige Gees wat 

gebring oor haar bevrugting." "Is wat jy inderdaad sê die waarheid?" 

die vroedvrou het hom gevra. "Kom en sien dit vir jouself!" gereageer 

Josef. En sy gevolg hom aan die mond van die grot, waar hulle 
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kom tot stilstand. "Kom en kyk na Maria," hy haar so gerig 

albei van hulle het binne-in. En selfs as sy moes ongeveer aangaan om die 

diepste kamer, kyk, 'n glimmende wolk geskyn briljant binne 

dit, en die vroedvrou verstar met vrees. 
"Kyk," Josef gehuil hardop aan Maria, "Ek het jy 'n 

vroedvrou, Zachel, wat staan buite by die opening. Nie net 

sy nie waag om te tik, maar inderdaad vind dit onmoontlik om dit te doen." 

Toe Maria hoor dit, sy grinned. "Nie glimlag," Josef 

gekla, "maar word belangrik geag, want sy het kom ondersoek jy en sien 

As jy moet medisyne." Hy vra die vroedvrou te gaan binne-in en het 'n 

kyk, en sy staan voor Mary. 
"Nou as ek aan die gang was," (die vroedvrou later gerapporteer,) "Ek het 
gesien die 

maagd kyk en hemel in die gesig staar. En Hoewel sy was blykbaar 

met haarself praat, ek glo werklik dat hy was om te bid en geprys 

die Allerhoogste God. En toe ek haar, ek het gesê, ' vertel my, my 

dogter, jy voel nie enige pyn? Is daar geen deel van jou liggaam in 

angs?' Nog sy het gebly motionless; soos 'n vaste rots teenoor vaste 

hemel." En vir verskeie ure Maria haarself waargeneem word toegelaat. 
(En toe die Here was ongeveer om gebore te word, Joseph weggegaan om te 
soek 

vroedvroue.) 

En [in sy visie, Jesaja] gehoor die stem van die Allerhoogste, die 

Ewige een, [sy] Here se pa sê aan [sy] Here, die seun, die 

Christus, die een wat Jesus, genoem word "Withdraw van hier en 

slaag deur die hemel. Moet jy aftrek onder die wolke van wat 

wêreld te woon binne daardie sfeer, en met haar verder as ver as die 



engel in Sheol, maar jy sal geensins reis so ver af as 

vernietiging en perdition. En jy is om te neem op die voorkoms van 

dié vyf gesteun, en moet sorg te transformeer jouself 

in die beeld van die engele van die hemel, en dié in Sheol. Nie 'n 

enkele engel van daardie realm sal waarneem dat jy is Here met my oor 

hulle engele van bestuur en dié van die sewe hemele. En hulle 

sal misluk om te begryp dat jy is met my toe met die uitsprake van die 

wolke ek ontbied jy vir Myself - saam met hul engele en sterre- 

totdat My stem ascends die sesde hemel toe, wat jy dalk slaag 

oordeel op en heeltemal vernietig die liniale, engele en 'gode' van 
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daardie realm, en die domein wat hulle beheer. Want hulle het almal 
geweier 

My en sê, 'ons is almal alleen, en daar is niemand hier maar ons.' Na 

dit, jy sal weer op te staan uit die dood, styg uit die 'gode' van die dood 

en jou ware statuur aangaan. En jy dra geen Verbloemde 

in enige van die hemele nie, maar in die volheid van jou prag sal jy styg 

UP en sit om My reg, en die prinse en bevoegdhede sal aanbid jy, as 

sal elke engelagtige wese en owerheid, word hulle in die hemel, op 

aarde, of in die hel. " Hierdie is die instruksies dat ek die groot gehoor en 

Heerlike een gee aan my Here. 
En ek kon sien die Here wyk af van die sewende hemel en 

die sesde aangaan. Die engel wat my vergesel het van wat 

wêreld was met my, en hy het gesê, "Jesaja, kyk en sien, wat jy kan 

verstaan die arbeidsgeskille en afkoms van die Here." Toe ek gekyk het, 
en toe die engele van die sesde hemel hom gesien het, hulle hom ook 
uitermate verhoog en 

venerated hom, want hy het nie verander in die vorm van die 

engele daar. En as hulle hom geprys is, ek sing lof aan hom 

regs saam met hulle. En toe ek sien hom aftrek in die vyfde 

hemel, hy omskep homself om te lyk soos die engele daar; en hulle 

het nie verhef of venerate hom wanneer hulle hom gesien het, vir sy 
voorkoms 

was soos hul eie. Hy dan afgegaan in die vierde hemel en 

verander sy verskyning in wat van die engele wat was daar, en 

wanneer hulle hom gesien het, hulle nóg verhewe sou nóg venerated hom, 
vir sy 

vorm was net soos hulle s'n. Weer, sien ek hom aftrek in die derde 

hemel, dat hy homself in die vorm van die engele daar verander. 
Nou het die gatekeepers van daardie realm op die wagwoord, so hou 



vanaf bekend word, die Here gepraat het dit aan hulle. En toe hulle sien dat 

hom, hulle het nie verhef of venerate hom omdat sy voorkoms was 

soos hul eie. Weer sien ek hom aftrek in die tweede hemel, 
waar die gatekeepers aangedring ook die wagwoord, en die Here 

verskaf dit. Dan sien ek hom verbloem homself om te lyk soos die engele 
van 

die tweede hemel, maar omdat hy lyk soos hulle, hulle het nie verhef! 

hom toe hulle hom sien. En toe ek sien hom aftrek in die eerste 

hemel, hy het gepraat die wagwoord om die gatekeepers daar. Toe hy 

hulle self om te verskyn as die engele na die links van daardie troon, en 

hulle nóg geprys of aanbid hom omdat sy voorkoms was 
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soos hul eie. (Soos vir myself, niemand selfs bevraagteken my op rekening 

van die engel wat my leiding was.) En weereens, hy Neergedaal in 

die lug waar die Prins van hierdie wêreld woon en gesels die wagwoord 

aan diegene wat op die linkerkant, en omdat sy vorm is net soos 

hulle s'n, hulle het nie verhef of venerate hom daar. Heeltemal tot die 
teendeel, 
hulle was as familiebesit contending met mekaar, want daar is 'n bose 

krag en 'n kompetisie oor nietige sake in daardie plek. En ek het gesien 

hom aftrek en verbloem homself om te lyk soos die engele in die lug, 

en hulle het nie verhef hom daar, want hy lyk soos een van hulle. 

Hy het nie die wagwoord vir hulle praat, en ook het hulle selfs bevraagteken 

hom, want hulle was besig pillaging en klop mekaar. 
Nou vir die virginity van Maria, en die manier wat sy gebring het 

heen, en die passie van die Here, hulle was almal weggesteek van die 

Prins van hierdie wêreld. Selfs al is hierdie Geheimenisse skree was 

harde, God hulle teweeg gebring in volledige stilte. So hoe was al hierdie 

gewys na die wêreld? Tot in die hemel 'n ster ver meer helder as 

enige ander blazed heen. Geen woorde kan betuig sy briljantheid; sy 

incomparability links mans uiters verleë. Die son, maan en sterre 

omring dit in harmonie, maar hierdie ster outshone almal. Dan 

uiterste verwardheid ensued; waar kan hierdie sterre, wat was dit 

verskil van sy metgeselle het vandaan? Oral, magic 

verdwyn voor dit - al die uitspel van sorcery was gebreek, en 

bygeloof begin glo verwyder is. Die antieke Koninkryk van die duisternis 
was 

ongeveer moet ontdoen; vir God, deur kom in menslike vorm, was 

ushering in 'n nuwe orde van ewige lewe. Nou wat het is ontwerp deur 

God gebring word om te slaag; en alles van daardie dag heen 



in wanorde op grond van hierdie ontwerp te vernietig dood gegooi was. 
"Net soos ek was loop langs," (Josef onthou,) "Ek het tot stilstand gekom en 

dan opgekyk. Daar sien ek die wolke verbaasde. En staar 

verder boontoe steeds, ek sien voëls motionless teen die unmoving lug. 

Toe ek my rondgekyk en gesien werk hande wat sit op 'n 

tabel. 'N bakkie het voor hulle geplaas is, en hul hande was in dit, 

maar hulle was nie beweeg hulle hulself voed. En diegene in die 

proses van eet is nie meer kou. Diegene wat was die Opheffing van hul 

kos was om niks van dit af, terwyl diegene wie se kos was naby om te 
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hul lippe was nie een van dit in hul monde sit. Almal was 

kyk. En kyk, skape wat langs gedryf was word stil gestaan 

en het nie vorder nie, terwyl die hand van die shepherd wie se Department 
was 

stel om te staak hulle bevrore gebly in sy plek. Toe ek glanced oor te 

sien wat die rivier gelyk. Ek kon sien dat 'n aantal jong bokke, 
Sommige met hul muzzles oor en andere met hulle s'n in die water, maar 

nie een van hulle was om te drink. En net so skielik alles 

teruggekeer na normaal." Deur dan die son aan die gang was. 
"Op daardie oomblik," (die vroedvrou verwant,) "alles kom 'n 

volledige stop. Daar was 'n anglisismes en bang stilte - selfs die winde 

opgehou waai! Die blare het nie rustle op die bome, en ook het die 

waters babbel, vir die riviere al ophou vloei en die oseane opgehou 

hul undulations. Al wat die waters voortbring het steeds gegroei. Daar was 

geen menslike stem word gehoor, en die stilte was voltooi – vir die 

baie paal gestop spin by dat tyd en oomblik byna die grond aan 

'n stilstand. Almal van hulle was geneem met vrees en almal ophou praat. 
Ons was al vooruit die mees hoë God en die einde van die wêreld." 

Wanneer die oomblik was ryp, maar God bewys sy krag sigbare. 

Fixated op hemel, die Virgin gestaan het en so wit soos sneeu, geword vir 

die vervulling van alle goeie dinge is naby. "My siel inderdaad is 

honderd,"die vroedvrou exclaimed,"en hierdie oë van myne gesien het 

groot dinge, vir hierdie einste dag gebring het oor die verlossing van 

Israel!" En onmiddellik die wolk onttrek uit die grot, en was 

vervang deur 'n lig so helder dat ons oë nie die gesig kon verduur. 
Die lig gebring heen selfs soos die dou uit die hemel condenses op 

die aarde. En selfs as dit blazed, sy 'n seun gebaar deur die Maagdelike 
geboorte. En soos 

Hy was wat voortgekom, die glimmende balke versterk tot 'n vlak ver 

helderder as die son, vul die hele grot met hul briljantheid. En 



daarmee kom die mees geurige reuk denkbaar; meer eetplekke as 

enige aromatiese salf. (Nou al onder mensdom dit is 

vermoedelik 'n ongelooflike wonderwerk, vir God die Vader en God die 

Seun, niks glad word beskou as wonderbaarlike.) Die Geseënde aarde 

shuddered soos die kind het na vore gekom; die hemelse troon bars 

lag as skepping gevier in vreugde, (en) 'n skitterende kombinasie helder 
ster 

onder die Magi aanbid was. Die engele encompassed hom by sy 

47 

kom, en die stemme van baie onsigbare wesens aangesluit saam 

'n koor en skree, "Amen!" 

Onmiddellik op sy geboorte, hy staan by sy voete, en afgode 

hom die engele verkondig, "heerlikheid aan God in die hoogtes en vrede te 

mans van welwillendheid op aarde." "Mary gekyk in verbasing met haar 

eie oë het gesien die kleinding en verhewe sou die een aan wie sy kon 

sien sy gedra het. Soos vir die kind, radiated hy 'n helder en mooi 

lig, wat was soos die strale van die son. Hy was inderdaad 'n gesig om te 

kyk, vir sy blote koms gekalmeer en gebring om te rus die hele 

wêreld." Nadat haar verbasing het verwelk, haar baarmoeder geword het 
selfs as 

Dit was vóór bevrugting, en sy gebind hom in Toewikkel 

vadoeke. 
"Ek, was egter verbaas," (die vroedvrou voortgesit,) "en ek staan 

Daar stomgeslaan, starende in uiterste verbasing by die asemrowend 

helder lig het net gebring is heen. Maar in die tyd die lig 

onttrek en het begin om te neem op die vorm van 'n pasgebore kind. Gou sy 

voorkoms verander na dié van 'n gewone baba gebore na die gewone 

mode. En soos hy gekom het met al hierdie sigbare tekens, Jesus gesels 

sy ma uit die wiegie, sê, ' Maria, ek is Jesus, die seun van God 

en dienaar; daardie woord wat jy het, selfs die 

engel Gabriel aan julle aangekondig, en my pa het my hier gestuur 

red die wêreld.' 
"En groei ooit die meer waaghalsig," (die vroedvrou wat verwant,) "Ek 
gebuig 

af te tel hom op en vat hom met my hande. Wat was 

ontstellend vir my was dat in teenstelling met ander babas wat gebore word 
op hierdie 

aarde, hy geweeg byna niks glad! Ek kyk hom noukeurig en 

kon vind geen fout by hom enige plek, maar bevind hom eerder as 

glimmende in liggaam as die dou uit die mees hoë God. En sedert hy 



byna niks glad geweeg, was hy sonder inspanning om te dra. Hy was 

manjifieke om na te kyk, (en) vir 'n geruime tyd hy astounded my deur nie 

huil soos ander babas nie. En as ek hom in my arms gehou en oom beskou 

in sy gesig, laat hy uit die mees vreugdevolle lag - en wanneer hy 
oopgemaak 

sy oë, hulle pierced my deur met net 'n oogopslag. Skielik, 'n 

helder lig beamed voortgekom uit sy oë soos 'n weerlig flits. ' Dit het 

is 'n groot dag vir my,' [I] exclaimed, ' want ek het gesien iets 
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heeltemal nuwe!'" Toe Jesus gegaan het en nursed op die bors van sy 

moeder Maria. 
Nou Josef (gehad) steek dan af om te sien as hy [enige kon vind 

vroedvroue] vir Marie, en nadat hy 'n paar gevind het, hy terug gekom. Hy 

raakgesien 'n bejaarde Joodse vrou kom uit Jerusalem. Deur die tyd 

Josef by die grot aankom met die ou vrou, was dit reeds verby 

sononder. "Soort vrou," sê Joseph, "asseblief hierdie pad kom en tik 

Hierdie grot. Daar sal jy sien 'n jong vrou wat is gereed om te 

geboorte gee." En albei van hulle het binne gegaan, maar kyk, alles wat daar 

shimmered met 'n lig wat was helderder as lamplight en 

Niekerk in 'n deurtrekker - dit is, Trouens, selfs helderder as die son! Teen 
daardie tyd 

die kind was reeds toegevou in Toewikkel klere en verpleging by 

die bors van sy ma, Saint Mary. En die twee van hulle geneem is 

aback deur die skouspel van lig. En wanneer haar man Josef gesien het haar 

daar, sê hy vir haar, "vertel my wat het jou verras?" Onmiddellik, sy 

oë het oopgegaan en hy die nuwe gebore kind kon sien, en hy geprys 

die Here, want die kind het aangekom voorspel het deur die lot. En hulle 

hoor 'n stem verkondig, "Verband hou met hierdie visie niemand!" 

"Ek het jy twee vroedvroue," Josef gesê: Maria, "Zelomi 

en Salome. Hulle staan buite deur die mond van die grot, maar 

die lig is so intens dat hulle nie durf voer." Toe sy al gehoor 

Hierdie, Mary geglimlag. "Ophou glimlag!" sê Josef. "Verstandige word en 
laat 

hulle inspekteer jy. Wat as jy moet moet hul medisyne?" Dan 

Mary het hulle haar toestemming om te tik. En toe Zelomi 

binne-in, sy versoek van Maria, "my toestemming verleen om na jou te 
kyk." En 

nadat Maria ingestem het tot die ondersoek, die vroedvrou exclaimed, 
"Here, o Almagtige Here, Ontferm u oor ons! Nog nooit tevore is dit 

gehoor, nóg ooit selfs gedink dat 'n ma moet wys elke teken van 



virginity na melk het kom in die borste en 'n seun is 

vore gebring! Maar sy het nóg verlies van bloed, gely, nóg die 

geringste pyn in geboorte gee. As 'n maagd sy het verwek, as 'n maagd 

sy het gedra 'n kind, en 'n maagd sy bly." 

"Is jy die ma van hierdie seuntjie?" die bejaarde vrou gevra Saint 

Mary. "Inderdaad is ek," Saint Mary bevestig. "Jy is heeltemal 

in teenstelling met ander vroue,"antwoord die bejaarde dame. "Selfs as daar 
geen 
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kind wat kan vergelyk met my seun,"verduidelik Saint Mary,"nóg 

is daar enige vrou wat kan vergelyk met sy ma." "My tannie" 

die verouderde vrou geantwoord, "Ek het kom hier ontvang 'n ewige 

seën." 

Nou die vroedvrou het gekom uit die grot en Salome begroet haar. 
"Salome! Salome!"die vroedvrou skree,"Ek moet jou vertel van hierdie 
roman 

sig; 'n maagd geboorte gegee, iets wat haar toestand verbied!" 

En toe Salome, die ander vroedvrou, hoor dat sy het gespot, "As my 

Here is die lewende God, ek sal nie glo wat ek gehoor het - wat 'n 

maagd geboorte gegee - tensy ek eers ondersoek haar (en) bewys dit met 

my eie vinger!" 

En Zelomi in ingeskryf en het gesê: "Mary, berei jouself, daar 

is geen klein omstredenheid brou oor jou." En toe Maria hoor 

Hierdie woorde, sy het weer neer en readied self. Dan Salome 

kom en eis terugwerkende "Mary, laat my toe om te inspekteer jy en sien 

of wat Zelomi het my vertel waar is." En Maria het haar 

toestemming om haar te ondersoek. So Salome het binne-in, het haar 
gereed, 
en bewys haar status. En wanneer sy het haar besigtig as sy gehad 

gesê en onttrek haar hand, het dit begin verwelk. En oorkom 

met angs en verskriklike pyn, begin sy het bitterlik geween. "Wat 

ellende vir my sonde en twyfel,"Salome skree," want ek in die versoeking 
het die 

Lewende God. Net kyk, my hand voel of dit aan die brand met vuur en 

val af!" En val op haar knieë, sy wept en gepleit het 

voor die Here, "o God van my vaders, oorweeg my geval; want ek is 'n 

kind van Abraham, Isak en Jakob! Verneder my voor die 

kinders van Israel, maar my na herstel die noodlydende; vir as jy is goed 

bewus, o Here, ek bied my dienste in jou naam, en my betaling 

kom van jou alleen. O Here God, u weet dat ek altyd 



Jy aanbid, en diegene wat woon in wil versorg. Nooit het ek 

geneem is, betaal weduwees en weeskinders, nóg het ek ooit aangeskakel is 
die armes 

weg empty-handed. Nou kyk, ek is gemaak om te ly vir my gebrek aan 

geloof, want ek sit jou virgin die toets vir geen rede gesoek 

hoegenaamd." 

En selfs as Salome was hierdie dade, 'n jong man insink 

geklee in glinsterende klere, 'n engel van die Here, (verskyn en) 
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staan langs haar. "Salome! Salome!"het hy uitgeroep hardop," die Here jou 

God het jou gebed gehoor. Gaan nou, en aanbid die babe. 
Vat hom met jou hand en hy sal jou genees, en vreugde en 

verlossing sal wees, want hy is die Verlosser van die hele wêreld, en van 

almal wat in hom vertrou." "Plaas jou hande op die kind!" ons dame 

Saint Mary bie haar. So sy vinnig benader die infant en eintlik 

hom en sê, "Ek sal werklik aanbid hierdie kind, vir 'n roemryke koning het 

is gebore om Israel!" Dan Salome die soom van sy Toewikkel aangeraak 

klere en dadelik haar hand was nou gesond, en sy was herstel as 

sy het implored. 
En op haar herstel, sy het opgestaan om te verlaat, getuig langs die 

manier, "Van vandag af, ek sal dien hierdie kind en sorg vir hom!" 

En soos sy laat die grot, sy het begin huil en 

die merkwaardige dinge wat sy gesien het - die manier verkondig dat sy 

gely het en die genesing wat sy gekry het - en groot 

getalle was oorgehaal deur haar getuienis. Nou kyk, 'n engel van 

die Here roep haar, "Salome! Salome! Laat niemand hoor van die 

wonder jy het tot hierdie kind betree Jerusalem gesien!" Maar stories 

oor hom wyd dwarsdeur Bethlehem gesirkuleer. Sommige van hulle 

geëis, "die maagd Maria gebring het heen voor selfs twee maande 

van die huwelik." Vele ander aangevoer, "Maria het nie regtig gee geboorte; 

die vroedvrou nooit opgeskuif, en ons hoor geen huil of angs van geboorte." 

Hulle was blind vir hom; almal het geweet van hom, maar hulle het 

weet nie waar hy vandaan kom. 
Josef dan (gegaan en) ingetik het sy naam in die register; vir 

Maria se man was 'n seun van Dawid, uit die stam van Juda. So dit 

gebeur dat my moeder, die maagd Maria, my gebring heen in 

Bethlehem; in 'n grot naby die graf van Rachel, die vrou van Jakob die 

tot 'n patriarg verhoog, en die moeder van Josef en Benjamin. Sy het 'n 

genadige ma, en dit was nie sonder rede dat haar arbeid en haar 

kindergeboorte was vry van angs; want sy het nie soek na 'n vroedvrou 



omdat die pa gebruik haar as 'n geleipyp van lewe self. Sy gedryf deur 

haar intense bepaling, manfully, geboorte gegee en haar geboorte 

gekom presies soos dit voorspel het is het, en is bewerkstellig deur 'n 

uiterste krag. En in haar liefde was nou werklik swyg, in haar voogdyskap 
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welwillendheid, en in haar verklaring was die grootse. 
DIE HERDERS BESOEK 

(Lukas 2:8-20; ArIn 1:2, 3, 19-21; PsMt 13; SbOr 8:477-479) 

Die grot, tussen Jerusalem en Betlehem 

Die pasgebore baba was geopenbaar aan diegene wat gehoorsaam te 

God: bestuurders van beeste, herders van bokke, en herders van die 
skape. Daar 

was herders bly oornag in 'n nabygeleë plaas aanhou kyk 

oor hul werklik trots in die veld. 'N engel van die Here (gekom en) staan 

naby aan hulle, en die heerlikheid van die Here duidelik was in alles 
rondom hulle, en al 

van hulle geneem is met vrees. "Moenie bang wees nie," die engel gerus 

hulle, "kyk, ek is bring jy groot nuus van unbounded vreugde wat 

almal sal kom om te weet: vir hierdie dag, in die Stad van Dawid, 'n 

Verlosser het inderdaad gebore is, die Here gesalf. En dit sal wees 'n 

teken vir jou: jy sal vind 'n baba lê in 'n krip, almal gebind tot in 

swaddling klere." En skielik, 'n groot verskeidenheid van die hemelse 
gasheer 

aan hulle verskyn en aangesluit by die engel wat God sê, geprys het 

"Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir mans wat asseblief 

Hom." Dan is die engele opgestaan uit hul Midde en in die lug, en 

die herders het gesê aan mekaar, "laat ons almal maak ons manier om te 

Bethlehem hierdie oomblik en kyk wat die Here vir ons het geopenbaar. " 

Hulle gou daar en gevind dat Maria met Josef, en die baba lê 

die krip. En nadat die herders het dit gesien, hulle het binne-in, brandende 

'n vuur (en) bekend gemaak die woorde wat was met hulle gepraat oor 

hierdie kind, en ook oor die engele wat hulle gesien het teen middernag, 

geprys en die God van die hemel worshipping en verkondig, "die 

Geseënde Here en Verlosser aan almal, het vir ons gebore is. Deur hom 

sal verlossing herstel word na Israel." 

Alles was heerlik viering. Net dan, die hele skikking van die 

hemelse leër verskyn aan hulle, geprys en worshipping die God van 

Volmaaktheid. En aangesien die herders doen dieselfde deur dan, die 

grot gekom om te lyk soos 'n heerlike tempel, vir die tale van mense en 



engele aangesluit om aanbidding en lof aan God te gee vir die geboorte van 
Christus 

die Here. Wanneer die bejaarde Joodse vrou gesien het al van hierdie 
duidelik 

wonderwerke, sy ook God lof gegee het en gesê, "o God van Israel, ek 
bedank 

jy vir toestaan dat my oë moet sien, die geboorte van die Verlosser van die 
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Wêreld!" 

En al wat gehoor die herders praat hulle verwonder oor die dinge wat hulle 

gesê. Maar Maria verbind hul woorde tot geheue en gewonder 

binne haar hart. En soos die herders was terugkeer, hulle verhewe sou 

God en hom lof gegee het, vir alles wat hulle het gesien en gehoor het 
gekom om te 

slaag soos hulle gesê was. En 'n kragtige ster, groter as enige ander gesien 

sedert die wêreld begin het, beamed oor die grot van skemer tot Dagbreek. 

Die Jerusalem profete, bevestig verder dat hierdie ster was die 

teken van die geboorte van die Christus; die een wat bestem is om te herstel 
van die verbond 

nie net aan Israel, maar ook vir die ander nasies. En Bethlehem was 

geproklameer word die providential geboorteplek van die woord. 
JESUS SE BESNYDENIS 

(PsMt 14,15; ArIn 2:1-4; Lukas 2:7, 21) 

'N stal; Bethlehem; Die grot 

Drie dae na die geboorte van ons Here Jesus Christus, Maria dag 

buite die grot. Nou want daar is geen ruimte vir hulle by die inn, 
sy 'n stabiele aangegaan (en) die kind in 'n krip gelê waar 'n OS 

en 'n DONKIE aanbid hom. Dit is dan wat die woorde van die 

profeet Jesaja, "die OS weet sy eienaar, en die DONKIE sy Meester se 

voeding trog,"het hul vervulling. So sonder ophou het die 

diere, die OS en die DONKIE, aanbid hom wat in hulle Midde was. 
Dan die woorde wat deur die profeet Habakkuk gepraat was, "jy is 

aan die lig gebring tussen die twee wesens,"was vervul. Vir drie dae 

Josef het gebly in die dieselfde plek met Maria, en op die sesde, hulle 

gereis op Bethlehem en die Sabbat daar gehou. 
En wanneer die tyd gekom het vir hom om te besny word, dit wil sê, die 

agtste dag - waarop die Wet bepaal dat 'n kind moet wees 

besny, hulle het dit in die grot. Hulle het hom Jesus, 
wat was wat die engel het geroep hom voor sy bevrugting in die 

baarmoeder. En nadat die kind parhithomus, ondergaan het of 



besnyding, die bejaarde Joodse vrou het die voorhuid en 

naelstring en bewaar hulle in 'n alabaster fles gevul met bejaardes 

spikenard. Haar seun gebeur om te wees 'n apteker, sodat sy gewaarsku 

hom, "wees versigtig om nie te verkoop hierdie alabaster fles van nard-olie, 
selfs as 

iemand moet bied jy drie honderd denarii vir dit." Hierdie dieselfde 
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alabaster fles was later aangeskaf deur Mary die sondaar, wie dit uitgestort 

oor die kop en voete van ons Here Jesus Christus, en nie afgevee dit met 

die hare van haar kop. 
MARIA NEEM JESUS AAN HAAR FAMILIE; 

DIE AANBIEDING 

(Lukas 2:22-39; ArIn 2:4-10; AsIs 11:15, 16b, 17b; 

PsMt 15; Qur 19:27-33, 43:63) 

Jerusalem 

Wanneer Maria se periode van suiwering soos vereis deur die mosaïek Wet 

het geslaag, Josef (en Mary) het hom na Jerusalem om hom teenwoordig 

aan die Here. Maria gekom het met hom na haar familie. "Maria," hulle het 
gesê: 

"Dit is 'n verstommende ding. Suster van Aaron, jou pa was nooit 'n 

whoremonger, nóg ooit jou moeder 'n hoer was. " Sy gestured aan 

hulle en gepunte aan die babe. "Hoe gaan dit met ons te praat met 'n 
kleinding in 

'n wiegie?"hulle bevraagteken haar. Toe Jesus gepraat het reg op en sê, "Ek 

is God se dienaar. Hy het die boek in my hande geplaas georden en 

my prophethood. Ek het gekom om wysheid oor julle, en om 

maak gewone baie van die kwessies wat jy tans verdeel. Sy goedheid 

volg my oral waar ek gaan. Hy het my om te bid voortdurend opdrag gegee 

en om te gee bewys aan die armes my hele lewe lank. Hy het aangemoedig 

Ek eer my ma, en het gedryf bose en foolishness ver van 

my. Ek was op die dag van my geboorte geseën, en geseën sal word op die 

dag van my dood, en Mei vrede rus op my op die dag van my 

opstanding. Eer God deur gehoorsaam my. God is beide my Meester en 

joune, so doen alles vir sy onthalwe, vir hierdie pad is werklik reguit." 

En tien dae later, veertig dae na sy geboorte, hulle aangebied hom 

voor die Here in sy tempel, in ooreenstemming met wat geskryf die 

Wet van die Here, "elke man wat gaan deur die baarmoeder moet word 

gegee aan die Here." Hulle het ook aangebied om 'n opoffering in keeping 
met die 

Wet van die Here: "'n paar tortelduiwe of twee jong duiwe." Nou 



kyk, in die Jerusalem tempel daar was hierdie regverdige en godsdienstige 

man met die naam Simeon wat een honderd en twaalf jaar oud was. Hy 

was die vertroosting van Israel, en die goddelike inspirasie vooruit 

was op hom. En die Heilige Gees geopenbaar om hom die Here se 

reaksie - wat hy nie sou sterwe voordat gesien die Here se 
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Messias, die seun van God, lewe en in die vlees. Simeon aangegaan 

die tempel heeltemal geïnspireer, en die ouers van die baba Jesus 

het hom saam met hulle, sodat hulle kon doen om hom as die Wet 

lei. En op daardie oomblik – wanneer sy ma, Sint Maria 'n maagd, 
cradled hom in haar arms - die bejaarde Simeon overflowed met 

oneindige vreugde, want hy het die seun as 'n heerlike ligstraal. En die 

engele aanbid hom, rondom hom as voogde rondom hul 

koning. En so gou as Simeon het die kind gesien, hy het gehuil hardop, 
"God het 

kom kuier sy mense, en die Here het sy woord te slaag gebring." 

Dan Simeon gou oor na Saint Mary, uitgestrek en sy hande te 

haar en het Jesus in sy arms. Nadat Jesus in sy mantel, 
Simeon getroetel sy voete, aanbid hom en betaal sy opsigte aan God, 

gesegde, 
"Here, laat u dienskneg gaan in vrede, 
In ooreenstemming met u woord; 

Vir hierdie oë van myne gesien het jou Geesdimensie 

Wat jy het readied in die sig van almal: 

Om 'n lig vir die heidene ontbloot 

En die glorification van u volk Israel." 

Sy pa en ma was verstom oor die dinge wat van jou gesê het 

hom. En Simeon het hulle geseën en aan sy moeder Maria, geprofeteer 

"Kyk, hierdie kind is opgestel vir die val en stygende 

Van baie in Israel, 
En as 'n teken wat teen gepraat word. 
En jou siel sal deur die swaard, pierced word 

Ten einde bloot die gedagtes van baie harte." 

En daar was ook in die tempel 'n sekere profetes deur die naam 

Anna, die dogter van Fánuel, wat was van die stam van Aser. Sy 

as 'n maagd getroud en woon met haar man vir sewe jaar voor 

synde weduwee, dan gewoon het tagtig-vier jaar meer in die tempel van die 

Here, vas en afgode dag en nag sonder ooit verlaat. 
En op daardie oomblik, sy na hulle gekom en haar dankie aangebied en 

lof aan God. Anna ook die seun aanbid en het gekom om te deel in 



Maria se vreugde, sê aan diegene wat was daar en wag op die 

verlossing van Israel almal oor hom, "In hom lê die delging van die 
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wêreld." 

En na voltooiing was al wat vereis deur die Wet van die Here, 
hulle soos uiteengesit vir Nasaret in Galilea. Terwyl hy in Nasaret hy nursed 
by 

die bors van sy ma soos enige ander baba sou, sodat hy kan 

bly verborge. En dit is die hemelse ryke, weggesteek en 

die 'gode' en liniale van hierdie aarde. 
JESUS SE GENEALOGIE 

(Matt 1:1-17) 

Matteus se weergawe 

Die rekening van die genealogie van Jesus, die Christus - die 'seun' van 
David 

en van Abraham: 

Abraham fathered Isak, Isak fathered Jacob, en Jacob fathered 

Juda en sy broers en susters. Juda fathered Perez en Zerah deur 

Tamar, Perez fathered Hezron Hezron fathered Ram, Ram fathered 

Amminadab, Amminadab fathered Nahshon, Nahshon fathered 

Salm, salm fathered Boaz deur Rahab, Boaz fathered Obed 

deur Ruth, Obed fathered so, en so fathered koning David. 
David fathered Salomo deur haar wat Uriah se vrou, was 

Solomon fathered Rehoboam, Rehoboam fathered Abijah, Abijah 

fathered Asa, Asa fathered Jehoshaphat, Jehoshaphat fathered 

Jehoram, Jehoram fathered Uzziah, Uzziah fathered Jotham, Jotham 

fathered Ahaz, Ahaz fathered Hezekiah, Hezekiah fathered Manasseh, 
Manasseh fathered Amon, Amon fathered Josiah en Josiah fathered 

Jeconiah en sy broers by die tyd van die Babiloniese ballingskap. Na 

die ballingskap in Babilon, Jeconiah fathered Shealtiel, Shealtiel fathered 

Zerubbabel, Zerubbabel fathered Abiud, Abiud fathered Eliakim, 

Eliakim fathered Azor Azor fathered Zadok, Zadok fathered Akim, 
Akim fathered Eliud Eliud fathered Eleazar, Eleazar fathered 

Matthan, Matthan fathered Jacob, en Jacob fathered Joseph, wat 

man aan Maria, wat gebring heen Jesus, die een wat genoem was 

die Christus. 
So kom dit dat veertien geslagte aangegee tussen 

Abraham en Dawid, veertien geslagte aangegee tussen David en 

die Babiloniese ballingskap en veertien geslagte aangegee tussen die 

ballingskap in Babilon en die Christus. 
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DIE MAJI BESOEK 

(Matt 2:1-12; ArIn 3:1-10; PEv 21:1-4; 

PsMt 16,17; HJC 8; LJB pt.8) 

Jerusalem; Bethlehem 

Nou het meer as twee jaar nadat Jesus in Bethlehem, gebore is 

tydens die heerskappy van die koning Herodes, Josef was gereed om te reis 
op te 

Judea. Teen daardie tyd was daar 'n groot versteuring plaasvind 

Betlehem van Juda oor sommige Magi wat uit die Ooste gekom het 

bring wonderbaarlik geskenke aan Jerusalem, ooreenkomstig die profesie 
van 

Zoroaster. "Waar," hulle was vra, "is die koning van die Jode wat 

jy gebore is? Ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom het om te 

hom aanbid." Maar Satan het gegaan en vader Herodes die grote, in kennis 
gestel 
van Archel, oor hierdie dinge. Nou toe koning Herodes gevang wind 

van dit, hy was versteur deur alles wat hy geleer het van die Magi, en al 

Jerusalem ook, sien dat die jongmens was die koning van die 

Jode. En hy wou hom doodmaak daardie oomblik. So geskud was hy, 
as 'n saak van die feit, dat hy aanmekaargesit is al van die skrifgeleerdes, 
Fariseërs, Hoof 

priesters, en onderwysers van die Wet uit die mense en gevra 

hulle waar die profete voorspel die geboorteplek van die Messias het het 

Sou wees. "Wat is geskryf oor hierdie Messias?" het hy navraag. "Waar 

Hy veronderstel is om gebore te word?" "In Betlehem van Juda," hulle 
beantwoord 

hom, "want dit is hoe die profeet worded dit: 

' En jy, Betlehem van Juda se grond, 
Is in geen manier minste onder die vorste van Juda; 

Vir 'n leier sal ontstaan as gevolg van u 

Wie sal my volk Israel herders.'" 

Toe koning Herodes dit al ontslaan en geheim ontbied die 

Magi vir homself vra, "wat was hierdie teken wat jy gesien het wat gewys 
het 

dat 'n koning het net gebore is?" "Ons het gesien hoe 'n ster outshone al 

Hierdie ander,"die Magi het geantwoord:" hulle inexpressibly, haar so 

dat dit nie meer sterre het lig gegee. Dit is hoe ons saam gekom het om te 
weet 

dat het 'n koning vir Israel gebore is. Ons het gekom om hom te aanbid." 



Herodes het gevra hulle die tyd van die ster se verskyning aan hulle, en 

geleer het van hulle die presiese tyd wat die ster verskyn het. Dan 

hy hulle na gestuur Bethlehem met hierdie woorde: "gaan nou en 
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ondersoek! Ontbloot elke detail wat te doen met hierdie kind, en 

nadat jy het hom opgespoor, bring vir my 'n verslag, dat ek kan kom 

en hom te aanbid." En hoor die koning, hulle hul pad gegaan. 
En kyk, die ster wat hulle gesien het terug Oos, Begeleide hulle, gaan 

voor hulle totdat hulle aangekom by die grot waar die kind was. En 

Wanneer die Magi het die ster gesien, hulle bly inexpressible heerlik. 

En dit het gekom om te rus oor die kop van die grot. Hulle het binne-in en 

die kindjie sit op die skoot van sy moeder Maria, en hulle 

prostrated hulself in aanbidding. Toe hulle die skatte oopgemaak 

hulle het na hulle gebring en die Heilige Maria en Josef aangebied 

met ruim offers. Elkeen van hulle die kind geskenke aangebied (en) 

goud; een het hom goud, nog 'n wierook, en 'n derde een het 

hom mirre. 
En eerder as 'n seën op hulle, ons Lady Mary uitspraak 

het een van die hom stewig vadoeke dat die jong kind was toegedraai-up 

in en dit aan hulle, wat hulle aanvaar haar as 'n heerlike aangebied 

geskenk. En wanneer hulle sou gegaan het terug na koning Herodes, selfs as 
hulle 

geslaap, God (gestuur) 'n engel te waarsku hulle in 'n droom nie om terug te 
keer, so 

hulle vir hul inheemse grond deur 'n ander roete uiteengesit. Gou 'n engel 
verskyn om hulle in die skyn van die ster wat hulle gelei het 

op hul pad voor; en hulle gevolg die lig daarvan tot hulle 

in hul eie land gekom. 
En by hul aankoms, konings en prinse het na hulle en 

jou allerhande vrae aan hulle gestel, soos: "wat het jy gedoen?" 

en, "Wat het jy sien?" en, "Wat was jou reis soos?", en "wat 

het jy ontmoet langs die pad?" Maar hulle oorhandig hulle die Toewikkel 

lap dat Sint Mary het hulle gegee en 'n banquet gehou in sy eer. 
Dan hulle brand 'n vuur, wat hulle aanbid volgens die gewoonte van 

hul nasie. Dan hulle uitgebring die hom stewig lap in die vlamme, wat 

ontvang en bewaar dit. Nadat die vuur gesit het, hulle getrek 

dit uit die as ongeskonde daarvan afgekom nie, net asof die vlamme het 
nooit 

aangeraak dit. Dan begin hulle soen die lap, plaas dit oor hul 

koppe en oë. "Sonder vraag," hulle bevestig, "die waarheid van dit is 



onmoontlik om te twyfel, en dit is werklik verstommende dat die vuur was 

magteloos om char dit veel minder om te verslind dit." Dan, met die bes van 
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ag, hulle het die lap en dit saam met hul ander kosbare 

hallowed besittings. 
JOSEF SE WAARSKUWING 

(Matt 2:13-15; ArIn 4:1-4; PEv 22:2; InThL 1a; LJB pt.8) 

Jerusalem; Die grot; Die pad na Egipte 

Herodes het begin om te erken dat die Magi was weg te lank, 
en hulle nie terugkeer na hom, sodat hy vir al die priesters geroep en 

sages. "Sê vir my," hy (weer) prodded, "waar die Christus veronderstel is 
om te 

gebore word?" "In die Judean dorp van Bethlehem," antwoord hulle hom; 

whereupon hy begin te plot in sy gedagte die dood van die Here Jesus 

Christus. Nou was dit die dieselfde Herodes wat genoem vir die beheading 
van 

my vriend en kinsman John. En hy het my uit, net so 

Verbeel dat myne 'n aardse Koninkryk sou word. 
Nou kyk, na die vertrek van die Magi, die dag voor hierdie 

dinge plaasgevind het, die Here se engel verskyn in daardie pious ou man 

Josef se droom (en) gewaarsku hom soos hy geslaap, sê: "staan op! Neem 

die jong seun en sy ma, Maria, en so gou as die haan kraaie 

ontsnap van diegene wat streef na slaan hom deur die woestyn en in 

Egipte. Wag daar totdat ek sê anders, want Herodes gaan probeer om te 

jag en die jong kind murder." Nou toe Maria hoor dat 

die babas was ongeveer om vermoor te word, sy grootgeword vreesbevange, 
het die seun, 
hom toegevou in die hom stewig lap, en hom in 'n bees se geplaas 

voertrog. En daardie nag Joseph roos op, en as hy was 

Beplanning sy reis, Dagbreek begin breek. Hy het my, die jong 

seun en my moeder Maria deur nag en stel af vir Egipte as die engel 

het hom beveel het, en ek uitgerus in haar boesem. Hy het in Egipte gebly 

tot na die dood van Herodes dat wat die Here het gepraat deur 

die profeet, "Uit Egipte ek het my seun geroep," dalk vervul word. 

DIE SLAGTING VAN DIE INNOCENTS 

EN DIE MOORD VAN SAG 

(Matt 2:16-18; PEv 22:1, 3-24:1; PsMt 17; LJB pt.9) 

Bethlehem 

Nou wanneer dit was duidelik aan Herodes wat die Magi geterg het hom, hy 

was woedend. En wat wil neem en hulle murder, Herodes bestel 



sy lyfwag te reis af elke pad, maar hy kon nie spoor 
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hulle af. Toe Herodes gesoek na die Meester om 'n 

einde vir hom, maar hy kon hom nie vind nie. Hy gestuur dus sy 

lyfwag te Bethlehem en sy omgewing, en begin om 

die kinders aan die dood. (En) Herodes beveel (gehad), (hulle) 

geslag elke manlike kind ouderdom twee en onder, volgens die 

presiese tyd gegee om hom deur die Magi. Dit is dan wat die woord 

deur die profeet Jeremia was vervul, 
"In Rama 'n stem gehoor 

Loei in verskriklike angs. 
Rachel was geween vir haar kinders; 

En niks kon haar, troos 

Vir hulle nie meer. " 

Nou Elizabeth gehoor dat die lyfwag was uit op soek na 

John, en vrees dat haar seun vermoor sou word met die ander kinders, 
sy onmiddellik geneem het hom tot sag in die tempel. "O my Here," 

Elizabeth implored, "laat ons ons seun John neem na 'n ander land, dat ons 

hom van daardie unbeliever Herodes, wat slag is dalk red 

kinders op grond van Jesus die Christus. Maria en Josef het 

reeds ontsnap na die land van Egipte. Kom ons gaan hierdie oomblik, so 

dat hulle nie doodmaak ons seun, en draai ons vreugde in verdriet. " "Ek 
moet nie 

verlaat my diens in die tempel van die Here,"sag gesê:"net 

om in 'n vreemde nasie wat jy sal worshippers vol is. " 

"Wat ek doen dus," sy het hom gevra, "wat ek dalk red my 

baba seun?" "Opstaan," die ou man vir haar gesê: "en waag heen 

in die Wildernis van ' Life – R10 miljoen Karim. Daar, deur die wil van God, 
sal jy 

toevlug vir jou seun. As hulle moet hier kom soek hom, hulle 

sal werp my bloed in plaas van syne." En hoe groot was hul hartseer by 

hul afskeid! Die getroue sag het die kind in sy arms, 
hom geseën, hom gesoen en klaaglied: "o John, my seun, hoe diep is 

my pyn! O heerlikheid van my latere lewe! Hulle het geneem uit my die 
heerlikheid 

van jou gesig, wat so baie vol is van genade." Sag het hom 

in die tempel en sê: "mag God waak jy langs geseën 

jou pad." Net dan, Gabriel, die hoof van alle engele, afgekom van 

Hemel en in hul Midde dra 'n kleed en 'n leer gordel, en 

sê vir hom: "sag, neem hierdie klere en sit hulle op jou seun. 
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God stuur hulle uit die hemel. Hierdie klere behoort aan 

Elia, en hierdie gordel is van Elisa." So die Geseënde sag aanvaar 

hulle uit die engel, het daaroor gebid en hulle aan sy seun, voorgehou 

bindend op hom met die leer gordel die kledingstuk van kameel se 
hare. Dan 

Hy het hom terug na sy ma en haar opdrag: "neem hom uit in 

die woestyn, vir die hand van die Here is by hom. Ek het gekom om te leer 

van God wat hy bly tot die dag dat hy in die Wildernis 

geopenbaar om Israel." Dan, met geween, die Geseënde Elizabeth het die 

kind; en sag, ook geween, sê vir hom: "Ek weet dat ek sal 
kyk nooit weer op jou met hierdie oë van vlees. Gaan in vrede en wees 

gelei deur God." Dan Elizabeth weggestap met haar seuntjie. 
Na dit, sy het John en gevlug na die heuwels met hom. Sy 

kyk links en regs vir 'n plek om te verberg hom, maar daar is nêrens 

vir hom weggesteek word. "Berg van God," Elizabeth huil, "aanvaar 'n 

ma en haar kind." Nou omdat Elizabeth kon klim, 
die berg skielik in die middel verdeel en ontvang haar. A 

lig was daar om te wys die pad vir 'n engel van die Here gereis met 

hulle het na hulle gekyk, en hulle die Wildernis van aangegaan 

' Life – R10 miljoen Karim, waar sy met hom gebly. 
En so het dit gebeur dat wanneer koning Herodes troepe na Jerusalem 
gestuur 

slaughter die kinders, die lyfwag gekom en begin om 

hulle dood tot sononder. Hierdie alles regtig gebeur het op September 
sewende. 
Herodes gestuur beamptes tot sag in 'n poging om op te spoor af John. 
"Sag," hulle aangedring, "vertel vir ons waar jy jou seun het weggesteek?" 

"Ek is die dienaar van God," het hy geantwoord: "hier by die werk in die 
tempel van 

die Here. Ek het geen idee waar my kind kon wees." Die dienaars dan 

gelaat en verby hierdie dinge aan Herodes, whereupon hy seethed en 

raged, "sy seun is om te regeer as koning oor Israel!" Weer, hy ondersoek 
gestuur 

vir hom: "waar is jou seun? Jy het beter besit nie, want as jy 

goed weet, jou baie lewe in my hande!" En die agente gegaan het en 

apprised hom van dit. "Ek is inderdaad 'n martelaar van God," sag gesê. 
"Mors my bloed, maar die Here self sal neem my gees, jy is 

beurtkrag die bloed van 'n onskuldige man by die einste drempel van die 

Here se tempel." En soos hulle was op hul pad terug na hul koning, 



kyk, Satan het hulle genader en gevra: "Hoe kan dit wees dat jy 
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bly oor die seun van sag sonder om hom dood te maak? Hy is weggesteek 

in die tempel met sy vader. Hom nie spaar nie, maar hom eerder dood 

dat die koning is woedend met jou dalk nie. Opbrengs vir hom, en 

Indien jy versuim om die seun vind, dood van die Vader in sy plek." Die 
beamptes 

het soos Satan het gesê, en teruggekeer na die tempel vroeg in die 

oggend, waar hulle sag, wat in sy staande was afgekom 

diens aan die Here. "Waar" hulle aangedring, "is jou seun? Jy is 

wegkruip hom hier iewers!" En sag geantwoord: "Daar is geen 

kind in hierdie tempel." "Jy beslis wegkruip hom hier," hulle 

aangedring. "Jy is afskerming hom van die Heer." "O, jou mees 

genadelose fiends!" Sag gesê. "Jou koning rondtes bloed soos 'n 

lioness! Hoe lank sal jy werp die bloed van die onskuldige?" "Bring 

uit jou seun,"antwoord hulle hom,"dat ons dalk slaan hom. Want as jy 

moet weier om dit te doen, en dan ons jy in sy plek sal doodmaak." En dan 
die 

profeet antwoord hulle: "as my seun, hy het gevlug na die 

Wildernis met sy ma, en ek het geen idee waar hy kan wees. " 

Nou na sag het bidden totsiens aan Elizabeth en sy seun 

John, hy het die seun geseën en hom 'n priester gemaak. Toe hy aan hom 
oorhandig 

na sy moeder, en sy hom, "bid vir my, my Geseënde pa, bie 

dat God dalk maak my pad draaglik in die Wildernis." En hy 

gereageer het, "kan die een wat het veroorsaak dat ons te bring ons kind 

ons oudag, lei jy albei langs jou pad. " Dan sy aanvaar die 

kind en ingeskryf in die Wildernis waar nie 'n enkele siel gewoon het. 
(Hoe sienlike en aanprysenswaardige is jou saak, o Elizabeth geseën. 
Jy het nie vra vir enigiemand om te reis saam met jou, al het jy geweet 

nie een van die manier waarop nóg van enige plek om weg te steek. Jy het 
nie probeer om te neem 

enige kos of water vir die kind om [eet of] drink. Jy het nie eis 

van sy vader sag: "aan wie jy stuur my in hierdie woestyn 

streek?" Die Wildernis in daardie tyd het nóg 'n klooster, nóg 'n 

vergadering van monnike wat jy kan sê: "Ek sal gaan en leef onder hulle 

met my seun." Net so, wanneer Herodes se lyfwag het gekom tot [u] 

Sag, veeleisend, "waar is jou pasgebore seun, die kind van jou 

ou ouderdom?"jy het nie die waarheid ontken en beweer:"Ek weet nie van 
enige 



sodanige kind,"maar in waarheid het jy reageer:"sy ma het gevlug met hom 

in die Wildernis.") Nou na sag gepraat het hierdie woorde aan 
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die beamptes ten opsigte van sy seun, hulle het hom daar binne-in die 

tempel. En sag soos die dag was goedhartigheid, murdered was en 

die kinders van Israel het nie geweet dat hy vermoor het is. 
Maar soos die priesters was aan die salutation uur verlaat, sag is 

om nie daar te bied die gebruiklike benediction. En die priesters gestaan 
het 

rondom wag vir sag; te verwelkom hom met 'n gebed en aanbod 

prys aan die mees hoë God. Maar wanneer hy het nie uit te kom, hulle 

die ergste gevrees. Selfs so, was sterk genoeg om te gaan binne-in. Hy 

kyk rondom, en langs die altaar hy congealed bloed gesien. Toe hy 

hoor 'n stem wat sê: "sag is weggeroof, en sy bloed sal 

nie word afgevee skoon totdat sy Avenger kom." Hierdie woorde 
vreesbevange 

hom, en hy het aan die ander priesters inlig oor wat hy gesien het. 
En hulle steeled hulself te tik daarin, net eerstehands gesien 

wat is gedoen. Die fretwork van die plafon huil, en die 

priesters het hul robes van bo na onder. En hulle sy driedup gevind 

bloed, maar hulle kon nie sy lyk vind. En met diep berou 

hulle het uitgegaan en laat die mense weet oor die moord van sag. 
En al die stamme van die mense het dit gehoor en vir hom mourned. 
Die priesters geplaas dus sy bly in 'n shroud, en dan vir vrees 

van die goddelose gegee een, gelê om te rus in 'n versteekte begrafnis grond 
naby die 

liggaam van sy vader Berechiah. Nou sy bloed seethed op die aarde 

vir vyftig jaar, tot Titus, die seun van die Roman Emperor Vespasian, 
kom en gesloop Jerusalem - die vernietiging van die Joodse priesters vir 

uit die bloed van sag, as die Here het homself georden. Hulle 

mourned hom vir drie dae en nagte. Daarna het die priesters al het 

saam om te bepaal wie was pas te vervang hom, en deur hulle lot 

geïnstalleerde Simeon. Dit was dieselfde een aan wie die Heilige Gees het 

aan die lig gebring dat hy dood nie sou sien voordat gesien die Christus in 

die vlees. 
{Slot aan die Protevangelion van James} 

{, James, uit my pen het hierdie verhaal terwyl nog in Jerusalem. En by die 

tyd dat die herrie begin, ek het weg in die Wildernis tot na 

die dood van Herodes, wanneer die versteuring in Jerusalem gesterf het 

neer. En ek prys die Here God, wat my met wysheid geseënd 



genoeg om aan te teken 'n rekening soos hierdie aan jou geestelike mense 
wat 
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lief vir God, aan hom behoort heerlikheid en heerskappy vir ewig. Genade 
aan almal wat 

aanbid ons Here Jesus Christus. Mag hy word aanbid grootser. 
Amen.} 

DIE REIS NA EGIPTE 

(PsMt 18-22; vgl HJC 8; InThL 1b) 

Tussen Bethlehem en Egipte 

Soos Josef en Maria na 'n grot gekom, hulle besluit het dat hulle 

moet rus daarin, sodat Mary klim van haar mount, sit 

haarself, en die seun Jesus op haar skoot geplaas. 
Daar was drie jong mans wat gereis met Josef, en ook 'n 

meisie met die naam Salome, wat gereis met Maria. Nou kyk, baie 

dragons het skielik gekom thundering uit die grot! En wanneer die 

seuns gevang gesig van hulle, hulle plek in afgryse. Jesus het dan gekom 

uit sy ma se knieë af en staan op sy voete voor die diere 

wat hom aanbid en het hul pad gegaan. Dit is dan wat die woorde 

deur die profeet Dawid was vervul, "Dragons, prys die 

Here - uit op die aarde, en die dieptes van die see. " En die seun 

Jesus beveel dit nie aan iemand beseer, en hy gereis op ahead van 

hulle. Maar Josef en Maria was baie bekommerd dat die dragons 

sou na die lad beskadig. "Moenie bang wees nie," Jesus hulle, consoled 

"nóg van my dink as net 'n kind, want ek is nou en het nog altyd die 

verpersoonliking van volmaaktheid. Geen bosryke skepsel kan help maar 
wees 

teer in my teenwoordigheid." 

Leeus en luiperds aanbid hom ook, loop met hulle oor 

die woestyn, reis voor Josef en Maria, bowing hul koppe 

en toon die manier waar hulle sou gaan. Hulle aanbid Jesus 

met opregte verering, en wagged hul sterte in voorlegging aan hom. 
Wanneer Maria eers gesien het al die leeus en die luiperds en die vele 

ander wilde diere wat hulle thronging was, sy het begin om te groei 

betrokke. Maar die seuntjie Jesus oom beskou in sy ma se oë met 

die meeste mooi uitdrukking en gesê: "ma, bang wees, vir 

hulle nie gekom het om jou op enige manier beskadig. Veel tot die teendeel, 
hulle is gretig om by te woon om u en my albei." Met hierdie versekering hy 

uit die weg geruim al van die vrees wat sy in haar hart. Die leeus het 
voortgegaan 



loop met hulle, daar nóg hulle, nóg die osse, nóg die 
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donkies, nóg enige van die pak diere wat uitvoering was hul 

bepalings in die minste. Hulle was selfs mak teenoor die skape en 

die ramme wat hulle van Judea gebring het. Hulle het geloop onder 

wolwe en Geeneen van hulle het enige vrees, nóg het 'n enkele een te 
beskadig 

'n ander. En dan wat was die profeet gepraat, "wolwe sal eet 

langs lammers, en Leeu en OS hooi met mekaar te praat, eet "was 

vervul. Twee osse gesleep [die] wa wat gevul was met hul 

bepalings, en die leeus gelei hulle langs die pad. 
En op die derde dag van hul reis, as hulle op reis was langs, 
Dit gebeur dat die uiterste hitte van die woestyn son begin 

oorweldig Maria; so oomblik toe sy gesig van 'n palmboom, het sy gesê, 
"Josef, ek wil graag awhile onder die skadu van hierdie palm rus." 

Josef het haar stiptelik en het gehelp om haar van haar kry 

dier. En soos Maria uitgerus daar, sy sy kap gekyk en gesien het 'n 

oorvloed van datum trosse. "Josef," het sy gesê, "hoe ek lank om te eet van 
die 

vrugte van hierdie palm; as enigste daar was een of ander manier vir ons 
om te kies sommige!" 

"Ek is werklik verbaas dat jy praat so," Josef het geantwoord, 
"selfs oorweeg hoe jy wil hê om te eet van die vrugte van hierdie boom 
wanneer 

Jy kan duidelik sien hoe hoog dit is! Ek is baie meer betrokke met ons 

gebrek aan water, vir ons velle uitgeput is, en ons hoef nie 

genoeg vir onsself, veel minder ons vee." En dan die seun Jesus, 
lê in sy ma se skoot met 'n geamuseerd kyk op sy gesig, beveel 

die palm, "verlaag jou takke, o palm en Verfris my ma met 

jou vrugte." Nou soos die palm boom hoor hierdie woorde, dit 

onmiddellik buig sy bo al die pad tot by Maria se voete; en hulle 

geëet het hul vul van die vrugte wat hulle gepluk het. En nadat hulle dit 
opgetel het 

skoon dit gebly daar verlaag, wag op die bevel om te staan 

die een wat dit buig bestel het. "Palm boom," Jesus, "opstaan gehuil 
nou en versterk jouself! Raak soos die bome in my pa se 

paradys en veroorsaak dat jou wortels om oop te maak 'n verborge lente, so 
dat ons 

dalk het genoeg om te drink." Net dan staan dit hoog, en koue, kristal 

skoon water begin gush klaarkom sy wortels. En wanneer die 



mense wat was daar gesien het die fontein van water hulle almal bly en 

dank aan God gegee het. Almal van hulle het dan gedrink hul vul, soos het 
hul 
lewende hawe en die ander diere. 
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Die volgende dag as hulle was op hul pad, by die einste uur wat 

hul reis begin, Jesus omgedraai om die palm en gesê, "Palm boom, 
Hier is die seën wat ek sal gee aan jou: my engele sal trek een 

van jou takke en plant dit in my vader se paradys. Ek sal 
bied jy verder, met hierdie punt van onderskeid: tot iemand wat 

heers in enige uitdaging, dit sal word gesê: ' jy het die palm van ontvang 

oorwinning.'" En selfs as hy hierdie dinge gesê het, kyk, 'n engel van 

die Here verskyn aan hulle, staan bo-op die palm, gepluk een van sy 

takke af, en gevlieg weg, tak in die hand in die lug. Nou na 

hulle het dit geneem, hulle hulself as dooie prostrated. "Hoekom is jy 

so vol van vrees?"hy bevraagteken dit. "Is jy nie bewus is dat hierdie 

palm, wat ek het gereël om in paradys verplant word, is om te wees 

readied vir die Heilige mense in die plek van bliss, selfs as dit is 

readied vir ons vandag in hierdie woestyn?" En hulle opgestaan sterker in 

hul vreugde. 
Hierna, soos hulle weggetrek op, hul saddle bande gebreek het, (en) 

Josef sê aan Jesus, "Here, ons is al oor te broil in hierdie hitte. As dit 

moet goeie, lyk asseblief ons toelaat om te reis langs die see, 
dat ons dalk in die kus dorpe. " "Josef," sê Jesus, "doen 

nie jou daaroor kwel nie; Ek sal verkort die afstand wat jy moet gaan, so 
daardie wat 

dertig dae te slaag sou vereis het, jy sal dit baie voltooi 

dag." En reg soos hy dit gesê het, kyk, die berge en 

dorpe van Egipte gekom in die oog net vooruit. En nadat Josef het 

sy huis verlaat en onttrek in Egipte, hy gebly daar vir 'n 

hele jaar, totdat die woede van Herodes het verminder. En Jesus was 

twee wanneer hy in Egipte gekom. 
AANKOMS IN EGIPTE; DIE 365 AFGOD OMVER TE WERP 

(PsMt 22-24; InThL 1:1 c) 

Sotinen, groter Hermopolis 

Hulle aangegaan met blydskap en exultantly die streek van Hermopolis. 
En soos Jesus was loop deur 'n veld van graan, bereik hy uit sy 

hand en gevat hou van 'n paar ore. Nadat hulle op 'n vuur, die speserye 

hy hulle gekneus en geëet het. Hulle dan ingetik het die Egiptiese Stad van 

Sotinen. Nou want daar was niemand daar uit wie hulle geweet 



Soek gasvryheid, hulle het in 'n sekere tempel bekend as die 
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Egipties Capitol-gebou. Drie honderd en sestig - vyf afgod het 

is opgestel in daardie plek, elke ontvangs godsdienstige toewyding en 

hallowed rituele op die bepaalde dag. Die Egiptenare geleef in wat 

Kaapstad sou aangaan om die capitol, waar die priesters sou vir hulle sê 

Hoeveel opofferings te bied op daardie dag, ooreenstem met die verband 

waarin die 'god' gehou was. 
En dit gebeur dat sodra Maria het die jong seun in die 

tempel, elke sal in daardie plek val plat op sy gesig, en elkeen van hulle 

was lê daar in die gesig staar op die vloer, smashed en afgebreek word 'n 

Wys van hul magteloosheid. Dan was vervul die woord van die 

profeet Jesaja: "kyk, die Here sal ingaan Egipte op 'n swift wolk, 
en al wat die Egiptenare het gemaak sal word belan by sy 

kom." 

En wanneer daardie Stad se liniaal Affrodosius was in kennis gestel, hy en 
sy 

hele leër deelgeneem het na die tempel. En wanneer die tempel priesters 

vasgevang gesig van Affrodosius aangaan van daardie plek, in die volle krag 

van sy militêre mag, hulle voel seker dat hy sou vergeld teen 

diegene wat die afgod overthrew. Maar wanneer hy die tempel aangegaan 

en sien al die gode lê daar in die gesig staar, Affrodosius gegaan tot 

Mary, wat was Jesus in haar arms vashou, en aanbid hom. Dan 

Hy bely sy leër en sy ondersteuners, "ons gode sou nooit 

gebreek het in sy teenwoordigheid, nóg sou hulle het gebly hier 

prostrated voor hom tensy hy was God oor ons gode; so, selfs 

Hoewel hulle kan praat, erken hulle stilletjies sy gemeer.skap se 
briewe. Indien 

Ons moet nalaat om te doen soos ons sien ons eie gode doen, dan is ons 
almal in 

gevaar van uitmergelende hom en verwoes soos Farao, koning van 

die Egiptenare, wat met sy hele leër in die see vir verdrink nie 

erkenning van so 'n masterful gesag." Dan almal in wat 

plek sit hul geloof in die Here God deur Jesus Christus. 
JESUS DIE VORIGE HERROEPING 'N GEDROOGDE VIS 

(InThL 1) 

Sotinen? 

En op die aangaan van Egipte, hulle geleef vir 'n jaar as loseerders in 'n 

weduwee se huis. Wanneer Jesus was drie, hy aangesluit by sommige seuns 

wat hy gesien het om te speel. Hy 'n dried-up vis in 'n Balie geplaas en gesê: 
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"Breathe", en dit begin om te respire. "Los die sout binne jouself" 

Hy beveel die vis "en spring in die water." En dit het as hy 

het gesê. Dan, sien, wat hy gedoen het, die bure gegaan het en 

die weduwee wat was sy moeder Maria; behuising in kennis gestel en so gou 
as 

sy het uitgevind oor dit, sy boerdery; hulle. 

JESUS INFURIATES 'N ONDERWYSER 

(InThL 2) 

Sotinen? 

En soos Jesus was loop deur die dorp met sy ma, hy het gekyk 

op en sien 'n instrukteur wat sy studente onderrig is. Kyk, 
twaalf sparrows was daar veg, en hulle val van die muur en 

in die onderwyser se skoot soos hy was hulle klasgee. Wanneer Jesus gesien 
het, hy 

toe 'n stop en sarsie in lag. Die instrukteur, merk sy 

kaalvoet, woedend geword het. "Gaan kry daardie seun," Hy vertel sy 
studente, 
"en bring hom hier nou terug na my!" En sodra hulle het hou 

van hom, die onderwyser knyp sy oor en gevra, "wat het jy gesien 

dat jy dink is so snaaks?" "Kyk in my hand," hy het geantwoord: "is dit 

nie vol graan? Ek die graan aan hierdie voëls geopenbaar, en versprei dit 

onder hulle. Dit was by hul eie gevaar wat hulle met dit; vir 

hulle was almal baklei oor die Verdeling van hierdie graan!" En Jesus het 

nie laat daardie kol totdat hulle dit verdeel het. Die instrukteur dus 

gooi beide Jesus en sy ma uit dorp. 
DIE GEVALLE SAL 

EN DIE BESIT SEUN 

(ArIn 4:5-23) 

'N groot Egipties Stad 

En hulle het 'n groot stad wat gehuisves wat ontvang jy sal genader 

die offers en pledges van al die ander Egiptiese gode en afgod. 
Nou was daar 'n priester nabygeleë wat sou bywoon om dit en so dikwels as 

Satan gepraat het deur dit, slaag langs die Egiptenare en die ander 

elke woord wat dit sou praat. Hierdie priester het 'n drie-jaar-oue seun 

wat deur 'n legion van demone besit was, en sou baie vlot 

sinnelose dinge. Nou wanneer die demone sal oefen hul 
krag oor hom, die seun sou skeur sy klere en rondloop 

kaal, gooi rotse by almal in die gesig. Die Stad se inn was naby om te 
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die sal, en wanneer Josef en Sint Mary ingetik het daardie Stad en 

nagegaan in die inn, die inwoners was almal verbaas. Al wat jy sal se 

regters en priesters het voor dit en gevra, "wat nie al hierdie 

vrees en terreur wat ons streek het gripped forebode?" "Waarlik die 

Onbekende en unrivaled God is besoek ons,"jy sal die antwoord. "Hy is 
geen 

die seun van God, en niemand twyfel, maar hy is waardig van 
verlatenheid. Die 

hele nasie trembled by sy roem en sy aankoms het dit gebring 

huidige vrees en vrees op ons; en ons onsself krimp voor sy 

geweldige mag." En selfs as hy sê dit sal afgeneem, en sy 

ineenstorting gevra almal uit die land van Egipte en dele buite 

om weg te hardloop. 
Die volgende keer die versteuring het die seun van die priester, egter, 

Hy het in die inn waar Josef en Sint Mary was om te bly en 

genader diegene van wie almal anders het gevlug. En wanneer ons 

Dame, Saint Mary, het klaar gewas die hom stewig nutsartikels van die 

Here Jesus Christus, sy hang hulle oor 'n post om droog te word. Die 
demonpossessed 

seun een getrek en toegedraai rondom sy kop, 
whereupon die demone spewed uit sy mond soos kraaie en slange, 
en gevlieg in gou weg van hom. Die seun was eens en vir altyd genees 

deur die krag van die Here Jesus Christus, en hy het begin om te dank, bied 

en sing liedjies van lof aan die Here, wat hom goed gemaak het. Wanneer 

sy pa gesien het dat sy seun was weer in gesondheid, het hy hom, "seun, 
prodded 

Vertel my wat van jou geword het. Verduidelik vir my hoe jy was 

Herstel?" "Sodra daardie duiwels het hou van my," sy seun het geantwoord, 
"Ek 

gegaan in die inn, waar ek 'n baie mooi vrou – en haar jong ontmoet 

seun was daar met haar. Sy het net sy swaddling klere gewas 

en hang dit oor 'n post om droog te word. Dan ek het een en dit oor geplaas 

my kop, by watter punt die demone uitgekom en gevlug." Wanneer sy 

pa het al hierdie dinge van hom gehoor, hy gespring vir vreugde en gehuil 
hardop, "My kind, dit mag dalk net wees dat seun - daardie seun van die 
lewende 

God - wat gebring is al van skepping in bestaan; vir die oomblik 

dat hy gekom het om ons die sal verstrooi was, en elke enkele god, 
oorweldig deur 'n hoër mag, afgeneem plat op sy gesig." Dit was 

vervul daardie profesie wat sê, "Uit Egipte ek het my seun geroep." 
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DIE DIEWE VLUG 

(ArIn 5:1-6) 

Egipte, op 'n pad waar diewe 

Toe Josef en Maria gehoor dat hierdie sal gebreek het en 

is vernietig, hulle bang het gegroei. En bewe hulle het gesê, "terug 

toe was ons nog in Israel, Herodes sit al van die babas wat in 

en rondom Bethlehem dood omdat hy aan moord Jesus gesoek. Indien 

die Egiptenare moet hoor dat hierdie sal het gedaal en verpletter 

om stukkies, hulle sal stel ons almal ablaze! " Hulle dus gesoek toevlug waar 

rowers lê wag in vir passersby, om te steel hul klere en hul 

waens, bind hulle en dra hulle. En selfs as Josef en 

Mary het naby dit, hierdie diewe beskou hul benadering as 'n koning 

met 'n magtige leër, bygewoon deur Legioene verdryf van perde, voltooi met 

dromme en trompet blasts onderwysminister afwyking van sy Stad. 
Die klank daarvan so bang is hulle, wat hulle oor alles wat hulle gehad het 

agter gesteel en hardloop. Wanneer dit gebeur het, diegene wat was 

vasgelê het opgestaan en untied mekaar - elkeen het wat was hulle 

besit en hulle het almal op hul pad gegaan het. Wanneer hulle gesien het 
Josef en Maria 

nadering, hierdie mense vra hulle, "waar is daardie koning wat ons almal 

gehoor - wat so bekommerd die bandiete wat hulle hardloop weg, laat ons 
almal 
hier vry en ongedeerd?" "Hy is volg na ons," het Joseph gesê. 
BESIT GENEES 

(ArIn 6:1-4) 

'N Egipties Stad 

Hulle nog 'n dorp waar daar gewoon 'n demonpossessed aangegaan 

vrou in wie Satan, die een veroordeelde vir rebellie, 
het self by die huis. Een nag, soos sy was om uit te gaan om te teken 

'n bietjie water, sy gevind dat sy kon nie haar klere hou of bly 

binnekant van enige huis. Steeds, maak nie saak hoeveel keer iemand het 
probeer 

chain haar, sy het gratis gebreek en haar pad in woestyn gemaak 

plekke, waar sy sou op die geleentheid lê in wag by kruispad en 

plekke van aanbidding te gooi klippe by mense, en sy gebring groot 

swaarkry op haar vriende. 
Saint Mary gevoel vir hierdie vrou die oomblik sy oë gelê op haar; 

en Satan gevlug weg van haar in die vorm van 'n jong man, skree, 
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"Mary, ek is heeltemal tormented deur jou en jou seun!" So sy is bevry 

van haar doodgaan nie, maar wanneer sy erken haar naaktheid, die vrou 

blushed en weggesteek van die oë van mans, sit op 'n paar klere en het 
gegaan 

terug by die huis. Sy dan wat verband hou met die storie haar pa en haar 
familie- 

wat, Terloops, word die mees prominente mense in wat gebeur 

Stads - en hulle het hulself grootliks belangrik aan Josef en 

Saint Mary. 
MUTENESS GENEES 

(ArIn 6:5-9) 

'N ander Egipties Stad 

Die volgende oggend hulle gekry die nodige bepalings vir 

hul reis, en hulle op pad uit. Hulle kom in 'n ander dorp 

rondom sononder, waar 'n huwelik moes ongeveer uitgevoer word. Maar 
die 

bruid nie in staat om te praat tot so 'n mate dat sy nie kon geword het 

selfs haar mond oopmaak op account of 'n paar magiese uitspel wat 
sommige 

towenaars ryk in die sataniese kuns gehad het op haar uitbring. Maar 
wanneer dit 

sprakeloos vrou gesien Maria op haar manier in Kaapstad met inagneming 
van die Here 

Jesus Christus in haar arms, sy bereik na hom en hom in haar gehou 

omhels, drukkies en soen hom oral; hom heen en weer beweeg 

en druk hom teen haarself. Onmiddellik die toutjie van haar 

tong was losgelaat, haar ore was skoongemaak en sy begin sing 

lof aan God, die een wat genees het haar. So die mense van daardie 

dorp was daardie nag verheug, en hulle werklik geglo dat God en 

Sy engele het na hulle kom. Hulle het gebly in daardie plek vir drie 

hele dae, word getoon waar verering en groot gasvryheid. 
SATANIESE ONDERDRUKKING EN VEL SIEKTES GENEES 

(ArIn 6:10-37) 

'N ander Egiptiese Stad 

Dan, na ontvangs van bepalings vir hul reis, hulle gereis op. 
Hulle 'n ander dorp, waar hulle werklik wou rig, aangegaan vir 

Dit was 'n gewilde plek. Daar was 'n vrou in hierdie dorp wat gegaan het 

om die rivier te baaikostuum een dag, en kyk, Satan, die Jovald een, 
het op haar in die vorm van 'n slang opgespring en homself toegedraai 
rondom haar 



liggaam; en hy wrenched haar elke aand daarna. Wanneer hierdie vrou 

sien ons dame, Saint Mary, met die kind, die Here Jesus Christus, in haar 

71 

arms, sy vra die dame Saint Mary aan hand die kleintjie oor haar, 
so dat sy dalk soen en hou hom in haar arms. Nou wanneer Mary 

oorhandig hom - selfs as sy hou van die kind - Satan was neem 

skielik het en verlaat haar, en dat die vrou nooit gesien het hom 

weer. Almal in daardie plek onmiddellik gebreek in lof aan die 

Die meeste hoë God, en die vrou gegee het hulle ruim geskenke. 
Die volgende dag, dat dieselfde vrou gekoop geparfumeerde water waarmee 

baaikostuum die Here gesalf, en dit eenkant. 'N ander meisie was daar 

wie se vel is wit met leprosy, en Sodra sy gesprinkel is 

met dit, en het haarself skoongeskrop af, haar vel siekte gewas was 

weg. Sodat die mense al verkondig, "Daar kan word geen twyfel dat 

Josef, Maria, en hierdie seun is gode, aangesien hulle nie lyk soos 

sterflike mans." En soos hulle was stel kry om te reis op, die meisie wat 

het is geteister deur haar vel siekte genader hulle en gevra indien 

sy kon saamgaan. En hulle antwoord dat sy kon, so die meisie 

gereis op met hulle totdat hulle kom na 'n dorp waarin staan die 

paleis van 'n groot koning, en daardie plek is naby die inn waar hulle 

was om te bly. Een dag, toe die meisie gaan besoek die Prins se vrou, 
sy bevind haar rou en lyding verskriklik, so sy het haar gevra, "Hoekom 

is jy geween?" "Asseblief Moenie my vra hoekom ek huil," sy gepleit het, 
"vir 

Ek is onder so 'n verhoor dat ek durf nie sê 'n siel daaroor!" "Maar as 

Jy sal vertroue in my,"die meisie het geantwoord," en openbaar aan my die 
aard van 

jou persoonlike lyding, dan is ek net dalk kry jy 'n 

reg te stel." "Dan jy moet hou dit vir jouself," die prinses het daarop 
aangedring, 
"en nie vertel iemand dit! Ek het na hierdie Prins getroud is wat 

Desembermaande in baie streke as 'n koning, en geleef het saam met hom 
vir baie 'n 

terwyl voor ek vir hom enige kinders. Uiteindelik het hy daarin geslaag om 

my swanger, maar sou jy weet, ek het geboorte gegee aan 'n leprous seun! 

Nou as my man hom gesien het, hy onmiddellik geweier sy 

vaderskap en gesê, ' jy óf neem en vernietig hom, anders stuur hom 

af om 'n verpleegster in 'n plek so ver weg dat hy nog nooit gehoor sal word 
uit! 

Soos jy, kyk na jouself, want ek wil nooit sien jy weer!' So 



Hier is ek, languishing en rou oor my verskriklike situasie. O, 
vir my seun! O, vir my man! Jy kry die idee?" "Ek het gevind 

'n middel vir jou lot dat ek weet wat jy kan vertrou,"die meisie het 
geantwoord, 
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"selfs die een wat Jesus, die seun van die dame Saint Mary genoem. Jy 

sien, ek het ook 'n vel siekte, maar dan God my daarvan skoon gewas." 

"Waar," vra die vrou, "is hierdie God van wie jy praat?" Die meisie 

beantwoorde, "hy is bly hier in jou eie huis!" "Maar hoe 

is dit moontlik?"het die prinses gesê. "Sê vir my waar die kind kon 

word!" "Kyk," die meisie het geantwoord, "jy weet Josef en Maria? Die 

kind wat met hulle heet Jesus; en hy was die een wat bevry 

my uit my eie siekte en lyding." "Goed dan," die prinses 

gevra, "Hoe was jy skoongemaak van dit? Sal jy ten minste verduidelik wat 

baie vir my? " "Hoekom, natuurlik sal ek," die meisie het 
geantwoord. "Nadat ek het 

gebad die seun, ek het die water gebruik om sy liggaam was, en dit 
uitgestort 

oor myself, en my vel siekte verdwyn. " Die prinses het dan 

UP en getoon het haarself belangrik om hulle, gooi 'n banquet in 

Josef se eer voor 'n groot baie mans. Die volgende dag, sy geneem het 

geparfumeerde water waarin baaikostuum die Here Jesus, en later 
uitgestort 

Sommige oor haar eie seun, wie sy langs gebring het, en 

Hy was onmiddellik bevry van sy leprosy. Sy sing dan lof van 

dank aan God, deur te sê: "o, Jesus! Hoe geseënd is die moeder wat 

gebaar jy! Is dit hoe jy mensdom herstel: maak hulle selfs as jy 

is self met die baie water wat gebruik is om skoon jy af?" Dan 

sy oordadige geskenke aan ons dame, Saint Mary, aangebied en bie haar 
totsiens 

met elke denkbare eer. 
WITCHCRAFTS OORKOM 

(ArIn 7:1-35) 

Verskeie Egipties stede 

Daarna het hulle gekom na 'n ander dorp en besluit om daar. 
So hulle het gegaan na die huis van 'n man wat net voltooi het sy 

nuptials, maar as gevolg van die invloed van sommige towenaars kon nie 

consummate sy huwelik. Maar hulle het die nag by hierdie man se 

huis, en hy was van sy ellende verlig. Vroeg die volgende oggend, as 

hulle was hul dinge gaan hul manier, die nuut wedded versamel 



man het hulle gaan laat nie, maar eerder gewys het hulle groot gasvryheid. 

Selfs so, hulle gereis op die volgende dag. 
En hulle 'n ander dorp, waar hulle gesien het drie vroue aangegaan 

wat was sy hartverskeurend en ween as hulle 'n sekere was verlaat 
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begrafplaas. Soos Saint Mary het hulle gesien, sy het die meisie gevra wat 

gesoek het om te reis met hulle, "sal jy asseblief gaan dié 

vroue en vind uit wat hulle pla is, en wat omstandighede 

hulle is onder". Hulle het nie haar vraag beantwoord, maar 

bevraagteken haar eerder, "wie is jy, dan, en waar is jy 

op pad? Vir die dag is amper verby, en die nag is op sy hakke." 

"Ons is reisigers op soek na 'n inn in te bly," die meisie 

geantwoord. "Volg ons," hulle antwoord hulle, "jy kan kom en bly 

met ons." Sodat hulle gevolg na daardie vroue, en lei was in 'n 

splinternuwe huis - al versier met elke soort meubels 

denkbaar. Nou dit was winter, en die meisie die parlor aangegaan 

en gevind dat die vroue daar, huil en lamenting oor hul lot, 
selfs as hulle het voor. 'N mule was staan langs hulle almal voor 

in silk. 'N swart feedbag was hang van sy nek - en hulle was 

soen hom en hom voed. Maar wanneer die meisie gesê: "dames, 
Dis 'n fyn soek mule jy het daar!"hulle al bars in trane uit 

en gesê, "wat jy sien as 'n mule was eens ons broer, gebore uit die 

baie dieselfde ma as ons. Vir wanneer ons Vader geslaag weg, hy het ons 

met 'n groot boedel, en dit is ons enigste broer. Ons probeer om te vind 
hom 

'n geskikte metgesel, dink dat hy moet alle die soos ander nie, maar 

'n vrou het jaloers en sonder ons wete 'n spel op hom uitgebring. 
Dan een nag, reg voor Dagbreek, wanneer die deure na die huis was 

Skakel nog steeds styf, ons het gesien dat ons broer hier het verander in 'n 

mule, as jy kan duidelik sien. En ons word in die staat is jammer dat jy 

sien ons in nou, ongelukkig geen pa troos ons, het die dienste gesoek 

van al die wysgere, Ghoeroes, en towenaars in die wêreld, maar hulle het 
nie 

het ons gehelp in die minste! So nou wanneer ons vind onsself af, voel 

ons opstaan en reis met ons ma na ons pa se graf. En na 

Ons het gehuil dit, ons almal eenvoudig terug te kom hier." 

En sodra die meisie het al dit hoor, het sy gesê, "nou neem hart, 
en het geen vrees vir werklik 'n kuur vir wat ails jy is naby. Dit is, Trouens, 
reg hier by jou - selfs in jou baie huis toe! Ek was 'n slagoffer van 'n vel 



siekte, jy sien, maar wanneer ek gesien het hierdie vrou met haar kind 
Jesus, ek 

Besprinkel my liggaam met die badwater wat sy moeder gebruik het om 

was hom af, en in daardie oomblik was ek genees. Nou is ek seker is dat 
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Hy kan jou probleme tot 'n einde bring. Opstaan, dus, en gaan tot 

my lady Mary, en nadat jy het haar in hierdie kamer gebring, deel 

jou geheim met haar. En terwyl jy daar is, vra haar om jou te wys 

deernis vir die omstandighede jy is onder." Die oomblik wat die 

vroue het gehoor wat die meisie gesê het, hulle het vinnig gegaan om ons 
dame, 
Saint Mary, hulself ingestel om haar, sit hulself voor 

haar en wept. "O, ons dame, Saint Mary," hulle gepleit het, "Wys ons 

Sommige deernis vir ons huis is sonder 'n kop, en ons het niemand 

wie is ouer - nóg vader of broer - lei ons in of uit! 

Wat jy sien as 'n mule oor hier was eens ons broer. Sommige vrou 

met behulp van toordery het hom na sy huidige toestand gebring. En vir 
hierdie 

rede doen ons smeek julle, asseblief jammerte het op ons almal! " Wanneer 
sy gehoor 

dit, Mary voel jammer vir hulle, so sy het die Here Jesus geplaas hom 

op die rug van die mule en gesê, "o, Christus Jesus, deur jou 

absolute power, laai hierdie mule in 'n man, met die dieselfde sin as 

Hy het voor". Die dame, Saint Mary, het skaars klaar gepraat 

Hierdie woorde wanneer die mule teruggekeer na die vorm van 'n jong man 

sonder enige misvorming hoegenaamd. Toe hy, sy susters en sy 

ma al aanbid ons dame, Saint Mary. Dan hulle opgelig word die 

kind en gehou hom uit bo hul koppe, soen hom, en 

verkondig, "o Jesus, Verlosser van die wêreld, hoe geseënd is jou 

ma! Hoe geseënd en vreugdevolle is die oë wat sien jy!" Die twee 

susters bely dan na hul ma, "waarlik, dit was die Here Jesus 

Christus wat gehelp om ons broer, herstel hom tot sy vorige staat; maar dit 

was ook deur die vriendelikheid van daardie meisie wat vertel ons oor 
Maria en 

haar seun. So sien dat ons broer hier is nog nie alle nie, dit lyk goed 

dat ons hom moet trou om hierdie dienaar meisie van hulle s'n. So hulle 

Mary geraadpleeg oor dit, en wanneer sy gegee het hulle haar toestemming, 

hulle gooi 'n stylvolle troue vir haar." 

So hul verdriet omgedraai om die Vrolikheid, en hulle rou in vreugde. En 

hulle geklee in hul beste klere en armbandjies, en begin om 



vier en feestelike wees. Dan is hulle al in lied, uitgebreek en gou 

hulle was al exalting en prys God, sê: "Jesus, o seun van 

David, wat hartseer in vreugde, en ellende in vreugde verander!" En 

na hierdie dinge, Josef en Maria gebly daar met hulle tien 
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dae meer, geweldige waardering van hulle ontvang. En na 

Josef en Maria het weg gegaan, hulle het almal gegaan het die huis geween, 
maar 

nie een van hulle meer as die meisie wept. 
TITUS EN DUMACHUS 

(DYSMAS EN GESTAS) 

(ArIn 8:1-8) 

Die woestyn, waar rowers wag lê In 

En soos hulle op verskuif van daardie distrik, hulle het gekom in 'n 
woestyn, 
waar was hulle gewaarsku oor al die diewe wat daar skuil. 
Josef en Sint Mary dus gewag tot nightfall te slaag 

deur. En selfs as hulle heen weggetrek, hulle sig van twee gevang 

rowers wat in die pad - en baie van hul maters slaap was 

was slaap daar naby. Hierdie twee diewe was genaamd Titus en 

Dumachus. "Dumachus," Titus implored hom, "ek smeek julle, asseblief 
laat 

hierdie mense om te slaag ons rustig deur, sodat niemand in ons orkes dalk 

dit opmerk." Nou Dumachus het geweier om dit te doen, so weereens het hy 
gesê 

aan hom, "Ek sal gee jy veertig bokke; en kyk, hier is my gordel, neem dit 

ook as 'n belofte." En hy oorhandig dit aan Dumachus selfs soos hy was 

onderhandeling met hom, sodat hy nie die alarm klink dalk. Wanneer ons 

Lady Saint Mary het gesien die goedhartigheid dat hierdie robber gedoen 
het hulle, sy 

ingelig hom, "die Here God sal jou van jou sondes vergewe en plaas 

jy by sy eie regterhand." "Ma," die Here Jesus sê vir haar, "in 

dertig jaar tyd, die Jode sal crucify my in Jerusalem. Hierdie twee 

diewe sal gekruisig saam langs my; Titus sal wees aan my regterkant, en 

Dumachus aan my linker - en Titus sal slaag in paradys selfs voor ek 

doen." "My seun!" sê Maria, "God verbied dit moet gebeur!" 

Dan hulle gereis na 'n ander dorp. Daar was verskeie afgod in wat 

Plaas dit in blote sand duine by hul benadering blyk. 
DIE LENTE BY MATAREA 

(ArIn 8:9-11) 



Matarea 

Daarna het hulle gereis op daardie wildevyeboom boom, 'n plek wat nou 

genoem Matarea. En daar in daardie streek die Here Jesus het veroorsaak 
dat 'n 

fontein tot lente voortgekom, en Sint Mary gewas sy jas in dit. En die 

sweet wat dripped van die Here Jesus in daardie grond produseer 'n 
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medisinale olie. 
DIE HEILIGE FAMILIE VERGADER FARAO 

(ArIn 8:12-13) 

Memphis 

Van Matarea hulle op verskuif na Memphis, waar hulle mekaar ontmoet 

met Farao. Vir drie jaar hulle het gebly in Egipte, en die Here 

Jesus verrig alle vorme van wonderwerke wat ook nie te vinde in 

die evangelie van die baba, en ook die evangelie van volmaaktheid. 
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BABA 3 

KEER TERUG NA JUDEA; NA GALILEA 

(Matt 2:13-23; Lukas 2:40; ArIn 8:14-17; 

PsMt 25; InThL 3; HJC 9) 

Egipte, Judea, Nasaret 

Maar na drie jaar het gekom en gegaan, Herodes geslaag weg. (Nou 

Hy het gesterf van die ergste dood wat jy kan dink, om die prys te betaal 

vir daardie onskuldige kinders, wie se bloed hy so wickedly werp.) Na 

die dood van daardie bose despot en die afsterwe van Josef van Egipte, ('n 

engel van die Here) gelei het hom uit in die woestyn tot diegene wat gesoek 

na die seun se lewe was nie meer 'n bedreiging en Jerusalem was een keer 

weer by die res. Kyk, 'n engel van die Here verskyn aan Josef in 'n 

droom, sê: "staan op! Neem jou jong kind en sy ma in 

Israel, vir diegene wat gesoek om hom dood te maak, is dood." En kyk, een 
van 

die Here se engele gekom (ook) aan Maria, sê, "neem die kind en 

terug na die land van die Jode, omdat die mense wat probeer om dood te 
maak 

hom het hulself geslaag." Josef daarom het opgestaan, het die 

jong kind en sy ma en Israel aangegaan. Die nader hy 

geteken het na Judea, egter die meer huiwerig het hy geword om dit 
aangaan. 
(Josef, jy sien, het gehoor dat Herodes geslaag het en wat sy seun 

Archel was reigning in sy plek, sodat hy was bang om daar te gaan.) En 



by sy aankoms in Judea, 'n engel van God verskyn om hom in 'n droom, 
waarskuwing hom: "Josef, reis op die Stad van Nasaret en vestig in 

daardie plek." So Josef en Maria het opgestaan en links met Jesus vir die 

streek van Galilea, en hulle ingeskryf in Nasaret, waar sy het 'n 

oorerwing van haar vader; wat wat gepraat is deur die 

profete, "Hy sal genoem word 'n Nasarener gespreek," dalk vervul word. En 

Josef het teruggekeer na sy timmerman se handel, verdien 'n lewe met sy 
eie 

twee hande; want hy sou nooit het probeer om te leef van 'n ander man se 

arbeid; (selfs) soos die mosaïek Wet verbied. En hy dank die Here God 

vir sy vriendelikheid, en gee hom so 'n begrip. Dit is werklik 

geheimsinnige dat die Here van elke nasie geskuif moet word om al 

oor só - heen en weer oor so baie lande. En die seun het gegroei, 
en sterk, en uiters wyse geword. En God toegerus hom met 
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Sy aard. 
JESUS SE BADWATER GENEES VERSKEIE SIEKTES 

(ArIn 9:1-11) 

Bethlehem 

Later, nadat hulle ingeskryf het in Bethlehem, hulle afgekom 

verskeie slagoffers van 'n graf versteuring wat so ernstig geword het dat 

die meeste kinders wat dit gely sou sterf. 'N vrou daar het 'n 

seun wat daardeur geteister is, en staan by die deur van die dood was. 
En sy het hom na ons dame, roep op haar soos sy bad was 

Jesus Christus. "O my Lady Mary," die vrou implored haar, "oorweeg 

die ongeluk van my seun, wat wracked is deur sulke uiterste pyn." En 

gehoor haar, Maria het gesê: "neem en besprinkel hom met 'n bietjie van 
daardie 

water met wat ek het net nou klaar bad my seun." Dan sy 

het sommige van daardie water, selfs as sy vertel het, en haar gespikkelde 

seun wat, gedra deur onstuimige lyding, het af geraak het. Na 

maar 'n rukkie slaap, hy gerestoureer om gesondheid en hy awoke. 
Opgewonde deur hierdie beurt van gebeure, die moeder terug na Saint 
Mary, wat 

geantwoord, "bied op jou lof aan God. Dit is hy wat genees het jou 

seun." 

'N naaste van die vrou wie se seun het goed gedoen was 

nabygeleë, en hierdie vrou se seun was ook ly as gevolg van die baie 
dieselfde 

siekte. Sy oë het byna gesluit vir ewig, en dag en nag sy 



mourned vir hom. Die herstelde seun se ma dan voorgestel, "Hoe 

oor neem jou seun aan Maria soos ek gedoen het? Ek het my seun na haar 
as 

Hy was in die kloue van die dood, en die water waarmee sy gehad 

gewas die liggaam van haar seun Jesus genees hom." So gou as die ander 

vrou hoor wat sy sê, sy gegaan het daar ook. En nadat kry 

hou van sommige van die dieselfde water, sy dit gebruik het om haar seun 
so goed was. 
Nadat sy dit gedoen het, sy oë en sy liggaam was onmiddellik 

herstel na die manier wat hulle voorheen was. En toe sy terugkom 

aan Sint Maria met haar seun, ons dame het vir haar gesê om te bied 
danksy God 

vir die herstel van haar seun, maar vermy vertel iemand oor wat het 

gedoen is nie. 
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DIE TWEE VROUE EN HULLE SEUNS SE 

SIEKTES 

(ArIn 10:1-14) 

Bethlehem 

In daardie einste dorp, was daar hierdie twee vroue van een man, elk 

van wie het 'n seun wat siek was. Een van hulle, wie se naam was Maria, 
het 'n seun genaamd Cleophas. Sy het opgestaan, het haar seun met haar, 
en 

gegaan het om Jesus se moeder, ons dame Saint Mary besoek. Sy bied haar 
'n 

fyn, weelderige mat, en gepleit het, "o my Lady Mary, asseblief aanvaar dit 

mat van my in ruil vir 'n klein stukkie van hom stewig lap." Mary 

dan het ingestem om dit, sodat wanneer die ma van Cleophas gelaat, sy 
fashioned 'n 

kledingstuk van dit, wat dit op haar seun geplaas, en hy was verlig; maar die 

seun van die ander vrou gesterf het. 
Uit hierdie ongelykheid daar ontstaan 'n konflik in die loop van die 

Huis. Elke ma het 'n draai elke ander week neem is. Wanneer 

Cleophas se ma Maria se beurt gekom het rondom sy entoesiasties die oond 

Sommige brood bak en verlaat haar seun nabygeleë soos sy ingetree weg te 
kry 

'n bietjie meel. Die mededinger vrou, sien die seun onversorg, gevat 

hom, gooi hom in die snikhete oond en het vinnig weggehardloop. Wanneer 

Mary het terug gekom en gesien het haar seun Cleophas lê in die Midde 
daarvan, 



wat was net so koel soos dit was voor verhit word, sy 

erken dat die mededinger vrou het geteister hom in die vlamme. Na 

sy het hom getrek, sy het hom aan die dame Sint Maria, en 

Verduidelik aan haar wat gebeur het. "Hou dit vir jouself," het sy gesê. 
"Ek het nodig om te weet dat jy nie hierdie dinge aan ander sal vertel." 

Daarna, die vyand vrou was tekening water by die put, en 

sien Cleophas speel nabygeleë, en niemand om te getuig, sy 

snatched hom op en gooi hom. Sommige mans gekom het om die goed te 

Trek 'n bietjie water en sien die seun sit daar op die oppervlak, en 

geneem is aback op die gesig. Dan hulle lof aan God gegee en 

trek hom met toue. Sy ma gekom en het hom reguit te 

ons dame Saint Mary, sê plegtig, "o my Lady, sien wat my mededinger 

na my seun gedoen het! Sien hoe sy het hom (af) gegooi 'n goed, en ek 

het geen twyfel maar dat vroeër of later sal sy die dood van hom wees." 

"God self sal jou oorsaak, avenge" het Saint Mary geantwoord. 'N paar dae 
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later, die ander vrou het gekom om die goed te trek 'n bietjie water, en haar 
voet 

deur die tou op so 'n manier dat toe val sy krans gevang het in die 

wel, selfs as befit haar geval. En diegene wat gejaag om te help haar uit 

haar kop gestamp en haar bene in gevind afskuur. So sy het gekom 'n 

Jammer einde, en die gesegde van die profeet wat geskryf het, "hulle het 'n 

diep goed, beland maar val in die put wat hulle gegrawe het,"was 

vervul in haar. 
DIE GENESING VAN BARTHOLOMEW 

(ArIn 11:1-8) 

Bethlehem 

In daardie Stad was daar nog 'n ander vrou wat tweeling seuns gehad wat 

het gevalle prooi na 'n siekte. En nadat een gesterf het, sy het die 

ander, wat homself op die vooraand van die dood, cradled in haar arms was 

ons dame Saint Mary. En sy gepleit het deur haar trane, "o, my 

Dame, asseblief help my in my nood. Nie lank gelede het ek twee seuns, 
maar 

Ek het net nou begrawe een en kan sien dat die ander een is op die 

Brink. Kyk, ek is desperaat op soek na genade van God, en is 

bied op my gebede aan hom." "O my Here," die vrou het gesê: "jy 

is gaaf en genadig en gee. Jy het my twee seuns gegee en 

geneem een weer vir jouself, laat asseblief my hierdie ander een." En 

sensing die diepte van haar wanhoop, Saint Mary jammer vir haar gevoel en 
gesê: 



"Rus jou seun op die bed van my seun, en die klere van my kind lê 

hom." Die oomblik sy het gelê hom wat het net sy oë gesluit 

in dood op die bed waar die Anointed gelê, en die reuk van 

die klere van die Here Jesus Christus tref die lad, sy oë inloer oop, 
en hy roep na sy ma vir brood, wat wanneer hy sommige, geneem het 

hy dadelik geëet het. "O my Lady Mary," bely sy ma, "nou ek 

AM oortuig dat God se bevoegdhede deur te werk, so dat jou seun 

kan kinders, wat deur die natuur soos hy, so gou as hulle genees 

kom in aanraking met sy klere." Die seun wat genees is só 

is dieselfde een wat Bartholomew in die evangelie genoem is. 
BADWATER GENEES 

(ArIn 12:1-6) 

Die grot buite Bethlehem 

Daar is nou 'n leprous vrou wat gekom het om die moeder van Jesus, 
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ons dame Saint Mary, en gepleit het, "Help my, my vrou." "Watter soort van 

hulp is jy op soek na?" Saint Mary navraag. "Sal jy vra vir 

silwer of goud, of sou jy jou leprosy genees? " "Wie kan doen 

hierdie ding vir my?"die vrou gevra. "Net wag totdat ek gebad het 

my seun Jesus en hom neerlê om te rus "het sy gesê, en die vrou 

gewag soos aangeraai, en nadat Maria het neergelê Jesus slaap, sy 

het haar 'n paar van die water wat sy gehad het was sy liggaam gebruik 
gesê, 
"Neem 'n paar van die water en giet dit oor jouself." En wanneer die 

vrou het voldoen aan, sy ontvang haar reiniging en so geprys God, 
bedank hom met haar hele hart. 
'N ANDER GENEES DEUR BADWATER 

(ArIn 12:7-22) 

Jerusalem? 

Bly daar met haar vir drie dae, nadat die vrou weggegaan 

en in Kaapstad. En as sy aan die gang was in, sy ontmoet met 'n sekere 

Prins wat getroud was met die dogter van hierdie ander Prins. Maar 

Wanneer hierdie Prins het haar hy ondersoek gesien het bewyse van leprosy 
- 'n 

ster-agtige teken tussen haar oë - en hy onmiddellik vernietig hul 

huweliksbeloftes. Wanneer die vrou gesien het die twee in so 'n toestand, 
giet 

heen 'n vloed van trane, sy hulle gevra hoekom hulle al so was geween. 

"Nie los in ons sake," hulle het gesê, "want ons nie eers in staat is om 



asem te haal ons omstandighede aan enigiemand." Selfs so sy hulle om te 
prodded 

deel hul saak met haar meer volledig, dui aan hulle dat sy dalk 

wees in staat om hulle te help. So na wys haar die maiden met die merk 

van haar siekte tussen haar oë, sê sy, "Ek, die baie een wat staan 

voor jy nou, ook gely het van die dieselfde siekte, maar wanneer my 

handeling my na Bethlehem gebring, ek hierdie cavern aangegaan en het 
gesien 

'n vrou wat daar wie se naam was Maria, en haar seun Jesus was daar 

met haar. En sien my in my leprous toestand, sy gevoel vir my en 

my 'n paar van die water waarmee sy die liggaam van het gewas aangebied 

haar seun. En wanneer ek het myself daarmee besprinkel, ek skoon 
geword." By 

daardie punt die vrou gevra: "jong dame, sou jy wees so goed as om te 

neem ons na die dame Saint Mary en laat ons ontmoet haar?" En na sy 

ingestem het tot dit, hulle het opgestaan en gereis oor na ons dame, neem 

Sommige baie duur geskenke saam met hulle. En toe hulle gegaan het te 
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haar, hulle hul offers aan haar voorgehou, en dan aan die lig gebring om 
haar die vel 
siekte van die jong dame wat hulle met hulle gebring het. Op daardie 

punt Sint Maria het gesê: "mag die genade van die Here Jesus Christus 
word met 

jy." Dan sy aangebied om hulle sommige van die water wat sy gebruik het 
om 

die liggaam van Jesus Christus was, en opdrag gegee om te reinig die 

sieklike vrou met dit. En wanneer hulle het as hulle vertel dat hulle die 

vrou was onmiddellik genees, so hierdie en 'n paar ander wat was 

daar ook uitermate verhoog en God en het in vreugde na hulle eie dorp, 
God geprys 

vir wat gedoen is. En op gehoor dat sy vrou was genees, die 

Prins weer het haar in sy huis en het haar hand in die huwelik, 
gee lof aan God vir die herstel van sy vrou. 
MEISIE BESOEDEL DEUR SATAN 

(ArIn 13:1-13) 

Jerusalem? 

In daardie plek daar ook gewoon het hierdie meisie wat tormented was 
deur Satan. 
Daardie vuil gees, jy sien, sou dikwels verskyn aan haar in die vorm van 'n 

draak en sluk haar geheel. Hy gesuig soveel bloed uit haar, in 



feit, dat sy lyk net soos 'n lyk. Elke keer as sy sou kom om te 

haar sintuie sy sou hou haar kop in haar hande en skree, "Hoe 

miserabel ek, sien hoe daar is niemand om my te red uit hierdie goddelose 
gegee 

draak!" Haar pa en ma het vir haar gehuil en klaaglied, soos het al 

die ander daar; en almal wat daar was sou voel veral sleg vir 

haar wanneer hulle sou hoor haar geween, ween en huil uit, 
"O my vriende! O my gesin! Daar is niemand wat kan red my uit 

Hierdie moordenaar?" 

Die Prins se dogter, wie se leprosy het heeltemal verdwene, 
op gehoor die loei van daardie meisie, het al die pad tot by die dak van 

haar paleis en saag die meisie se hande toegedraai rondom haar kop, 
omring deur haar bedroef metgeselle, en skink heen 'n stroom 

van trane. Toe sy die besit meisie se man gevra as sy ma-open 

was lewe, en hy laat haar weet dat beide haar ma en haar 

pa was inderdaad lewe. Sy het toe die meisie se ma aan haar gestuur. 
En as sy gesig van haar benadering gevang, sy haar ma gevra, "Is dit 

kuddes meisie hier jou dogter?" "Ja, jong dame," sy hopeloos 

en sorrowfully bely, "Ek was die een wat geboorte gegee aan haar." Die 
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Prins se dogter het dan geantwoord, "vertel my alles oor haar toestand, 
want ek 

is hier om jou te vertel dat ek een keer 'n vel siekte, maar die dame Mary, 
het 

die moeder van Jesus Christus, genees my van dit. As jy wil sien jou 

dogter genees, dan neem haar na Betlehem en vra om te sien Mary, die 

ma van Jesus, en het geen twyfel oor of jou dogter sal 

verhaal want ek glo met my hele hart dat jy gaan terug huis toe 

rejoicing oor jou dogter se herstel." En wanneer sy 

klaar gepraat het, sy opgestaan en haar dogter daar geneem. Dan sy 

opgeskuif na Maria en haar dogtertjie se omstandighede met haar 
gedeel. En 

wanneer sy na haar storie geluister het, Maria gegee het die vrou 'n paar 
van die 

water wat sy gehad het gebruik word in die liggaam van haar seun Jesus 
gewas, gevra 

sy giet dit oor wat van haar dogter. Sy het ook haar een van die 

Toewikkel nutsartikels van die Here Jesus, deur te sê: "neem hierdie lap en 
wys 

dit aan jou vyand elke keer dat jy hom sien." En sy bade hulle 



vrede en hulle afgestuur. 
VUUR UIT DIE HOM STEWIG LAP 

(ArIn 13:14-20) 

Judea 

Om patentering deur daardie dorp en tuiskoms, die uur dat Satan 

sou wys tipies en neem beheer van haar kom rond. Die 

Jovald gees skielik getoon het homself aan haar in die gelykenis van 'n 

enorme draak. Sien hierdie, die meisie was vreesbevange, maar haar 

ma het gesê: "dogter, het geen vrees nie, maar laat hom toe om naby te 
teken 

jy. Dan openbaar aan hom die hom stewig lap wat aan ons deur gegee 

ons Lady Mary, en laat ons sien wat kom van dit. " Dan Satan 

haar in die vorm van 'n skrikwekkende draak en die meisie geword het 
genader 

so bang dat sy het begin Beef met geweld. Maar selfs as sy gehou 

die hom stewig lap om haar kop en oor haar oë, waar die draak 

kon dit sien, vlamme geskiet en die draak was pummeled met vurige 

cinders. Wat 'n wonder is teweeg gebring deur almal wat het 

gebeur, vir net so gou as die draak gevang gesig van die Toewikkel 

vadoeke van die Here Jesus, aan die brand geskiet uit en sy oë bespattered 

en in die gesig staar. "Hoekom moet ek en jy ontmoet soos hierdie, Jesus, 
seun van Mary?" 

Hy luidkeels plek. "Waar ek is om te loop en vrye myself van jou?" So 

Hy gevlug weg van haar in vrees. Sy bevry van haar gemartel, gesing 
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liedjies van lof en dank aan God saam met almal anders wat was 

daar by die tyd wat hierdie wonderwerk het plaas. 
JUDAS STAKINGS JESUS 

(ArIn 14:1-10) 

Judea 

Satan het besit van die seun van 'n ander vrou in wat geneem 

streek. So dikwels as Satan sou neem beheer van hierdie seun, wie se naam 

was Judas, hy sou gaan rondom byt almal in sig; en indien daar 

was niemand rond, hy sou byt sy eie hande en ledemate. Die 

ma van hierdie miserabel seun, hoor oor Sint Maria en haar seun 

Jesus, vinnig opgestaan en haar kind in haar arms na ons dame gedra 

Mary. Intussen James en Joses geneem het die jong Jesus om te speel 

met 'n paar ander kinders, en terwyl hulle uit, was hulle almal sit 

langs hom. Toe Judas, die besit seun, gekom het en sit af na 

sy reg. En wanneer Satan was besig om deur hom in sy gewone 



wyse, die seun het probeer om te byt die Here Jesus. Maar omdat hy was 

nie in staat, hy getref hom so hard teen sy regterkant wat hy 

het hardop gehuil. En die oomblik wat hy het so, Satan die lad links en 
hardloop 

weg soos 'n gek hond. Hierdie einste kind, die een wat Jesus, getref en 

uit wie Satan gevlug in die vorm van 'n hond was hy wat hom verraai 

om die Jode - Judas Iscariot. En die Jode pierced hom met 'n urinaal op 

die baie plek waar Judas het verwelk hom. 
'N SEUN WRAKKE JESUS SE SWEMBADDENS EN STERF 

(PsMt 26) 

Galilea, deur die Jordaan rivier 

En wanneer hy het teruggekeer vanaf Egipte, teen die tyd dat hy was vier 

jaar oud is, dit so gebeur dat hy was om te speel in Galilea deur die banke 
van 

die Jordaan met 'n paar ander kinders op 'n Sabbat dag. Nou as hy 

sit daar, Jesus fashioned sewe waterpoele uit modder, elke 

voltooi met sy eie viaducts, en op sy bevel die waters gejaag 

in hulle en weer uit. Dan een van daardie seuns - 'n kind van Satan wat 

was jaloers op Jesus - gestop op die kanale wat was hierdie voeding 

poele en afgebreek word alles wat Jesus gedoen het. "Seën u, u seun van 

die Duiwel!" Jesus reproached hom. "Sal jy skeur af my hard 

werk?" En dadelik die een wat dit gedoen het dit gedaal dood. Die 
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dooie seun se ouers dan luidkeels ander as veroordeel Josef en Maria, 
kla, "jou seun ons seun vermoor het, en nou is hy dood." En 

toe Josef en Maria het gehoor die clamoring van die ouers en die 

konvergensie van die Jode, hulle uitgegaan na waar Jesus was. Privaat, 
maar Josef het aan Maria, "ek nie waag om hom lesing. Jy 

moet dus chasten hom, en wees seker om hom te vra Hoekom is dit dat hy 

die mense se woede teen ons kriewel en dwing sulke vyandigheid op ons." 

En toe Maria gegaan en ondervra hom, "o my Here, wat hy gedoen het 

Moenie dat hy moet doodgaan?" Jesus het geantwoord, "hy verdien om te 
sterf vir 

scattering al wat ek so hard gewerk om te bou." Toe sy ma 

gepleit het met hom, "My Here, nie bedryf jouself só, vir 

almal is up in arms teen ons." En Jesus, nie wat veroorsaak 

sy ma hartseer, het die seun wat gesterf het in die kruis met sy 

regs voet en beveel hom, "opstaan, jy kind van duisternis! Omdat 

Jy het alles wat ek het so het hard gewerk om te maak, jy word vernietig 

ongeskik is om my pa se res voer." En dan die een wat het gesterf het terug 



op en hardloop weg. En by Jesus se bevel, die water gevloei terug 

deur die kanale en in die waterpoele. 
THOMAS SE INLEIDING 

(InTh Griekse 1) 

{Hier begin die boek van die Heilige Apostel Thomas die Israelite 

filosoof met betrekking tot die diskoers oor die kinderjare van die Here. Ek, 
Thomas die Israelite gevoel het die behoefte om in kennis jou broers uit te 

onder die heidene, vul jy op die magtige kinderjare deeds wat 

ons Here Jesus Christus gebring het om te slaag in ons land vanaf die 
ouderdom van vyf 

stuur, selfs as hy met wie gesels wisselwerking in die Stad van Nasaret.} 

JESUS VERDUIDELIK WATER 

EN QUICKENS KLEI DIERE 

(InTh 2 (3); QBar 2:11; PsMt 27) 

Galilea 

Wanneer Jesus vyf jaar oud was, was hy speel naby die vlak 

kruising van 'n stroom. Hy weggekeer is sommige van die vloeiende water 
in 

waterpoele en met 'n woord hy het bevel en hulle onmiddellik 

uitgeklaar. 
Daarna, Jesus het 'n bietjie klei uit die waterpoele hy het gevorm 
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en voor hulle fashioned al twaalf sparrows daaruit, wat verteenwoordig 

die twaalf apostels. Daar was baie ander kinders wat speel 

met hom daar. 'N sekere Jood, toe hy sien wat Jesus was om te doen as 

Hy gespeel daar op die Sabbat dag, gou oor regs weg tot sy 

Vader Josef. "Kyk, die seun ingelig hom, jou seun speel 

deur die rivier. Hy het geneem modder gerig en twaalf sparrows met dit, 
wat is onwettig vir hom te doen, en daardeur desecrating die Sabbat dag." 

En toe hy hoor dit, Joseph weg vir daardie plek gemaak nie. En soos 

gou as wat hy daar gekom het, die seun sê vir hom: "sien? Jou seun, deur 
dit te doen 

werk, die Sabbat skend! Hy het twaalf sparrows uit fashioned 

van klei." En Josef chastened Jesus, sê: "Hoekom doen jy breek die 

Sabbat met sodanige onwettige dade?" Maar toe Jesus hoor Josef, hy 

aangebied geen antwoord, maar eerder afgeskakel teenoor die sparrows, 
clapped sy 

hande en hardop gehuil voor almal, "vlieg nou, en gaan jou manier! 

Seil oor die hele wêreld en leef, roep my na vore jou hele lewe 

lang." En by die klank van sy woord hulle al gevlieg in die lug, flap 



en tjirp luidkeels selfs tot by die eindes van die aarde. En toe Josef 

gesien hierdie wonderwerk, was hy verbaas. En wanneer die Jode gesien 
het, hulle 

was ook verbaas. Almal, in werklikheid, op sulke wonders sien, was 

twyfelagtig of. Baie wat daar was Jesus geprys en hom aangebied 

Dankie, maar 'n paar ander ander as hom - veroordeel steeds ander gegaan 
en in kennis gestel 

die hoë besoekende priesters en die leiers van die Fariseërs dat Josef se 

seun Jesus verrig het groot tekens en wonders in die gesig van 

Israel. En woord het die Israelite stamme. 
SEUN STROOI JESUS SE VIS SWEMBAD 

(InTh 3 (2); ArIn 19:16-21; PsMt 28,29) 

Galilea 

Jesus het sy ma in die huis een dag na 'n reën, en het na 

speel op 'n riverbank met sommige seuns. Na 'n paar dammetjies maak 
hulle 

gegrawe klein kanale, teken 'n paar van die rivier water in die klein vis 

dammetjies. Toe Jesus vir die waters gesê: "Clarify en vars, raak" en 

hulle het almal so dadelik geword. Die Here Jesus het ook twaalf gevorm 

sparrows rondom sy puddle, plasing van drie op elk van die sye. Maar 

dit alles gebeur het op die Sabbat, en die seun van 'n Jood genaamd Annas, 
'n tempel priester, gebeur langs en sien hulle maak al hierdie 

87 

dinge en bestaansjaar, "is jy maak beelde van klei op die Sabbat 

Dag?" Dan hy gou oor hulle en al hul dammetjies bederf. 
Maar wanneer die Here Jesus sy hande oor die sparrows hy het clapped 

fashioned, hulle het af tjirp. Gou die seun van Annas die tolk 

weer gestaan het nabygeleë, tak in die hand voor almal, hierdie keer met 

Josef. En met bitter woede, het hy die wilgerboom tak en 

genader Jesus vis dam te breek sy damme wat hy gehad het 

fashioned met sy eie twee hande. En op die vernietiging van die dammetjies 

met die tak, die waters wat daarheen gestroom uit weer gevloei het. 
Hy verseël af die inlaat, verder, en die kanaal afgebreek 

verskaffing van dit. En wanneer Jesus gesien het wat hy gedoen het, hy was 
kwaad, 
en hy reproached die seun wat sy oewerwalle, vernietig het "jy 

astrant dwaas! Wat 'n bose, godless, en wettelose same een jy is! In 

Watter manier was hierdie dammetjies benadeling jy wat jy gevoel het die 
behoefte aan 

dreineer hulle?" En dan die water verdwyn en die Here Jesus 



reproved hom, "o bose saad mees vuil! O, seun van dood! O, Duiwel se 

werkswinkel! Die vrugte van jou saad sal magteloos inderdaad wees! Jou 
wortels 

sal parch, en jou vrugteloos takke verwelk. Kyk, jy sal reis 

geen verdere; maar jy sal afval weg soos 'n boom en ook uitloop nie een 

blare, nóg wortels, nóg enige vrugte; en jou baie lewe sal selfs verdamp 

As hierdie water het, en jy sal so dried-up as die stok raak wat 

jy nou vashou." Oomblikke later, as hy op pad langs sy pad, die seun 

val voor hulle almal; Withering skielik en heeltemal, dus 

sy gees oorgawe en verby. Toe Jesus oor daardie plek en 

ingetik in Josef se huis. Nou wanneer die kinders hy was speel 

met gesien het wat gebeur het, hulle was verbaasde en gegaan om die 

dooie seun se vader en laat hom weet. Hy hardloop dan na die toneel en 

gesien het dat die jeug dood was. Die verskrompelde seun se ouers dan 
uitgevoer 

hom weg, grieving oor die verlies van hierdie kind. En hulle het Jesus 
geneem 

reguit na Josef, chastening hom, "watter soort seun het jy 

wat doen sulke dinge?" Toe Josef, spiertrekking, hou van Jesus geneem 

en het saam met hom en sy ma (rug) in sy huis. 
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SEUN AANVALLE JESUS EN STERF 

(ArIn 19:22-24; InTh 4; PsMt 29) 

Nasaret? 

En na 'n paar dae het verbygegaan, Jesus was huis een loop weer 

aand deur die midde van Kaapstad met 'n baie bang Josef. En 

kyk, 'n sekere seun, nog 'n evildoer, gooi 'n klip by Jesus en hardloop 

vinnig tot hom van voor wat om te maak 'n laughingstock van 

hom selfs beseer of hom as dit enigsins moontlik is, hom so vas dreun 

teen sy skouer wat hy slammed teen die grond. Jesus 

woedend geword en veroordeel die seuntjie, "kan jy gaan nie verder op 

jou manier (sodat) terugkeer uit dit ongeskonde daarvan afgekom nie! En 
selfs as jy het 

hy my platgeslaan, so ook sal jy val op die grond, maar jy sal 

nooit herwin." En in wat instant die seun val dood. 
Sommige wat die gebeurtenis, egter, insluitend die dood gesien het 

seun se ouers skree, "waar kon hierdie seun het kom uit, sien 

hoe elke woord hy praat is waar en word uitgevoer in werklikheid, soms 

voordat hy selfs utters dit?" Hulle het almal Josef, bring met 

hulle die ouers van die dooie seuns. En hulle het begin om reprove hom 



deur te sê: "omdat jou seun nie dinge soos hierdie, jy kan nie meer leef 

met hom saam met ons in hierdie dorp. Neem Jesus weg van hier - of 

anders asseblief leer hom om te seën en nie te seën, want hy is moord op 
ons 

kinders, aangesien elke woord van hom het 'n onmiddellike effek." 

JOSEF ADMONISHES JESUS; SY ANTWOORD 

(InTh 5; PsMt 29) 

Jerusalem 

Josef dan opgeskuif na Jesus, die seun privaat om homself te roep. 
Nou na Josef het homself op sy stoel sit, die seun gekom en 

gestaan het voor hom daar. Hy reproved dan Jesus sê, "Hoekom doen jy 

doen hierdie soort van dinge? Baie van hierdie mense is ontroosbaar 

reeds as gevolg van jou, en dus hulle verag en pla ons. 
Baie van hulle is nou praat sleg oor jou en deride ons albei op 

jou rekening, en ons het geen keuse nie, maar om dit verduur." Jesus 

antwoord hulle, "volgens die kennis van hierdie ouderdom, tensy 'n 

pa het geleer sy seun, hy is nie aan wyse oorweeg word. Selfs so, die 

Pa se las kan enige mens hinder tensy hy is 'n evildoer. Ek 
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erken dat hierdie woorde nie vandaan jy, so vir jou onthalwe ek 

Geen meer sal praat. In ieder geval, hierdie mense sal gestraf word." 

En diegene wat hom beskuldig het was op daardie oomblik al gemaak 
blinde, 
en al wat gesien het dit was vreesbevange en aback geneem, en hulle 

verkondig, "goeie of slegte, alles wat hierdie seun praat raak 'n 

aksie - en inderdaad, 'n wonderwerk!" En wanneer hulle gevestig het wat 

Jesus het dit gedoen, Josef het opgestaan en hom hard getrek deur die oor. 

Dan Jesus stared hom in alle erns, uitroep, "Dit is heeltemal 

genoeg! Vir jou om te soek en nie te vind is een ding,"die seun kwaad 

geskel, "maar vir jou om op te tree so roekeloos 'n wyse is heeltemal 'n 
ander. 
Is jy nog nie oortuig dat ek nie werklik jou eie? Moenie 

lok my!" Dan hulle banded saam teen Jesus, en 

ander as veroordeel hom aan Josef. Nou wanneer Josef gesien het wat aan 
die gang was, 
Hy het gegroei bang oor die woedende geskreeu van die Israeliete. Jesus 
dan 

die dooie seun gevat deur die oor en opgelig hom voor almal, en 

hulle kon sien dat hy hom was skel soos 'n pa sy sou raas 

eie seun. Die gees van die seun was dan het teruggekeer en hy is opgewek 



weer laat lewe, en almal was verwonderd oor by sy herstel. 
ZACCHAEUS NEEM JESUS AS SY LEERLING 

(InTh 6:1-12,(6); ArIn 20:1-4; PsMt 30) 

Jerusalem 

Daar was ook 'n sekere onderwyser in Jerusalem genaamd Zacchaeus 

wat is nabygeleë staan en het gehoor wat Jesus gesê het: om sy 

pa. Hy was stunned wat 'n skrale kind soos hy sou so praat 

dinge. En sien dat Jesus kon nie vanquished word nie, en 

die erkenning van die krag wat binne hom, hy was incensed, en 

vreesloos, foolishly begin, en onbeskof denouncing Joseph, "Moenie jy 

dink dat jy moet draai jou seun vir my, sodat hy kan leer 

wêreldse wysheid en respek vir ander mense? Dit is duidelik vir my dat 

jy en Mary gee om meer oor jou eie seun wees as jy nie die ouderlinge van 

Israel en wat hulle te sê van hom. Jy behoort aan ons getoon het 

almal – die hele gemeente van Israel - 'n bietjie meer respek, so dat hy 

dalk soos ander kinders en word beter deur hulle, en dat hy graag 

dalk 'n behoorlike Joodse onderwys ontvang." Josef, egter, 
hulle bevraagteken, "maar wie is in staat om hom te neem en onderrig 
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hom enigiets? As jy dink dat jy dit kan doen, dan is ons meer as 

gewillig om jou te laat probeer en bied hom 'n algemene onderwys." 

En 'n paar dae later hy opgeskuif na Josef, sê, "jy weet, jou 

seun is regtig nogal slim, en hy het geweldige insig. Hoekom nie 

Draai hom om na my sodat hy sy briewe kan leer? Ek sal hom leer 

almal daar is om te weet van hulle. Ek sal ook leer hom die behoorlike 
manier om te 

spreek sy ouderlinge, gee hulle al hul verskuldigde respek as vaders en 

voorvaders, sowel as hoe om saam met dié wat sy ouderdom kry." 

Josef het ingestem en gesê Saint Mary. 
Die volgende dag Josef het Jesus aan die hand geneem en hom oor tot gelei 

Zacchaeus sê, "baie goed, Rabbi, neem hierdie seun en leer hom 

letters." "Broer," hy gereageer het, "as jy sal draai hom om vir my, ek 

sal gooi lig op die Bybel vir hom, hom te oortuig dat hy behoort 

om te seën alles en niks seën." En Jesus, hoor wat 

Zacchaeus het gesê, bars in lag en antwoord hulle, "die 

lesse wat jy verwys, en die beginsels wat hulle underlie is 

voldoende vir 'n gewone persoon se onderwys, en so behoort te wees 

gehou deur hulle; maar jou Wet howe is vir my vreemd. Jy praat as jy 

kan verstaan, maar ek verstaan baie meer as wat jy kan, vir voor 

die ouderdomme oor ek gekom. Ek weet selfs wanneer jou vaders se pa's 



was gebore; Ek het nog geen vleeslike Vader. Jy lees van die Wet en 

weet omtrent dit inderdaad hou dit; maar ek het bestaan voor die Wet was 

gegee. Sedertdien, egter, jy dink dat niemand anders se leer is 'n 

pas vir jou eie, ek sal leer jy 'n ding of twee oor die dinge wat 

wat jy daarna verwys dat niemand kon moontlik expound nie, tensy hy was 

waardig. Want wanneer ek is verhewe sou in hierdie wêreld op die laaste, ek 
sal bring na 'n 

eindig alle verwysing na jou lineage. Jy sien, jy nie julle onthou 

die geleentheid van jou geboorte. Ek weet nie eers wanneer jy al gebore is, 
maar ook hoeveel meer jy sal leef op hierdie aarde." "O, o, o Ja!" 

hulle het almal in verbasing gereageer het. "Wat 'n groot en ongelooflike 

misterie is. Ons gehoor het nie enige sodanige eise voor. Nie een nie 

anders het ooit gesê sulke dinge, nie eers die profete self, of 

die skrifgeleerdes, of die Fariseërs. Ons weet waar hierdie seun vandaan 
kom. Hy 

is skaars selfs vyf jaar oud. Waar kry hy af sê dinge soos: 

Hierdie?" Die Fariseërs verklaar, "Ons het nog nooit gehoor sodanige eise 
uit 
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enige ander kind van sy jaar." Maar Jesus het geantwoord, "maak dit jou 
verbaas 

dat 'n kind sou sulke dinge sê? Hoe is dit dat jy dit nie glo nie 

my wanneer ek praat hierdie woorde aan jou? Almal van julle was 
verbaasde wanneer 

Ek geopenbaar aan u dat ek geweet het wanneer jy gebore is. Ek gaan selfs 

verder as dit, sodat jy kan verwonder jou al hoe meer. Ek het beide 

Abraham gesien en gepraat met hom - die een wat jy noem 'Vader' - 

en Abraham het my ook gesien!" Almal daar was geneem aback, en 

Niemand selfs gewaag om te praat. En Jesus bygevoeg, "Ek was nog jou 

midst as 'n kind onder jou kinders, en jy het selfs kom nie 

my ken. Ek het gepraat jy soos met die wyse, en jy het misluk 

om te begryp my toespraak. Inderdaad, jy is meer kinderlike as ek is, 
en jou geloof is stunted." 

Weereens sê hy vir hulle, "jy vind dit moeilik om te glo dat ek weet 

Hoeveel jaar gegee om te leef? Glo my; Ek weet wanneer 

die wêreld was gevorm. Kyk, hoewel jy my nie glo nie nou, 
Wanneer die dag kom dat jy my kruis sien, jy sal weet dat ek 

vertel die waarheid." En toe hulle hierdie woorde hoor hulle was al 

Dit ontstel hom. 
JESUS ASTONISHES ZACCHAEUS 



(ArIn 22:1-6; InTh 6:3-7:4(7)) 

Jerusalem 

Zacchaeus geskryf uit die Hebreeuse alfabet en een vir een 

uitgespreek vir hom al die letters uit [Aleph] tot [toepastike reg], vra 

hom vraag na vraag. Hy het gesê dat "[Aleph]" om hom, en die seun 

genoemde "[Aleph.]" Die onderwyser herhaal, "[Aleph,]" en so die seun 

Herhaal dit ook. Dan, die derde keer dat die Meester het gesê dat "[Aleph,]" 

Jesus gekyk reg by hom en geëis, "julle wat nie weet wat die 

[Aleph] volgens sy behoorlike gevoel, hoe ooit sal jy leer iemand 

oor die [bet]? Jy hypocrite, as jy weet die [Aleph], dan 

verduidelik dit aan ons; slegs dan sal ons glo jy wanneer jy leer oor 

die [bet]." Toe Jesus begin om te ondersoek die onderwyser op die 
onderwerp van 

die eerste brief, en die onderwyser kon nie beantwoord nie. En die seun 
geleer 

Zacchaeus hard genoeg vir almal om te hoor, "luister, onderwyser, en betaal 
sluit 

aandag aan die samestelling van die eerste brief; hoe dit het lyne en 'n 

beroerte intersecting die twee af die Sentrum, soos jy kan sien, 
92 

intersecting, styg op, dans daar en draai saam; drie 

tekens, elk gelyk, ondergeskikte, tog ondersteunend van mekaar, al 

hulle die dieselfde afmetings. Daar het jy dit – die lyne van die 

[Aleph]!" 

Nou wanneer Zacchaeus die instrukteur gehoor so baie allegoriese 

interpretasies van die eerste brief word toegelig deur die seun, hy was 

verbysterd deur sy antwoord, en sy exposition, en was heeltemal verstom 

en hom geen antwoord kon gee. En begin by [Aleph], Jesus 

expounded al twee en twintig letters sonder enige aanpor hoegenaamd. 
Dan Zacchaeus bely aan die mense daar, "Hoe ellendig en 

miserabel en ontsteld ek. Neem hierdie seun aan myself, ek het by 

gekry net skande. Ek smeek jou, Josef, neem hierdie seun weg van my, 

Ek kan nie die manier waarop hy kyk my so demandingly dra. Ek kan nie 

verstaan in die minste die dinge waaroor hy praat. Hierdie kind 

kan word van hierdie wêreld. Miskien was hy gebore voordat die wêreld 
was 

gevorm. Watter maag kon hom dra? Wie se baarmoeder kon voed 

hom? My vriend, ek ontdoen; hy heeltemal perplexes my - ek kan selfs 

begin om die hoogtes van sy begrip skaal. Ek het myself, mislei 

en disgraced drie maal oor is. Ek het gesoek na 'n student, maar het 



gekry in die plek daarvan 'n onderwyser. Ek, my vriende, heeltemal skaam 
wat 'n 

blote kind soos hy die beter van 'n ou man soos ek het gekry. 
Depressie en die dood oorweldig my weens hierdie lad. Ek kan nie 

kyk hom in die gesig - en wanneer almal gaan rondom sê dat ek 

het is bested deur 'n klein seuntjie, hoe is ek veronderstel om te 
antwoord? Wat 

is ek te sê het oor die eerste brief en sy lyne soos hy dit aan my verduidelik? 

My vriende, ek het geen idee nie, want ek verstaan nóg begin nóg 

einde." 

En draai om Josef hy gesê: "sonder 'n twyfel, broer, dit 

kind gebore nie van hierdie aarde, sodat ek smeek julle, broer Josef, neem 

hom terug huis toe met jou. Hy word 'n god of 'n engel of 'n paar ander 

manjifieke omdat ek nie weet nie, en kan sê." 

ZACCHAEUS NEEM JESUS AAN LEVI 

(ArIn 20:7-12; PsMt 31; InTh 8) 

Jerusalem 

Dan die dokter van die Wet, Meester Zacchaeus versoek Josef en 
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Maria 'n tweede keer, "die seun draai na my en ek sal hom aan 

Meester Levi - hy sal leer hom briewe en gee hom 'n onderwys!" 

Toe Josef en Maria Jesus gekalmeer en het hom aan die skool 

sodat die bejaarde Levi dalk leer hom briewe. En vanaf die oomblik 

Hy het daardie plek, Jesus het stil gebly. En begin met die 

eerste brief, Aleph, Meester Levi gehou net daardie een brief sê vir Jesus, 
en bestel hom verduidelik dit, maar hy sy vrede gehou en het geen 

antwoord. Dan Meester Levi, sy instrukteur, gevat sy storax rod en 

gekraak hom oor die kop met dit. En dan Jesus, om op te staan om sy 

onderwyser Levi, aangedring, "Hoekom het jy my tref? Jy kan redelik seker 
wees 

van dit: die een wat geteisterde is die een wat getref kan leer 

hom baie meer as wat hy ooit van hom kon leer. Jy sien, ek kan 

jy leer alles oor wat jy beweer dat weet. Almal wat praat, 
en almal wat hoor is so blind as die geraas van brons of die clang van 

'n cymbal; wat kan hoor nie die klanke wat hulle maak." Te Zacchaeus hy 

bygevoeg, "elke brief uit Aleph aan [toepastike reg] is Terloops verstaan wat 

dit saamgestel. Verduidelik wat die [toepastike reg] is eerste, en ek sal maak 

duidelik aan jou wat die Aleph is." En weereens sê hy vir hom, "Hoe 

kan diegene wat weet nie die Aleph, ooit kom weet die [toepastike reg], 
sien hoe hypocritical hulle is? Sê wat Aleph is eerste en dan ek 



sal jou glo as jy expound vir my die bet." Dan, een vir een, 
Jesus begin vra oor die name van elk, en het gesê: "laat die Wet 

onderwyser verduidelik vir ons wat die eerste brief is, of hoekom dit so baie 

driehoeke, wat geleidelik vloei uit gewys op breë, bring 

saam, tekening oor, en uitreik oor; word loodreg, 
uitgestrek, en krul." En wanneer die onderwyser bedreig hom met 'n 

pleb, die Here Jesus expounded die betekenis van die letters Aleph 

en bet aan hom. Hy ook uitgewys watter dele van die briewe was 

reguit, wat was diagonaal; Watter een van hulle het dubbel hale; 

diegene met en sonder punte; die rede dat een ander; voorafgegaan 

en hy het begin om effe aan hom een ding na die ander, verduidelik 

dinge wat sy instrukteur het nog nooit so veel as gehoor van voor, nóg 

lees uit 'n boek. 
En toe Levi dit hoor, was hy verbaas so 'n reëling 

van briewe en name en begin hard denouncing Jesus voor hulle 
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alles, "het hy selfs verdien om te leef op hierdie aarde? Nee, hy behoort te 
wees 

hang eerder op 'n reuse kruis! Hy kan uit enige vuur sit en praat sy 

manier uit van enige straf." Die Here Jesus toe verduidelik aan die 

onderwyser, "Luister sorgvuldig na die manier wat ek met hulle praat." Toe 
hy 

begin duidelik en intelligibly uitspreek, "Aleph, bet, Gimel, 
Daleth..."en al die ander aan die einde van die alfabet. Op 

hoor dit, die onderwyser was so langs homself dat hy uitroep, "Ek 

eerlik glo dat hierdie kind voor die vloed geleef en gebore 

voor Noag. Watter baarmoeder het aanleiding gegee tot hom? Watter ma 
gebring 

hom in hierdie wêreld? Wat borste nursed hom? Ek vlug uit sy 

teenwoordigheid. Ek kan die woorde uit sy mond verduur, en my hart is 

verstom by die klank van sodanige spraak. Ek glo nie dat enige mens 

kon begryp sy uiteensettings tensy God was met hom. Nou ek- 

pitiful dwaas wat ek - myself raak 'n grap in sy toegelaat het 

oë, vir die hele tyd wat ek het van hom gedink as 'n student, 

onkundige van wie hy is, ek het gekom om te sien dat hy my beter is. Nou 

Wat kan ek sê? Omdat ek die woorde kan verduur wat hierdie seun 

praat, nóg doen ek vind myself in staat om hul dieptes plumb, ek moet 
sekerlik 

Laat hierdie dorp. Vir sien soos hoe ek verstaan ook nie 

begin en einde van sy exposition, 'n ou man soos ek staan 



vanquished deur 'n klein seuntjie. Dis geen klein saak om vas te stel selfs 
die 

eerste ding oor hom. Ek sê vir jou mees assuredly, en lê nie wanneer ek 

sê wat van waar ek staan, die aksies van hierdie seun, die bron van sy 

praat, en die gedagte dat onderliggend aan sy doelstelling, skynbaar 

niks te doen met dié van sterflike mans. Vandaar ek kan jou vertel of 

Hy is 'n sorcerer, of 'n god, of as, miskien, is daar 'n engel van God 

praat deur hom. Van waar hy sy essensie afgelei, of uit 

waar hy gekom het, of wat ooit sal raak van hom ek kan sê." 

Draai na Josef, hy bely, "jy het my 'n seun wat meer 

kundige as enige Meester, asof hy was nodig het 

leer." En draai om Mary die onderwyser bevestig, "hierdie seun van 

joune het nie die geringste behoefte van enige onderrig." 

En selfs as die Jode probeer konsole Zacchaeus, die 

seun Jesus 'n glimlag gekraak en het hardop gelag. Dan sê hy aan die 

seuns van Israel wat was staan daar luister, "laat diegene onder julle 
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wie het nou geen vrugte gedra bring dit voort en laat diegene wie se harte 

blinde is nou kyk, dié wat lam nou loop reguit, die armes 

geniet goeie dinge, die dood kom terug om te lewe, en almal word 

herstel tot hul oorspronklike statuur om te woon in hom wat is die 

Fountainhead van lewe en van ewige soetheid. Ek kom hier 

uit op hoog dat ek dalk bring 'n las op hulle vir hul eie goed, sodat 

dat ek dalk ontbied hulle weer aan wat hierbo, is selfs soos dit is 

georden deur die een wat my gestuur." 

En wanneer die seun Jesus hierdie dinge, diegene wat gehad het gepraat 

na graf versteurings was onmiddellik genees. Na wat, 
Niemand gewaag om te sê 'n ding aan hom, of om te hoor niks van hom, of 
tot 

kwaad hom vir vrees dat hulle dalk cursed word deur hom en daardeur ly 

beskadig. 
SEUNS ROUGHHOUSING OP DIE DAK 

(ArIn 19:4-11; InTh 9(8); PsMt 32) 

Nasaret 

Josef en Maria dan weggegaan en het Jesus in die Stad van 

Nasaret, en hy met sy ouers daar gewoon. En 'n paar dae later, op 

die eerste dag van die week, Jesus was om te speel op 'n housetop in 
Nasaret 

met 'n paar ander kinders. Een van hulle 'n ander aan krans gestamp 



die grond van die boonste Verdieping, whereupon die kind gesterf het. En 
wanneer 

hulle gesien het, al die ander kinders wat het al met hom speel 

hardloop weg, laat Jesus daar staan deur homself op die housetop 

waar het die seun gestoot is. En wanneer die dooie seuntjie se ouers 

van dit gehoor, hulle hardloop na daardie plek in trane. En wanneer hulle 
gevind 

die dooie seun lê op die grond en Jesus staan op bo hulle 

aanvaar dat hy hom het gestoot. En die dooie seun se ouers, 
Josef en Maria, wat nie gesien het het die gebeurtenis, gekonfronteer 

deur te sê: "jou seun het ons seun op die grond gegooi, en nou is hy 

dood." Maar Jesus sy vrede gehou en het nie geantwoord nie. Dan hulle 
gekyk 

tot by Jesus en ander as veroordeel hom beskuldig hom van hom gegooi om 

af: "Sekerlik dit was jy wat gooi ons seun vanaf die bokant van daardie 
huis!" 

Josef en Maria vinnig agterom waar Jesus was; en sy ma 

bevraagteken hom "My Here, my vertel, was dit jy wat hom af gestoot?" 

Maar Jesus ontken dit, as jy antwoord, "Ek het nie gooi hom af - hy 
gespring 
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af van dit self. Hy was bloot om agterlosig en Kleingeld 

homself uit die dak tot sy dood." Maar hulle skree en bedreig 

hom sê: "ons seun is gedood, en dit is die een wat 

wat hy vermoor!" En sizing die situasie, die Here Jesus geantwoord 

hulle "nie beskuldig dat ek my van 'n misdaad wat jy het geen manier te 
bewys. 
Laat ons gaan en vra vir hom onsself. Hy sal ons vertel wat regtig gebeur 
het." 

En onmiddellik Jesus van die dak af gespring en geskree uit as 

hard as hy kon, "Zeno! Zeno!" Wat was die jong seun se naam. 
En Zeno beantwoord Jesus, "Ja, Here?" "Was ek die een wat gestoot 

jy uit die dak op die grond?" Jesus het hom gevra. "Opstaan en sê: 

wat gooi jy af!" En by sy woord, die seun het opgestaan en aanbid 

Jesus sê, "Here, jy was nie die een wat gooi my neer. Dat 

inderdaad is iemand anders. Eerder, was dit jy wat my uit opgewek 

dood te lewe!" 

En toe hulle gesien het wat gebeur het, almal was verbaas, 
insluitend die ouers van die voorheen dooie seun. En wanneer die Here 



Jesus het diegene wat rondom ingesamel het om te oorweeg om die seun se 
aangeraai 

woorde versigtig, hulle God geprys vir die wonderwerk. En die ouers 

God geprys vir die teken dat Jesus getoon het en hom aanbid. 

Josef, Maria en Jesus dan op verskuif na Jerigo. 
JESUS GENEES 'N MAN SE VOET 

(InTh 10(9)) 

Jerigo 

'N paar dae later, in daardie einste kwart, daar was hierdie man geskiedenis 

hout in 'n nabygeleë hoek wat verloor beheer van sy ax, verdeel oop en 

severing die enigste van sy voet. Hy was so vrylik dat hy was bloeding 

naby aan dood. So 'n versteuring dan ontstaan wat plaas wat baie 

mense hardloop na hom en almal rondom hom. Die seun Jesus hardloop 

daar ook, stamp sy pad deur die midde van die skare. Hy dan 

het hom deur die voet, en die jong man met net 'n tikkie genees. 

Dan Jesus beveel hom "staan op! Verdeel jou hout, en dink aan my." 

Die man het opgestaan en hom aanbid, bedank hom en dan begin om te 

verdeel sy hout. 
En sien wat gebeur het, almal daar ook gegee het dankie 

en verstom, worshipping die lad en bely, "sonder 'n twyfel 
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die gees van God is lewend in hierdie kind." 

JESUS TEKEN WATER 

MET SY KLEED 

(ArIn 19:12-15; InTh 11(10); PsMt 33) 

Jerigo 

Nou wanneer Jesus was ses jaar oud, sy ma aan hom oorhandig 'n kruik 

en hom met 'n paar kinders om water uit die put trek uitgestuur en 

terug met dit. Hy trek dit heeltemal vol, en nadat hy getrek het 

dit uit, soos hy in 'n skare, loop was een van die kinders stamp 

teen hom en slaan die beker, whereupon hy het gestruikel en dit gebreek 
het! 

En gaan die goed, hy uitgelê die kledingstuk hy was dra, 
geteken het op soveel goed water met dit soos was in die kruik en 

uitgevoer dit aan sy ma in sy mantel. En wanneer sy ma het dit gesien 

verstommende wonderwerk, sy pondered dit binne haarself, en sy was 

heeltemal verstom; sy het dan drukkie en soentjie hom oral kry. Mary 

geëts dit en al die ander wonders wat sy gesien het in haar hart, 
hou die Geheimenisse sy gesien het hom voer aan haarself. 

DIE DRIE MAATREËLS VAN KORING 



(PsMt 34) 

Jerigo 

Op 'n ander dag, Jesus het 'n klein mate van graan vanaf sy 

ma se stoorkamer en uitgegaan na die veld en gekeurde dit homself. 

Dan dit voortgekom het opgespring en gegroei, draende toename met 
verstommende 

spoed. In die tyd hy geoes dit alleen; en dit hom drie opgelewer 

maatreëls, wat hy vrylik aan sy baie vriende gegee. 
JESUS, MARIA EN SALOME 

HELP UIT JOHANNES DIE DOPER 

(LJB pt.10) 

Die woestyn van Judea 

Nou vir die Geseënde John, hy rondgedwaal met sy ma uit in 

die woestyn, en God voorsien sprinkane en wilde heuning vir hom om te 
eet, 
selfs as dit gehad het is gepraat om sy ma oor hom, dat hy nie dalk 

laat enige onrein kos slaag deur sy mond. Na vyf jaar het 

gekom en gegaan, die stoere, verhef en verouderde ma Elizabeth geslaag 

weg en die Heilige Johannes sit geween oor haar liggaam. Hy het geen idee 
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Hoe om te enshroud of begrawe haar, want hy was maar sewe-en-'n-half by 
die 

tyd van haar afsterwe. (Nou die Geseënde Elizabeth gesterf het op dieselfde 
dag 

as het Herodes, wat Februarie was die Vyftiende.) 

Jesus, wie kan die hemele en die aarde kyk, sien sy neef 

John sit en ween oor sy ma. En Jesus het ook begin 

volledig geween, maar niemand het geweet dat die oorsaak van sy 
trane. Wanneer Maria 

gesien die rou van Jesus, sy vra hom, "Hoekom is jy geween? Het 

Josef of iemand anders raas jy?" "Nee, moeder," Beantwoord die 

Mond Abounding met lewe. "Die waarheid is dat Elizabeth, jou bejaardes 

kinswoman, verlaat het my duur geliefde Johannes agtergelaat. Selfs nou 
hy 

is geween oor haar liggaam, wat op die berg lê." 

Toe Maria hoor dit, sy het begin om te treur oor die verlies van haar 

kinswoman. "Huil nie, geliefde ma," Jesus consoled haar. "Ons 

sal gaan en besoek haar hierdie einste uur." En selfs as hy was dit om te sê 

sy ma, 'n helder wolk afgekom en tussen hulle gevestig. 
Toe Jesus gesê het: "bel by Salome, en het haar kom saam met 



ons." Dan klim hulle al op die wolk, wat gevlieg hulle uit die 

Wildernis van ' Life – R10 miljoen Karim waar John was sit, en Elizabeth se 
liggaam 

was lê. Die Verlosser beveel dan die wolk, "daal ons op 

hierdie kant van dit." Dan die wolk, sonder versuim, daar gereis en het 
gegaan 

weg. Maar die klank oorgedra aan John. En wanneer Johannes gehoor die 

geraas van hul benadering, hy was bang en verlaat die liggaam van sy 

ma. Hy hoor toe 'n stem wat sê: "John, moenie bang wees nie. Ek is 

jou kinsman Jesus. Ek het saam met my ma om te sien na die regte 

begrafnis van jou eie hallowed ma Elizabeth, want sy is naby van 
naasbestaandes te 

my ma en my." Toe John hoor dit, hy draai en 

op pad terug in die rigting van Christus en sy moeder Maria en 

omhels hulle. En dan die Verlosser vir sy moeder, gesê: "ma, Salome, 
opstaan en haar liggaam was." Hulle dit in die lente van gebad 

wat sy gebruik om haarself en haar seun was. Mary gehou dan John 

noue en wept met hom, swets Herodes vir sy baie misdade. 
Dan die engele Michael en Gabriel kom uit die hemel 

en 'n graf gegrawe. "Gaan nou," sê die Verlosser, "en terug met die siele 

van sag en Simeon die priester, wat hulle kan sing as jy begrawe 

haar liggaam." Onmiddellik Michael teruggekeer met die siele van Simeon 
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en sag, wat die shroud oor Elizabeth se liggaam geplaas en gesing 

eerder 'n rukkie. Nou is die moeder van Jesus wept, soos het Salome, en 

die twee priesters die teken van die kruis op haar lyk opgespoor en gebid 

oor dit drie keer voordat dit tot rus in die graf lê. Dan hulle 

begrawe haar liggaam daar, verseël die plot met die teken van die kruis, en 

elke teruggekeer in vrede na hul plekke. Vir sewe dae Jesus en 

sy ma gebly met John - consoling hom op die verlies van sy 

ma en leer hom hoe om te oorleef in die woestyn. Toe Jesus 

gesê om sy ma, "kom ons skuif na waar ek my werk kan hervat." 

En Mary bars in trane oor die isolasie van die jong seun John, so 

sy het voorgestel, "aangesien hy gelaat is agtergelaat en daar is niemand 

hier om te sorg vir hom, ons neem hom huis toe saam met ons." Maar Jesus 

geantwoord, "Dit is nie die wil van my hemelse Vader. Hy is bly in 

die Wildernis tot die dag wat hy aan Israel geopenbaar. Hy sal nie 

bly in 'n dié tema vol wilde diere, maar sal eerder loop 'n 

woestyn vol van profete en engele, asof daar was groot 

skare van mense daar. Aartsengel Gabriel is ook met ons, en ek 



het aangekla hom beskerming van John en toestaan van hom krag van 

op hoog. Wat meer is, sal ek die water maak vanaf hierdie lente as soet 

en verblydend om hom as sy eie ma se melk. Wie was dit wat 

gekyk oor hom in sy jeug? O Ja, ma, doen ek nie lief vir hom meer 

as die wêreld self? Sag was lief vir hom ook, ek het georden en 

dat hy moet ook kom en sorg vir John, vir al sy liggaam lê 

begrawe in die grond, sy siel inderdaad woon." 

Jesus het hierdie woorde aan sy ma in die wildernis, selfs as 

John het agter gebly. Hulle klim dan terug op die wolk, en 

John gekyk en grieved soos hulle hom daar gelos. Mary agonized en 

mourned vir Johannes sê: "Hoe miserabel voel, sien jy alleen uit 

hier in die woestyn. Waar is jou vader sag? Waar is jou 

ma Elizabeth? Laat hulle kom vandag en huil saam met my." 

"Ma," Jesus gerus haar, "nie huil oor hierdie kind, want ek sal 

hom nooit vergeet nie." En selfs as hy hierdie dinge gesê het, kyk, die 

wolk hulle opgetel en gedra hulle na Nasaret. En terwyl hy in 

Nasaret, Jesus vervul alles behalwe sinning menslike. En 

John gewoon het in die woestyn met groot eenvoud en toewyding. God en 
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Sy engele saam met hom daar was, en sy enigste voeding vandaan kom 

grasse en wilde heuning. Hy het gebid sonder ophou, niks dikwels, geëet en 

gebly in expectation of die redding van Israel. 
JESUS BEVELE KLEI DIERE 

(ArIn 15:1-7) 

Jerigo? 

Eendag, wanneer die Here Jesus was sewe jaar oud, hy was om te speel 

met 'n paar vriende van hom wat was oor sy ouderdom. Soos die seuns was 

speel, hulle gevorm klei in verskillende vorms - donkies, beeste, voëls, 
en ander skepsels. Elkeen van hulle was by die ander spog oor 

hoeveel beter hulle eie was, en elkeen van hulle was om te probeer 

outdo die ander. Uiteindelik die Here Jesus het gesê dat die jong mans, "Ek 
sal 

bestel die vorms wat ek het fashioned loop." En dadelik hulle 

begin loop, en wanneer hy beveel hulle om terug te keer, almal van hulle 
gekom 

terug na hom. Hy het, verder, beelde van sparrows geskoei en 

ander voëls, wat gevlieg om wanneer hy beveel hulle om te vlieg, gebly in 

plaas wanneer hy sê "sweef," geëet en het gedrink wanneer hy hulle gegee 
het 

kos en drank. Na 'n rukkie, die seuns het en berig aan hul 



ouers al wat gebeur het, en hul vaders al nadat hulle, 

"Van nou af, kinders, Pasop vir sy geselskap, want hy is 'n 

enchanter. Stuur skoon van hom en het niks te doen met hom, 
vir van hierdie tyd vorentoe jy is verbode ooit om met hom te speel." 

WONDERWERK BY DIE DYER SE 

(ArIn 15:8-15; InTh: Parys manuskrip #239) 

Jerigo? 

Op 'n ander dag, wanneer die Here Jesus was speel en hardloop 

om met die seuns, hy geslaag het deur die Winkel van 'n dyer genaamd 
Salem. 
Daar was baie klere in daardie Winkel wat deel uitmaak van die mense van 
daardie 

dorp; elk met bestellings om op verskeie maniere gekleur word. Hy sien 'n 
jong 

man doop 'n paar klere en kamaste in 'n eerder donker kleur, 
sterf hulle volgens die instruksies gegee deur elkeen van sy 

klante, en plaas hulle in die BTW. Die seun Jesus, aangaan 

die dyer se shop, benader die jong man wat was om dit te doen, het 

al die kledingstukke en gooi hulle in die dryer. Wanneer Salem 

teruggekeer en gesien dat die klere gehad het alles is bederf, het hy begin 
om 
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rant en rave, en neem Jesus na taak, sê, "o seun van Maria, 
wat het jy aan my gedoen? Jy het nie hom my alleen, maar my 

bure ook. Hulle het almal wou hul klere aan gekleur word nie behoorlik, 
maar jy gekom en hulle heeltemal bederf!" 

Dan die Here Jesus antwoord hom: "Ek sal herstel elke en elke 

stuk aan watter kleur jy wil." En hy begin dadelik trek 

die vadoeke from out of die dryer, en hulle almal is gekleurde as die dyer 

bedoel het. En wanneer die Jode gesien het hierdie ongelooflike 
wonderwerk, hulle almal 

begin God geprys. 
NOG 'N WONDERWERK BY DIE DYER SE 

(GPh 37, 47; Qur 2:138) 

Die Here ingeskryf by die Winkel van 'n dyer genaamd Levi, het seventytwo 

verskillende pigmente en uitgestort hulle almal in die BTW. Nou as Jesus 

geneem het om hulle uit hulle almal wit omgedraai. Dan het hy gesê, "die 
seun het kom 

as een wat kleurstowwe in die selfsame wyse." 

God is 'n dyer, en selfs as die uitstekende kleurstowwe is genoem "ware," en 



fuse met alles wat binne hulle, gekleurde is sodat dit ook met jou gebeur 

wie God kleurstowwe. Selfs as sy is kleurstowwe van onsterflikheid, so ook 
doen 

hulle ewige lewe deur middel van sy tinkture bereik. Hierdie dae wat 

God doopsouse, hy 'n in water. Ons week in die kleurstof van God. Wie kan 

beskik oor van 'n kleurstof wat is beter as God se? Waarlik ons sal aanbid 
hom! 

JESUS STREK DIE TROON 

(ArIn 16:1-16) 

Jerusalem 

Nou wanneer Josef sou dorp toe gaan, hy sou neem die Here 

Jesus langs. Of sy werk betrokke maak hekke, melking 

emmers, bodems of kratte, enige plek wat hy sou gaan, die Here Jesus 

sou gaan daar met hom. Nou enige tyd Josef het gewerk op 

iets wat benodig lengthening of danksy; vergroting of 

vernouing, die Here Jesus sou bereik sy hand na dit, en dit 

sou as wat hy dit nodig raak onmiddellik. Hy het dus nie 

behoefte om te voltooi nie enige werk met sy eie twee hande, Josef was nie 

'n kenner in hierdie lyn van werk. 
Die koning van Jerusalem eens Josef, ontbied en hom opdrag 

"Ek wil hê jy moet modeskoene 'n troon vir my van presies dieselfde 
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dimensies as die plek waar ek gewoonlik sit." Josef het ingestem en 

begin werk aan die projek. Hy labored vir twee hele jaar die 

paleis van die koning voor kon hy rond dit af, en wanneer hy 

gebring om die spot te pas dit in, hy het gevind dat dit was twee spanne kort 

van die opdrag grootte aan weerskante. En toe die koning sien dit, hy 

seethed met woede by Josef. Josef was so ontstelde oor die koning se 

woede, dat hy het nie eers sy aandete eet, maar het reguit na bed, 
neem niks met hom te eet. 
Die Here Jesus dan navraag, "Wat is jy ontsteld oor?" 

"Want," Josef het geantwoord, "Ek het gemors twee hele jaar van Arbeid in 

Hierdie poging!" "Moenie bang wees nie," Jesus gerus hom, "nóg moet jy 

wees ontstelde. Jy neem hou van een kant van die troon, en ek sal 

hou van die ander, en ons sal dit na sy behoorlike lengte rek." En 

Wanneer Josef gedoen het wat Jesus gesê het, en elkeen het so hard as 
getrek 

hulle kon, die troon blindelings gehoorsaam gestrek self pas die ruimte 

presies. 
Wanneer diegene wat daar staan is dit gesien het, hulle was almal 



twyfelagtig of en lof aan God, gegee vir hierdie troon was gemaak van die 

dieselfde soort hout soos was in Salomo se dag, versier soos dit was 

met baie ingewikkelde figure en ontwerpe. 
DIE SEUNS WAT IN BOKKE 

(ArIn 17:1-10) 

Jerusalem? 

Op 'n ander geleentheid die Here Jesus het uitgegaan in die straat, saag 

'n paar jong seuns speel saam, en gaan hulle om by te sluit. 

Maar sodra hulle sig van hom gevang, hulle almal weggekruip uit 

hom, los hom om te kyk vir hulle. Die Here Jesus gekom het die hek 

van 'n sekere huisves en die vroue staan daar, "waar het al gevra 

van daardie seuns gaan?" En toe hulle gesê het dat daar was geen rondom, 
die Here Jesus hulle gevra, "dan wie is daardie jy kan duidelik sien in 

daardie archway oor daar?" "Dié is drie-jaar-oue bokke," die 

vroue het geantwoord. Dan Jesus skree, "Hey jy bokke, kom oor te 

jou shepherd!" En die seuns uitgekom en frolicked almal rondom hom 

soos bokke. En wanneer die vroue kon sien dat, hulle was heeltemal 

twyfelagtig of en trembled. En dadelik het hulle die Here aanbid 
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Jesus, bedel hom, "o Jesus, ons Here, en seun van Maria, jy is 

sonder twyfel die goeie Shepherd van Israel! Ontferm u oor u 

maidservants, wat staan in jou teenwoordigheid, Here, en het geen twyfel 

Jy het gekom om te red en nie vernietig. " 

Dan die Here verklaar aan hulle, "die kinders van Israel verskyn selfs 

as Ethiopes in vergelyking met die res van die mensdom." "Here," die vroue 

geantwoord, "jy weet alle dinge, en niks kan maning self jy; maar 

nou ons vra - selfs beroep op elke genade wat binne 

jy - om hierdie seuns na hul vooraf staat herstel." Dan sê hy: "kom 

op julle ouens, kom ons gaan en speel!" En regs voor daardie vroue, 
die bokke al verander terug in seuns. 
DIE KONING DOOD DIE SLANG 

(ArIn 18:1-19) 

Jerusalem? 

In die maand Adar, Jesus het die seuns saam, Rangskik 

hulle as sou 'n koning. Hulle sprei hulle klere uit op die grond so 

dat hy kon 'n sitplek het. Dan hulle fashioned 'n garland van blomme 

en dit op sy kop geplaas. Dan hulle arrayed hulself aan sy linker en 

reg as voogde van die koning. Nou as iemand verby hom gebeur het 

deur, die seuns sou neem hou van hulle en hulle ry langs gesegde, 

"Kom oor hier en betaal die koning sy behoorlike respek, dat al kan gaan 



goed met jy langs jou pad." 

En selfs as hulle beoefen word soos dit, sommige mans gekom langs 
draende 

'n seun op 'n mat. Hierdie kind, jy sien, in te samel hout op gegaan het 

die berg met 'n paar vriende van hom, waar hy het afgekom op 'n 

partridge se nes. Hy bereik uit sy hand die eiers in te samel en 

sonder waarskuwing 'n giftige viper uit geskiet en hom op sy getref 

hand. Dan skree hy vir sy vriende om te kom en help hom. Maar 

teen die tyd dat hulle het waar die jong seun was, hy was reeds lê 

soos 'n lyk op die grond. Sy bure het tot 'n rukkie 

later en gedra hom terug in Kaapstad. Nou wanneer hulle aangekom het by 
die 

plek waar die Here Jesus gaan sit troon sit as 'n koning - en die ander 

seuns staan as sy voogde - die kinders raced aan kop af die 

slang gebyt kind en gesê, "kom saam met ons en betaal die koning die 

respek hy is verskuldig." 
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As, egter, uit hul ondraaglike hartseer hulle afgeneem, die 

seuns verplig hulle, dwing hulle om teen hul Testamente. En wanneer 

hulle het die Here Jesus, het hy gesê, "sê vir my hoekom is jy wat uitvoering 

kind?" En toe hulle gesê het dat hy deur 'n slang gebyt het is die 

Here Jesus het gesê: "laat ons gaan en slaan daardie slang." Maar wanneer 
daardie seun se 

ouers gepleit om te verskoon word, sien dat hul seun was almal maar dooie 

reeds, die jong mans het gesê om hulle weer, "het jy hoor nie die 

koning se pronouncement, 'laat ons gaan en slaan daardie slang'? Sal jy 

ongehoorsaam hom?" So hulle gebring die stretcher terug, al was dit regtig 
baie 

teen hul Testamente. En wanneer hulle by die nes, die Here Jesus uitgekom 
het 

Vra die seuns, "dit Is waar daardie slang hou om weg te steek?" "Ja dit is" 

hulle almal het geantwoord. Dan die Here Jesus geroep om die viper, en dit 

slithered submissively uit aan hom. En Jesus beveel die slang, 
"Gaan nou en suig al die gif wat jy in ingespuit het 

daardie seun!" So dit skidded oor aan hom en dit terug uit van al gesuig 

hom. Dan die Here Jesus cursed dit, en die slang bars oop en 

gesterf het. 
En hy sy hand op die lad, hom na sy voormalige teruglaai geplaas 

staat. En toe die seuntjie begin huil, die Here Jesus sê vir hom: 

"Vee jou trane, want die dag kom wanneer ek neem op 



as een van my dissipels." En dit is die een wat na verwys word as 

Simon die Canaanite in die evangelie. 
EEN KORREL VAN GRAAN OPBRENGSTE 

'N HONDERD MAATREËLS 

(InTh 12) 

Jerigo? 

Weer eens gedurende die sowing seisoen, die seun uitgegaan met sy 

Vader te saai graan in hul veld. Nou selfs as sy pa sowed, die 

seun Jesus geplant maar 'n enkele korrel, en na oes en gooi 

dit, hy daardeur 'n volle honderd maatreëls van dit. Dan het hy genoem 

die behoeftiges van daardie dorp aan die dare vloer en versprei die graan 

onder hulle, en Josef ingesamel wat gebly het, en hy was agt 

wanneer hy gewerk het hierdie wonder. 
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DIE LEEUS AANBID JESUS 

(PsMt 35) 

Jerigo, die Jordaan rivier 

Daar is hierdie pad wat verbygaan van Jerigo oor na die plek op 

die Jordaan rivier waar die kinders van Israel het gekruis oor; en dit 

gesê dat die Ark van die verbond een keer uitgerus daar. Nou Jesus, wat 

deur dan agt jaar oud, oor Jerigo en was uit op pad na die 

Jordanië. Hierdie pad is nie veilig vir mans om te loop want oor deur die 

kant van die pad, nie ver van die riverbank, daar was hierdie grot waar 

'n lioness lê verpleging haar grootmaak. Jesus het gekom uit Jerigo volle 
wete 

goed dat 'n lioness het onlangs gebring heen 'n rommel in daardie plek, en 

Hy het regs voor almal. Nou soos die leeus gevang sig 

van Jesus, hulle alle gehad en hom bemin. En die hele tyd wat 

Jesus sit binne die grot, die min grootmaak gevryf teenaan hom en 

gespeel met hom, selfs as die ouer leeus hul afstand gehou en 

verlaag hul koppe, worshipping hom en hul sterte geklop 

liefdevol op hom. Nou diegene wat af staan was in die 

afstand, nie kan sien Jesus het gesê, "hy sou nooit het aangebied 

homself tot die leeus tensy hy of sy ouers het sommige gepleeg 

ernstige oortreding." En as hierdie mense was speculating na mekaar, 
oorweldig deur hul hartseer, kyk, Jesus skielik gekom het uit van die 

grot in gewone sig van almal; die trots van leeus gaan voor hom, en 

grootmaak om alles rondom sy voete met mekaar te speel. En Jesus se 

ma en pa gestaan het, koppe buig, in die verte soos hulle gelyk het 

op. Die ander mense ook gehou hul afstand as gevolg van die leeus, nie 



sal die aftog blaas hulle nader. Dan sê hy vir die mense daar, "hoe ver 

superieure is die ongetemde diere na die hou van jou, sien hoe hulle 

albei erken en venerate hul Here, terwyl jy mans, selfs 

Hoewel jy het in die beeld en gelykenis van God gemaak is, het geen 

idee wat hy is! Wilde diere sin my en raak mak; terwyl 
mans reg na my kyk en nie selfs erken my." 
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DIE LEEUS KRUIS DIE JORDAN 

MET JESUS 

(PsMt 36) 

Die Jordaan rivier 

Na dit, versprei die waters van die Jordaan na regs en tot die 

links, en Jesus het gegaan oor voor hulle almal, deur die leeus bygewoon. 

Dan hard genoeg vir almal om te hoor, Jesus geroep om die leeus, "nou 
gaan 

in vrede langs jou pad, daar niemand, en kan geen mens doen jy enige 

skade totdat jy terugkeer na die plek waarvandaan jy kom." En hulle 

bie hom totsiens deur hul krete en hul gebare. Hulle dan 

op verskuif na hul behoorlike domein. 
JOSEF EN JESUS STREK DIE BALK 

(InTh 13(11); PsMt 37) 

En wanneer Jesus was agt jaar oud, Josef is in opdrag van 'n 

ryk jong man te bou vir hom 'n bed van ses cubits, want op daardie 

tyd hy het gewerk as 'n timmerman wat spesialiseer in hout plows, 
jukke vir osse, plaas toerusting en beddings. En Josef het uitgegaan om te 

die veld te versamel 'n paar hout, en Jesus het saam met hom gegaan. Hy 

bestel sy dienaar om te sny 'n balk met 'n yster saag om die gegewe lengte. 
Maar hy het nie hou aan die gespesifiseerde meet, sny een van die 

Lumber 'n bietjie te kort. En na die saag twee hout planke te wees, hy 

een geproduseer en dit teenaan die ander geplaas. Toe Josef, 
merk dat een Raad was korter as die ander, het gegroei ontsteld. 
Toe hy dit gemeet en bevestig dat dit wou hê, sodat hy geword 

gefrustreerd en was nie seker wat hy behoort te doen oor dit. As hy begin 

dink oor wat om te doen, hy op pad na 'n ander vind. Jesus, wanneer 

Hy het gesien wat gebeur het, en merk die perplexity van Josef, wat 

aan hom die situasie hopeloos gelyk, vertroos hom deur te sê: "kom 

nou, kom ons neem hou van albei ente van hierdie balke en plaas hulle 

saam, merke wat die punte; want deur hulle wat in mekaar pas presies en 

trek hulle aan onsself, ons sal maak die een dieselfde as die 

ander." En Josef, onseker van wat Jesus in gedagte gehad het deur dit sê, 



het as hy kon vertel, aangesien hy geweet het volle goed dat Jesus kon doen 

wat ook al hy wil. So Josef die ente van die twee hout gevat 

vreugde uitstraal en gedruk hulle spoel teen die muur langs hom, en Jesus 
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het die teenoorgestelde punte. Weereens Jesus het gesê: "hou vas aan dit! 

korter stuk." En Josef, steeds Ontnugterde, het hou van dit. Jesus 

dan die ander kant gevat en beproef dit self totdat dit was die 

dieselfde as die ander balk. "Van nou af," Jesus verseker hom, "word 

angstig vir niks, maar gaan nou terug en rond jou werk, selfs as 

jy ingestem het om te doen, met niks wat in jou pad staan." 

Sy pa Josef het dit alles in en was dumfounded. Dan hy drukkie 

en soen die seun, sê in sy hart, "Hoe geseënd ek is dat God 

gegee het om my 'n seun só!" Toe Josef gaan vorentoe en voltooide 

die werk, selfs soos hy belowe het. 
En sodra hulle na Kaapstad teruggekeer, Joseph verduidelik alles wat gehad 

gebeur het aan Maria. Nou wanneer Mary het gehoor en gesien het die 

heerlike wonderwerke wat gedoen was deur haar seun, sy exulted, afgode 

hom saam met die Vader en die Heilige Gees, nou en grootser; 

dwarsdeur 'n ewigheid van ouderdomme. Amen. 
JESUS SE TWEEDE BESOEK AAN 'N ONDERWYSER 

(InTh 14; PsMt 38; ArIn 20:13-16) 

Jerusalem? 

Wanneer al die mense begin aandring Josef en Maria na inskryf 

Jesus in 'n skool so dat hy dalk sy letters leer, Josef gekom het 

aanvaar net hoeveel die seun werklik verstaan vir 'n kind van sy jare, 
en dat hy was besig om baie meer volwasse. So hy weier nie, 
besluit dat Jesus moet nie gaan enige langer sonder leer hulle, 

en voldoen aan die orde van die ouderlinge. Hulle het hom na skool 'n 

tweede keer rondom, met 'n selfs meer geleerde onderwyser, wie sal 

opdrag gee om hom in menslike kennis. "Ek sal leer hom eers die Grieks," 
die 

onderwyser vir Josef gesê: "en ek sal aanbeweeg na Hebreeus." Daardie 
onderwyser, 
jy sien, geweet het al oor die wete dat hierdie seun besit en dit 

bang hom. Selfs hy het vir hom uit die alfabet geskryf en het gegaan 

daaroor met hom vir verskeie ure; maar Jesus het hom geantwoord 
nie. Dan 

die instrukteur het begin onderrig hom in 'n kragdadige manier, sê, "sê 

Alpha!" Dan Jesus uitgedaag hom, "as jy so 'n slim onderwyser, 
en die letters so goed ken, en dan vertel my die krag van die Alpha, 



en ek sal vir jou wys wat van die Beta-, of as jy verkies, kan jy my vertel 

eers Wat's die Beta, en dan sal ek die alfa verduidelik." Nou die 
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onderwyser was woedend op hierdie, maar wanneer hy sy hand om te flog 
gelig die 

kind, en klits hom oor die kop, die seun winced in pyn en cursed 

hom, en sy hand dadelik verwelk. Dan het hy ineengestort gesig 

die grond en gesterf het. 
Dan die seun teruggekeer na die huis van Josef en Maria. Josef, 
het egter gegroei angstig en bang. Hy oor Jesus se ma Maria genoem 

aan homself en haar die volgende bevel uitgereik: "nooit weer sal 

ons laat hom uit hierdie huis. Laat hom so veel as 'n enkele stel 

voet buite die deur, want almal wie dra dan nog my hom dood eindig. 
Weet dat my siel ly byna dood as gevolg van hom! Wat 

maar daardie een dag weet iemand dalk strike en dood hom uit 

woede!" "O man van God," Mary het geantwoord, "nie eens dink so, 
maar geloof in plaas daarvan dat die een wat hom as een gebore onder 
gestuur 

mensdom sal hou hom van alle spyte en in sy naam beskerm hom 

teen alle kwaad." 

FINALE POGING TE VOED JESUS; 

JESUS LEER SOOS 'N TORRENT VAN 

LEWENDE WATER 

(InTh 15; PsMt 39) 

Jerusalem? 

Nou 'n bietjie terwyl later die Jode gevra Josef 'n derde keer om te soebat 

Jesus in schooled deur nog 'n onderwyser. Hierdie onderwyser- 

iemand wat naby aan Josef - aangeraai om hom, "Bring die seun vir my 

by my skool; en as ek kan hom wen, miskien ek sal in staat wees om te leer 

hom letters." En Josef, weet dat dit onmoontlik vir enige man was 

om hom te leer enigiets, sedert sy kennis van God alleen, 
antwoord hom: "broer, as jy dink dat jy kan leer hom, dan gaan 

vorentoe en neem hom aan jouself. " Josef en Maria, bang van die 

mense, laat intimideer deur die liniale, en verbreek deur die priesters, het 
gegaan 

vooruit, en hom tot by die skool ten spyte van die bedenkinge van 

Josef. Die seun, egter, het vrolik. En Jesus geloop 

vrymoedigheid in die klaskamer, sien die boek op die podium en verskuif 
deur 

die Heilige Gees, trek dit uit die instrukteur se hande selfs soos hy was 



onderrig van die Wet. Dan in die gesig en gehoor van alles, Jesus 

begin lees en leer hulle from out of die Wet, maar hy het 
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nie lees van die woorde inscribed. Dit was eerder deur die krag 

van die lewende God wat hy oopgemaak sy mond en, by wyse van die 
Heilige 

Gees dat hy geleer hulle almal - as 'n nimmereindigende vloed van water 

gushing uit 'n fontein van lewe! En dit was met hierdie soort van krag 

dat hy geleer het die mense die verhewe dinge van die lewende God. En 

die harte van die mense sit daar verander na absolute 

verbasing op sodanige woorde van hom gehoor. En 'n groot skare 

rondom, en hulle staan daar, luister in verbasing oor 

die uitnemendheid van sy onderrig en die pedagogiese van sy 
toespraak. Almal 
daar, insluitend die onderwyser, wat val op die grond in verlatenheid, 
was uiters twyfelagtig of dat 'n blote kind soos hy so kon bring 

dinge soos hierdie te lig. 
Maar soos Josef gehoor van dit, hy het gegroei angstig en raced oor om te 

Jesus by die skool, wonder om homself as hierdie onderwyser dalk, vir sy 

gebrek aan ervaring met hom, word reeds dood. Maar wanneer die 

schoolmaster gevang gesig van Josef, hy bely, "broer, ek besef 

wat ek het, hierdie seun as 'n leerling, maar hy is propvol alle genade en 

wysheid. Dit is geen blote student wat jy vir my gebring het, maar 'n 

groot onderwyser! Wat kan die woorde hy praat hoor? Broer, ek smeek u, 
neem hom huis toe met jou." Dit vervul die skrif wat sê, "die 

rivier van God overflows met water. Hul kos jy readied het, vir 

selfs dus is die voorbereiding daarvan." En wanneer die seun al gehoor 

Hierdie dinge, hy vinnig by die onderwyser geglimlag en gesê, "omdat jy 

het so Rektorstoekenning gepraat en testified so eerlik, die een wat was 

geteisterde sal nou gemaak word heel." En net toe sy voormalige 
instrukteur 

gesond was. Toe Josef het die jong man en teruggekeer na sy 

by die huis. 
JOSEF GENEES NOG 'N JOSEF 

(PsMt 40) 

Capernaum 

Na dit, omdat hul vyande gehad het was Waarnemende so spitefully 

teenoor hulle, Josef het Jesus en Maria en weggegaan om te 

Capernaum deur die see. Nou gedurende die tyd wat Jesus daar was, 
daar gewoon het dit ander, taamlik ryk man wie se naam ook gebeur 



word Josef. Maar hierdie man het verwelk en dood aan 'n siekte, 
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en was lê lewelose op sy bed. Nou wanneer Jesus gehoor die 

townspeople sorrowing en ween en rou oor die u, hy 

Josef, vra "waarom nie doen nie hierdie mens goedhartigheid wat in lyn 
met jou 

welwillendheid en sien dat jy en hy albei deel dieselfde naam?" 

Josef dan navraag van Jesus, "Hoe is dit binne my gesag of 

kapasiteit om enigiets te doen vir hierdie man?" En Jesus antwoord hom, 
"Neem die lappie af in jou kop en lê dit oor die gesig van die man wat 

is dood, en vir hom te sê, 'Die gesalf een is spaar jy.' Die lewelose 

mens sal dan herstel word en styg weer uit sy bed. " Josef, wanneer 

Hy het gehoor wat Jesus gesê het, vinnig opgestaan en hardloop in die huis 

van die oorledene, wat geplaas is die doek wat hy rondom sy kop dra het is 

oor die gesig van die man op die bed en sê, "Jesus is spaar jy." 

En die man wat onmiddellik gesterf het van sy bed opgestaan en 

gevra, "wie is hierdie Jesus?" 

JESUS BLAAS OP JAMES SE SNAKEBITE 

(ArIn 19:1-3; InTh 16; PsMt 41) 

Bethlehem 

Hulle verhuis van Capernaum te Bethlehem, waar Josef kon 

bly met Maria en Jesus in sy eie huis. Een dag Josef 

sy oudste seun James, ontbied en gestuur om hom buite in die tuin te 

kruie en vuurmaakhout vir die bredie versamel en terug huis toe met hulle. 
Die jong Jesus, egter so gemerk agter hom in die tuin 

sonder Josef óf Mary weet oor dit. Wanneer hulle gekry het om die 

plek waar die vuurmaakhout, James begin versamel groente, en 

kyk, 'n giftige slang geskiet uit sy gat en bietjie James op die 

hand, whereupon hy begin skree en skree in groot pyn. Dan 

Hy het gegroei flou en gehuil uit in angs, "o, geen! Nee! 'N Jovald 

slang gebyt het my hand!" Die Here Jesus, wie was daar staan 

oorkant aan te gee hom, hoor sy krete van angs en sien hom in hierdie 

staat - almal uitgestrek uit en amper dood - hardloop na hom, het hom deur 

die hand, en met niks anders as 'n rookwolk op die wond, hy afgekoel dit af, 
en James is onmiddellik genees. Sy pyn verdwyn, en die 

slang verdeel uitmekaar. 
Josef en Maria, toe hulle hoor die roep van James en die oproep van 

Jesus, hardloop na die tuin onbewus van wat het gebeur, en gevind 
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die slang dood en James genees. 



JESUS DIE VORIGE HERROEPING 'N DOOIE KIND 

(InTh 17) 

Bethlehem? 

Nou na dit het gekom om te slaag, daar gebeur om te wees 'n bietjie kind 

wat gewoon naby Josef wat van 'n siekte, en sy ma gesterf het 

in bitter angs uitroep was. Gehoor daardie verskriklike loei en die 

daaropvolgende opstand, Jesus gou oor daar, bevind die kind dood, 
sy hand op sy bors gelê en gesê, "Ek sê vir julle, nie sterf nie, maar gaan 

en leef by jou ma se kant." En kyk, die kind het gelag. 
"Neem hierdie seuntjie en suip hom," hy opdrag die vrou, "en 

Onthou my." Nou wanneer die bystanders gesien het, hulle was almal 

verstom en hulle bely, "sonder 'n twyfel, hierdie lad is óf 

self 'n god anders hy is 'n engel van God, vir elke enkele woord hy 

praat bring oor 'n werklikheid. " En Jesus het hulle daar gegaan om te 

speel met 'n paar ander kinders. 
JESUS DIE VORIGE HERROEPING 'N DOOIE 

KONSTRUKSIE WERKER 

(InTh 18) 

Bethlehem? 

'N rukkie later 'n taamlike groot versteuring uitgebreek waar 'n huis 

was gebou, sodat Jesus het opgestaan en daar op pad. Toe hy gesien het 'n 

man lê daar dood, Jesus het hom aan die hand geneem en gesê, "opstaan 

Meneer, en doen jou werk! " En die man opgestaan reg en aanbid 

hom. En toe die mense sien hierdie ding, hulle was almal verbaas, 
en roep hardop, "hierdie seun assuredly kom uit die hemel, want hy het 

gelewer so baie uit die dood, en so lank as hy bly lewe, hy het 

die krag om hulle almal te red." 

JESUS SEËN SY FAMILIE; 

DIE HEERLIKHEID VAN GOD SKYN OP HOM 

(PsMt 42) 

Bethlehem? 

Josef het sy seuns, James, Josef, Juda, Simeon en sy twee 

dogters moet 'n banquet. Jesus en sy moeder Maria ontmoet hulle daar, 
saam met haar suster Maria, dogter van Cleophas. En wanneer hulle gehad 
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alle aangekom, hy geheilig en geseën hulle almal. 

(Die Here God het gegee hierdie Maria Cleophas en Anna, haar 

pa en ma, omdat hulle Jesus se ma aangebied het die 

Here. Sy was bekend met die dieselfde naam, Maria, wat haar ouers dalk 

voel ietwat getroos. Nou Jesus sou altyd die eerste een wees om te eet, 



vir nie een van hulle sou ooit waag om dine, drink, recline by tafel, 
of breek brood tensy hy hulle geseën het eerste. En vir sommige 

rede hy nie teenwoordig was nie, hulle sou wag vir hom. En 

wanneer hy het nie wil kom vir kos en drank, dan nie een het 

Josef, Maria, of enige van sy broers, die seuns van Josef. Hierdie 

broers van hom sou gehoorsaam hom met alle erns, sien sy lewe as die 

lig van 'n lamp. En wanneer Jesus sou slaap, word dit óf nag of 

dag, die heerlikheid van God sou op hom skyn. Alle lof en eer dalk 

om hom grootser. Amen en amen!) 

JESUS BLY AGTER IN DIE TEMPEL 

(Lukas 2:41-43a; ArIn 21:1-8; InTh 19:1a) 

Karavaan na Nasaret, die tempel in Jerusalem 

Elke jaar, Jesus se ouers sou gaan na die Pasga fees in 

Jerusalem. En toe hy twaalf jaar oud was hulle gereis, as 

hul gewoonte was. En nadat die fees verby is en hulle het tevrede 

die aantal dae nodig, hulle het almal begin het vir huis. En selfs 

want hulle was almal terug te keer, die Here Jesus op pad terug na 
Jerusalem. 
Sy ouers het geweet niks oor hom bly agter in die tempel 

onder die onderwysers, ouderlinge en geleerde manne van Jerusalem. Hy 
wat gestel 

baie vrae vir hulle en hulle baie kwessies rakende beantwoord 

om te doen met hul kundigheid. 
Byvoorbeeld, Jesus hulle gevra: "wie se seun is hierdie 'Messias'?" 

"David se," het hulle geantwoord. Jesus dus bevraagteken hulle, "en dan 
hoekom 

in die gees nie Dawid noem hom 'Here' wanneer dit sê, ' die Here het gesê 

my Here "Sit hier om my reg totdat ek gemaak het almal wat teen u 

'n stoel vir jou voete?"'" En dan hierdie besonder hoog aangeskrewe Rabbi 
prodded 

hom, "het jy lees boeke?" "Nie net het ek lees boeke," Jesus 

geantwoord, "maar ook wat in daardie boeke." En hy het vir hulle 'n 

gedetailleerde verduideliking van die boeke van die Wet - die reëls, die 

legislations, en al die riddles wat ingeweef was in die 
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profetiese skrifte - aangeleenthede wat was te diep vir die gedagte van 

enige ooit te ontrafel. Op daardie tydstip die Rabbi het gesê, "Ek het nooit 
gesien, 
of selfs hoor van sulke dinge voor! Wat doen alles van jou testament 
veronderstel 



geword van hierdie seun?" 

JESUS ASTONISHES 'N ASTRONOMER 

EN 'N FILOSOOF 

(ArIn 20:9-21) 

Die tempel in Jerusalem 

En wanneer hierdie astronomer wat daar was het gevra die Here Jesus, 
"Het jy ooit bestudeer sterrekunde?" hy antwoord hom deur onthulling te 

hom die getal van sfere en hemelse voorwerpe, saam met hul 

driehoekige, vierkante en sextile fasette; Watter mense verskuif prograad 
en 

Watter mense verskuif retrograde, hul verskillende proporsies en hul 
verskillende voorspellings, saam met baie ander dieptes, nooit nog plumbed 
deur 

die gedagtes van mans. 
Daar was ook hierdie filosoof onder hulle wat was baie geskoolde 

in medisyne en die Fisiese Wetenskappe, wat vra die Here Jesus, 
"Het jy ooit medies gestudeer het?" Hy beantwoord hom met 'n 

verduideliking van medisyne en sy teoretiese underpinnings. 
Verder, hy omskryf presies wat lê bo die magte van die natuur, 
saam met al wat is onderworpe daaraan; die fisiese potensiaal, en die 

interaksies tussen die liggaam en sy vloeistowwe, en hoe hulle reageer op 

mekaar. Hy ook aan die lig gebring die getal van sy samestellende dele, 
soos bene, slagare, are en senuwees; die verskeie fisiese aspekte 

van die liggaam, naamlik warmte en droogheid, koelte en vog, as 

sowel as hul onderskeie funksies; hoe die siel die liggaam, beheer en die 

verskillende sintuie en modaliteite wat oop om hulle; die kapasiteit vir 

taal; begeerte en woede; en laaste van almal, die samestelling en 

en vetverbranding van die liggaam; en 'n hele leër van ander vakke wat 

het eluded die greep van die ganse mensdom. Dan daardie filosoof het 
opgestaan 

en aanbid Jesus, sê, "o Jesus, my Here! Van nou af, ek 

sal jou volg en werk vir jou." 
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JOSEF EN MARIA ONTDEK DAT JESUS WEG IS 

(Lukas 2:43b; InTh 19:1b-5; ArIn 21:22-29) 

Karavaan na Nasaret, die tempel in Jerusalem 

Maar sy ouers gedink dat Jesus moes gewees het in die skare 

met hulle iewers. En nadat hulle dit gedoen het 'n volle dag se loop, 
hulle gaan soek hom onder hul naasbestaandes, en wanneer hy was nêrens 



om gevind te word, hulle gegroei het ontsteld en op pad terug na die Stad 
om te soek 

vir hom. Hulle bevind hom uiteindelik op die derde dag, sit in die tempel 

midde van die onderwysers, die Wet gehoor en hulle verdoen vrae aan 
hulle. 
En almal van diegene wat hom daar gehoor was verstom sy 

begrip en sy exposition. En almal daar betaal versigtig 

aandag aan hom en gewonder hoe in die wêreld 'n blote kind hou hiervan 

kon soveel lig gooi op gange from out of die Wet en 

gelykenisse binne die profete, verlaat die ouderlinge en die onderwysers 
van 

die mense uiters nie in staat om te praat. 
Dit was selfs hulle was almal aanspreek van hierdie en ander kwessies wat 

die dame Saint Mary gekom loop na rondgedwaal het rondom 

alles oor met Josef vir drie dae na hom soek. En wanneer sy 

gesien het dat hy was sit in die teenwoordigheid van dokters, vra hulle 

vrae en gee hulle antwoorde, Josef en Maria was albei 

dus, wat. Toe sy moeder Maria het hom genader en gevra: "Hoekom 

het jy sit ons deur dit alles, my kind? Ek het sal jy weet wat 

jou vader en ek het daardeur 'n groot uitdeel van moeilikheid in 

Soek vir jou, en ons bekommerd oor jy al daardie tyd! " Jesus dan 

antwoord hulle, "Hoekom het jy gaan kyk oral? Was jy nie 

bewus dat dit was ander benodigdhede vir my in diens in die huis van my 

Vader, neem sorg van sy sake?" Maar hulle kon nie verstaan die sin 

waarin hy vir hulle om te hoor sy woorde bedoel. 
Maar die skrifgeleerdes en Fariseërs dan gepraat het, "is jy die ma van 

Hierdie lad?" "Ja, ek is," het sy geantwoord. "Oh Maria," hulle het almal 
bely "Hoe 

vreugdevolle is jy onder die vroue! Jy is waarlik geseën te gebring het 

heen 'n seun hou van hom, vir so 'n seën het God lavished op die vrugte 

van jou baarmoeder. Nog nooit tevore het ons gesien of gehoor so heerlik 
en 

uitstekende wysheid." Jesus dan opgestaan en sy ma, gaan gevolg 

af met hulle, en reis met hulle na Nasaret, waar hy 
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in gehoorsaamheid aan hulle gewoon. Sy ma kosbare op alles wat was 

gesê in haar hart. En Jesus waxed ooit wyser en wyser is, al die tyd 

groei in genade en statuur; en die agting van God en mense. Aan hom 

grootser oneindige heerlikheid wees. Amen. 
JESUS BEGIN OM WEG TE STEEK SY AKTIWITEITE; 



YWERIG STUDIES DIE WET 

(ArIn 22) 

Nasaret 

Dit merk die tyd wanneer Jesus begin wegkruip sy wonderwerke en 

geheime werke. Hy homself toegewy aan 'n deeglike studie van die Wet tot 

die einde van sy dertigste jaar, die ouderdom waarop die Vader erken word 

hom openlik by die Jordaan met die klank van sy stem, en die Heilige 

Gees in die vorm van 'n duif, aanspreek hom met hierdie verklaring van 

die lug hierbo: "Dit is My seun, wie ek liefhet en in wie ek neem 

heerlik!" Hy is die een wat ons met alle eer, aanbid omdat hy gebring 

ons uit die baarmoeder van ons moeder; roep ons in wese en bring ons 

om te lewe. Hy wat vir ons sakes is geneem op 'n menslike vorm en gered 

ons, wat hy dalk omhels ons met ewige vriendelikheid en vrylik wys ons 

die grootheid en die oorvloed van sy genade en goedheid. Mag al 

eer, lof, krag en heerskappy wees om hom van nou af en 

grootser. Amen. 
INLEIDING TOT DIE LEWE VAN JOSEF DIE TIMMERMAN; 

INSTRUKSIES TE VERSPREI DIE EVANGELIE 

(HJC Intro, 1) 

{In die naam van God; drie wat bestaan uit een. Die 

narratiewe van die dood van ons Vader, die verouderde en venerable Josef 
die 

timmerman. Broers, kan sy seëninge en sy gebede onderhou ons almal. 
Amen. 
Sy hele leeftyd beloop een honderd en elf jaar, en 

sy afsterwe van hierdie wêreld het plaasgevind op die twintig-sesde van 
Abib, 
wat ook bekend staan as AB. mag ons word gehandhaaf deur sy 
gebed! Amen. 
En dit was werklik geen ander as ons Here Jesus Christus wat openbaar 
gemaak 

Hierdie verhaal tot sy mees reverend dissipels op die berg van Olywe; 

alles oor die labors van Josef, en ook van sy laaste dae. En die Heilige 

apostels bewaar hierdie adres, en verlaat dit in geskrewe vorm in die 
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Jerusalem biblioteek. Mag hul gebede onderhou ons almal! Amen.} 

Een dag dit gebeur dat ons Here God en Verlosser Jesus Christus, 
sit op die berg van Olywe met sy volgelinge wat het 

Daar versamel. En hy hulle soos volg aangespreek: "broers, vriende, 
en seuns wie die Vader gekies het uit die hele mensdom; Jy weet 



hoe ek het gereeld gepraat jy oor die kruisiging ek moet 

ondergaan, en van die dood wat ek moet verduur om te verlos Adam 

en sy kinders, en hoe ek sal ontstaan as gevolg van dood. Ek sal nou 
toevertrou 

jy met die onderrig van die Heilige evangelie wat gepreek het is om te 

jy reeds, sodat jy dalk maak dit bekend regoor die wêreld. Ek 

Testament, verder, gee jy krag uit op hoë, vul jy met die Heilige 

Gees. En jy gaan preek bekering en die vergifnis van sonde 

regdeur elke nasie. Want as 'n mens kon vind soveel as 

'n enkele koppie van die water wat uit die wêreld te kom, dit sou lyk ver 

groter en meer groot om hom as die kollektiewe rykdom van hierdie aarde. 
Verder, die grond bedek deur selfs 'n enkele voet in my pa se 

huis is verder as die rykdom van hierdie wereld. Werklik 'n enkel, 
vreugdevolle 

uur in die huis van die goddelike is meer genadig en dierbaar as 'n 

duisend jaar onder evildoers: sedert hulle ween en rou 

sal nooit ophou, nóg ooit sal hul trane ophou vloei, en ook sal hulle 

selfs een keer geniet enige troos of rus. 
"En nou, o my uitgelese lede, gaan en verkondig dit in 

elke nasie, sê hulle, ' waarlik die Verlosser, die administrateur van 

Geregtigheid, is op soek na ywerig in die erfenis wat verskuldig is. En die 

engele sal gooi hul teenstanders en veg namens hulle 

die dag van stryd. En hy sal noukeurig lees elke sinnelose en 

baseless woord dat mensdom het gepraat, en hulle sal almal gedwing word 
om te 

gee rekening. Vir selfs as dood is onontkombare, so ook sal elke enkele 

een van mens se werke, of hulle goed of sleg, word versprei op 

die dag van oordeel.' Ook, seker wees om met betrekking tot hulle hierdie 
boodskap ek 

is gee jy vandag, ' laat nie die sterk man heerlikheid in sy mag, nóg 

die ryk man in sy rykdom; maar as enige man moet heerlikheid, laat hom 
verheerlik 

die Here.'" 
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DIE DOOD VAN JOSEF 

(HJC 10-32; ArIn 22:7b) 

Na baie jare het gekom en gegaan, die bejaarde Josef aangekom by 

'n ryp ouderdom. Ten spyte van werk voortdurend, sy liggaam nooit gegroei 
het 



verswaktes, nóg het sy visie ooit misluk, nóg ooit het sy tande val uit, nóg 
was 

Hy ooit seniele sy hele lewe lank; maar hy, soos 'n jong lad, het gegaan 

sy besigheid spryly en energiek, met sy arms en bene ongeskonde en 

vry van pyne en skete. Almal saam, sy leeftyd beloop een 

honderd en elf jaar, strek sy dae hul furthest mate. 
Nou twee van Josef se oudste seuns, Justus en Simeon, getroud was 

en het hul eie gesinne. Beide van sy dogters was ook getroud 

en leef in hul eie huise. Wat links Joses en die mindere James 

woon in Josef se huis met my maagd moeder. Ek het geleef met hulle 

blamelessly as een van sy seuns, roep Maria my ma en Josef my 

Vader, doen alles wat hulle sou vertel my aan. Ek nooit teengegaan hulle, 
maar 

gehoorsaam hulle altyd maak nie saak wat hulle sou sê, selfs as ander mans 

wat is heen gebring op hierdie aarde is geneig om te doen. Ek het nooit 

lok hulle tot woede, nóg het ek terug met hulle praat, of voor te lê 

hulle, óf. Inteendeel, soos die appel van my oog het ek oorvloedige hulle 

albei met liefde en toegeneentheid. 
En na dit alles, dit gebeur het dat die dood en afsterwe van hierdie 

wêreld van die pious en bejaarde Josef was tekening naby, soos in die geval 

vir elke mens wat gebore is van hierdie aarde. En selfs as hy was by die 

punt van dood, 'n engel van die Here hom meegedeel dat sy afsterwe was 

naby. Hy het dus gegroei bang en verleë. Hy dan opgestaan en 

gereis na Jerusalem. En toe hy in die Here se tempel, 
Hy uitgestort heen sy gebede voor die heiligdom, pleit, "o, God, 
skrywer van elke troos; God van alle jammerte en Here oor die hele 
menslike 

ras; God van my siel; God van my liggaam; en God van my gees; Ek aanbid 

Jy en pleit by jou. O, my Here, my God, as my dae by 'n 

einde, en die uur van my afsterwe van hierdie wêreld is aan die hand, ek 
pleit van 

Jy, stuur Michael, die groot vors van jou Heilige engele, te vergesel 

my, wat my armsalige siel dalk laat hierdie gemartel raam van myne 

sonder voorval; vry van enige bedreiging of vrees. Vir onnoembare vrees 

en vrees gryp alle liggame op hul sterwende dag; word hulle óf manlike of 

118 

vroulike, wilde of huishoudelike dier, of wat ook al kruip langs die grond, 
of vlieg deur die lug. Elke skepsel onder hemel wat asemhaal in 

die asem van die lewe raak paniekerig as hul siele fearfully en 

hopeloos slaag weg van hul liggame. O, my Here en my God, laat 



Jou Heilige engel word daar om te help verlig die skeiding tussen my 
liggaam 

en siel, en die gesig van die voog engel aangestel om my laat nie 

vanaf die tyd van my geboorte draai weg van my nou; maar hy mag 

saam met my op my reis selfs totdat hy my aan u bring. Laat sy 

uitdrukking word mooi na my en troos my hart, en laat hom gaan 

met my in vrede. Laat nie die demone nader my met hulle frightful 

gesigte op die pad wat ek moet gaan, totdat ek kom in jou heerlike 

teenwoordigheid. Laat nie die gatekeepers hou my siel uit paradys. Wys 

nie my sondes te veroordeel my voor die terreur van jou 

oordeel sitplek. Moenie toelaat dat die leeus tot lunge op my, en ook nie 
toelaat dat die 

swells van die vurige see oorweldig my siel voordat ek het oom beskou op 

Jou gesig, so heerlik en goddelike; vir elke siel moet die gesig staar hierdie 
dinge. 
O, God, mees regop regter, wat met geregtigheid en regverdigheid sal slaag 

oordeel op alle mensdom, en sal hulle terug vir wat hulle het betaal 

gedoen. O, my Here, my God, ek smeek julle, trek naby my met jou 

deernis, en skyn jou lig op my pad, dat ek kan teken 

naby jou; want jy is 'n fontein oorlopens met elke heerlike 

ding, en is besit van die ewige heerlikheid. Amen." 

En dit gebeur daarna dat wanneer hy het teruggekeer na sy eie 

by die huis in Nasaret van Galilea, Josef was verwelk deur 'n siekte wat 

bedlêend hom sy. En dit was in daardie tyd dat hy deurgegee, as 

is die lot van die mensdom. Hierdie siekte, jy sien, heeltemal 

oorweldig hom. Vanaf die dag dat hy gebore was, het hy nog nooit 

so 'n aandoening gely, en werklik dit Christus te rangskik dit plesier 

einde vir die regverdige Josef. En vir veertig jaar hy gebly unwed; 

daarna hy omgegee vir sy vrou 'n ander veertig-nege totdat sy gesterf 
het. En 

'n jaar ná haar dood, die priesters toevertrou my ma, die Geseënde 

Maria na hom, kyk na haar tot sodanige tyd as wanneer sy moet alle. Sy 

in sy huis gewoon vir twee hele jaar; en tydens haar derde jaar in die 

huis van Josef, toe sy vyftien, was sy my gebring in hierdie wêreld 

op 'n manier so geheimsinnig dat geen normale mens kan vertel, en ook 
nog 

119 

verstaan dit, maar net myself, my Vader, en die Heilige Gees, wat 

is van een stof met my. 
Die ouderdom van my pa dus daardie venerable ou man, was een 



honderd en elf jaar, soos dit gehad het is georden deur my pa in 

hemel. En dit was op die twintig-sesde van Abib wat sy siel verlaat sy 

liggaam. Dit was dan dat die keuse goud begin verloor sy luster, en 

die silwer dra deur gebruik. (Deur dit bedoel ek sy wysheid en sy 

intellek.) Hy weier ook alle kos en drank. En sy verloor het 

Timmer vaardighede, hy begin te laat sy besigheid gaan. En so het dit 
gebeur 

wat, in die vroeë oggend ure van die twintig-sesde dag van Abib, wat 

daardie eerbare man, die verouderde Josef, lê op sy bed, oorgawe 

sy ontsteld siel. Hy het dus sy mond oopgemaak en gehuil: 

"Cursed was die dag wat ek in hierdie wêreld gebring was! 

Cursed was die baarmoeder wat my gedra! 

Cursed was die ingewande wat geskuif vir my! 

Cursed was die voete dat ek gesit en uitgerus op! 

Cursed was die borste wat my nursed! 

Cursed was die hande wat my gedra en versorg my totdat ek was 

gegroei! 

Vir in sonde ek verwek, en in sonde het my moeder was lank vir my. 
Cursed is my lippe en my tong, wat grootgeword het en 

gesproke foolishness skandaal, leuens, onkunde, bespotting, skinder, 

oneerlikheid, en andri! 

Cursed is my oë, wat oom op skandaal beskou het! 

Cursed is my ore, wat het bly in die lasterlik woorde van 

ander! 

Cursed is my hande wat geneem het dinge wat was nie hulle s'n! 

Cursed is my maag en my guts, wat weggevat het vir 

verbode voedsel! 

Cursed is my keel, wat soos 'n brandende vuur het verteer alles wat dit 

kom het! 

Cursed is my voete, wat geneem het paadjies aanstootlike aan God! 

Cursed is my liggaam, soos ook my pateties siel, wat reeds 

verlate God, wie fashioned dit! 

Wat sal ek doen wanneer ek staan voor die regverdiges gemaak is 
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Regter; wanneer hy sal daarop aandring dat 'n rekening vir al die werke wat 

is met altesaam uit my jeug? Elke man wat sterf in cursed is 

sy sondes! Kyk, daardie dieselfde gebeurtenis wat ingehaal my pa Jacob as 
sy 

siel seil weg van sy liggaam het my werklik breek! O, hoe 

Ongelukkig ek vandag, en pas aan mourned wees! God, egter, en geen 



een anders, sal betrekking het op homself met my liggaam en siel; en 
hanteer 

hulle as hy sien pas." 

Dan ek het gegaan aan Josef en sy siel in sy nood, vir hy gevind 

was ly verskriklik. En ek sê vir hom: "jou seën, Vader Josef! 

Hoe jy voel, o man van eer? " En hy het gereageer, "jou seën 

ook, my geliefde seun. Werklik doen ek sê vir julle dat pyn en vrees 

omvat my, maar my siel het gegroei steeds wanneer ek jou stem gehoor. O 

Jesus van Nasaret! Jesus wat my rescues! Jesus wat my siel stel 

gratis! Jesus wat my verdedig! O, Jesus! Hoe soet is jou naam in 

my mond - en in die Monde van almal wat koester dit! O alle-sien 

Oog, en almal-verhoor oor, hearken aan die woorde ek praat! Ek aanbid u 

Dien jy vandag in alle nederigheid, en my trane reën voor 

jou gesig. Jy is my God en my Here, selfs die engel het 

Herinner my so baie tye, veral op daardie dag wanneer dwalendes 

gedagtes geteister my siel heen en weer oor die Heilige en virgin 

Mary, van wie ek was heimlik stip aan ontslae myself, al was sy 

dra jy binne haar baarmoeder. Teen die tyd wat ek weeg my 

opsies, kyk, hierdie engele van die Here verskyn in my slaap, en 

wat verband hou met hierdie ongelooflike misterie my: ' Josef, seun van 
Dawid, doen nie 

vrees om Maria as jou vrou; nie hartseer of word praat so 

onbetaamlike woorde met betrekking tot haar bevrugting, vir sy uitvoering 

die kind van die goddelike inspirasie, en sal 'n seun in die wêreld, bring 

wat sal genoem word Jesus, want hy sal sy volk van hulle sondes vry.' 
O my Here, asseblief nie toelaat dat my te ly weens my gebrek aan 

van kennis rakende jou geboorte, nie een van die misterie betrokke. 
O my Here, ek ook onthou die geleentheid wanneer daardie seun gesterf het 
van 'n 

snakebite - hoe sy familie wou skakel jy na Herodes, beskuldig 

jy van moord op hom – maar selfs so, jy teruggebring het hom uit die dood 
en 

herstel hom aan sy ma en pa. Hoe dan stel ek voor u, 
jou hand gevat en nadat jy 'Kyk na jouself, my seun!' By 

121 

daardie tyd wat jy al vir my gesê, ' is jy nie gesien as my vleeslike Vader? Ek 

sal vir jou wys wie ek werklik is!' Vir al hierdie redes, my Here en 

my God, asseblief nie gek na my nie, en bel my om te wat rekenskap 

geval. Ek is u dienaar, jou dienaar meisie se seun; maar jy is my 

Here, my God en my Deliverer en assuredly die seun van God. " 



Nou wanneer my pa Josef het dit gepraat, hy was gedra van al 

sy geween. En ek kon sien dat dood duidelik gehou hom in sy kreun. 
Dan my ongeskonde maagd moeder staan aan haar voete, loop na 

my en sê, "o, my geliefde seun, hierdie eerbare ou man Josef is 

selfs nou by dood." "O, dearest ma," Ek het geantwoord, "werklik 

die las van dood word gedeel deur alle dinge wat heen gebring is op 

aarde; vir die dood het sy weg met alles van die mensdom. Selfs jy, o maagd 

moeder, die dieselfde lot as ander sterflinge moet ervaar. Nietemin, 
nóg jou afwyking, nóg wat van hierdie regverdige man, kwalifiseer die 

ware dood, maar eerder as ewige lewe. Verder, selfs ek moet sterf 

met betrekking tot die liggaam wat ek gekry het van jou. Selfs so, opstaan 
geliefde 

ma van myne, en gaan oor na die geseënd ou man Josef, dat jy 

dalk Beer getuig vir alles wat plaasvind soos sy siel styg uit sy 

liggaam." 

My vlekkelose moeder Maria geloop na waar was Josef en 

het binne-in. Daar by sy voete ek gesit en kyk oor hom, vir deur dan 

die tekens van die dood in sy gesig gesien word. En daardie eerbare ou 

man op sy kop opgelig en vaste sy oë op my, maar het geen 

krag weens die pyn van die dood wat het met my praat 

hom geneem. Maar hy gehou op snak lug, en ek het sy hande vir 'n 

hele uur, by watter tyd hy omgedraai en my motioning na gekyk 

my nie verlaat sy kant. Op daardie oomblik, ek my hand tot sy gehou 

bors, en sy siel in sy keel, gereed om af te wyk kon sy 

kamer. 
En toe my maagd moeder sien my raak sy liggaam, sy ook gevoel het 

sy voete. En wanneer sy gevind dat hulle lewelose en koud was, het sy gesê 

vir my, "o, my geliefde seun, werklik sy voete is verstywing en selfs 

nou so koud as sneeu." Dan roep sy Josef se seuns en dogters, 
sê: "kom nou, julle almal, en versamel alles rondom jou pa; vir 

Hy is sekerlik by die hekke van die dood. " En dan sy dogter Assia 
opgemerk, 
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"O my broers, dit is beslis die dieselfde aandoening wat beweer die 

lewe van my eie liewe ma!" En sy mourned en wept in 

bitterheid; whereupon almal van Josef se ander kinders het net so gehuil 

langs haar, my ma en myself treurend saam met hulle. 
En glancing southward, sien ek dood reeds naby tekening, en al 

van Gehenna met hom ten nouste bewaak deur sy leër en sy helpers; 

vlamme skiet uit hul klere, gesigte en Monde. En wanneer 



my pa het Josef gesien het hulle koms, sy oë met trane, welled en 

op daardie oomblik het hy groaned in 'n baie vreemde manier. Toe ek hom 
gesien het 

gelê snak verwoed, ek dood terug, en al sy minions gestoot. En ek 

op my heilige Vader genoem en gesê, "o Vader van elke genade - die 

Geroosterde oog en die alle-verhoor oor - hearken na my gebede en 

beswaar namens die bejaarde Josef. Stuur in die helderheid van al 

Jou engele, Michael, die Prins van engele, tesame met Gabriel, die 

Proclaimer van lig. Laat die hele leër van hulle loop langs 

die siel van my vader Josef totdat hulle bring dit naby jou. Dit is die 

oomblik wanneer my pa moet jou deernis die meeste." (En ek 

sê jy ook dat elke saint - inderdaad elke man 

wat gebore is na hierdie wêreld, word hulle net of korrup - moet 

slaag noodwendig weg.) 

Dan Michael en Gabriel benader die siel van my vader Josef. 
Dan hulle geneem het en dit in 'n glinsterende lap toegedraai. Dit was die 

middele waardeur sy gees gekry in die hande van my goeie vader, 
Wie verleen hom vrede. Nie een van sy kinders nog geweet dat Josef 

het gesterf. En die engele sy siel uit die demone van verdedig 

duisternis wat was blokkeer die pad teruggegaan God totdat hulle gehad 

vervoer dit na die tuiste van die vroom. 
Nou was sy lyk lê plat op sy rug en sonder bloed. Ek 

Daarom bereik en reggetrek sy oë, sy mond met skakel 

my eie hand, en sê aan die maagd Maria, "o, ma van myne, 
waar is daardie vermoë wat hy so Rektorstoekenning regdeur sy leeftyd 
getoon het 

in hierdie wêreld? Ongelukkig, dit het weg gegaan, en is asof dit nooit was." 

En wanneer sy kinders gehoor my gesprek met my vlekkelose 

en maagd moeder, hulle het geweet dat hy het blaas sy laaste, en hulle 

in trane uitgebars en mourned vir hom. "Jou pa se dood," Ek 
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Verduidelik aan hulle, "is in die waarheid nie regtig dood nie, maar eerder 
dit is eindelose 

lewe: want hy is bevry van hierdie wêreld en sy bekommernisse, en het 

verskuif na die oneindige en ewige rus. " En hoor hierdie woorde, hulle 

het hul klere en wept hardop. 
En die mense van Nasaret en Galilea geconvergeerde op die toneel 

wanneer hulle gehoor hul geween, en hulle wept van die derde uur al 

die pad tot die negende. En op die negende uur hulle al gegaan het saam 

die bed van Josef. En hulle sy liggaam met kosbare gevryf 



salf en dit opgewek. Maar ek het gebid dat dieselfde gebed vir my 

Vader in die hemelse taal wat ek gemaak het met my eie hand 

voordat ek is uitgevoer in die skoot van my moeder Maria. En wanneer ek 
het 

voltooi dit, ek het gesê: "Amen", en die hele leër van engele verskyn. 

En ek bestel twee van hulle uit te brei hul glinsterende robes en om 

enshroud die liggaam van die Geseënde ou man Josef in hulle. 

Op daardie tydstip met wie ek gesels aan Josef, sê: "die stank van dood en 

korrupsie sal het geen mag oor jou nie, en sal so veel as 'n enkele 

wurm kom ooit from out of jou liggaam. Nie een van sy ledemate ooit sal 
wees 

gebreek, nóg sal 'n hare op jou kop geskuif word uit sy plek. O 

Josef, my pa, geen deel van jou liggaam sal ooit verlore gaan, maar dit sal 

ongeskonde bly en nooit komposbedding, selfs tot die duisend-jaar 

fees. Ek sal jou seën en tydens die vergadering van Maagde enigiemand wat 

moet maak 'n aanbod op jou spesiale dag. En op die dag van jou 

Memorial, want elkeen moet voed die miserabel, die armes, die weduwees, 

en die weeskinders in jou naam uit die werk van sy hande sal nooit 

'n gebrek aan enige ding goed solank hy leef. En enigiemand wat so 

soveel as 'n koppie water of wyn te drink om óf weduwee aangebied of 

weeskind in jou naam, ek sal plaas hom in jou sorg, wat jy mag ry 

saam met hom soos hy in die Duisendjarige fees betree. En vir elke 

mens wat moet bied 'n geskenk op die dag van jou herdenking, ek sal 
seën en betaal in die vergadering van Maagde: een ek sal gee dertig 

keer oor, aan 'n ander, sestig, en aan nog 'n ander, 'n honderd. En soos vir 

enigiemand wat moet skryf neer die storie van jou lewe, en jou 

labors, en van jou afsterwe van hierdie aarde – en selfs hierdie verhaal 

Dit is uit my mond - hom sal ek pleeg om jou te hou so lank as 

hy woon. En wanneer sy siel sy liggaam verlaat en hy het verdeel uit 
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Hierdie realm, ek sal die boek van sy sondes verbrand en vyande hom nie 
met enige 

straf op OORDEELSDAG; maar hy sal reis deur die see van vlamme, 
gee na oorkant aan sonder probleme of pyn. En vir elke arm man wat 

Geeneen van hierdie dinge kan bied, dit sal word wat hy behoort te doen: 
Indien 'n seun 

is gebore om hom, hy's te noem hom Josef, sodat nóg armoede nóg 

ontydige dood dalk ooit kom om te slaag in daardie huis." 

Na dit, die vooraanstaande mans van daardie dorp versamel saam by die 

plek waar Josef se liggaam het geplaas word, bring met hulle begrafnis 



shrouds met wat hulle wou draai hom, volgens die manier 

die Jode Berei die liggame van hul dood. Maar hulle het bevind dat sy 

shroud gehou stywe - klou hy soos yster aan sy liggaam - vir wanneer hulle 
sou 

gedoen het om dit af, hulle vind dit onmoontlik om te los of budge, nóg 

kon hulle 'n linne rand, wat dus tot geen einde vind. Ten slotte 

hulle gedra hom na 'n plek waar daar 'n grot en geopen 

die hek sodat hulle kon sy liggaam rus langs dié van sy lê 

voorouers. Net toe ek genoem na vore die dag wat hy gereis met my 

in Egipte, en van die geweldige swaarkry dat vir my onthalwe was hy 

verplig om te verduur. En ek mourned sy afsterwe vir geruime tyd; 

sê as ek oor sy lyk was uitgestrek: "o dood, wat veroorsaak dat 

alle kennis verdwyn en bring oor trane en smarte 

oorvloed, sekerlik dit is my Vader, God self, wat jy gegee het 

Hierdie krag. Omdat mans nie verlore sal gaan vir die oortreding van Adam 
en sy 

vrou Eva, en dood nie spaar enigiemand. Selfs so, niks ooit 

gebeur met iemand, of op hom sonder my pa gebring 

bevelend dit eers. Sekerlik daar is mense wie se lewens bereik 

nege honderd jaar; Maar selfs hierdie weg geslaag het. En al 
Daar was ander wat selfs meer geleef, almal van hulle het kom dit 

einde, en nie een van hulle kan sê, 'Ek het nooit geproe dood.' Vir die 

Here stuur nie die dieselfde aandoening twee keer; vandaar het dit oortuig 
my 

Pa veroorsaak dit op die mensdom maar een keer. 
"Dood gaan uit die oomblik dat dit die orde kom sien 

uit hemel, en dit sê, ' Ek sal gaan heen teen daardie man, en verdruk 

hom mees grievously.' Dan, in 'n flits dit stel op die siel en 

overpowers dit, met dit doen soos dit goeddink. Omdat Adam geskend my 

Pa se voorskrif, jy sien nie, en versuim om op te tree in ooreenstemming 
met sy wil, die 
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woede van my pa seethed oor hom, en hy veroordeel hom dan 

dood; en dit was hoe dood in die wêreld gekom. As, egter, 
Adam het my vader se wette gehou, dood sou nooit gekry het nie die 

beter van hom. Jy weet nie dat ek kon vra my vader om my te stuur 

af 'n chariot van vuur om my vader Joseph se liggaam tot die 

vreedsame plek wat dit dalk leef onder die geeste daar? Maar omdat 

van Adam se ongehoorsaamheid, die moeilikheid en geweld wat kom met 

Dood het al van die mensdom befallen. En dit is vir hierdie rede dat ek 



myself moet sterf in die vlees; dat ek dalk beveilig genade vir diegene wat 

is my handewerk." 

Nietemin dit, ek omhels die liggaam van my vader Josef, en 

wept oor dit. Dan hulle geopen op die mond van die graf en geplaas 

sy liggaam daarheen, naby aan dié van sy vader Jakob. En by die tyd van sy 

verby, hy het een honderd en elf jaar geleef. Nooit het 'n 

tand in sy mond toe hom nie, en ook het sy sig ooit gegroei dowwe, 
nóg ooit het sy liggaam draai, of sy krag ooit misluk hom, maar hy 

het gewerk by sy timmerman se handel selfs tot sy sterwende dag, wat op 

die twintig-sesde van Abib. En na Joseph, wat was voos geskop deur ou 

ouderdom, het gesterf en ontvang 'n begrafnis langs sy voorouers, die 
Geseënde 

Mary het gegaan om te leef met haar susters se kinders. 
En toe ons apostels hoor hierdie woorde van ons Verlosser, ons opgestaan 

UP in vreugde en prostrated onsself in sy eer. "O Verlosser van ons almal," 

ons implored hom, "Wys ons jou genade. Nou ons almal het al gehoor dat 
die lifegiving 

woord! Selfs so, ons het steeds vrae oor die fates van Enoch 

en Elia, o Verlosser van ons s'n, vir hulle was albei reprieved van die dood. 
Vir werklik hulle woon in die plek van die net selfs vir hierdie einste dag, 
nóg 

het hul liggame verrotting bekend. Selfs so, dat verouderde timmerman, 
Joseph 

was, na alles, jou pa volgens die vlees. En jy bestel het 

Ons gaan oor die hele wêreld en verkondig aan hulle jou Heilige evangelie; 

en jy gesê het, ' verband hou met hulle die rekening van die afsterwe van my 

Vader Josef, en eer hom elke jaar met 'n plegtige vakansie en 

fees, en laat hulle weet dat enigiemand wat neem niks weg van 

Hierdie verhaal, of voeg niks by dit, sondes deur so te doen.' Maar ons is 

veral gretig om te verstaan waarom dit is dat jy nie veroorsaak dat Josef 

om onsterflik soos hierdie, al is hy genoem jy sy seun vanaf die dag 
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Jy is gebore in Bethlehem, en jy sê self dat hy was 

beide gekies en regverdiges?" 

En ons Verlosser beantwoord ons, "waarlik my pa se profesie aangaande 

die ongehoorsaamheid van Adam het nou vervul. Alles is 

bestel deur my pa volgens sy Testament en plesier. As enige 

mens moet verag die bevele van God, en in nabootsing van die 

Duiwel voortgaan om te sondig, sy lewe langdurig is, dat hy dalk 'n 
verandering het 



van hart, en dink oor hoe hy moet gegee word dood. Indien, 
egter iemand is vinnige doen goeie werke, sy lewe ook langdurig is, 
dat hoe meer sy lewe lengthened en bespreek, die meer wat 

regop mans dalk na te boots hom. Maar wanneer jy sien dat 'n man wie se 
verstand 

geneig is tot woede, sy dae is inderdaad sny kort; want dit is die 

dié wat in die prima van hul lewens geneem is. Dus elke 

profesie wat deur my vader rakende mensdom gepraat het is 

moet in elke een van sy aspekte vervul word. Nog ten opsigte van Enoch 

en Elia, en hoe hulle lewe tot vandag in die einste vlees waarin 

hulle gebore is, en met betrekking tot my vader Josef, wie se liggaam het 

nie is gespaar word as was hulle s'n; Trouens, selfs as 'n mens was om te 
leef 

baie duisende jare op hierdie aarde, sou hy nogtans by 

'n sekere punt word verplig om te ruil sy lewe vir die dood. En my 

broers ek sê vir julle dat Enoch en Elia moet keer terug na hierdie wêreld 

teenoor die beslote van tyd en sowel weggeroof word. Meer spesifiek, dit 

sal gebeur op die dag van trane, terreur, verwarring en onheil. Vir 

as gevolg van die skande waarmee hy sal geopenbaar word, die Antichris 

sal mutilate die liggame van die vier wat om hom heeltemal disgrace 

wanneer hulle ontbloot hom vir sy ungodliness gedurende die tyd dat hulle 

is lewendig, en hy sal gooi hul bloed soos water." 

"O, ons Here, God en Verlosser," Ons het gevra, "wie is hierdie vier 

oor wie jy het gepraat, dié wie die Antichris afgesny sal 

weens die skande wat hulle sal lê om sy las?" "Hulle is 

Enoch, Elia, Schila en Tabitha,"die Here het geantwoord. Wanneer ons 
gehoor 

ons Verlosser sê dit vir ons, ons almal exulted en bly, gee heerlikheid en 

Danksy die Here God en ons Verlosser, Jesus Christus. Aan hom word 
heerlikheid, 
eer, waardigheid, krag, gesag en lof, die goeie vader langs 

met hom, tesame met die lewegewende Heilige Gees, van nou af en 
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grootser. Amen. 
{Hier eindig die volledige baba evangelie, wat deur die fonds van 

die meeste hoë God afgehandel is in ooreenstemming met wat ons 

gevind in die oorspronklike geskryf.} 
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BEDIENING 1 

INLEIDING TOT JESUS SE BEDIENING 



(Mark 1:1; Lukas 3:1; Lentulus aan Tiberius) 

Judea 

Hier begin die evangelie van Jesus Christus, die seun van God. 
In die Vyftiende jaar van die bewind van Tiberius keiser, Pontius Pilate 

die goewerneur van Judea, en Herodes was die tetrarch van Galilea. 
Filippus, sy broer, was die tetrarch van Ituraea en Trachontis, en 

Lysanias was die tetrarch van Abiline. In daardie dae daar opgekom, en 

tot vandag bestaan, 'n man van geweldige mag genaamd Jesus Christus, 

wat word bedoel as die profeet van waarheid deur die heidene, en die seun 

van God deur sy eie dissipels, sedert hy verhoog die dooie en genees die 
siek. 
Hy is 'n man van gemiddelde hoogte, mooi en waardige in sy 

voorkoms, diegene wat lyk op hom 'n gevoel van liefde te gee en by die 

dieselfde tyd vrees. Sy hare is dieselfde skakering as 'n unripe knop, en 

reguit byna aan sy ore, maar van daardie punt af, dit raak 

donkerder, curlier en blinker; vloei oor sy skouers en afskeidsgeskenk 

in die middel van sy hoof soos is tipies van Nazarenes. Sy klem is 

sagte en rustige, en sy gesig het nóg plooie of foute, en sy 

comeliness is aangevul deur 'n effense ruddiness daarmee. Daar is geen 

defek te vinde op sy neus of sy mondjie. Sy baard is vol, 
en oor die dieselfde skakering as sy hare; nie te lank nie, maar 'n bietjie 
afskeidsgeskenk 

onder die ken. Sy uitdrukking is een van volwasse eenvoud, met 

sparklingly duidelike grys oë. Sy teregwysing is bang, maar sy 
waarskuwings is 

menslike en gemotiveer deur liefde, dit is om te sê hy tref 'n balans 

tussen lightheartedness en solemnity. Op die geleentheid het hy wept, 
maar hy het nooit toegegee in lag. Hy staan lank en reguit, 
met veral hegtenis geneem hande en arms. Sy manier van praat is 

ernstige, gemeet en af aarde; meer captivating as die 

kinders van mans. 
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DIE BEDIENING VAN JOHANNES DIE DOPER 

(Matt 3:1-12; Punt 1:2-8; Lukas 3:2-18; Johannes 1:19-28; 

GEb 1, haal deur Epiphanius, Ketterye 30.3; 

GEb 3, aanhaling deur Epiphanius, Ketterye 30.13) 

Judean platteland naby die Jordaan rivier 

Nou in die dae toe Annas en Caiaphas hoë priesters, was die 

Woord van God het gekom om te besoek hierdie man in die Judean 
platteland deur die 



naam van John, wat was 'n afstammeling van Aaron die priester, en die 
seun 

van sag en Elizabeth. 
John by die Jordaan rivier opwaarts gedraai en gereis regdeur die 

streke van Judea na weerskante daarvan, preek 'n doop wat 

veranderde volke se harte; van rededication en vergifnis van sondes, 
sê, "jy moet draai jou lewe om, vir die Koninkryk van die hemel is 

tekening naby." Dit was hy wat van geprofeteer was in ooreenstemming met 

wat is geskryf in die boek van die Oracles van Jesaja die profeet: 

"Kyk, ek stuur 'n boodskapper voor jou 

Wat reëlings vir jou aankoms sal maak. 
Die stem van iemand huil in 'n Wildernis, 
' Almal, maak alles gereed vir die koms van die Here! 

Maak elke een van sy maniere effe. 
Elke vallei sal ingevul word, 
En elke berg en heuwel sal plat gemaak word. 
Die crooked paaie sal reguit, gemaak word 

En die stamperige paaie sal glad gemaak word. 
Dan alle mans oortuig van God se verlossing sal wees.'" 

Johannes se klere was geweef uit kameel se hare, en hy 'n leer gedra 

gordel om sy middellyf. Vir voeding hy geëet het sprinkane en natuurlike, 
rou heuning wat geproe soos manna, soos 'n koek pan gaar in olie. 

Almal in die Judean platteland, die streke langs die Jordaan, en 

Jerusalem, het uitgegaan na hom. Hulle bely hulle sondes en was 

gedoop deur hom in die Jordaan rivier. 
Maar wanneer John het gesien dat baie van die Fariseërs en Sadducees was 

kom na hom gedoop word, hy roep hulle, "jy brood van 

vipers, wat berading jy om te vlug uit die oordeel te kom? 

Produseer resultate konsekwent met ware penitence. Sê nou vir een 
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'n ander, (of) dink aan julle wat jy kan sê: ' ons Vader is 

Abraham,' omdat ek sê julle nou dat God kan selfs transformeer 

hierdie baie rotse in kinders van Abraham. Die irrasionale is reeds gelê 

die wortels van die bome, en elke boom wat versuim om voortbring pas 
vrugte 

sal word gekap en verban na die vlamme." 

En diegene wat aanmekaargesit was gevra, "goed dan, verduidelik aan ons 

wat ons moet doen?" En Johannes geantwoord, "enige man wat twee 

kledingstukke moet gee aan iemand wat nie een het, en wie kos het 

moet doen net so." Belasting-versamelaars was ook kom om hom te wees 



gedoop, sodat hulle vra hom, "Juffrou, wat is ons veronderstel om te doen?" 

En hy het geantwoord, "net versamel die bedrag wat verskuldig is." En dan 
'n paar 

soldate wat daar was navraag, "Wat is ons veronderstel om te doen?" En 

Hy het gereageer, "wees tevrede met wat jy verdien, beskuldig dat ek 
niemand valslik, 
nie een extort enige geld van iemand." 

Al hierdie mense was besig om te wag in verwagting, wonder om te 

hulself as John was inderdaad die Messias. Nou dit was John se 

beantwoord aan die priesters en die Leviete wanneer die Jode van 
Jerusalem gestuur 

hulle uit om hom te vra wat hy was. Hy het nie versuim om te erken, maar 

vrylik toegelate, "Ek is nie die Messias." Hulle vra hom, "wat is 

jy dan? Jy moet Elia word." "Ek is nie!" Hy het geantwoord. "Hoe ongeveer 

die profeet?" Hy antwoord hulle, "Nee!" Ten slotte vra hulle hom, 
"Wie is jy, dan. Gee ons 'n stelling terug te neem na diegene wat 

ons gestuur het. Wat is dit wat jy van jouself sê?" 26Johannes antwoord 
hulle 

met die woorde van die profeet Jesaja, 
"Myne is die stem van een huil in 'n Wildernis, 
"Maak elke een van sy weë reguit!'" 

Nou 'n paar uit die Fariseërs wat gestuur het is prodded hom, 
"As jy nie die Messias, nóg Elia of die profeet, dan hoekom doen 

jy doop?" John gereageer om die mense daar en verwyder alle 

twyfel. Dit was wat hy moes sê: 

"Ek doop jou in die water van bekering, 
Maar daar is een wat staan onder julle- 

Iemand wat jy nie ken nie, 
Iemand wat groter as ek is. 
Hy is volgende op my hakke. 
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Dit is hy wat kom ná my, 
Wie se skoene ek nie geskik om te dra. 
Nóg is ek so waardig oor buig neer 

En untie die veters daarvan. 
Hy sal jou doop met Heilige Gees 

En met vuur. 
Sy sifting vurk is in sy hand 

Leë uit sy threshing vloer 

En sy koring in sy skuur bymekaar. 



Maar die kerfmasjien hy sal brand 

In unquenchable vlamme." 

Al hierdie dinge het plaasgevind by Bethany, aan die ander kant van die 

Jordaan, waar Johannes besig was. En John figure hulle met 

baie sulke woorde, verkondig die evangelie aan die mense. 
JOHN BAPTIZES JESUS 

(Matt 3:3-17; Punt 1:9-11; Lukas 3:21-3; 

Johannes 1:29-32; GHb 2, aanhaling deur Jerome, teen Pelagians 3; 

GHb 3, aanhaling deur Jerome, kommentaar op Jesaja 4, rakende 

Isa 11:2; GEb 4, haal deur Epiphanius, Ketterye 30.13; 

Severus, deelwoord doopseël liturgie; DTry 88:3) 

Die Jordaan rivier 

Eendag, wanneer die mense was om gedoop, die Here se ma 

en broers sê vir hom: "Johannes die Doper is gewas vir die 

vergifnis van sondes. Kom ons almal gaan en deur hom gedoop word." "Op 
watter manier 

het ek gefouteer?" Jesus het geantwoord. "Hoekom moet ek gaan en word 
gedoop deur 

hom? Wat sou slegs word pas as ek verstaan nie my eie 

onderrig." 

By daardie tyd Jesus gekom uit Nasaret in Galilea na die Jordaan 

om deur Johannes gedoop word. Die volgende dag sien Johannes Jesus 
opskrif sy manier 

en gesê, "kyk, dis God se lam van Atonement vir die sondes van die 

wêreld! Dit is die een wat ek kon praat wanneer ek vir jou gesê, ' 'n man 

wat kom na my surpasses my, want hy het voor my.' Ek nooit 

het hom ken, myself, maar die rede waarom ek het wasgoed met water in 
die 

eerste plek was sodat ek kan hom aan Israel openbaar." Selfs so, Jesus 

ook gedoop was, alhoewel John probeer ontmoedig hom en sê, "Ek 
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behoort te word gedoop deur u, en hier kom jy na my? " "Laat dit 

hierdie manier wees vir nou,"het Jesus geantwoord. "Dit is behoorlike sover 
dit toelaat 

vir die vergifnis van al." Slegs dan het John toestemming. Nou John was 

staan bo die waters as Christus afgegaan in hulle om te ontvang 

Doop in die Jordaan. En net dan 'n groot lig blazed heen al 
rondom; en vuur is sigbaar op die water, so dat almal wat was 

Daar was bang. En selfs as Jesus bid daar en word 

gedoop, hy opgestaan uit die water en die lug begin versprei 



uitmekaar. Op sy manier op en uit die water, Jesus het gesien die lug 
verdeel 
oop en die hele wellspring van die Heilige Gees verstopte af- 

sit op hom in fisiese vorm soos 'n duif (en) hom te vul. Vir 

waarlik die Here is die gees, en waar die gees manifesteer, 

Bevryding breek. En 'n stem uit die hemel gekom: "jy is My seun 

en ek is lief vir jou. Jy bring my groot vreugde! Hierdie einste dag ek 
geword het 

Jou pa. Ek afgewag jy in al die profete, seun, biding My tyd 

tot jou aankoms, dat ek alle dinge in jy kan vereffen. Want jy is My 

rus, My eersgebore seun, wat reëls vir ewig." En dadelik 'n helder 

lig illumined daardie plek. En wanneer Johannes het dit al gesien, hy het 
gevra 

hom, "Wie is jy?" En weer eens 'n stem uit die hemele 

bevestig, "Dit is My kosbare seun. Hy wil my geweldig, (en) 

Ek aanvaar hom heeltemal!" Dan John af voor hom gekniel en 

gepleit het, "Here, ek smeek u tot doop my!" Maar Jesus het geweier, sê, 
"Dit sal nie nodig wees. Dit is die middel waardeur alle dinge is 

om te vervul word." En Jesus was omtrent dertig jaar oud toe sy 

bediening begin. 
JESUS SE GENEALOGIE 

(Lukas 3:23-38; Ef 1:3, 4a; 9:5) 

Lukas se weergawe 

En die menslike genealogie van die Christus is traceable deur die 

voorvaders. God se eie seun, wat het van die seuns van Dawid volgens 

natuurlike menslike lineage, (en) wat deur middel van die verlore gees 

is bevestig met gesag moet die seun van God. Hy was ook 

beskou as die seun van Josef, wat was die seun van Heli, die seun van 

Matthat, die seun van Levi, die seun van Melki, die seun van Jannai, die 
seun van 

Josef, die seun van Mattathias, die seun van Amos, die seun van Nahum, 
die 
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seun van Esli, die seun van Naggai, die seun van Maath, die seun van 
Mattathias, 
die seun van Semein, die seun van Josech, die seun van Joda, die seun van 

Joanan, die seun van Rhesa, die seun van Zerubbabel, die seun van 
Shealtiel, 
die seun van Neri, die seun van Melki, die seun van gelys word, die seun 
van Cosam, 



die seun van Elmadam, seun van noodgevalle, die seun van Joshua, die 
seun van 

Eliezer, die seun van Jorim, die seun van Matthat, die seun van Levi, die 
seun 

van Simeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonam, die 

seun van Eliakim, die seun van Melea, seun van Menna, die seun van 

Mattatha, die seun van Nathan, die seun van Dawid, die seun van so, die 

seun van Obed, die seun van Boaz, die seun van salm, die seun van 
Nahshon, 
die seun van Amminadab, die seun van Ram, die seun van Hezron, die seun 
van 

Perez, die seun van Juda, die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun 
van 

Abraham, die seun van Terah, die seun van Nahor, die seun van Serug, die 
seun 

van Reu, die seun van Peleg, die seun van Eber, die seun van Shelah, die 
seun van 

Cainan, die seun van Arphaxad, die seun van Shem, die seun van Noag, die 

seun van Lamech, die seun van Methuselah, die seun van Enoch, die seun 
van 

Groot, die seun van Mahalaleel, die seun van Cainan, die seun van Enos, die 

seun van Seth, die seun van Adam, die seun van God. 
DIE VERSOEKING 

(Matt 4:1-11; Merk 1:12, 13; Lukas 4:1-13; 

GHb 4, aanhaling van Origen, kommentaar op Johannes 2) 

Jordan River; Die Wildernis (berg Tabor) 

Jesus, gevul met die goddelike inspirasie, het teruggekeer van die Jordaan 

en is gelei deur die gees, wat hom uitgestuur na 'n enkele plek in 

die Wildernis na die versoeking deur die Duiwel. "Op daardie oomblik, my 

ma, die Heilige Gees het my whisked my weg deur een van my hare, 
en my na die groot berg Tabor gebring." Hy bestee veertig dae in die 

Wildernis word in die versoeking deur Satan. Hy geleef onder die skepsels 
van 

die wilde, waar engele versorg hom. Eet hy niks daardie geheel 
tyd, so na die vas vir veertig dae en veertig nagte, was hy baie 

honger. Dan die versoeker getoon en enticed hom, "as jy regtig 

is die seun van God, dan sê die woord en hierdie klip, (inderdaad al) 

Hierdie klippe sal word omgedraai in brood." Jesus het geantwoord, "Dit is 
geskryf: 

' Man leef nie op brood alleen nie, maar op elke woord wat kom uit 



die mond van God.'" 
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Dan is die Duiwel het hom geneem en hom na Jerusalem, die Heilige Stad 
gelei en 

wat hom geplaas op die toppunt van die tempel. Hy het gesê: "as jy regtig is 

die seun van God, en dan spring af van hier af. Jy sien, dit is geskryf: ' hy 

sal bestel sy engele kyk oor jou, om te waak jy versigtig, en 

haal jy met hul eie hande, sodat jy jou voet moet skop 

teen 'n klip.'" Jesus het geantwoord, "Dit is geskryf, ' die Here versoeker nie 

jou God.'" 

Weer, die Duiwel het hom geneem en hom gelei tot 'n hoë plek, tot 'n 
verhewe 

Berg en het hom al die nasies van die wêreld, met al hul 

trappings, in 'n oomblik van tyd. "Al wat van hierdie sal ek gee aan jou," hy 

baited hom, "as jy sal buig en my aanbid. Al van sy krag, en 

elke bietjie van sy heerlikheid sal ek gee aan jou, want dit is gesit in my 

hand, en ek is vry om te bied dit aan wie ek kies. So dit sal al wees 

joune as jy my aanbid." En Jesus beantwoord deur te sê: "jy kry 

agter my, Satan! Want dit is geskryf, ' jy moet net God, aanbid 

Dien hom en niemand anders.'" En dan, nadat die Duiwel het loop 

elke versoeking, verlaat hy Jesus te wag 'n beter geleentheid. Engele dan 

gekom het en ministered aan hom. 
JOHN SE GETUIGSKRIF; DIE EERSTE DISSIPELS 

(Johannes 1:32-51; Papyrus Berolinensis 11710) 

Bethany; Ver kant van die Jordaan 

Dan John het hierdie getuienis gegee: "Ek het gesien die gees kom 'n 

duif uit die lug, en talm op hom. Gehad wat een wat gestuur 

my om te doop in water nie geopenbaar om my, ' die man op wie jy 

sien die gees kom en bly is die een wat sal doop met 

die goddelike inspirasie,' Ek sou nooit het herken hom. Ek het 

gesien, en bevestig dat hierdie een die seun van God. " 

Die volgende dag, John was staan daar met twee van sy volgelinge. 
En soos Jesus was langs loop, John sy manier gekyk en het hardop gehuil 

"Kyk - die lam van God!" En wanneer die twee van hulle gehoor het wat 

John het gesê het, hulle begin volg op na hom. Jesus, draai 

rondom, het hulle in strewe en gevra, "Wat is jy op soek na?" En 

hulle vra hom: "Rabbi, (wat beteken 'Onderwyser',) is waar jy 

om te bly?" En Jesus het geantwoord: "as jy wil weet, en kom dan 

saam!" Hulle het saam met hom en sien die plek, en daardie dag hulle alle 
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het saam gebly totdat omtrent die tiende uur. Andrew, Simon Peter se 

broer, was een van die twee wat Johannes getuig gehoor, en wat daarna 

gevolg Jesus. Die eerste ding wat hy gedoen het was om te gaan en vind sy 
eie 

broer Simon. En hy sê vir hom: "Ons het gevind dat die Messias, 
wat beteken die Christus." Andrew het Simon te stel 

hom aan Jesus. Jesus het na hom gekyk en gesê, "jy is Simon, die seun 

van John. Jy is bekend as Cephas, wat beteken 'die klip.' " 

Die volgende dag, hy was van 'n gedagte om te beweeg na Galilea, so Jesus 

Philip, gevind en bie hom, "Volg my." Philip, jy sien, was van 

Bethsaida, die dieselfde stad wat Andrew en Peter was uit. Philip 

kry Natánael gegaan en gesê, "jy weet die een oor wie 

Moses in die Wet en die profete geskryf? Goed, ons het hom gevind! 

Hy is Josef se seun; Jesus van Nasaret." En Natánael hom, gevra 

"Nasaret? Kan 'n seën kom van daar af?" "Jy sal sien," Philip 

gesê. "Kom!" Jesus het gesien Natánael genader en gesê, "kyk, 

'n Israelite in wie daar werklik geen bedrog is nie!" "Hoe kan dit wees dat jy 

my so goed ken?" Natánael hom gevra. Jesus het geantwoord, "Ek het 
gesien jy 

selfs voor Philip, ontbied jy. Jy was onder die vye-boom". 
"Rabbi," Natánael bely, "my Meester - jy is God se lam van 

atonement vir die sondes van die wêreld! Jy is assuredly die seun van 

God! Die koning van Israel!" "Natánael, stap in die son! Het jy 

glo dat net omdat ek vir jou gesê dat ek kon sien 

onder die vye boom?" Rabbi Jesus antwoord hom. "Jy gaan 

sien dinge wat baie meer indrukwekkend as dit! Van 'n waarheid, en 

sonder 'n twyfel,"het hy gesê,"Ek is hier om jou te vertel dat jy gaan 

kyk die lug oop op, en God se engele styg en val op die seun van 

Man." 

JESUS VERANDER WATER IN WYN 

(Johannes 2:1-12) 

Cana, in Galilea 

Op die derde dag, daar was 'n huwelik in Cana van Galilea, en die 

moeder van Jesus was daar. Jesus en sy dissipels was ook 

genooi. Nadat die wyn opraak het, Jesus se ma sê vir hom: "hulle 

is uit wyn." "Vrou," Jesus het geantwoord: "waarom is jy bring 

my in dit? Dit is nie my tyd net nog." En by dit sy ma 
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opdrag die dienaars, "doen alles wat hy sê jy kan!" Ses klip water 



glasbekers ook was daar naby, die tipe wat die Jode gebruik vir ablutions 
staan. 
Hulle was elkeen uit oor twee tot drie "maatreëls" in kapasiteit. "Vul 
dié glasbekers ook op met water,"Jesus beveel die attendants; sodat hulle 

hulle vervul om die hoed se rand. Toe hy hulle opdrag gegee: "nou meet 
sommige 

uit en neem dit na die banquet gasheer." Dan het hulle soos hulle vertel dat 
hulle 

en die een in beheer van die fees geproe die water wat omgedraai het om te 

wyn. Die gasheer het geen idee van waar dit gekom het, maar dié wat 

die water het getrek uit geken het. Toe hy die bruidegom na homself 
genoem 

en sê, "almal anders dien die beter wyn eers, en na die 

gaste is reeds dronk, die goedkoper wyn is dan gebring. Jy, 
aan die ander kant, het gestoor die beter wyn tot die einde." Dit was 

die eerste van sy bonatuurlike tekens, en Jesus het dit in Cana van presteer 

Galilea. Dit was op hierdie manier wat hy gewys het sy glorie, en sy 
studente 

sit hul geloof in hom. 
Na dit, hy gereis tot by Capernaum met sy ma, sy 

broers, en al sy dissipels en 'n paar dae daar deurgebring. 
DIE EERSTE GEBRUIK VAN PURGEERMIDDELS VAN DIE TEMPEL 

(Johannes 2:13-25; GTh 71) 

Jerusalem 

Die Joodse Pasga was jy nader aan die tyd dat Jesus 

gereis na Jerusalem. Hy het afgekom op mans wat verkoop was 

beeste, skape en doves in die tempel; en nog ander wat sit 

by tafels uitruil geld. Dan is hy 'n sweep van koorde gemaak en 

hulle van die tempel gronde, tesame met hul skape gejaag en 

beeste. Toe hy die changers se geld uitgegiet en omgekeer hul 

tabelle oor. Verder, hy raged by diegene wat doves, was verkoop 

"Neem al hierdie dinge ver van hier! Nie skakel my vader se huis 

in 'n mark!" Dan sy dissipels geroep om gedagte hoe dit geskryf is, 

"Ek sal heeltemal verteer word deur diegene wat isinge die huis van my 

Pa." Dan die Jode daarop aangedring, "watter hemelse teken kan jy wys ons 

bewys dat hulle jou gesag om dit te doen? " "Vlak hierdie tempel," Jesus 

retorted, "en in drie dae sal ek dit terug." Die Jode het dan gesê, 
"Samel in drie dae sal jy? Hierdie tempel het ses en veertig jaar na 

bou!" (, Maar wanneer Jesus gesê "tempel", wat hy bedoel was sy 
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liggaam.) "Ek sal myself skeur af hierdie huis," het Jesus gesê, "en niks sal 

kan herbou dit < maar my > "en nadat hy ontstaan uit die dood, sy 

dissipels genoem na vore wat hy gesê het, en dan hulle geglo dat die 

Skrif in die lig van die woorde wat Jesus gepraat het. 
Soos hy was die Pasga fees in Jerusalem woon, baie mense 

gesien die wonders dat hy het gewerk, en sit hul geloof in sy goeie 

naam. Jesus, egter, sou nie gee homself aan hulle, want hy het geweet al 

dinge. En 'n volledige begrip van die menslike natuur, hy 

het geen behoefte aan enigiemand te verduidelik aan hom die vorme van 
dinge wat 

mense kon doen. 
NIKODEMUS BESOEKE JESUS 

(Johannes 3:1-21) 

Jerusalem 

Daar was hierdie Joodse leier van die Fariseërs, 'n man wie se naam 

was Nikodemus. Hy het gekom om Jesus deur nag en bely, "Rabbi, ons 

is almal bewus daarvan dat jy is 'n onderwyser hier van God gestuur, sien 
hoe Nr 

een kon moontlik wys heen die tekens wat jy doen nie, tensy God was 

werk deur hom." "Waarlik, en mees assuredly ek sê vir julle," Jesus 

geantwoord, "tensy 'n man is weer gebore van bo, hy kon nie sien nie is die 

heerskappy van God." Nikodemus het gevra, "Hoe is dit moontlik vir 'n 
antieke 

mens opnuut gebore word? Kan hy weer sy ma se baarmoeder en in hierdie 

manier word weer gebore?" "Ek sê vir jou mees assuredly," antwoord Jesus, 
"dat tensy 'n mens is gebore uit water en gees, hy kan bereik om die 

Koninkryk van God. Wat die vlees gee geboorte aan vleeslike; bly en 

wat die gees bring heen raak geestelike. Nie laat afskrik my 

sê jy dit is noodsaaklik dat jou geboorte word van bo. Die gees 

fluister waar ook al dit mag - kan jy die stem hoor daarvan, maar waar 

Dit is van waar jy kan weet, of jy kan sien waar dan gaan dit - en 

elkeen aan wie die gees lewens só gee geboorte." Nikodemus 

antwoord hom: "Vertel my hoe hierdie dinge kan wees?" "Doen jy, 'n 
onderwyser 

van Israel, nie verstaan hierdie dinge?" "Ware en mees assuredly ek 

sê vir jou,"Jesus gereageer het,"ons praat oor dinge wat ons doen 

verstaan, en is praat van dinge wat ons oë gesien het, en 

Tog bevraagteken jy wat ons sê. As ek moes wys jy die dinge van 

hemel, hoe ooit sou jy kom te aanvaar, sien dat jy 
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twyfel die aardse dinge wat ek reeds vir jou verduidelik het? En niemand 

het ooit opgekom in die hemel behalwe die een wat kom af 

uit die hemel, naamlik die seun van die mens, wat selfs nou is in die 

hemele. Die seun van die mens moet gehang word, soos Moses prefigured 
wanneer 

Hy opgelig word die slang in die woestyn, dat wie ook al moet plaas hul 

geloof in hom kan kom om ewige lewe te hê. Vir God se liefde so 

abounded teenoor diegene in die wêreld wat hy aangebied op die enigste 
seun 

wat gebore is na hom, dat wie ook al hul vertroue in hom plaas moet 

dalk kom tot die ewige lewe het, en nooit sterf nie. God het nie sy stuur 

Seun in die wêreld vir die wêreld, maar wat deur die seun, die 

wêreld dalk gespaar word. Die een wat sit sy geloof in hom is nie 

skuldig bevind is; die een wat glo nie het vonnis geslaag teen 

hom reeds omdat hy geweier het om te vertrou in die naam van die enigste 

Seun wat gebore is na God. Dit is hoe die onderskeid gemaak word: die 

lig het geblink het dwarsdeur die wêreld, en mans het verkies die 

duisternis tot die lig, aangesien hul manier van lewe heeltemal verkeerd 
was. Vir 

almal wat nie bose vir fear wat deur die lig repulsed is sy dade 

getoon sal word vir wat hulle is. Maar almal wat die waarheid in plaas 

aksie benaderings die lig, dat dit dalk erken word dat God het 

gebruik sy labors doen sy werke." 

JOHN SE FINALE ATTESTASIE (GETUIENIS) 

(Johannes 3:22-4:3) 

Die Jordaan rivier; Aenon, naby Salim 

Nadat hierdie dinge, Jesus en sy volgelinge aangegaan is die grond van 

Judea en gedoop daar; en hy het daar gebly met hulle. En 

John was ook by Aenon naby Salim besig want daar was 'n 

oorvloed water daar; en die mense na hom gekom en was 

gedoop. Johannes, jy sien, het nie nog is uitbring in tronk. 'N geskil 

dus ontstaan tussen 'n Jood (inderdaad) verskeie Jode, en John se 

dissipels met betrekking tot ablutions. En hulle het die saak tot 

Johannes sê: "Rabbi, jy weet daardie man jy attested aan, die een wat 

aan die ander kant van die Jordaan by was jy? Goed, hy is nou 

Besig diegene wat na hom kom." "Geen mens kan dit ontvang," het 
geantwoord 

John, "tensy hulle is geseënd deur hemel. Elkeen van julle weet 

wat ek bely, ' Ek is nie die Messias nie, maar dat ek gestuur ahead van 
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hom.' Dit is die bruidegom wat die bruid ontvang. Die bruidegom se beste 

mens bloot staan nabygeleë, ontvang sy getuienis en rejoicing by die 

klank van die bruidegom se stem. Nou my vreugde is vervul op die laaste, 
vir 

nou ek moet verminder word, sodat hy kan verhoog word. 
"Die een wat van bo af kom is die een wat gestel is oor alles. 
Hy wat van die aarde van 'n aardse stof gevorm is, en praat 

uit 'n aardse perspektief. Hy kom uit die hemel is groter 

As almal. Hy getuig oor wat hy gesien het en gehoor het, en steeds 

Niemand vang. Iemand na sy getuienis ontvang dit 

versekering: dat God is eenvoudig. Die een wat gestuur is uit God 

praat die baie woorde van God, vir God op geen manier rations die gees. 
Die Vader het die seun lief en plaas alles in sy hande. 
Ewige lewe, maar wie het wie sit sy vertroue in die seun van die mens 

ontken die seun sal nie ooit sien lewe, vir God se woede seethes oor hom." 

Wanneer die Here geleer het dat die Fariseërs het bewus geword van sy 

werwing en meer studente as John was – selfs besig 

al was dit sy eie dissipels wat doen al die besig, 
en nie, soos dit was, Jesus self, verlaat hy Judea vir Galilea. 
OP DIE PAD NA GALILEA 

(GTh 7,11,60,87,106,111,112) 

Op die pad na Galilea 

'N Samaritaan was 'n lam op sy manier uitvoering in Judea. "< hoe 

kom > daardie man < het om > dra daardie lam? " Jesus het sy studente 
gevra. 
"Sodat hy dalk dit doodmaak en eet," hulle gereageer het. "Hy sal nie eet dit 

terwyl lewe is steeds in dit,"Jesus waargeneem,"maar net na hy het afslag 

dit, sodat dit wat hy eet is niks anders as 'n karkas." "Hy kan doen 

andersins!"hulle reasoned. "So is inderdaad jou omstandighede," Jesus 

voortgesette, "vind 'n plek vir julle om te leef, of jy ook dalk 

raak 'n karkas - en soos 'n karkas word devoured! Geseënd is die Leeu 

dat die mens verorber sodat die Leeu raak menslike; en cursed is 

die man wat deur die Leeu geëet kry sodat die Leeu neem op die mensdom! 

"Hoe ongelukkig die liggaam wat hang af van 'n liggaam, en hoe 

Ongelukkig laat voel het die siel wat hang af van hierdie twee. Jovald is die 
vlees 

wat is beheer deur die siel, en Jovald is die siel wat beheer word 

deur die vlees. Hierdie hemel sal weg, soos die volgende sal slaag. Die dood 
doen 
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het nie lewe nie, en ook die lewende ooit vrek. Terug wanneer jy sou eet 

wat dood was, jy gebruik dit om te voed wat lewend was. En nou dat die 

lig skyn op jou, wat sal jy doen? Op die dag wat jy was 

een, jy verdeel in twee, sodat wanneer jy twee wat ooit sal jy doen? 

Wanneer jy aansluit by die twee in een, jy sal dit omskep word. Dan, as die 

Seuns van die mensdom sal sê jy vir die berg, 'Skuif weg!' en dit 

geskuif sal word. Die wolke sal rol voor jy, en die aarde sal ook 

en wie ontvang sy lewe van die een wat vir ewig sal woon 

sien nooit dood." (Nie nie Jesus self bevestig, "van die een wat 

kom om te sien die waarheid van sy natuur, die wêreld is nie waardig? ") 

DIE SAMARITAAN VROU 

(Johannes 4:4-42) 

Sychar, Samaria 

Dit was nodig vir Jesus om te slaag deur Samaria. Hy het gekom om te 

Sychar, 'n Samaritaan dorp naby die traktaatjie van grond wat Jakob aan sy 

seun Josef; en Jakob se put in daardie plek was. Dit was omtrent die sesde 

uur. Jesus, dus, van soveel reis gedra word 

dienooreenkomstig sit op die goed. 'N Samaritaan vrou gekom om dit 

sal jy graag 'n bietjie water. Want sy dissipels het gegaan in Kaapstad te 
koop 

Sommige kos, Jesus bie haar, "Gee my iets om te drink." So die 

vrou van Samaria vra hom, "sien hoe jy is 'n Jood, en ek is 'n 

Samaritaan vrou, hoekom is jy vra my vir 'n drankie?" (Jode, jy 

sien, het geen handeling met op pad.) Jesus gereageer het, "as net jy 

net wat die gawe van God is, en net wat dit is wat verstaan het 

sê vir jou, 'gee my iets om te drink', jy sou gevra het dit 

van hom eerste, en hy sou gegee het jy die water van die lewe." "Jy het 

Geen emmer,"die vrou het geantwoord,"en dit goed is baie diep. Uit 

waar sal jy hierdie 'lewegewende water' teken? Is jy groter is as ons 

Vader Jakob, wie het ons dit goed, selfs nadat gedrink uit dit homself, 

as sy seuns en sy vee?" "Elkeen wat drink van die water," Jesus 

geantwoord, "sal groei dors weer, maar enigiemand wat drink die water wat 

Ek sal sal gee dors nie ooit weer; maar die water wat ek hom sal gee sal 

word 'n fontein van water springing om onbeperkte lewe." "Mister" 

die vrou het geantwoord: "gee my 'n paar van hierdie water sodat ek nie 
dalk 

weer dors kry, en te kom loop al so teken." 
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Jesus het gesê, "gaan! Stuur vir jou man en terugkom." "Ek het geen 

man,"die vrou het geantwoord. "Hoe sterk jy het phrased wat!" 



sê Jesus, "want jy het vyf. Die een jy is tans met is 

nie werklik jou man so goed het jy gepraat. " "Mister," die 

vrou het geantwoord: "Ek voel dat u 'n profeet is. Ons vaders 

aanbid hier op hierdie berg, nog jou mense sê om ons s'n 

dat Jerusalem is die behoorlike plek vir mans om te aanbid." "Vrou" 

Jesus verseker haar, "glo my as ek jou vertel dat die uur kom 

Wanneer jy sal die Vader nie op hierdie berg aanbid en ook nog in 

Jerusalem. Jy aanbid in onkunde, maar ons aanbid met 

begrip, want verlossing is uit die Jode. Maar die tyd is 

kom - en is op ons – wanneer die ware worshippers sal aanbid die 

Vader met inspirasie, en met waarheid. Die pa gaan soek na 

mense só om hom te aanbid. God is 'n gees, en enigiemand wat 

worships hom moet hom in gees en waarheid aanbid." "Ek weet," die 

vrou het geantwoord: "wat die Messias, die een wat genoem word 'die 
Christus,' 
kom; wanneer daardie een kom, sal hy alles in expound 

detail." "Ek, wat praat jy," Jesus geopenbaar, "is daardie een!" 

En sy dissipels getoon soos hy alles gesê het. Hulle was 

verbaas sien hy praat met 'n vrou, maar niemand het gevra, "wat 

Wil jy hê?"of,"Hoekom is jy praat met haar?" So die vrou 

links vir die Stad, haar water pot agtergelaat. En sy sê vir die 

mense daar, "kom! Sien 'n man wat beskryf vir my alles wat ek ooit 

het. sou nie hierdie een word die Christus? " Onmiddellik hulle gestroom 

buite die dorp en na Jesus. En soos hulle loop langs, die 

dissipels versoek hom, "juffrou, eet!" Maar Jesus het geantwoord, "Ek het 
kos 

eet jy weet niks oor." Die dissipels begin dan vra 

mekaar, "Niemand het hom enige kos, het hulle?" Toe Jesus 

ingelig hulle, "My 'kos' is dit: dat ek dalk doen volgens die 

besluit oorgelewer aan my deur die een wat my, wat ek dalk gestuur 

bring sy strewe tot 'n einde. Nou nie gaan sê dat daar geen 

oes vir vier nog 'n paar maande. Kyk, ek sê julle nou te hef 

jou oë en kyk op die velde, omdat hulle reeds wit is en 

wag om opgetel te word! Enigiemand wat versamel sal loon ontvang en 
word 

versamel vrugte wat lei tot eindelose lewe! Dit is so dat diegene wat saai 
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mag juig met diegene wat maai. Vir die gesegde, ' een man sôe en 

'n ander man reaps' ware in hierdie sin is. Ek het vir jou gestuur om te 
vergader waar 



voordat jy nooit labored; ander het dit gewerk, en jy is hier om te 

garner die vrugte van hul labors." 

En baie op pad uit daardie Stad het geglo die vrou se 

getuienis, "Hy wat verband hou met my alles wat ek ooit gedoen het", en so 
kom plaas 

hul vertroue in hom. Wanneer, dus, op die pad na hom gekom, hulle 

Vra hom as hulle kon bly met hom awhile; en hy het daar gebly met 

hulle vir twee dae. En baie meer geglo deur sy getuienis, 
en aan die vrou hulle bevestig, "nou glo ons, nie slegs deur 

jou preek nie, maar ons het al gehoor dit onsself en is seker dat hierdie 

die Verlosser van die wêreld!" 

JESUS HOOR VAN JOHN SE GEVANGENISSTRAF 

EN KEER TERUG NA GALILEA 

(Matt 4:12; Punt 1:14-15; Lukas 3:19-20, 4:14, 15; Johannes 4:43-45) 

Samaria; Galilea 

Maar nadat John het Herodes die tetrarch met betrekking tot sy reproved 

sister-in-Law, Herodias, en al sy ander onsedelike dade, Herodes bygevoeg 

dit by sy lys: hy het Johannes in tronk sit. En nadat Johannes was 

opgesluit, Jesus het gekom om te hoor van sy bevalling. So na twee dae, 
Hy het daardie plek en in die krag van die gees na Galilea teruggekeer 

verkondig die goeie nuus van God, en sy roem versprei regdeur 

die grond. (Nou Jesus het reeds aan die lig gebring dat elke profeet is 

gedishonoreer in sy eie nasie.) Wanneer hy getoon in Galilea, die 

Galileans aanvaar hom. Hulle was almal aan die fees en het gesien 

die wonderlike dinge wat hy dit gedoen het by die Pasga in Jerusalem. 

En hy het geleer in hul sinagoges, "die tyd is nou, die Koninkryk van 

God breek heen! Jou lewens omdraai en aanvaar die 

wonderlike nuus!"en almal daar ook uitermate verhoog en hom. 
PETER, ANDREW, JAMES, 
EN JOHN VOLG JESUS 

(Matt 4:18-22; Punt 1:16-20; AJn 88,89) 

Langs die see van Galilea 

Soos Jesus langs die see van Galilea geloop, hy sig van twee gevang 

broers; Simon, wie se bynaam was Peter, saam met sy broer 
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Andrew. Hulle word vissers, was 'n netto giet in die see. En 

Hy geroep om hulle, "Volg my en ek sal jou vissers van mense maak!" 

En net toe hulle hom verlaat hul nette agter hulle gevolg. 
Skuif vanaf daar hy gesien het twee ander broers, James, die seun van 

Zebedee, saam met sy broer John. En hy geroep om hulle as hulle 



was voor te berei hul nette in 'n boot met hul Vader. Vir na Jesus 

die twee broers, Peter en Andrew, gekies het hy gekom om my, 

en my broer James, sê: "kom na my want ek het behoefte van jou." 

En my broer my al gevra: "John, wat nie hierdie jeug wat genoem uit 

om ons uit die strand begeerte?" "Watter jeug?" Ek het gevra. "Die een wat 

inroep ons,"het hy geantwoord. "Broer James," sê ek vir hom: "Ons het 

is uit na die see vir manier te lank – jy sien dinge! Kan jy nie 

vertel dat die een staan daar is 'n volwasse man, uitwerkinge mooi 

en vreugdevolle van gesig?" "My broer," hy het geantwoord: "Dis nie die een 
wat ek 

sien. Laat ons gaan en kyk wat dit behels." En hulle albei het uit van die 

die boot. Nou as [hulle] was om te kry, [hulle] het besef dat hy was 

om te help [hulle] lei [hul] boot gestuur. En dadelik hulle 

gevolg hom verlaat hul pa Zebedee in die boot met die 

werkers. 
En soos ons was laat daardie plek, weer wil volg hom, hy 

getoon het homself aan my weer; Hierdie keer met 'n kaal kop en 'n lang, 
dik baard. Aan James, egter, hy het homself as 'n adolessent 

seun wie se baard was net groei in. Ons was albei verward deur dit, 
en verstom oor wat ons gesien het. Steeds, hoe langer ons gevolg 

na hom, en die meer wat ons daaroor gedink het, hoe meer verward 

ons albei geword het. En 'n ander, selfs meer ongelooflike sig was 

aan die lig gebring vir my. Elke keer wat ek sou probeer om hom sien soos 
hy werklik is, 
Ek nooit kon sien dat hy met sy oë gesluit, maar hulle was voortdurend 

open. Hy sou op die geleentheid lyk vir my as ietwat klein en 

eerder huislike, maar ander kere hy sou verskyn as een wie se 

statuur bereik in die lug. Daar was nog 'n ander wonder in hom: 

Wanneer ek sou sit saam met hom by die tafel, sou hy my na sy hart hou 

en ek sou hou hom naby aan myne. Soms sy bors was sag 

en sagte, en soms dit blykbaar so hard soos 'n klip. Natuurlik ek 

verwar deur dit en gevra: 'Wat is dit veronderstel om te beteken?' 
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JESUS GENEES 'N KOORS 

(Johannes 4:46-54) 

Cana, Galilea 

Dan het hy teruggekeer na Cana in Galilea, waar hy die water het 
omgedraai 

in wyn. En die seun van 'n sekere edelman was siek in Capernaum. 
Gehoor dat hy het kom in Galilea uit Judea, hierdie man het al 



die pad uit na Jesus en gevra indien hy sou terugkeer met hom om te 
genees sy 

seun, want hy was by dood. "Tensy jy getuig tekens en 

wonders,"Jesus het geantwoord,"jy moenie glo enigiets glad!" "Here" 

die edelman, gesê "kom voordat my kind sterf!" "Gaan jou manier!" 

Jesus het geantwoord, "jou seun is lewendig!" En die man het geglo wat 
Jesus 

gesê, en hy het sy manier. En selfs as hy gaan terug 

af, sy bediendes ontmoet hom en gee hom hierdie woord: "jou seun is 

lewe!" Dan vra hy, "Hoe laat het hy herstel?" "Die koors 

gebreek het gister by oor die sewende uur,"hulle beantwoord. Die Vader 

besef dan dat dit het gebeur tydens daardie dieselfde uur wat Jesus 

het gesê, "jou seun lewe!" En hy en sy huisgesin geglo 

eerstehands. Dit was die tweede teken wat Jesus getoon het, het 

kom weer uit Judea in Galilea. 
ONTKENNING IN NASARET 

(Lukas 4:16-30; Matt 4:13-17; GTh 31) 

Nasaret; Capernaum 

En hy het gekom na Nasaret waar hy het is opgewek, en ingetik 

in die sinagoge op die Sabbat dag, selfs as sy gewoonte was. En 

Hy staan tot lees, en die rol van die profeet Jesaja oorhandig is. 
En na unrolling die rol, hy gevind die deel waar dit geskryf is, 
"Die gees van die Here is op my. 
Hy het my, wat ek dalk preek gesalf 

Die evangelie aan die behoeftiges; 

Hy het my te bring genesing gestuur 

Aan diegene wie se harte is verpletter; 

Vryheid verkondig 

Aan die ballinge; 

En nuwe gesig 

Diegene wat nou blind; 
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Stel gratis die bedruk 

En om te preek die aanvaarbare jaar van die Here." 

En hy sosatiestokkies die scroll terug, oorhandig dit aan die uitdagings, en 
gaan sit 

terug. En die oë van die mense in die sinagoge vasgemaak op 

hom. Dan sê hy: "Vandag hierdie skrif is vervul in jou gehoor." 

En almal testified oor hom en was verstom die elegansie 



van die woorde wat uit sy mond gekom. Maar sommige van hulle beswaar 
gemaak, 
"Is hierdie man nie Josef se seun?" "Jy sal sekerlik praat hierdie gelykenis 

teen my,"het Jesus gesê,"' geneesheer, genees jouself! Doen alles van dié 

ongelooflike werke wat ons hoor jy het in Capernaum hier in jou 

eie dorp.' Mees assuredly ek sê aan jou,"het hy bygevoeg,"Geen profeet is 

in sy eie tuisdorp aanvaar, en 'n dokter nie genees diegene wat 

ken hom. Maar ek sal jou vertel hoe dit werklik is, daar was volop 

weduwees in Israel in Elia se dag, wanneer die lug is, is gesluit vir oor drie 

jaar en ses maande, en 'n groot hongersnood oor die land. Maar 

Elia was nie gestuur om enige van hierdie, maar eerder om 'n geskeide vrou 
in 

Zarephath van Sidon. En daar was baie lepers in Israel gedurende die 

dae van die profeet Elisa, en nie eers een van hulle was skoongemaak 

behalwe vir Naaman, die Siriese." En so gou as dié in die 

sinagoge hierdie woorde gehoor het, hulle seethed met woede, roos om hul 

voete, en ry hom tot 'n krans op die heuwel waarop die Stad gebou was, 
in 'n poging om gooi hom neer. Maar hy het haar reg deur middel van hul 

begryp, wat deur hul baie Midde. 
En wyk af van Nasaret, Jesus aangegaan Capernaum deur die 

see in die streke van Zebulun en Naphthali en het daar gebly om te vervul 

wat was gepraat deur Jesaja die profeet: 

"Land van Zebulun 

En grond van Naphthali, 
Seaward, verby die Jordan, 
Galilea van die heidene- 

Die mense wat een keer in duisternis 

Het 'n groot lig gesien 

En vir diegene in die Koninkryk en 

Skaduwee van die dood, 
Die lig het ontstaan." 
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Van daardie tyd vorentoe, Jesus begin preek, "draai jou lewe 

rond, vir die Koninkryk van die hemel is teken naby!" 

BESLISSENDE UIT DEMONE 

(Merk 1:21-28; Lukas 4:31-37) 

Capernaum 

Hulle beweeg dan na Capernaum, 'n Stad van Galilea. En wanneer die 

Sabbat dag gekom het, Jesus ingeskryf in die sinagoge en 

begin leer die mense daar, en hulle was almal verstom sy 



lering, vir sy onderrig was indink, en hy hulle as geleer 

iemand met gesag, en nie as diegene wat die Wet leer. Daar 

was 'n duiwelbesetene in die sinagoge, wat op daardie oomblik, 
oorkom deur 'n bose gees geskree so hard as hy kon, "laat ons 

word! Wat het jy te doen met ons, (en) ons met u, Jesus van 

Nasaret? Het jy gekom om weg te doen met ons? Ek kan sien nie. Ek weet 

wie jy is - die Heilige een van God!" Maar Jesus opgehou hom sê, 
"Nog 'n woord sê nie, maar laat hierdie man!" En die vuil gees 

hom te convulse veroorsaak, en hy plek met 'n oorverdowende stem en 

gooi hom neer voor almal en weggegaan sonder om hom doen enige 

beskadig. Almal was so verbaas dat hulle mekaar, gevra "wat 

is dit? Sommige nuwe lering? Met krag en heerskappy hy selfs 

bevele die aansteeklike geeste, en hulle Wyk!" En woord oor hom 

versprei vinnig deur die nabygeleë dele van Galilea. 
JESUS GENEES DIE SIEKES 

(Matt 8:14-17; Punt 1:29-34; Lukas 4:38-41) 

Capernaum 

Nadat hulle die sinagoge verlaat het, het hulle na die huis van Simon 

en Andrew, vergesel deur John en James. Simon se ma open, 
jy sien, was geteisterde met 'n baie hoë koors en was lê in die bed, 
en hulle het Jesus vertel oor haar toestand en vra hom om haar te help. 
Jesus, op die aangaan van Petrus se huis, het gesien sy skoonma 
feverstricken 

en bedlêende. Op daardie punt, hy het gegaan tot by haar, nie laer daal nie 

geneem oor, hou van haar hand, geskel die koors, en dit oor haar. Op 
daardie 

punt hy het gehelp om haar op, sy dadelik opgestaan en begin 

wat hulle bedien. 
Vanaf skemer tot na sonsondergang daardie aand, die mense gebring al 
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wat was geteister deur hierdie siekte of wat tot Jesus, tesame met 

baie waaromtrent demoon-kuddes. Die hele dorp ingesamel by sy 

voordeur, waar hy baie van diegene wat onder andere geteister was genees 

deur lê sy hande op elkeen van hulle. Verder, hy ry uit baie 

demone, giet hulle heen met bloot 'n woord. Die demone links 

baie mense, skree, "Julle is inderdaad die seun van God!" Maar hy 

reproved dit, en sou nie toelaat dat die demone na vlot so veel as 

'n enkele woord omdat hulle kon sien dat hy die Christus was. Al hierdie 

verbygaan om te vervul wat deur Jesaja gepraat het is 

die profeet: "hy eerlikwaar ons swakhede en gebaar ons 



siektes." 

JESUS BREI SY HELENDE BEDIENING 

(Matt 4:23-25; Punt 1:35-39; Lukas 4:42-44) 

Galilea 

Soos daglig was een oggend genader, Jesus opgestaan onder 

dekking van duisternis, verlaat die huis en steek dan voort om te bid 'n 

afgesonderde plek. Simon en sy metgeselle gegaan op soek na hom, 
en wanneer hulle bevind hom sę, "almal kyk vir jou!" 

"Kom ons beweeg na die volgende dorp," het hy gesê, "dat ek dalk preek in 
wat 

te plaas. Dit, jy sien, was hoekom ek gekom het om mee te begin." Die 
mense 

wat op soek is na Jesus, wanneer hulle het tot waar hy was, het 

hou van hom en probeer om hom te hou hulle verlaat. Maar Jesus het gesê, 
"Dit is net reg dat ek die goeie nuus van God se Koninkryk verkondig moet 

aan die ander dorpe ook, want dit is hoekom ek gestuur is." So Jesus gegaan 

alles rondom Galilea onderrig en preek in hul sinagoges, 
verkondig die wonderlike boodskap van die Koninkryk, giet 

demone en genesing van elke siekte en kwaal onder die mense. En 

nuus van hom versprei dwarsdeur Sirië, en hulle het al die siekes 

normaler, saam met diegene wat verskeie siektes ly is 

en teëspoede - die demoon-kuddes, die stapelgek en die verlamde- 

en hy hulle genees. Baie groepe uit Galilea, die tien stede, 
Jerusalem, Judea en die streke buite die Jordan gevolg hom alle 

rond, en hy het voortgegaan om te preek in die sinagoges van Galilea en 

die land van die Jode. 
148 

DIE GROOT VANGS 

(Lukas 5:1-11) 

See van Gennesaret (see van Galilea) 

Een dag Jesus was deur die see van Gennesaret staan en die 

mense was teenaan hom druk om te luister na die woord van God. En 

Hy raakgesien twee bote wat was naby aan die strand, wie se vissers het 

gekry uit hulle was hul nette. Jesus dan het in die een wat 

het aan Simon behoort, en vra hom om te trek weg van die kus 'n bietjie, 

en hy het geleer die vergadering terwyl sit in die boot. En wanneer hy het 

klaar gepraat het, het hy gesê aan Simon, "laat loop in die dieper 

waters en los jou nette wat jy dalk trek." "Juffrou," sê 

Simon, "Ons het Newcastle al nag en nie iets gevang, maar ek sal 

los die netto soos jy gesê het." En hulle te kenne gegee om hul vennote in 



die ander boot wat hulle moet kom en help hulle. Hulle het gekom 

en hulle na die sinking punt vervul. Op hierdie, Simon Peter het tot sy 

knieë en bely, "gaan weg en word gedoen met my, Here, want ek is 'n 

bose man." Peter, jy sien, en almal wat daar was deeglik 

verstom die aantal vis wat hulle gevang het; so was die 

seuns van Zebedee, James en John, wie was vennote met Simon. 
"Het geen vrees, Simon," Jesus gerus hom, "vir van hierdie tyd 

vorentoe, jy sal wees 'n Visser van mans." En hulle het hul bote 

terug na die kus en hom laat alles agter hulle gevolg 

daar. 
JESUS GENEES 'N VEL SIEKTE 

(Matt 8:2-4; Punt 1:40-45; Lukas 5:12-16; Egtn 2:1, 4) 

Galilea 

En kyk, dit het ook gebeur dat terwyl hy in een van daardie Dorpe, was 

Daar was hierdie man wat deur leprosy blanketed was. Nou wanneer hy 

gevang gesig van Jesus, hy het gekom om hom en val op sy knieë gedwing 
(en) 

in die gesig staar in aanbidding. "Here Jesus," het hy gesê, "my 
onderwyser! As gevolg van 

maatskappy met lepers te hou, en eet saam met hulle in die 

poorhouse, ek myself gekontrakteer leprosy. As jy sal, jy maak my 

skoon." En Jesus, verskuif met deernis, bereik uit sy hand en 

aangeraak hom en sê vir hom: "wat is werklik my begeerte; dus word 

rein." En selfs as hy dit gesê het, die leprosy weggegaan, en die 
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man was skoongemaak. En onmiddellik Jesus het vir hom 'n streng 
waarskuwing 

en lei hom uit en sê vir hom: "kyk na dit wat jy sê niks te 

enigiemand, maar gaan en laat die priester ondersoek jy, en bied die 

offer wat heet vir deur Moses, vir jou reiniging sowel as 'n 

Teken aan hulle - en geen verdere sinning!" Maar hy het daardie plek en 
begin 

preek word, en praat die saak so omvattend dat Jesus 

kon nie meer aangaan enige dorp openlik. En die stories oor hom 

het selfs meer wydverspreide gegroei, en die groot skare was albei 
insameling van 

hoor hom en deur hom van hulle siektes genees word. En hy 

onttrek in eensaamheid te bid. En al was hy so uit in geïsoleerde 

plekke, hulle nietemin uitgekom om hom uit elke streek. 
JESUS GENEES 'N PARALYTIC 



(Matt 9:1-8; Punt 2:1-12; Lukas 5:17-26) 

Capernaum 

Nou 'n paar dae daarna het Jesus boarded 'n boot, gekruis oor die 

see en aangegaan het weer sy eie dorp van Capernaum. En hy was 

rumored te wees in 'n sekere huis. So baie gejaag om die plek te vul wat 

Daar was nie die klein bietjie spierkrag van kamer - selfs so ver terug as die 
deur - en 

Hy verkondig die evangelie aan die mense daar. Fariseërs en prokureurs 

uit Galilea, Judea en Jerusalem was sit daar ook. En die 

Here se helende krag was met hom te herstel die siekes. En kyk, 
Sommige mans het hom genader, en vier van hulle was 'n paralytic dra 

op 'n stretcher, en hulle het nogal moeite om hom in die huis 

en lê hom reg oorkant aan te gee Jesus, maar die skare het hulle uit 

doen. Nog, hulle was vasberade om te kry hom en stel die mens 

voor hom. Hulle kon vind nou geen manier om te kry op account van 

die skare, sodat hulle klim tot op die dak van die huis, undid die deel 

bo Jesus, dit geopen en steek die stretcher laat wat die paralytic 

gelê op reg deur die teëls en in die skare in die gesig staar hom, 
met die man steeds op dit! En merk hul vasberadenheid, Jesus het gesê, 
"My vriend, my seun, wees van goeie moed! Jou sondes is vergewe 

jy." 

Sommige Wet onderwysers was daar sit, en in hul harte was hulle 

wonder, "waarom nie hierdie man stel dit só? Wat hy spreek is 

blasphemy! Wie is hierdie blasphemer, in elk geval? Wie behalwe God het 
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die krag om sonde vergifnis?" En pluk bymekaarhou hul berekenings, hy 

onmiddellik het geweet dat sy Gees wat hul harte was oorweging. 
Jesus dus bevraagteken hulle, "Hoekom doen u harte dink (of selfs) 

onthaal sodanige uitdaging gedagtes? Wat is makliker om te sê om dit 

verlam man: 'jou sondes het is vergewe,' of om te sê, ' Arise! 

Tel op jou bed en loop '? Dit is so dat jy dalk herken wat die 

Seun van die mens het mag oor die sonde van die wêreld, en het die gesag 

te verleen nie vryspraak." En aan die paralytic het hy gesê, "opstaan, ek 
sê! Nou 

neem jou bed en loop terug huis toe." Net toe die man opgestaan voor 

hulle almal, hou van sy mat - het die ding hy het lê op - en 

gereis huis prys God, en hulle het almal dit gesien het. Hulle was al 
vasgenael en dus, en hulle begin God, wat het teruggegaan 

sodanige krag gegee aan mans, sê: "vandag het ons gesien ongelooflike 

dinge; Ons het nooit gesien die hou van dit!" 



JESUS ROEP MATTEUS (EN LEVI) 

(Matt 9:9-10; Punt 2:13-14; Lukas 5:29-28; 

GHb 5, haal deur Didymus, kommentaar op Psalm 184, 
aangaande Psalm 33) 

Capernaum 

Nou as hy beweeg, Jesus gesien het 'n belasting-versamelaar genaamd 

Matthew sit by die belasting booth. "Volg my!" Jesus het gesê, whereupon 

Matthew het reg opgestaan en hom gevolg. Nou soos hy was loop langs 

die lakeshore, hy sien die seun van Alphaeus, 'n belasting-versamelaar wie 
se naam 

was Levi sit op sy plek by die belasting-versamelaar se post. (Skrif, jy 

sien, lyk aan Matthew met Levi uitwerk, maar hulle is eintlik twee 

verskillende mense. Matthias, die een wat die plaasgevind van Judas, is in 

feit Levi. Hy is die een wat twee name; iets wat die 

Evangelie van die Hebreërs maak duidelik.) "Volg my!" Jesus het gesê. En 

Levi gestaan het, laat alles agter, en volg op na hom. 
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BEDIENING 2 

DIE PARALYTIC BY BENNIE 

(Johannes 5:1-47; GTh 52; Egtn 1:1-9: 

Haal deur Pseudo-Cyprian, op die ongeloof van die Jode 4; 

Eetkamer Homilies 3.53) 

Jerusalem 

'N kort tyd later, was daar 'n fees van die Jode en Jesus gegaan 

om Jerusalem te woon. Nou in Jerusalem is daar hierdie swembad oor deur 

die skape hek, wat in Aramees heet "Bennie." Dit het vyf 

colonnades rondom dit, en allerhande die kwynende - die blinde, die 

verlamdes en die verlamde - was lê in wag vir die gevalle van die 

water. (Elke keer in 'n rukkie, jy sien, 'n engel sou kom af om te 

die swembad en roer die water. Die eerste een in na hierdie trane sou 

genees word van watter kwaal het hulle afflicted.) 'N man wat het 

gedeaktiveer vir dertig-en-twintig jaar in daardie plek was. Jesus het hom 
gesien 

Daar lê, en weet wat hy gehad het is daar 'n lang tyd gevra 

hom, "Wil jy graag word hele gemaak?" "Here," die lam man 

beantwoord hom, "Ek het niemand om my in by die roer daarvan; vir 

selfs as ek inching teenoor dit, iemand altyd klop my daar." "Kry 

op!"sê Jesus,"nou tel op jou bed en loop." Dadelik die 

man genees is, en hy sy bed opgetel en weggestap. Nou dit 

was die Sabbat dag, sodat die Jode sê na die herstelde man, "Vandag is 



die Sabbat! Die Wet verbied jy uit daardie bed dra." Maar die 

man geantwoord, "die baie een wat genees my ook vir my gesê: ' optel 

jou bed en loop.'" "Wie is hierdie 'man' wat vertel jy om af te haal jou 

bed en loop?"hulle aangedring. Die een wat genees het is het geen 

idee wat dit is wat hom genees het vir Jesus gehad het haar weg in 

die skare. A kort terwyl later, Jesus ontmoet hom by die tempel en sê, 
"Kyk, jy aan jou voormalige staat herstel word. Sien dat jy ophou 

sinning, of iets veel erger dalk lotgevalle jy." Die man links wat 

plaas en die Jode ingelig dat dit is Jesus wat hom genees het. 

Die Jode, dus, op soek was na lewer Jesus tot dood, vir 

Hy het gewaag om uit te voer hierdie dade op die Sabbat. "My pa het 

Ministers tot nou,"Jesus verduidelik,"en nou is ek bedien net soos 
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Hom." Dan die Jode was selfs meer vasbeslote om hom te dood, 

want nie net het hy die Sabbat, skend, maar was ook roep God sy 

Vader, maak homself te wees gelyk aan God. "Ek sê vir julle in die hele 

waarheid,"Jesus dus antwoord hulle,"die seun is nie in staat om op te tree 
op sy 

eie. Hy is net in staat om te doen as hy sien sy eie Vader doen, vir die seun 

sien wat die Vader nie en doen dinge net soos hy. Vir die 

Vader het die seun lief en vul hom op al wat hy doen. En hy sal, 
maak verder, bekende dinge wat is selfs meer verstommend as 

dit, dat almal van julle verstom kan word. Vir in die dieselfde manier wat 
die 

Vader verhoog die dood en gee hulle lewe, so ook nie die seun gee 

lewe aan wie hy sal. Verder, die Vader Rigt niemand nie, maar het 

verban die oordeel van alle dinge na die seun. Dit is so dat 

almal kan respekteer die seun elke bietjie soveel as wat hulle respekteer die 

Pa. Wie dishonors die seun ook bring oneer op die 

Vader wat hom gestuur. Ek sê aan jou mees assuredly, enige iemand wat 
hoor 

my woord en glo in hom wat my hier gestuur, het transcendent lewe 

en sal nie beoordeel word nie, maar het geslaag reg deur dood en in 

lewe. Assuredly ek sê vir julle, die tyd genader word, en is werklik op 

ons, wanneer die dode die stem van die seun van God, en in die gehoor sal 
hoor 

hulle sal kom in die lewe. Want in die dieselfde manier dat die Vader lewe 
het 

binne homself, so ook het hy besluit dat die seun lewe moet hê 

binne homself. En hy het hom gegee volledig gesag, want hy is die 



Seun van man. 
"Nie verbaas wees oor dit, want 'n tyd kom wanneer al wat 

is die graf sal sy stem hoor en weer laat kop uitsteek; diegene wat 

righteously opgetree sal word enlivened, ontstaan en diegene wat opgetree 
het 

wickedly sal ontstaan om net gevonnis word. Ek kan nie doen wat ek 

Asseblief. Ek oordeel volgens die manier wat ek hoor, en as sodanige my 
oordeel 

is regverdig, sien dat ek nie deur my eie giere, maar slegs as die een wat 
optree 

Wat my gestuur wil my aan. En as ek moet praat van myself alleen, 
dan my getuienis sal nie bly staan. Daar is ander wat sal getuig op 

my namens, en ek is redelik seker dat sy getuienis met betrekking tot my 

ware. Jy uitgestuur envoys aan John, en hy het testified na die waarheid. 
Nie dat ek aanvaar die getuienis van mans; maar dit sê ek vir jou 

redding. John was 'n lamp wat brand is helder, en vir 'n tyd 
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Jy is gretig om te koester in sy lig. Maar ek is gerugsteun deur 'n getuienis 

wat is groter as Johannes se. Wat ek by die werk op nou, jy sien, is die 

baie taak wat aan my gegee is deur die Vader, en dit nie van self 

bevestig dat die pa het het my gestuur. Verder, die pa wat gestuur 

Ek het my reeds gedra. Nooit het jy sy stem gehoor, nóg 

ooit het jy sy vorm gesien, en ook nie sy woord lewend is in jou. 
Dat baie is sekere, sien dat jy nie vertroue in die mens wie hy 

het gestuur."< Jesus het gesê dat > aan die skrifgeleerdes," < God sal 
oordeel > almal wat 

onregverdig optree, < so kyk om julle > en nie ek nie. < jy dink 

jy oordeel die dieselfde manier daardie > hy doen, hoe doen hy? " En 

draai na die leiers van die mense, het hy gesê: "Pore oor die geskrifte 

dan. Jy studeer die Bybel presies, met wat deur 

hulle, jou ewige lewe sal hê. Nog jy verwerp my uit die hand, ten spyte 

van die feit dat hierdie baie skrifte wys na my, dat jy kan teken 

naby aan my en daardeur ontvang eindelose lewe. 
"Ek aanvaar nie die lof van mans. Wel ek weet hoe dit met 

jy. Jy nie God se liefde in julle harte het. Vir selfs al is ek 

kom met inagneming van die einste stempel van my Vader, jy glo nie in my. 
As, egter, iemand anders moet saamgaan Waarnemende in lyn met sy 

eie sal, jy sal al wees seker om te omhels hom. As jy aanvaar 

commendation uit mekaar, ingesluip nie in die minste om te 

die glorification wat kom vanaf God alleen, hoe ooit sal jy ontvang 



kom om te glo? 

"Nou nie dink dat ek sal wees die een om te arraign jy voor my 

Pa. Moses, by wie het jy jou elke hoop, Vasgepen staan as 

jou accuser." "Ons weet dat God het gepraat na Moses," het hulle 
gesê. "Maar as 

vir jou, ons het geen idee < waar jy vandaan kom. > ""jy is nou 

aangekla nie aanvaarding van daardie < wie Moses endossement, "> 

beantwoorde Jesus. "Het jy geglo dat Moses, jy sou het geglo 

my, want ek is die een oor wie hy geskryf het na jou voorvaders, sê, 
' Die Here ons God sal oprig in 'n profeet vir jou vanaf onder jou 

broers, wat sal jy selfs soos ek is. Hoor hom, dus, in al 
dinge. En elkeen wat sal nie daardie profeet hoor sal sterf.' Hoe sal 
jy ooit glo wat ek sê as jy nie die dinge aanvaar dat hy 

geskryf?" 
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Sy dissipels sê vir hom: "vier en twintig profete het gepraat in 

Israel, en almal van hulle was wys aan jou!" Toe Jesus gesê het: "jy 

praat van die dood, en omring deur die lewende een wat in 

jou Midde. Ek, die een wat praat in die profete, is hier saam met jou, 
praat jy."< 'n paar mense in die skare begin bymekaar > 

klippe saam < om te pummel > hom. < die leiers dan > het 

hou van hom en probeer om hom in hegtenis neem en lewer hom oor om 
die mense, 
maar omdat die tyd vir hom om te oorhandig word op het nog kom nie, 
hulle 

het misluk om te vang hom. Die Here dus van sy eie eluded hul 

begryp en het weg van hulle. 
DIE HERE VAN DIE SABBAT 

(Matt 12:1-9a; Punt 2:23-28; Lukas 6:1-5; 

Lukas 6:5 in Codex Bezae Cantabrigiensis) 

Galilea 

Een Sabbat dag teen ongeveer daardie tyd Jesus was sny deur 

Sommige koring velde. Soos hulle loop langs sy honger dissipels begin 

pluk 'n paar van die koppe, vryf hulle tussen hul hande en 

eet van die graan. Wanneer sommige van die Fariseërs gesien het wat was 
hulle 

doen, hulle prodded Jesus, "kyk, jou volgelinge is breek die 

Sabbat! Hoekom is jy (en) u dissipels doen wat onwettig 

die Sabbat dag?" 

"Het jy nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy metgeselle 



was honger en sonder?" Jesus verduidelik. "Hy wat aangegaan word die 

huis van God gedurende die dae van Abiathar die Hoëpriester, en hulle 
geëet het 

van die toegewydes brood. Hy deel ook 'n paar met sy maters. 
Hy en sy vriende eet van daardie Heilige brood, wat verbode was om te 

hulle, maar gemagtig vir die priesters alleen. 
"Het jy nie lees ook in die Wet wat op die Sabbat die priesters 

wat dien in die tempel godslasterlike daardie dag en volmaakte bly? Ek sê 

aan jou dat iemand groter as die tempel is hier. As jy net jy het 

bekend wat was bedoel met die woorde, ' Ek lank vir genade en nie 

offer,' jy sal nie geslaag het vonnis teen diegene wat 

gepleeg het geen misdaad." "Die Sabbat is ontwerp vir die sake van 

mensdom,"het Jesus verduidelik," en nie mensdom vir die sake van die 

Sabbat. So die seun van die mens is inderdaad Here selfs oor die Sabbat " 
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en by wat hy weggegaan. Dat dieselfde dag hy het gesien iemand werk doen 

op die Sabbat, en sê vir hom: "Meneer, as jy verstaan wat jy 

doen, dan jy moet geloof word, maar indien nie, dan seën jou - jy 

is niks anders as 'n lawbreaker!" 

DIE MAN MET DIE OPGEFROMMELDE HAND 

(Matt 12:9b-14; Punt 3:1-6; Lukas 6:6-11; 

GNaz 4, aanhaling deur Jerome, op Matteus 2, 
Ten opsigte van Matteus 12:13) 

Galilea 

Op 'n ander tyd, op 'n ander Sabbat, hy aangegaan hul 

sinagoge en begin om te leer. Nou 'n man was daar wie se reg 

hand verwelk het. (Sommige Fariseërs en skrifgeleerdes onder hulle was 

op soek na gronde waarop bring aanklagte teen Jesus, sodat 

hulle het hom noukeurig om te sien as hy die man sou genees op die 

Sabbat dag.) Hierdie stonemason roep vir verligting, "Ek was een keer 'n 

werker van klip, en verdien my manier met hierdie twee hande. Jesus, ek 

smeek julle; asseblief genees my, wat ek dalk nie verminder word om te 
bedel 

vir my kos in skande." Maar Jesus was bewus van hul gedagtes en gesê 

om die man met die verskrompelde hand, "staan op! Staan hier voor 

die skare." Hy het dus opgestaan en nabygeleë gestaan het. "Is dit wettig om 
te genees 

op die Sabbat dag?"hulle het hom gevra. "Ek sal stel die vraag aan jou 

hou hiervan,"Jesus gestuit:"wat op die Sabbat dag klaar optree is in 

lyn met die Wet: voer 'n Wet van vriendelikheid, of pleeg 'n daad van 



boosheid; om iemand se lewe red of vernietig dit?" Maar hulle het nie 

antwoord hom. "Indien enige van julle maar 'n enkele skape," Jesus gevra 
het, 
"en dit moet glip in 'n sloot op die Sabbat, sal jy nie neem 

hou vas en trek dit? Hoeveel meer kosbare is 'n mens as 

'n skaap! Vir hierdie rede is dit wettig om uit te voer 'n daad van genade op 
die 

Sabbat dag." Hy kyk na buite indignantly oor hulle almal, deeglik 

toe by hul onwrikbare harte. "Bereik uit jou hand," het hy gesê om 

die man. Die man het dan soos hy vertel was, en sy hand was 

heeltemal herstel, en is net so goed soos die ander. Maar die 

mense seethed met woede en begin net onder hulself te bespreek 

wat hulle behoort te doen om hom. Die Fariseërs en die Herodians dan 

het uitgegaan en begin devising 'n skema om moord Jesus. 
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JESUS GENEES DIE SIEKES 

(Matt 12:15-21; Punt 3:7-12) 

Langs die see van Galilea 

Sensing dit, Jesus het daardie plek met sy volgelinge en uitgegaan na 

die see, en 'n groot skare uit Galilea gevolg na hom. Wanneer 

hulle het gehoor van alles wat hy doen, neersien van mense uitgekom om te 

hom - uit Judea, Jerusalem, Idumea, die streke buite die Jordan, 
en alles rondom Tyre en Sidon. En hy genees diegene wat siek was 

onder hulle, laai hulle nie te openbaar wat hy was. Hy het sy gevra 

dissipels om 'n bietjie gereed boot vir hom weens die skare, tot 

hou die mense van die verpletterende hom. Hy genees het so baie, jy sien, 
dat die sieklike was stamp hul pad deur na maar tas hom. 
Elke keer as die goddelose gegee geeste gevang sig van hom, hulle sou val 

voor hom en skree, "jy is God se seun!" Maar hy streng bestel 

hulle nie vir iemand sê wat hy was. Al hierdie gekom het om te slaag in orde 

om te vervul wat gepraat het is deur Jesaja die profeet 

"Dit is My hand gepluk dienaar, 
My geliefde, die een in wie ek hou. 
My gees sal ek rus op hom, 
En hy sal geregtigheid om die nasies te openbaar. 
Hy sal nie argumenteer of huil hardop; 

Nóg sal sy stem gehoor word in die strate. 
Hy sal nie so veel as snap 'n beskadigde reed, 
Of selfs 'n smoldering lont, moeite 

Totdat hy geregtigheid lei na sy verowering. 



Al die nasies sal vertrou in sy naam." 

JESUS KOMMISSIES TWAALF APOSTELS 

(Mark 3:13-19; Lukas 6:12-16; GEb 2:1, 
Aanhaling deur Epiphanius, Ketterye 30.13) 

Galilea, naby Capernaum 

In daardie dae, Jesus het opgegaan in die heuwels om te bid, en om te 
petisie God 

die hele nag deur. En selfs as die oggend dawned, hy genoem 

sy hand gepluk dissipels na homself en geselekteerde twaalf uit onder 

hulle en hulle aangestel aanwysing as sy apostels, dat hulle 

dalk met hom reis, besit die bevoegdheid om uitbring uit demone, en word 
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uitgestuur om te praat, "hierdie man met die naam Jesus, wat ongeveer 
dertig jaar 

oud is, het ons gestuur het. " Die twaalf hy aangestel was Simon, die een 
wat hy 

naam Peter, en Andrew, sy broer; James, die seun van Zebedee, en 

sy broer John - by wie hy die naam Boanerges, geskenk 

wat beteken die seuns van donderweer - ook Philip, Bartholomew, 
Thomas, James, seun van Alphaeus, Simon, ook bekend as die Zealot, 
James se seun Judas (ook genoem) Thaddeus en Judas Iscariot, wat 

'n turncoat geword (en) verraai hom. 
ONDERRIG VAN DIE BERG 

(Matt 5:1-8:1; Lukas 6:17-7:1a; Handelinge 20.35b; 

GPh 49; GNaz 3a, aanhaling deur Jerome, 
Kommentaar op Matteus 1, met betrekking tot Matteus 6:11; 

GNaz 3b, aanhaling deur Jerome, Tractate op Psalm 135; 

Kwotasie van Origen, op gebed, 2:2; 

Cursive me 1424 (aanhaling volg Matt 7:5); 

2Clement 4:5; Tradisies van Matthias, 
Aanhaling deur Clement van Alexandria, Stromateis 2.9.45; 

GTh 19,24,32,36,45, 47:1, 2; 49,58,68,69,92,93,94/36 POxy 655; 

Aanhaling deur Clement van Alexandria, Homilies 3.52; 

GHb 6, aanhaling deur Clement van Alexandria, Miscellanies 2.9.45; 

Aanhaling deur Clement van Alexandria, Miscellanies 5.14.96) 

Op 'n berg naby Capernaum 

Hy met hulle afgegaan en aangekom by 'n gelyk plek en gestaan het, en 

baie van sy studente was daar. 'N taamlike menigte uit alle dele van 

Judea, Jerusalem en die kus stede van Tyre en Sidon was daar as 

goed. Almal het kom hoor hom praat en word genees van hul 



siektes. Diegene wat was geteister deur bose geeste was gelewer van 

hulle, en hulle was probeer vat hom, vir krag was voortvloeiend uit 

hom en elke een van hulle genesing. En so sien 

geweldige massas, hy opgeskuif die mountainside, sit homself, en 

sy dissipels versamel rondom hom. Hy kyk oor sy volgelinge 

en begin om te praat met hulle, hulle leer: 

"Geseënd is die behoeftiges (en) die armes in die gees; 

Vir die Koninkryk van God bestaan van hulle. 
Geseënd is julle wat nou huil 
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Vir jou is al oor te lag. 
Geseënd is dié wat lament, 
Vir hul troos is teken naby. 
Geseënd is julle wat nou honger is 

Want jy is tevrede wees. 
Geseënd is die nederige, 
Want hulle sal die aarde besit. 
Geseënd is dié wat honger en dors na geregtigheid, 
Vir hulle sal gevul word. 
Geseënd is die deernisvolle, 
Vir hulle sal deernis getoon word. 
Geseënd is die suiwer van hart, 
Want hulle sal God sien. 
Geseënd is dié wat hulp in versoening, 
Vir hulle is om te dra die naam; 'Kinders van God.' 
Geseënd is diegene wat hunted is weens hul deug, 
Vir hulle die Koninkryk van die hemel beslaan. 
Geseën is hulle wie se harte het gely het grootliks, 
Vir hierdie gekom het om te weet die Vader. 
Geseënd is hulle wat gaan sonder kos, 
Dat die Mae van ander dalk gevul word. 
Geseënd is die een wat nou en lewe gevind het. 
Geseënd is die uitverkorenes wat werk alleen, 
Want jy sal die Koninkryk ontdek. 
Sedertdien is dit uit daardie plek wat jy het na vore gekom, 
En na daardie plek jy herstel sal word! 

Geseënd is diegene wat gekom het voor hierdie bestaan. 
Vir al hulle afgekom om hierdie realm, 
Hulle sal weer vir ewig bestaan! 

As jy 'n student van myne raak 



En ondersoek my woorde mooi, 
Die baie klippe sal jou bediendes geword 

Want daar is vyf bome in paradys wat bly vir jou alleen nie; 

Hulle verander nie van somer na winter, 
En hul blare nooit gestort. 
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Enigiemand wat weet van hierdie sal nie nie van dood smaak ooit. 
Werklik jy is geseënd wanneer hulle detest jy, sluit jy, jy, beledig 

jag jy en belaster jy; maak joune 'n bose naam; Giet dit 

Denzil en hurling elke kwaadwillige en lê woord teen jou - en al 

van dit op my rekening - ter wille van die seun van die mens! Vir alles wat 

vorm jou vervolging neem, geen basis sal gevind word dat dit; en 

waar vervolging het jy befallen, geen staande is aan gebied word. 
Vier en spring vir vreugde, vir onwillekeurig is die beloning wat 

Wag jy op in die hemel! Jy sien, was die manier waarop hul voorvaders 

behandel diegene wat profete voor julle was. 
Maar Wee die ryk, 
Vir jou gemaklik dae is agter jou nou! 

Wee julle wat nou, goed gevoed is 

Vir jou is al ongeveer om honger! 

Wee julle wat nou lag 

Want jy gaan nou huil en lament! 

Wee julle wat deur mans, bekroonde is 

Want dit is presies hoe hul voorvaders het gepraat van die valse profete. 

Jy is die sout van die aarde, maar as die sout moet verloor sy smaak, 

wat is daar om te geur dit? Dit is dan nie meer geskik vir anything maar 

word in die vuil gegooi en trampled deur mans. Jy is verligting te 

hierdie wêreld; 'n goed defended Stad, sit hoog op 'n berg kan 

weggesteek word, nóg inderdaad kan dit word sacked. Ook, niemand 'n 
lamp ligte en stel 

dit onder 'n graan emmer. Eerder hulle plaas dit hoog op 'n staander, en dit 

enlightens almal wat in daardie huis. Laat jou lig skyn oor al 

mensdom, dat hulle dalk waardeer die goedheid in die werk wat 

jy doen en net so bring eer aan jou vader in die hemel. 
"Nou nie veronderstel dat my koms nullifies die Wet of die 

profete. My koms hulle annul nie, maar eerder voltooi 

hulle. Ek vertel jou die eenvoudige waarheid wanneer ek sê wat nie so veel 
as 

'n enkele jot of die kleinste merk sal misgekyk word in die Wet, maar 

elke detail is uitgewerk word totdat hemel en aarde verbygaan uit van 



bestaan! So wie voids die minste van hierdie bevele en leer 

ander doen dieselfde sal wees plaasvind soos elke in die Koninkryk van die 
hemel; maar 

wie sit hierdie leerstellings werk verhoog sal word in die Koninkryk van 
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hemel. Glo my as ek jou vertel dat jy nooit sal kry in die 

Koninkryk van die wolke tensy jou deug outshines wat van die Fariseërs 

en skrifgeleerdes. 
"Jy het al gehoor dat daar gesê is:, ' doen nie dood, en elke moordenaar 

vir dit beoordeel sal word.' Maar ek sê julle nou dat enigiemand wat 

harbors woede teen sy broer sonder regverdige saak sal geoordeel word vir 

dit. Verder, enige iemand wat sê aan sy broer, ' jy contemptible 

persoon!' sal moet antwoord op die Sanhedrin. Maar iemand wat roep 

jy 'n 'dwaas' is reg op die brink van die vure van Gehenna! 

"Vir hierdie rede, selfs as jy by die altaar aanbieding van jou 

bied, en in die proses ontwikkel dat jou broer het 'n grief 

teen jou, sit dit voor die altaar en gaan werk dinge uit eerste 

met jou broer. Slegs dan behoort jy terugkeer en bied jou geskenk. 
"Jy moet probeer en rustig dinge selfs as jou vyand is sleep 

jy hof. Andersins hy dalk plaas jou in die hande van die 

regter en die regter, in die toesig van die balju, wat dalk op sy beurt, 
gooi jy in tronk! Ek sê aan jou mees assuredly, jy sal nie laat wees 

uit totdat jy het betaal terug die laaste sent. 
"Jy het al gehoor dat mense het gesê: ' nie kul op jou 

gade.' Ek, egter, vertel jy nou dat enigiemand wat na 'n 

vrou oor en wil hê sy manier met haar is verneuk 

reeds. As jou regteroog is 'n leipyp van die bose, dan steek dit uit en 

gooi dit weg. As jou regterhand is 'n instrument vir onreg, 
dan sny dit en gooi dit eenkant. Beter verloor 'n liggaamsdeel as om te loop 

volledig heel regs in Gehenna! 

"Mense het gesê: ' iemand wat sit sy vrou het maar te reik 

haar 'n sertifikaat van egskeiding.' Ek, egter, vertel jy nou dat 

enigiemand wat divorces sy vrou vir niks, maar unfaithfulness kragte 

haar in owerspel, aangesien enigiemand wat marries hierdie vrou raak 

skuldig is aan owerspel. 
"Verder, in ouderdomme afgelope jy het gehoor dat daar gesê is:, ' gaan nie 

terug op jou Ede, maar volg op jou geloftes aan die Here.' Maar 

Ek vertel jy nooit vloek. Nie sweer by hemel, aangesien dit die 

troon van God; nóg deur hierdie wêreld, want dit is sy footrest; nóg deur 



Jerusalem, aangesien daardie plek behoort aan die groot koning. Doen nie 
eers 

161 

vloek deur jou kop, want jy kan nóg tafelsout of verdonker soveel 

as 'n enkele draad. Laat net jou 'Ja' beteken 'Ja' en jou 'nee' 
beteken 'No.' enigiets meer is van die bose een. 
"Jy het al gehoor dit het gesê: ' 'n oog in ruil vir 'n oog en 'n tand 

vir 'n tand.' Ek vertel jy anders. Nie teen 'n bose man. Indien 

iemand moet jou wang slaan, skakel die ander een sy manier. 
Ook, as iemand wil dagvaar jy die klere op jou rug, laat 

hom het jou underclothes. As iemand obliges jy gaan 'n myl, dan 

gaan met hom twee. Moet iemand jou vra vir iets, dan gee dit aan 

hulle, en die een wat jou vra om vir 'n lening ignoreer nie. 
"Jy het al gehoor dat daar gesê is:, ' Wys liefde vir 'n vriend, maar haat 

vir 'n vyand.' Maar ek sê aan diegene van julle wat hoor my woorde, 
Wys liefde aan jou vyande, seën diegene wat jou seën, doen jy goeie 

aan diegene wat haat jy en strek jou gebede teenoor diegene wat 

verkeerd jy. As iemand moet jy op die wang slaan, draai die ander 

een vir hom so goed. As iemand jou klere moet neem, nie hou 

Hy steel jou underclothes. Gee aan almal wat vra van 

jy, en as iemand moet neem wat joune is, moenie daarop aandring op sy 

terugkeer. Dit is so dat jy dalk seuns aan jou Hemelse Vader. Hy 

dat sy son styg oor die uitdaging en die regverdiges, en hy stuur 

reën op die deugsame en die sondige. Hoe is dit om jou krediet 

(en) watter beloning kan jy hoop om te ontvang vir diegene wat lief vir 
liefdevolle 

jy terug? Selfs die belasting-versamelaars doen nie wat? Selfs 'sondaars' 
show 

liefde teenoor diegene wat lief is vir hulle. En as jy net erken jou 

vriende, wat jy doen dat hierdie ander nie is nie? Doen nie eers die 

pagans doen dit? En as jy net soort aan diegene wat wys jy 

welwillendheid en vertel my hoe dit maak jy spesiale? Selfs 'sondaars' doen 
as 

soveel as wat. Wat krediet kan jy hoop om te ontvang deur uitleen aan dié 

van wie jy verwag ten volle om betaling in natura ontvang? Selfs 

'sondaars' verleen lenings aan 'sondaars' in volle verwagting van 
terugbetaling. 
Eerder, wys jou vyande wat liefde is, en voer dade van goedhartigheid 

selfs aan hulle. Dit is meer belonend is om te gee as om te ontvang. Moet jy 

het enige geld, dit nie op rente uitleen nie. Bied dit eerder aan dié 



van wie jy sal nie kry dit terug. Grant lenings aan hulle sonder 

enige terme van recompense, so jou opgawe sal inderdaad groot wees, 
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en jy sal werklik die seuns van die Allerhoogste, aangesien hy toon 

vriendelikheid teenoor die reprobate en die beswaard gelyk. Beliggaam 

genade (en) volmaaktheid selfs soos jou vader in die hemel wag 

[hulle]. 
"Neem pyne te vermy soort werke in die openbaar, vir almal om te doen 

sien. As jy moet, jou vader in die hemel sal nie beloon jy. So 

Wanneer jy uit die verarmde help nie verkondig dit met 

trompet babas, ontvang lof van mans soos doen die hypocrites in die 

sinagoges en in die strate. Jy kan seker dat hulle reeds word 

ontvang hul lone. Jy, egter, wanneer aan die armes te gee, doen nie 

selfs lig jou linkerhand van die doings van jou reg, wat jou gee 

dalk bly onsigbare. Jou pa, wat ondersoek alles wat verborge is, 
sal betaal jy terug. 
"En nie bid op soos die geveinsdes, vir hulle almal graag word 

gesien deur mans; hulle staan in gebed voor sinagoges en op straat 

hoeke. Ek sê julle die waarheid, hulle het reeds die betaling 

hulle smag. Wanneer jy bid, gaan in jou kamer, maak die deur toe 

agter jou, en bid tot jou Vader, wat weggesteek is. En dan jou 

Pa sal betaal jy terug, want hy sien wat in die geheim gedoen is. En doen 

nie bid op soos die pagans doen, want hulle dink dat hulle gehoor sal word 

vir al hul blather. Jou vader weet alles oor jou behoeftes manier 

voordat jy eers vra nie, so nie poog om soos hulle te wees. Hier is 'n patroon 

vir jou gebede: 

"Geliefde Vader in die hemel, 
Geseënd wees jou naam! 

Mag u Koninkryk kom, 
En u wil geskied op aarde 

Soos dit is in die hemel. 
Gee ons hierdie dag 

Ons daaglikse brood 

(En dit wat is) vir die volgende, 
En vergeef ons ons skulde 

Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. 
En lei ons nie in versoekings, 
Maar ons waak (die) bose (van) die uitdaging een. 
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Vir die Koninkryk, die heerskappy en die lof 



Is joune vir nimmereindigende ouderdomme. 
Amen. 
Jy sien, as jy vergewe wat mans doen aan julle, en dan jou vader in die 

hemele sal jy, te vergewe. Maar as jy nie vergewe die sonde van mans, 
dan sal jou pa jou sondes vergewe. 
"Wanneer jy vinnig, nie gaan rond kyk somber soos die 

geveinsdes, want hulle maak allerhande gesigte sodat mans sal word 

seker om te sien dat hulle vas is. Ek sê vir julle mees assuredly, hulle het 

die beloning wat hulle na. Maar wanneer jy vinnig, vryf salwende olie 

oor jou kop, en skrop jou gesig, sodat mense kan merk nie 

jou nakoming. Maar jou pa, wat gesien kan word, sal inderdaad 

Let; en jou vader wat sien wat gedoen word in die geheim, sal 

beloon jy. 
"Nie hoard op rykdom op aarde, waar doders en roes tandbederf, en 

inbrekers breek en steel. Eerder, prysstygings rykdom in die hemel, waar 

doders en roes nie af te breek, en diewe nie purloin. Vir 

wat ook al die leun van jou hart, die dinge wat jy waarde sal word sluit by 

hand." 

"Openbaar aan ons jou plek van lewe," sy dissipels implored hom, 
"sedertdien 

ons almal moet soek vir dit!" Hy het gereageer, "dié van julle met twee goeie 

ore, luister hier! Daar is binne 'n glimmende word 'n lig wat skyn 

dwarsdeur alles. As dit moet unlit bly, dan alles sal 

Verbloemde. Die 'oog' is die 'lamp van die liggaam;' as jou oog is 

onverdeelde, dan jou liggaam sal beam met lig. Maar as jou oë 

verdeel word, dan is jou hele liggaam sal eclipsed word deur duisternis. 
As die lig binne Verbloemde moet bly, dan daardie donkerte is 

inderdaad diepgaande! 

"'N persoon kan twee perde ry nie, en tog kan hy ook teken twee boë; 

nie kan hy nie twee here dien nie. Hy sal óf die een haat en liefde 

die ander, of anders wees lojaal aan die een terwyl die ander disdaining. Jy 

kan nie God en Mammon dien. 
"En om hierdie rede wil ek sê, nie veel tob oor jou lewe, wat jy 

gaan eet of drink; nóg oor jou liggaam, wat jy gaan 

dra. Is nie lewe 'n weightier aangeleentheid as kos en die liggaam vir meer 
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as blote klere? Dink oor die voëls van die hemel; hulle nóg 

plant, nóg oes, nóg prysstygings in skure, maar tog hul Hemelse Vader 

voed hulle. Is jy nie meer kosbaar as dit? Wat onder 

Jy kan voeg 'n uur by sy lewe, (of) 'n cubit om sy hoogte? 



"En hoekom moeite julle wanneer dit kom by jou klere? Dink 

oor die lelies in die veld, wat doen nie streef, nóg doen hulle weef. Alle 

dieselfde, ek kan jou verseker dat selfs Salomo in sy beste decked 

klere pales in vergelyking met selfs een van hulle. Verknies nie uit 

Daybreak tot sononder, nóg van sononder tot daybreak < oor > jou 

< kos > - die dinge dat < jy gaan > om te eet; < nóg >< jou 

klere >-die dinge wat jy < gaan > te dra. As God skikkings veld 

gras in sulke prag, word hier vandag en in die vlamme geteister 

môre, sal hy nie dan jy selfs beter, o jy stunted van geloof? 

< jy is ver > beter as die lelies, wat nie een streef nóg < weef. > 

As julle, wanneer jy het geen klere, wat < ooit sal jy sit > 

op? Wat is die een wat jou lewe kan verleng? Die baie dieselfde sal 

gee jy jou klere! Dus nie kry al gewerk het, sê: ' wat is 

ons eet?' of 'Wat moet ons drink?' of 'Wat moet ons aantrek?' Die 

Pagans jaag na al hierdie dinge, maar jou vader in die hemel weet 

dat jy hulle nodig het. Daarom soek sy Koninkryk eers, saam met 

Sy geregtigheid, en elke een van hierdie dinge sal bygevoeg word op te 

jy. Soek vir dinge wat beter is, en die minderwaardige dinge sal 

gegee asook; Soek na die dinge van die hemel, en die dinge van die 

aarde sal in die winskoop gegooi word. Vir hierdie rede, nie woon 

môre vir môre sal woon op sigself. Elke dag, jy sien, het 

distresses voldoende is vir die duur daarvan. 
"Moenie oordeel, wat oordeel kan nie deurgegee word nie jy. 
Vir soverre jy oordeel, jy beoordeel sal word, en tot die mate 

dat jy bereken, dit sal computed word teen jou. Oordeel nie, en 

Jy sal nie in die gesig staar oordeel. Kritiseer nie, en jy sal nie 

gekritiseer. Vryspraak, en jy sal vergewe word. Gee, en jy sal ontvang 

dit terug - 'n ophoop maatreël, alle Geparste af en vasgehou geskud tot 

dit overflows mildelik in jou skoot. Watter maatstaf jy gebruik om te 

hom dit, jy sien, sal gebruik word in meet dit terug aan u. " 

En hy het hierdie gelykenis aan hulle gepraat: "kan 'n blinde man word gids 
tot 
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'n ander? Sal hulle albei val in 'n put? 'N leerling is nie bo 

sy Meester, maar tog iemand wat neem hierdie beginsels ten volle hart sal 

gelyke sy instrukteur. 
"Hoekom doen jy inspekteer jou broer se oog vir 'n klein hout skerwe 

die teken wat in joune te ignoreer? Hoe kan jy sê: aan jou mede 

man, 'Broer, laat my neem daardie spikkel van jou oog,' wanneer jy nalaat 
om 



sien die plank in jou eie? Jy hypocrite! Verwyder die balk uit 

jou eie oog eerste; slegs dan sal jy sien goed genoeg om te onttroon die 

bietjie uit jou broer se. 
"Gee nie hallowed dinge om honde, want hulle kan hulle op fling 

'n hopie mis. Nie een uitbring jou pêrels voor varke, want hulle kan 

trample hulle in die modder, dan skakel jy en jy aan stukkies skeur. 
"Vra, en jy sal ontvang; soek, en jy sal vind; klop en dit sal 
oop vir jou. Elkeen wat vra ontvang; en die een wat daarop gemik is 

die een wat vind; en een wat klop, word dit oopgemaak regs op! Soek, 
en jy sal vind, vir voor ek sou nie sê jy die dinge oor 

wat jy was te vra dan; Ek is angstig om te verduidelik hulle nou, 
maar jy kry nie meer vir hulle. Erken dat die waarheid lieg nie 

op die oppervlak van dinge. Word in verwondering van die dinge wat voor 
jou 

oë, en maak dit jou beginpunt vir verdere verligting! 

Die mense wat strewe moet nie ophou strewe totdat hulle vind. Wanneer 

hulle vind, hulle sal geskud word, en wanneer hulle skud, hulle sal 

verstom, en sal volledig gesag besit. En wanneer hulle regeer, 
dan sal hulle rus. 
"Indien enige van jou seuns vra jy vir 'n bruibrood van brood, wat van julle 

sou gee hom 'n rots plaas? Was hy om jou te vra vir 'n vis, wat van 

jy sou hom 'n slang gee? As, dus, jy weet hoe om goeie 

dinge vir jou kinders – selfs al is jy ryk in fout - sal nie 

jou Hemelse Vader gee selfs groter gunste by diegene wat vra 

van hom? 

"Uit hierdie beginsel vloei die Wet en die profete: wat jy 

sou ook aan ander doen vir jou, dis wat jy vir hulle moet doen. 
Streef om te gaan deur die smal hek, vir die groot hek en die wêreldwye 

pad waardeur soveel voer lei tot vlot verwoesting. Maar hoe 

baie min is diegene wat oor daardie klein hek en smal pad kom 
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wat lei tot die lewe! 

"Wees op die uitkyk vir vals profete, want hulle kom na jou dressedup 

soos skape, maar onder al daardie hulle is verskeurende wolwe. Jy kan 

sien hulle deur die vrugte wat hulle dra. Moenie mense ruk druiwe uit 
netelige 

bosse, of vye van stekelrige plante? Net so, elke boom wat gee 

goeie vrugte is nuttig, maar 'n boom wat op geen eetbare vrugte lewer is 
nutteloos. 



Geen goeie boom sit heen slegte vrugte, (vir) 'n goeie boom kan nie sleg 
opbrengs 

vrugte. Ook nie 'n slegte boom sit heen goeie vrugte, (vir) 'n slegte boom 

kan nie goeie vrugte oplewer nie. Elke boom is erken deur wat dit dra. 
Mense klein stukkies vye van dorings nie, en ook hulle garner druiwe uit 

brambles. Elke boom wat versuim om opbrengs pas vrugte gekap is en 

verban na die vlamme. En so sal dit wees dat jy sal weet wat hulle deur 

hul vrugte. Die deugsame man bring sy goedere uit sy goeie 

hart se genade, en die bose mens bring sy eie boosheid van sy bose 

hart se voorraad, en utters suiwer boosheid. Wat vul sy 

hart, jy sien, sal vloei voort uit sy mond. Vir hierdie mense bring 

uit abominations uit wat hul harte vul. 
"En van diegene wat sê vir my, ' Meester! Meester!' baie sal nalaat om 

Tik in die Koninkryk van die hemel, net die een wat die wil doen van my 

Vader in die hemel. Op daardie dag, sal baie mense sê vir my, ' Here! 

Here! Het ons nie jou naam gebruik wanneer ons geprofeteer en uitbring 

demone, en so baie wonderwerke verrig?' Ek sal dus sê vir 

hulle in geen onseker terme, ' gaan weg jou bose manne - ek het nog nooit 
eers geweet 

jy!' As jy rus op my bors, maar ignoreer die wil van my vader in die 

hemel, ek sal stoot jy af! Elke een van julle behoort 

met my – selfs in my baie boesem - en steeds nie doen soos ek sê aan jou, ek 
sal 

stoot jy alles eenkant en sê, ' kry weg van my! Ek het geen idee waar 

jou bose werkers vandaan kom!' 
"Hoekom doen jy roep my, ' onderwyser! Onderwyser!' wanneer jy doen nie 

soos ek opdrag gee? Vir hierdie rede, ek sal jou wys wat hy (en inderdaad) 

almal wat kom om my te hoor my woorde en dade op hulle is soos. 
Hy is selfs as 'n wyse huis bouer, wat shoveled diep in die grond, 
die stigting op hoeksteen, vaste en op daardie rots hy sy huis gebou. 
Die reën klop en die riviere opgestaan, en toe 'n vloed gekom het, dit 

maat teen daardie huis maar magteloos om budge dit op account of dit het 
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krag. Die suidoostewind grade en gehamer weg by die huis, maar dit 

getrek kan word, want dit was gebaseer op die rots. Maar iemand, (wel) 

almal wat my woorde hoor en nie daarvolgens is selfs as 'n 

sinnelose man bou sy huis op die sand; op grond 

sonder 'n fondament. Die reën kom en die strome opgestaan; 

die wind blaas hard en klop daardie huis, en die oomblik wat die vloed 

tref dit, dit kom met 'n oorverdowende klank, (en) dit was heeltemal 



vernietig!" 

En nadat hy hierdie dinge gesê het, die skare aback geneem is deur 

sy onderrig, want hy hulle geleer as 'n owerheid, en glad nie soos die 

skrifgeleerdes. En 'n magdom mense hom af die berg gevolg. 
DIE GETROUE CENTURION 

(Matt 8:5-13; Lukas 7:1b-10) 

Capernaum 

Jesus dan ingevoer het in Capernaum, waar die dienaar van 'n 

Centurion lê siek en op die brink van dood. Hierdie dienaar was hoogs 

esteemed deur sy Meester. Nou hierdie centurion oor Jesus gehoor het 

en sommige Joodse ouderlinge tot hom, vra hom om te kom het gestuur en 

genees sy dienaar. Wanneer hulle het na Jesus, smeek hulle hom in alles 

opregtheid, "hierdie man is waardig wat jy moet doen vir hom, vir hy 

lief vir ons mense, en het selfs gebou ons ons sinagoge." So Jesus gegaan 

na daardie plek met hulle. 
Nadat Jesus Capernaum aangegaan het, en naby aan getrek het 

die huis, 'n centurion benader hom, op soek na hulp. (Die 

Centurion gestuur het 'n paar vriende van hom tot Jesus te sê: "Here, my 

dienaar seun lê nie by die huis heeltemal verlam in verskriklike pyn.") 

"Ek sal gaan en hom genees is," antwoord Jesus. "Here," die centurion 

geantwoord, "nie uit jou pad gaan, want ek is nie waardig dat u 

moet kom onder my dak. Ek het nie nog na jou toe kom, omdat ek 

gedink myself onwaardig om. Maar as jy die woord sou praat my 

dienaar sou verbeter. Jy sien, ek is self 'n man wat behoudens 

gesag, en ek het soldate wat beantwoord aan my. Ek vir een, 'gaan!' sê 

en hy gaan; en na 'n ander, 'kom!' en hy kom. Ek bestel my 

dienaar 'doen dit!' en hy doen dit." 

Toe Jesus hoor sulke dinge van hom, hy was verras (en) 
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beïndruk deur hom. En draai om die skare wat volg was 

hom, het hy gesê, "Ek sê jy in alle eerlikheid, nog nooit tevore het ek 
ontmoet 

Niemand in Israel met hierdie soort geloof! Ek vertel jou wat uit die 

Oos en uit die Weste mense gaan sit by die dieselfde fees 

in die Koninkryk van die wolke as Abraham, Isak en Jakob. Maar die 

mense van die Koninkryk gaan uitbring word uit, waar dit is donker, en 

waar daar sal wees geween en kners van tande! " Toe Jesus gesê: 

die centurion, "gaan, en laat dit wees soos jy geglo het." En sy dienaar 

ontvang sy genesing in daardie oomblik. En wanneer die mans wat was 

gestuur het terug na die huis, hulle bevind die dienaar daar in perfekte 



gesondheid. 
JESUS VERDUIDELIK WAAROM HY GEKIES HET, DIE TWAALF 

(GEb 2:2-5, haal deur Epiphanius, Ketterye 30.13; 

Aanhaling deur Clement van Alexandria, Miscellanies 6.6.48) 

Capernaum 

Na die aangaan van Capernaum, Jesus het in die huis van 

Simon, die een wie hy nicknamed Peter. Dan sê hy: "As ek geloop 

langs die see van Tiberias, ek, ontbied John en James, die seuns van 

Zebedee, dan Simon en Andrew, dan Thaddeus, Simon die Zealot, 

en Judas die Iscariot. Na wat ek jou geroep, Matthew, selfs as jy 

gaan sit by die belasting-versamelaar se hokkie, en jy my gevolg. Te 
verteenwoordig 

Israel, dus, ek wil hê jy apostels word twaalf in getal. Nou ek 

gekies het die twaalf van julle, jy moet waardig van my veronderstelling. Ek 
is 

Stuur jy in die wêreld om die evangelie aan die wêreld bekend maak 

dat hulle dalk seker dat God bestaan. Maak bekend die toekomstige dinge 

wat sal kom deur die geloof in my, dat diegene wat hoor en 

glo dalk inderdaad gered word." 

JESUS WEK 'N DOOIE MAN 

(Lukas 7:11-17) 

Nain 

Die volgende dag Jesus op verskuif na 'n dorpie met die naam Nain, 
bygewoon deur sy 

dissipels en 'n baie groot menigte. En as hy egter die hek van wat 

Kaapstad, was daar hierdie dooie man word uitgevoer - sy geskeide 

ma se enigste seun - en baie van daardie dorp was daar met haar. 
Nou so gou as wat die Here het haar gesien, sy hart het uitgegaan na 
haar. "Doen nie 
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huil,"sê hy vir haar. Dan hy het naby die kis en aangeraak 

en die draers staan motionless. "Jong man," het hy gesê, "Ek bestel 
Jy moet nou opstaan!" Die een wat gesterf het gesit en begin 

praat. Jesus herstel hom dan aan sy ma. Hulle was al 
verstom en lof aan God gegee. "'N groot profeet het gestyg onder 

ons!"hulle almal verkondig. "God het kom na sy mense." Dit 

storie oor Jesus versprei oor die hele land van die Jode, en die 

streke verby. 
JOHANNES DIE DOPER SE ONDERSOEK 

(Mattheus 11:2-9; Lukas 7:18-35; GTh 46,78,85) 



Galilea 

Johannes se dissipels berig dit vir hom, so wanneer hy in die tronk gehoor 

wat die Anointed was om te doen, John genoem twee van hulle tot homself, 
en uitgestuur hulle vra die Here, "is jy die een vir wie ons is 

wag, of behoort ons te soek 'n ander een?" Nadat die mans gekry het om te 

Jesus, hulle het gesê: "Johannes die Doper het ons hier gestuur om te vra 
van u, ' is 

jy die een wat moes kom, of moet ons wag vir iemand anders?'" 

Dadelik Jesus genees baie mense wie was geteister deur al 

wyse van siektes, kwale en bose geeste, en hy het sig te 

baie van die blinde. Toe Jesus gesê om die boodskappers, "gaan terug na 

John en laat hom weet alles wat jy gesien en gehoor het: blindes sien, 

die lam Mars, die lepers is genees, die dowes hoor nou, is die dood 

opgewek, en die evangelie aan die armes verkondig. Hoe geseënd is hy wat 

nie aanstoot neem aan my." 

Soos die dissipels van Johannes was weg loop, Jesus begin praat 

na die byeenkoms oor hom: "wat het jy gaan in die Wildernis te 

sien in elk geval; 'n skrale wind geskud riet? As dit nie die geval is, dan 

net waarna jy op soek was vir; 'n man kreun onder in sysagte gladde 

finery? Leiers, dan, en prominente mans? Natuurlik, jy het nie, vir 

waarheid is verlore op diegene wat gemaklik aantrek in manjifieke, duur 

klere en luxuriously woon in koninklike paleise. Wat het jy gaan alles wat 

manier vir dan? Om te sien 'n profeet? Dit is reg, en veel meer as 'n 

profeet ek kan jou verseker, want dit is die een oor wie dit is 

geskrewe in die plek waar dit sê: ' Ek gaan stuur my boodskapper 

voor jou, wat sal die pad wat voor jou lê gereed.' Adam ontstaan 
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uit 'n geweldige vitaliteit en 'n ongelooflike oorvloed, maar hy bewys 

wees minder waardig as jy, hy was van 'n vergelykbare werd, hy 

sou nooit het geproe van dood. Ek sê julle die waarheid wanneer ek 

sê wat van Adam af na Johannes die Doper niemand wat gebore is van 

vroue het kom langs wie is so groot dat hy nie moet voel 
verplig om sy oë na Johannes die Doper te verlaag. Selfs so, wie is 

minste in God se hemelse Koninkryk en raak 'n kind sal erken 

die Koninkryk en raak meer roemryke as hy. Vir van die tyd 

van Johannes die Doper, selfs op hierdie einste dag, die Koninkryk van die 
hemel het 

is lyding geweld, en die manne van geweld het in beslag geneem dit deur 
krag. 
Vir die Wet en die profete geprofeteer reguit John; 



en hy is dat Elia wie se aankoms was voorspel het – as jy kan maar aanvaar 

dit. Iemand wat ore sal hoor." 

En almal – selfs die belasting-versamelaars - erken die waarheid van 

God se pad toe hulle hoor die woorde wat Jesus het gepraat, want John het 

hulle gedoop. Maar die Fariseërs en die skrifgeleerdes, weier die 

Doop van Johannes, verwerp God se ontwerp heeltemal op hul eie. 
"Wat is 'n goeie ding vir my om hierdie generasie met vergelyk? 

Hulle is soos kinders sit in die marketplaces, uit te roep na een 

'n ander, 'ons het 'n dwarsfluit gespeel, maar jy het nie dans nie,' en ' ons 
gesing 'n 

dirge, maar jy het nie huil.' Johannes, jy sien, het nie kom eet brood 

en drink wyn, en hulle sê hy's demoon-kuddes. Maar die seun van 

Man het kom eet en drink, en hulle sê: ' kyk, hy is 'n glutton 

en 'n drunkard; 'n metgesel van belasting-versamelaars en van "sondaars!" ' 
Wysheid, egter, is verdedig deur haar kinders, (en) vindicated deur 

haar dade." 

JESUS VEROORDEEL DIE STEDE 

(Matt 11:20-30; GTh 90) 

Galilea 

Toe Jesus begin denouncing die stede waar hy dit gedoen het die 

grootste gedeelte van sy werk, want hulle was heeltemal sonder beskaam. 
"Seën jou, Chorazin! Seën jou, Bethsaida! Het die marvels wat 

gewerk het was in jy is uitgevoer in Tyre en Sidon, hulle sou 

het lank gelede aangeneem in sackcloth en as. Maar op OORDEELSDAG 

Tyre en Sidon gaan eksamenprestasie beter as jy. Soos vir jou, 
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Capernaum, sal jou lof bereik die wolke? Wees verseker dat hulle 

sal nie! Jy sal eerder word (af) gegooi in Hades! Het die soort 

van wonderwerke wat gewerk het was in jy is gedoen in Sodom, dit sou nog 

hier wees vandag. Ek vertel jou dat Sodom beter af op sal wees 

OORDEELSDAG as jy sal. " 

Toe Jesus gesê het: "Vader, Here van hemel en aarde, ek bewonder jou 

vir die manier dat jy hierdie dinge het versteek van intellektuele 

en standpunte tipes, en het hulle eerder tot blote kinders. 
Vader, dit was inderdaad 'n bevredigend skouspel vir jou. My pa het 

alle dinge in my hande; geplaas en niemand ken die seun behalwe vir 

die Vader; en nóg iemand weet die Vader behalwe vir die 

Seun, en diegene aan wie hy kies om hom bekend te maak. Almal van julle 
wat 

werk hard, maar tog is belas die meer, kom na my en ek sal vir jou gee 



res. Neem my jeug op julle en leer van my, direk 

want ek is toeganklike en verstandig; en vrede sal 
verby julle harte, want my jeug is sagte en my las is lig." 

VROU SPOEL JESUS SE VOETE 

(Lukas 7:36-50) 

Galilea 

'N sekere Pharisee genooi Jesus na dine met hom, sodat hy vir uiteengesit 

hierdie man se huis en sit by sy tafel. En kyk, daar was hierdie sondige 

vrou van dié dorp wat, wanneer sy het uitgevind dat Jesus eet was by 

die Pharisee se huis, het 'n alabaster fles wat was vol van salf, 

staan agter hom en begin sy voete met haar trane gewas en 

vee dit met die hare van haar kop. En sy getroetel fervently sy 

voete en gevryf met die salf. 
Toe hy gesien het wat aan die gang was, die man wat Jesus het bidden 

gedagte aan homself, "as hierdie man was werklik 'n profeet, nie net sou 

Hy weet wie was hom vat, maar ook hoe sondige hierdie vrou is." 

"Simon," sê Jesus, "Daar is iets wat ek moet sê jy." 

"Juffrou," antwoord hy, "vertel." "Daar was hierdie twee mense wat 

verskuldig geld aan 'n skuldeiser. Een van hulle verskuldig hom vyf 
honderd 

denarii, en die ander net verskuldig hom vyftig. Nou ook nie een kon betaal 
hom weer terug, sodat hy albei hul skuld gekanselleer. Wat doen jy dink sal 

hom die meer lief?" "Ek dink dit sou wees die een wat hy meer 
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mildelik forgave,"antwoord Simon. "Jy gekies het, tereg" 

beantwoorde Jesus. Dan, draai aan die vrou gesê: "Simon, doen jy 

regtig sien hierdie vrou? Ek jou huis aangegaan en jy het my geen 

water vir my voete, maar sy het my voete met haar trane nat en afgevee 

hulle af met haar hare. Jy het nie so veel as gee my 'n soen, maar dit 

vrou het nie gestop nie soen my voete van die oomblik dat ek gekom het. Jy 

het my kop met olie vryf nie, maar sy het parfuum oral uitgestort my 

voete. Dit is hoekom ek sê julle nou dat selfs al sy skuld 'n 

groot skuld van sonde, as gevolg van haar oneindige liefde dit vergewe 

haar. Maar wie vergewe is maar 'n bietjie, ook net lief vir 'n bietjie. 
Jesus dan aan die lig gebring om haar, 'jou sondes het is vergewe jy.' " Dan 

daardie mense grumbled om hulself, "wie is hierdie man wat pardons 

sondes?" Jesus dan bie die vrou, "gaan in vrede, vir jou geloof het 

gestel jy heel." 

ERKENNING VAN DIE VROUE SE 

BYDRAE TOT JESUS SE BEDIENING 



(Lukas 8:1-3) 

Galilea 

Na hierdie Jesus gegaan het oral om, deur middel van hierdie dorp en wat, 
preek die wonderlike nuus van God se Koninkryk. Die twaalf was in 

wat plaas asook, tesame met 'n paar vroue wat gelewer het is 

van bose geeste en siektes: Maria, wat genoem word 'Magdalene,' uit van 

wie kom daar sewe demone; Chuza se vrou, Joanna, Bewaarder aan 

Herodes; en 'n gasheer van ander te, insluitend Susanna. Dis alles gegee het 
van 

hul eie stof te help hou hulle gaan. 
KAN SATAN UITBRING UIT SATAN? 

(Matt 12:22-37; Punt 3:20-30; 

Lukas 11:14-23; GTh 35,43,44,70,98) 

Galilea 

Dan Jesus ingesleutel in 'n sekere huis, en weer eens so baie 

mense versamel binne dit dat hy en sy dissipels kon nie selfs eet 

brood daar. Sodra sy gesin gevang wind van dit, hulle het gegaan te 

kry hom, vir hulle was al sê: "Hy het weg heeltemal stapelgek!" 

Dan hulle gebring hierdie blinde, Dowe en demoon-kuddes man tot 

hom, en Jesus genees hom ry uit die demoon van muteness, 
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herstel van beide sy spraak en gesig. En nadat die demoon gegaan, 
die tot nou toe sprakeloos man begin praat, en die skare was 

dus, en hulle het almal begin te wonder hardop, "kon hierdie man word 

die seun van Dawid?" 

Maar toe die Fariseërs en prokureurs kom uit Jerusalem 

gehoor so praat, almal van hulle het begin om te sê, "hierdie man is besit is 
deur 

Beelzebub! Hy is net ry uit demone met die hulp van daardie Prins 

van demone!" Ander sit hom aan die toets deur sommige soort veeleisend 

hemelse teken. 
Jesus, weet hul gedagtes, beroep hulle oor homself en 

begin om met hulle in gelykenisse praat. "Hoe kan Satan uitbring uit Satan? 

Elke nasie verdeel teen homself kom bederf. Geen Koninkryk met 'n 

interne Slenkdalkoors het enige blywende heerskappy, en geen huis wat 
selfopposed 

kan gaan op vir baie lank, vir elke stad of huis wat optree 

teen self het geen vooruitsigte vir oorlewing. As Satan stryd teen 

(en) gooi uit Satan, hy skeur uitmekaar (te) gehoorsaam nie. Hy is 



vasgevang in 'n burgeroorlog, so hoe sy Koninkryk veronderstel is om te 
verduur? Sy 

einde gekom het! Dit ek sê omdat jy beweer dat ek uitbring uit demone deur 

Beelzebub. En as dit deur Beelzebub dat ek demone, dan is ousting 

deur wie doen jou mense gooi hulle? Dit sal dus word jou 

beoordelaars. As, egter, ek uitbring uit demone deur God se eie gees - die 
vinger 

van God – dan God se Koninkryk het gestyg oor julle. 
"Die Vader se Koninkryk is soos iemand wat gesoek om dood te maak 'n 

kragtige man. Selfs voordat hy oor sy huis, hy het sy swaard en 

stoot dit in die muur om te sien as sy hand sou slaag deur. Toe hy 

het die magtige een. Wanneer 'n sterk man in volle wapens bewaak sy eie 

huis, sy besittings bly veilig. Maar wanneer iemand sterker 

aanvalle en vanquishes hom, hy gryp die wapens waarop die mens 

staatgemaak en versprei die plunder. Om te sit dit tog 'n ander manier, hoe 
is dit 

moontlik vir iemand om in 'n sterk man se huis en maak weg 

met wat hy besit tensy hy eers is bindend op die brute? Duidelik, niemand 

kan gaan in sy huis en neem van sy dinge tensy hy hom bande 

soontoe; slegs dan sal hy in staat wees om te plunder die tuiste. 
Wie nie vir my is, is teen my, en die een wat nie bymekaar 

met my net strooi. En werklik dit is hoekom ek sê dat elke sonde en 
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blasphemy van die mensdom sal word vergewe hulle; enigiemand wat 
spreek 'n 

contemptuous woord teen die pa het vergifnis, en niemand 

wat relings teen die seun van die mens het vergifnis, maar niemand wat 

blasphemes die Heilige Gees het vergifnis; nóg op die aarde in 

hierdie ouderdom, nóg in die hemel gedurende die ouderdom kom, maar is 
skuldig van ewige 

sonde." (Dit het hy gesê omdat hulle beweer dat hy het 'n onrein 

gees.) 

"Hoe kan jy kinders van vipers praat niks betroubaar, sien hoe 

deeglik boos is jy? Vir die mond spreek wat is uit die hart. 
As jy bring uit wat is in jouself, dan wat jy binne jou sal 

lewer jy. As jy nie het dit in jouself, dan wat jy gebrek sal 

Wil jy. Die deugsame man bring keuse dinge uit die goeie 

Hy het stockpiled binne, en die bose mens bring aaklige dinge 

uit die sondigheid binne homself. Maar ek is hier om jou te vertel wat op 



die dag van oordeel, mans sal gedwing word om te beantwoord vir elke 
woord wat 

hulle het gepraat. Vir óf deur jou woorde sal jy wees van sy taak gekwyt, of 

anders deur jou woorde sal jy wees veroordeelde." Sy dissipels het hom 
gevra 

"Wie is jy praat hierdie manier vir ons?" "Jy nie erken wat ek 

AM deur die woorde wat ek praat, maar het eerder geword soos die 

Jode, want hulle óf lief vir die boom en haat die vrugte, of hulle is lief vir die 

vrugte en haat die boom. Óf maak 'n goeie boom wat gee slegs goeie 

vrugte, of maak 'n slegte boom wat gee net swak vrugte, vir 'n boom is 
bekend 

deur die vrugte wat dit dra." 

DIE LEIERS VRA VIR 'N ADVERTENSIE 

(Matt 12:38-45; Lukas 11:29-32) 

Galilea 

En dan, soos die byeenkoms vorentoe gedruk, 'n paar Fariseërs en 
prokureurs 

bie hom: "leermeester, ons wil graag sien jy voer sommige soort 

wonderbaarlike teken." "Net 'n bose, Creed gamers soort mense sou moet 

'n teken,"Jesus verduidelik. "Dit is inderdaad 'n uitdaging nasie! Dit altyd 

oproepe vir tekens en wonders, maar die enigste teken dat dit sal gegee 
word sal 
word wat van die profeet Jonah. In die dieselfde manier daardie Jonah was 
'n 

Teken by die Ninevites, so ook sal die seun van die mens word 'n teken om 
dit 

mense. Jy sien, vir drie dae en drie nagte, Jonah was in die 

pens van 'n reuse vis. En net soos hy, vir drie dae en drie nagte, 
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die seun van die mens in die hart van die aarde sal wees. Die mense van 
Nineveh 

sal by die oordeel met hierdie geslag opstaan en vonnis slaag 

teen dit omdat hulle verander hul maniere by die preek van Jonah, 
nog hier en nou staan iemand wat is groter as Jonah. Die 

Koningin van die suide sal opstaan teen die oordeel saam met hierdie 

generasie van mans en veroordeel hulle, want sy het gekom van die 

verste van die aarde om te hoor die wysheid van Salomo, en hier bereik 

en nou staan 'n groter is as Salomo." 

NUTTELOOS BEKERING 

EN DIE LIG VAN DIE GEES 



(Matt 12:43-45; Lukas 11:24-28, 33-36; 

GTh 50,74,75,79) 

Galilea 

"Wanneer 'n bose gees verlaat 'n mens, dit dwaal oor deur dorre 

plekke soek afstande, maar dit vind nie, so dit sê, ' Ek sal teruggaan na my 

ou huis.' Maar wanneer dit daar kry, dit die huis vind in goeie orde en 

gevee skoon, maar ook vakant. Dit dan gaan en selfs sewe geeste bevind 

meer walglike as self en hulle gaan en maak hulself by 

huis, en dat mens winde erger af as hy begin het. Dit is 

presies hoe hierdie generasie van degenerates gaan end up!" 

En soos Jesus hierdie dinge gesê het, 'n vrou skree vanaf die 

skare, "Hoe geseënd is die baarmoeder wat gebaar en die borste wat 

nursed jy!" Maar Jesus het gesê, "Nee! Hoe geseënd is dié wat hoor 

God se woord en hou dit, vir die dae wat kom wanneer jy sal sê, 
' Hoe geseënd is die baarmoeder wat nooit verwek en die borste wat 

nooit nursed.' 
"Niemand ligte 'n lamp en sit dit in 'n verborge plek, (of) Muti 

'n mandjie. Hy sit dit op 'n staander plaas, sodat diegene wat gaan in dalk 

sien deur sy lig. Die lamp van jou liggaam is jou oog. Wanneer jy het 

goeie oë, jou hele liggaam skyn. Maar wanneer hulle slegte, jou hele 

liggaam bly dof. Jy het beter maak seker dat die lig in jou 

is nie regtig duisternis plaas. Vir hierdie rede, as jou hele liggaam 

balke met lig en daar is geen duisternis in dit, dit sal dan ten volle 
aangesteek, 
net soos egter dit was gevul met lamplight. As hulle moet vra, 
'Waar is jy uit?' vir hulle onthalwe, verduidelik hulle, ' ons vandaan 
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die plek van lig, van waar die lig gekom het deur homself en 

georganiseer in beelde.' As hulle moet vra, 'Is jy daardie lig?' 
openbaar aan hulle, ' ons is die mense wie die lig gebring voortgekom, en 
ons 

die gekies het van die lewende Vader is.' As hulle jou vra, ' wat bewyse is 

Daar wat die Vader is binne jy?' antwoord eenvoudig, ' dit is beweging 

en dit is stilte.' Baie is versamel rondom die drink trog,"hy 

gesê, "maar daar is niks in die put; baie staan buite die deur, 
maar dit is die enkele wat die bruidskamer aangaan." 

JESUS SE WARE FAMILIE 

(Matt 12:46-50; Punt 3:31-35; 

Lukas 8:19-21, GTh 99) 

Galilea 



Jesus se moeder en sy broers het gekom om te betaal hom 'n besoek, maar 
wanneer 

hulle aankom by die plek hulle kon nie oral naby hom op 

rekening van die skare. Hulle wou praat met hom, sodat hulle gestuur 

iemand in te roep hom as hulle buite gestaan en gewag vir hom. 
Selfs as Jesus was aanspreek van die skare sit rondom hom, een van 

hulle hom meegedeel, "jou ma en jou broers staan 

buite soek u. Hulle wil sien en het 'n woord 

met jou." "Wie is my moeder," vra hy, "en wie is my 

broers?" Dan is hy gekyk na dié sit in 'n sirkel rondom hom, en 

verskyn aan sy dissipels gesê: "My moeder en my broers is hier 

Met my. Jy sien, wie die woord van God hoor en dade op dit, 

dra uit die wil van God, wat in die hemel, wat my pa - hulle 

is my broer, suster en ma; en hierdie is die mense wat sal 
maak dit in my vader se Koninkryk." 

PHARISAISM ANDER AS VEROORDEEL; 

DIE SES VLOEKE 

(Lukas 11:37-54) 

Galilea 

Nadat Jesus gepraat het, 'n Pharisee genooi hom oor om te eet met hom, 
Hy het binne gegaan en gaan sit by die tafel. Wanneer die Pharisee 
waargeneem 

dat Jesus het nie voor die maaltyd gewas, maar hy was geneem 

aback. Toe die Here hom: "nou jy Fariseërs reinig nadat 

die buitenste oppervlak van die gereg en k, maar diep binne-in jou is vol 
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gierigheid en Vise. Jou dwase! Nie die dieselfde een wat gevorm het die 

buitenste modeskoene ook die innerlike? Jy behoort eerder te bied aan die 
armes 

wat het jy binne-in die bakkie - wat manier alle dinge sal kom skoon vir 

jy! 

"Seën jy Fariseërs, omdat jy bied God tithes van kruisement, rue, en 

elke ander soort kruie, maar jy ignoreer geregtigheid en die liefde van God! 

Jy moet op die laasgenoemde, en gesien dat die voormalige het opgetree het 

bly nie ontdoen. 
"Seën jy Fariseërs, want jy is lief vir die belangrikste sitplekke in die 

sinagoges en die salutations in die marketplaces! 

"Seën jou, want jy is soos ongemerkte grafte, oor watter mans 

slaag sonder hul wete!" 

"Juffrou," een van die skrifgeleerdes retorted, "jy is reproving ons ook 



met wat jy sê." En Jesus antwoord hom, "seën jy ook 

wat leer die Wet, omdat jy weeg mense met vragte wat 

hulle kan skaars bestuur, en jy sal nie help om hulle met selfs een 

van jou vingers! 

"Seën jou, want jy stel grafte vir die profete toe dit was 

jou eie voorvaders wat murdered hulle! Dit is hoe jy verraai 

jou goedkeuring van die werke van jou voorouers: hulle vermoor die 
profete, 
en jy bou hulle hul grafte. En as gevolg van hierdie, God in sy 

wysheid het gesê, ' Ek sal hulle stuur profete en apostels, sommige hulle 

sal dood, en sommige hulle sal maim.' Vir hierdie rede sal hierdie generasie 

het om die blaam vir die bloed van elke profeet skouer 

werp sedert die wêreld begin het; van die bloed van Abel wat van 

Sag, wat tussen die altaar en die heiligdom weggeroof was. Die meeste 

assuredly ek sê vir jou dat die hele skuld sal val op dit 

generasie. 
"Seën jy skrifgeleerdes, want jy het weggeneem die sleutel tot kennis. 

Jy nooit het bestuur om te bevind, dit vooruit en jy gehou het 

diegene wat sou in gegaan het." 

En soos hy gesê het hierdie dinge, die skrifgeleerdes en Fariseërs al 

deeglik woedende, en begin vra hom 'n magdom geword 

vrae in 'n poging om te vang hom in sy woorde en sodoende het 

iets waarmee hef hom. 
178 

DIE ONDERRIG VAN DIE HEILIGE GEES 

(Lukas 12:1-12) 

Galilea 

Destyds, toe 'n samekoms van soveel duisende het 

vergader saam in daardie plek wat hulle was stil deel van alles oor elk 

ander, hy begin praat, cautioning sy dissipels, "jy moet waak 

teen die leaven van die Fariseërs, dit is vir alle pretensie. Niks het 

is dus heeltemal Verbloemde ten opsigte misluk in sy Openbaring, nóg is 
enigiets 

so geheim dat dit sal nie openbaar gemaak word ten volle. Vir hierdie rede, 
die dinge 

jy gebruik terwyl dit was donker toe is dit helder, gehoor sal word en wat 

Jy het gepraat geheim agter geslote deure, sal openlik heralded word vanaf 

die housetops. Maar ek sê julle, my vriende, ophou om so bang 

van diegene wat, wanneer het hulle dood, sit jou liggaam kan doen niks 

verder aan jou. Ek sal vir jou sê, my vriende, wat jy behoort eerder te 



vrees; die een wat na die dood het die krag om te gooi jy in vrees 

Gehenna. Wel ek sê, bang wees vir hierdie een! Doen nie vyf sparrows 

verkoop vir twee assaria? Nog nie eers een is vergeet deur God. Inderdaad, 
elke hare wat op jou kop het sy nommer, dus ophou om so 

ruggraatlose; jy meer as groot getalle van sparrows saak. Ek is 

hier om jou te vertel dat almal wat my openlik voor erken sal 

mensdom, die seun van die mens sal erken hulle openlik voor die 

engele van God. Maar enigeen wat ontken my voor mensdom sal wees 

ontken voor die engele van God. En enigiemand wat belaster die seun van 

Mens sal vergewe word, maar niemand wat maligns die Heilige Gees sal 

vergewe. En wanneer hulle lei jy voor sinagoges, liniale, en 

landdroste, nie oor hoe jy behoort te reageer of wat jy dink 

moet sê, want op daardie dag, die Heilige Gees sal gee jy die woorde." 

DIE GEVARE VAN WORLDLINESS 

(Lukas 12:13-34; GTh 63,64,72) 

Galilea 

En iemand in die skare geskree uit vir hom: "leermeester, sê vir my 

broer te verdeel sy erfenis met my! Gelas dat hierdie broers van 

myne verdeel met my die dinge van my vader!" "Mister," Jesus 

geantwoord: "wie aangestel my as regter of bemiddelaar tussen julle? 

Wat het my aan uitgemaak word 'n deler?" En draai om sy dissipels hy 
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gesê, "Ek is nie 'n deler, is ek?" Op daardie tydstip hy hulle gewaarsku 
"word 

op die uitkyk vir covetousness, (en) steer duidelik daarvan, vir die mens se 
lewe is 

nie te vinde in 'n oorvloed van besittings." En hy het dit gepraat 

gelykenis aan hulle, "Daar was hierdie ryk man met aansienlike middele. 
Nou het hy gesê, ' Ek sal my geld sit in saai, maai, plant, en 

my storehouses met die goedere, sodat niks 'n gebrek aan te vul.' Nou dit 

ryk man se veld gebring heen 'n groot oes, en inwardly hierdie ryk man 

het gedink: ' wat moet ek doen? Ek nie selfs het genoeg ruimte om te stoor 

al van my oes.' En hy het gesê: ' Ek weet wat ek sal doen net, ek sal skeur 

af die kinders ek het en myself selfs grotes te bou, en daar sal 

Ek al my graan en my goedere bewaar. En ek sal vir my siel sê "siel, 
Jy het baie goeie dinge aan kant vir baie jare te kom, so sit 

terug nou – eet, drink, en geniet. "' 'Jy fool!' God hom geskel. ' Dit 

baie nag sal hulle jou siel van jou - wat dan sal Oorerf eis 

alles wat jy voorberei het?' So het sy hart dink, maar tog hy gesterf 

daardie einste nag. Enige iemand hier met twee goeie ore moet verstaan. 



Dit is net soos dit met die een wat hoards vir homself, maar is nie 

ryk wanneer dit kom by God." 

En aan sy dissipels gesê: "vir hierdie rede doen ek sê vir jou, doen nie 

word angstig oor jou lewe. Betrokke van Dagbreek tot skemer word nie 

of skemer tot Dagbreek oor wat julle sal eet; nóg oor jou liggaam, wat 

Jy sal dra. Die lewe is belangriker as kos en die liggaam is beter 

as sy klere. Oorweeg die voëls, waarvan nie een plant en oes, 
nóg besit enige skure of storehouses, maar tog God voed hulle. Hoe 

is jy ver beter aan doves! Wat van jy kan voeg 'n uur by sy lewe of 

'n cubit om sy hoogte? As jy hierdie klein dinge kan doen en dan hoekom 

probleme julle met hierdie ander besonderhede? 

"Oorweeg die lelie; Hoe het dit groei? < jy is ver > beter as die 

lelies, wat nóg streef nóg spin, maar laat ek jou vertel dat Salomo in 

al sy prag was nie decked-out soos een van hulle. Nou as God so 

die gras van die veld, wat is hier vandag, en môre dresses 

geteister in die oond, hoe beter sal hy dan jy, o jy 

Beperk van geloof. Nou oor jou; Wanneer het jy geen klere, 
wat ooit sal jy op sit? Wat is die een wat jou lewe kan verleng? 

Die baie dieselfde sal gee jy jou klere. Nie bekommer oor wat 
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Jy sal eet, of wat jy sal drink - nie bemoei met dit, vir 

die nasies van die wêreld jaag na hierdie dinge, en jou pa 

verstaan dat jy hulle nodig het; maar soek eers die Koninkryk van 

God, en al hierdie dinge sal bygevoeg word op. Het geen vrees, o min 

kuddetjie, want dit was jou pa se plesier te gee jy die Koninkryk. 
Verkoop jou dinge om aan die armes te gee, en maak sakke vir julle wat 

nie verweer, 'n surefire skat in die hemel, waar geen dief kan 

benadering, nóg ruitrugmot vernietig; vir oral waar jou skat is, daar sal 

jou hart word ook. 
WORD WAKENDE 

(Lukas 12:35-48; Justus martelaar - dialoog met Trypho 47:6) 

Galilea 

"Hou julle clothed in gereedheid, en jou lampe brand. Word 

soos mans wat is hul Meester wag wanneer hy kom terug van die 

bruilof fees, wat hulle dalk oop die deur vir hom die oomblik 

Hy kom en daar klop. En hoe vreugdevolle sal daardie dienaars wees 

Wanneer die Here kom en vind hulle dop te hou. Ek vertel jou die meeste 

assuredly, die Here sal homself trek en het die watchmen al sit 

af-eet - en hy sal kom en wag op hulle. En as hy moet 

kom in die tweede of die derde horlosie en vind dit so, daardie dienaars 



sal eksamenprestasie uiters goed. Maar jy kan almal seker wees van dit: het 
die 

huiseienaarsversekering bekend wanneer die dief sou kom, hy sou gehou 
het 

kyk, en mag nie sy huis te kry opgedeel in. Jy, dus, 
moet reg julle; vir die seun van die mens kom op 'n tyd dat jy 

weet nie." 

"Meneer," Peter het hom gevra, "is jy verwys na ons slegs in hierdie 
gelykenis, 
of ook na hierdie ander?" "Vertel my dan," die Here het geantwoord, "wat is 
die 

wyse en getroue Bewaarder wie die Here sal stel oor sy huis te 

meet die koring wanneer die tyd gekom het? Dit sal werklik goed gaan 

vir daardie dienaar, wie sy Here moet vind daardeur wanneer hy lewer; 

wel ek sê vir julle dat hy hom oor al wat hy besit sal stel. Maar as daardie 

dienaar moet sê in sy hart, 'My Here is stadige kom huis toe,' en 

Daarom begin klop die manlike en vroulike bediendes, en word 

gluttonous en drink om oortollige; daardie dienaar se Meester sal kom 

'n dag hy het voorsien nie, en in 'n uur wat hy nie ken nie, en 
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Hack hom aan stukkies, aanstelling vir hom die oorerwing van 
unbelievers. Ek 

sal oordeel jy in lyn met die manier wat ek kry. Daardie dienaar wat 

geweet die Testament van sy Here, tog het misluk om dinge te kry gereed 
vir hom, of het 

nie volgens sy sal, met baie wimpers geslaan sal word. Hy sal 

met paar wat geklits word al is dinge wat waardig is om gedoen 

wimpers, nie geweet het nie. Baie sal verwag van almal aan wie word baie 

toevertrou is; en nog baie meer sal aangedring word van hom aan wie 

baie het verbind is. 
JESUS BRING OOR 'N AFDELING 

(Lukas 12:49-59; GTh 10,16) 

Galilea 

"Ek het gekom om die wêreld aan die brand, (en inderdaad) ek het. Nou 
kyk, ek 

is Vianney dit totdat dit blazes. Hoe wens ek dat dit was reeds aangesteek, 
maar ek 

het 'n doop om te ondergaan, en hoe ontsteld ek tot dit gaar is! Doen 

jy dink dat ek gekom het om te vertroos die wêreld? Miskien mense dink 
dat ek 



bring hulle vrede op aarde gekom het. Ek vertel jy nie vrede, 
maar afdeling. Hulle is onbewus dat Dis eerder verdeeldheid wat ek het 

kom dat hulle op die wêreld - vuur, swaard en oorlog. Immers, uit hierdie 

tyd heen, in 'n huis van vyf, daar sal wees drie teen twee en twee 

teen drie; 'n pa sy seun en 'n seun wat sy pa, opponerende opponerende 

'n ma verset 'n dogter, en 'n dogter verset teen 'n ma, 'n 

skoonma teenoor haar skoondogter, en 'n skoondogter 

teenoor haar skoonma, en almal van hulle sal alleen staan. " 

Hy dan verduidelik aan die skare, "wanneer jy sien 'n wolk styg 

UP uit die Weste, onmiddellik sê jy: ''n storm van reën is op sy manier ' 
en selfs so dit kom om te slaag. Ook, wanneer 'n south wind blaas, jy sê, 
'Dit gaan 'n scorcher word', en so gaan dit. Jy hypocrites! Jy weet 

genoeg om te lees die gesig van die aarde en die lug, so hoekom kan jy nie 
lees nie die 

tekens van die tye? En behalwe alles wat, hoekom is dit wat jy nalaat om 

onderskei geregtigheid vir julle? Vir selfs as jy is op jou manier 

om die liniaal met jou vyand, jy ywerig probeer om jouself vir vrye 

vrees dat hy dalk sleep jy voor die regter en die regter kan 

Skakel jy oor na die jailer, en dat die jailer dalk gooi jy in 

gevangenis. Ek sê julle nou dat jy sal kry nie totdat jy 

betaal terug die laaste sent." 
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JESUS EISE BEKERING 

(Lukas 13:1-9) 

Galilea 

En sommige mense wat daar was op die tydstip was bespreek met 

hom die onderwerp van die Galileans wie se bloed Pilatus het mingled met 

hul offers. En Jesus het gesê: "doen jy verbeel jou omdat dit 

mense gely het sulke dinge, hierdie mans van Galilea was sondige verby 

alle ander Galileans? Ek sê julle geen; Maar almal van julle sal kom om dit 

As jy moet kies om hervorming nie. Hoe gaan daardie agtien wat 

dood is toe die toring val op hulle in Siloam? Doen jy jou voorstel 
dat hul skuld was verder as dié van ander mans in Jerusalem? Ek is 

vertel jy geen; maar as jy moet berou nie, almal van julle sal eindig op soos 

wat." 

En hy het hierdie gelykenis gepraat: "'n sekere man het 'n vye boom wat 
was 

in sy wingerd geplant, en gekom het op soek na vrugte daarop maar nooit 

gevind daar is, sodat hy gekla by die vinedresser, ' kyk, vir drie 

jare nou ek het kom soek vrugte op hierdie boom en het nooit 



enige gevind. Kap dit! Hoekom maak vrugtelose die grond dat dit 

gebruike?' 'Meneer,' gereageer het die vinedresser, ' laat dit hier vir een 
meer 

jaar, sodat ek kan grawe rondom dit, meng in sommige mis en dan sien as 

Dit dra jy enige vrugte. As dit nie doen nie, dan gaan vooruit en knip dit.'" 

GELYKENIS VAN DIE SOWER 

(Matt 13:1-9; Punt 4:1-9; Lukas 8:4-8) 

Die see van Galilea 

En daardie dag Jesus verlaat die huis en begin om te leer soos hy sit 

deur die see. 'N baie groot skare was versamel rondom hom; en 

hulle het hom van hierdie dorp en wat. Soveel so, as 'n saak van 

feit, dat hy in die boot gekry en sit op die see, selfs as die 

skare wat daar versamel het gestaan op die strand. En hy het begin om te 

praat weer met hulle en leer hulle baie dinge in gelykenisse. En soos 

Hy was hulle leer, hy gepraat het hierdie gelykenis aan hulle, deur te sê: 
"hoor 

Hierdie! 'N sower uitgegaan om sy saad te saai, het 'n handvol en gestrooi. 
En dit gebeur het dat, soos hy dit gekeurde, sommige van dit val op die pad, 
en 

die saad het trampled af. En die voëls van die lug, afgekom 

versamel hulle (en) geëet. Ander val op die rots (of) kliprif 
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grond waar daar was nie baie vuil. Dit het nóg wortel die 

aarde, en ook het hulle enige koppe van graan vorm. En regs weg (almal) 

gekom het, want die grond daar is in diepte ontbreek. Nou so gou as hulle 

het opgespring, die son ontstaan, en dit vir hul gebrek aan wortel en wil van 

vog, was geskroei, (en hulle) verwelk. Ander val midde van die 

dorings, en die dorings kom met hulle, choked die sade en 

die wurms devoured hulle, en so hulle het hul vrugte oplewer nie. Steeds 

ander val op vrugbare grond. Dit het, het groot, gegroei en al 

hulle inderdaad gebaar vrugte - sommige van hulle 'n keer erger wees, party 
sestig, en 

Sommige dertig. (Weer eens) een van hulle gedra het thirty-fold, 'n ander 
een bore 

sixty-Fold, en 'n ander een 'n hundred-fold. " En hy roep, 
"Wie het ore om te hoor - laat hom hoor!" 

HOEKOM JESUS GEBRUIK GELYKENISSE 

(Matt 13:10-23; Punt 4:10-20; 

Lukas 8:9-15; GTh 5,9,7,41,56,62,80/5 POxy 654; 

Aanhaling deur Clement van Alexandria, Miscellanies 5.10.63; 



Aanhaling deur Macarius van Egipte, Homily 12.17) 

Langs die see van Galilea 

En wanneer Jesus was alleen, diegene wat rondom hom was gekom het tot 

hom, saam met die twaalf dissipels, en het hom gevra oor die gelykenis, 
"Hoekom doen jy praat tot hulle in gelykenisse?" (en) "Wat is die betekenis 

van hierdie gelykenis?" En hy antwoord hulle, "wie het kom kyk 

die wêreld het 'n cadaver, exhumed en van daardie een wat ontbloot het 

die lyk, die wêreld is nie waardig nie. Ek verduidelik my Geheimenisse aan 
diegene 

< wat waardig is > van < my > Geheimenisse. Nie laat jou linkerhand in 

die bewerkings van jou reg. My geheim is vir my om te deel met die 

seuns van my huis. Ek is jy so 'n erfenis gee dat niks in 

hierdie wêreld kan vergelyk met dit. Na jy dit gegee is om te weet die 

geheime van die hemelse bestuur, (en) die misterie van God se 

rulership, maar na hierdie ander mense dit net in gelykenisse gegee is. Vir 
tot 

Hierdie hierdie kennis nie gegee is. Nee, vir buitestaanders, alle dinge 

is weggesteek in gelykenisse, sodat sien hulle kan sien en nog 

nooit waarneem, en hoor in hulle kan hoor en nog nooit 

verstaan, sodat hulle moet skakel en hul sondes word vergewe.' Vir dit 

aan die een wat gegee sal word, en hy sal dit in oorvloed, en 
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wie het niks wat hy het selfs sal weggeneem word. Dit 

Dis hoekom ek gebruik gelykenisse wanneer ek praat met hulle, vir al hulle 
sien, hulle 

waarneem nie, en hoewel hulle hoor hulle onderskei nie, en nóg 

doen hulle begryp.' En die profesie van Jesaja vervul in hulle is 

wat sê, ' In gehoor jy sal hoor, en sal nooit verstaan nie, en 

sien jy sal sien, en nooit sal kan waarneem. Vir hierdie mense se hart 

gegroei doods; hulle net sê uitgeput tydens gehoor met hulle ore, en hul 

hulle het toe oë, mos met hul oë hulle behoort te sien, en met 

hul ore hulle moet hoor, en met hul harte verstaan, wat 

hulle kan terugkeer na my herstel te word.' Maar vreugdevolle is jou oë wat 

sien, en vreugdevolle is jou ore wat hoor, vir werklik doen ek sê vir julle, 
wat 

baie profete en regverdige mans wil graag sien wat jy nou sien, 
en het dit nie sien nie, en om te hoor wat jy nou hoor, en het dit nie hoor 
nie." 

Dan vra hy, "Is die betekenis van hierdie gelykenis verloor op jou? 

Hoe dan sal jy die res ontsyfer? Ek gaan vir jou gee wat nie 



oog gesien het, wat geen oor oorvertel, wat geen hand gehanteer het, en 

wat het nooit gestyg in die harte van mans. Hoor daarom die gelykenis 

van die sower. Die saad staan vir die woord van God, so wat die sower 

sôe is die woord. Nou dié op die pad waar die woord gesaai word, is 

diegene wat hoor. Wanneer iemand die woord van die Koninkryk hoor en 

nie verstaan dit Satan, die Duiwel, die bose een, kom en 

vinnig vang en neem die woord wat in hulle harte gesaai is mos 

deur hul geloof daarin hulle dalk gered word. Dit is dié wat 

op die pad gesaai is. 
"Vir diegene wat gesaai is op rots, dit is die mense wat 

net so gesaai op klipperige grond. Dus, is die mense wat 

hoor die woord, en op gehoor dit, onmiddellik ontvang die woord met 

vreugde. Hulle is, nietemin, nie stewig gewortel in hulself. Hulle, 
net vir 'n rukkie, en hulle glo dat die ephemeral soort, 
vinnig verloor hul grondslag wanneer, ter wille van die woord, verhoor of 

vervolging kom, en hulle val dus weg. 
"En wat uitgebring op dorings: Hierdie is die mense wat reeds 

gesaai teenoor netelige plekke. En selfs al is hulle hoor die woord, die 

ouderdom en dit se sorge, die deceitfulness van rykdom, en die cravings vir 

ander dinge voer in en verstik die woord, lewer dit unfruitful. En 

185 

diegene wat gehoor het, en waag heen deur probleme en rykdom, 
en die plesier van hierdie lewe, is strangled, en nie kom hul 

rypheid. 
"En dit wat gesaai is op vrugbare grond: Hierdie is die mense wat, 
Sodra hulle het gesaai is, hoor die woord, en op die woord hoor 

met 'n ware en regverdige hart, verstaan dit, aanvaar dit en hou op om te 

dit, en dra hul vrugte voortdurend. Sommige van hulle 'n hundredfold, 
Sommige sestig, en sommige dertig; een (inderdaad) teddiebere dertig vou, 
een sestig, 
een honderd vou, en 'n ander een 'n honderd en twintig vou. 
En vra hy, "nie een bring uit die lamp net om dit te plaas 

'n fles (of onder) onder die bed? Is dit nie bedoel is om te sit 'n 

staan? Niemand ligte 'n lamp en dek dit met 'n vaartuig of sit dit 

onder 'n bed. Hy plaas dit eerder op 'n staander, so dat diegene wat 

kom in dalk deur sy lig sien. Weet wat is voor jou gesig, en 

wat is versteek van jou sal geopenbaar word aan jou. Jy sien, niks is 

so geheim dat dit sal nie oppervlak (en) blootgestel word, en ook verskuilde 
so goed, 
Dit sal nie voor die hand liggend en erkende raak, en (niks is) 



daardie Testament nie begrawe word < exhumed. > want daar is niks wat 
was 

weggesteek wat nie bedoel is om te openbaar gemaak word nie, nóg was 
enigiets gehou 

verborge, maar dat dit aan die lig moet kom. As iemand ore het wat hoor, 
Laat hom hoor. 
"En vir hierdie rede," Jesus aangeraai om hulle, "versigtig oorweeg die 

manier wat jy hoor. Dit sal gemeet word terug uit tot jy in lyn met die 

manier wat jy meet, en dit sal bygevoeg word vir dié van julle wat 

in staat om te hoor. Meer sal gegee word aan hom wat iets in die hand, 
maar dit sal weg van hom wat verskyn het en nog nie geneem word 

nie. Diegene wat niks vashou sal gestroop word van selfs die bietjie 

wat hulle het." 

DIE KORING EN DIE TARES 

(Matt 13:24-30; GTh 57) 

Langs die see van Galilea 

En hy het nog 'n gelykenis aan hulle gepraat: "die Koninkryk van die wolke 
is 

soos 'n man wat goeie saad, wat hy in sy gebied sowed het. Sy 

vyand gekom deur nag en tares onder die koring geplant en hardloop 

weg terwyl die mans was aan die slaap. En wanneer die koring het 
opgespring en 
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opgelewer vrugte, die onkruid verskyn saam met dit. Nou die man gedoen 
het nie 

Laat hulle die tares optrek. Die dienaars van daardie householder 

het hom genader en gevra: ' Meneer, het jy nie saai die goeie saad in jou 

veld? Waar het al die onkruid vandaan?' ' 'N vyand gedoen het 

dit,' hy beantwoord. 'Sou jy het ons gaan en trek hulle?' die 

dienaars gevra. 'Nee,' die man het geantwoord, ' want as jy gaan versamel 
die 

tares, jy kan dalk die koring met hulle uproot. Laat die twee groei 

langs mekaar tot die oes, vir die tyd van die oes, 
die onkruid sal opvallende, en ek sal sê aan die reapers, "trek 

eerste die tares en bind hulle in bundels te brand, en dan vergader die 
koring 

in my skuur."'" 

DIE SAAD GROEI VANSELF 

(Punt 4:26-29) 

Langs die see van Galilea 



En hy het gesê: "Dit is hoe God se Koninkryk is: dit is so al 'n man 

moet sy saad op die grond gegooi, en dag en nag gaan slaap nie 

en weer op te staan. Hy het geen idee hoe die saad springs of groei; vir 

die aarde bring voort die graan deur self - eers 'n lem, en dan 'n oor, 
die graan groei dan volle binne dit. Nou toe op die laaste die graan is ryp, 
die oestyd het kom oor, so sonder versuim hy stuur die Sekel." 

DIE MOSTERDSAAD 

(Matt 13:31-32; Punt 4:30-32; GTh 20) 

Langs die see van Galilea 

"Sê vir ons wat die Koninkryk van die wolke is soos," die dissipels gevra 

Jesus. En hy stel 'n ander gelykenis voor hulle: "wat kan ons baie soos 

God se Koninkryk na, of watter gelykenis kan ons gebruik om dit te 
beskryf? Die 

Koninkryk van die wolke is selfs as 'n mosterdsous graan, wat 'n man 
geneem en 

sowed in sy veld. En wanneer dit op die aarde gegooi word, dit is inderdaad 
minder 

as enige ander saad; maar wanneer dit val (of) geplant in 

voorbereide grond, groei dit raak groter as alle ander plante. En 

nadat dit ten volle gekweek is, raak dit die grootste van kruie, besig om 'n 

boom, (en) 'n skuiling, produserende ledemate so enorm dat die voëls van 

die lug kan rus onder die skadu (van) sy takke." 
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DIE VROU EN DIE GIS 

(Matt 13:33; GTh 96) 

Langs die see van Galilea 

Hy 'n ander gelykenis voor hulle gelê: "die Vader se hemelse 

Koninkryk is soos gis, uit wat 'n vrou het 'n klein bedrag en 

weggesteek in drie maatreëls van maaltyd totdat die bondel was deeglik 

leavened. Dan sy gevorm word < die deeg > in reuse brode. Enigiemand 

hier met ore moet hoor! 

DIE VROU EN HAAR FLES MET ETE 

(GTh 97) 

Langs die see van Galilea? 

"Die < pa se > Koninkryk is soos 'n vrou wat 'n volle uitvoering was 

< fles toe > van ete. As sy langs < 'n > die handvatsel van verre pad geloop 

die fles gebreek en die ete trickled uit agter haar < langs > die pad. 
Sy het dit nie opmerk by die tyd; maar was onbewus van haar ongeluk. 
Slegs wanneer sy het haar huis bereik, en sit die fles het sy 

leer dat dit leeg was." 



JESUS SPREEK TOT DIE MENSE NET IN GELYKENISSE 

(Matt 13:34-35) 

Langs die see van Galilea? 

Jesus gepraat het al hierdie dinge na die mense in die taal van 

gelykenisse, en hy het nie iets sê om hulle behalwe deur 

gelykenisse, te vervul wat gepraat is deur die profeet, "Ek sal nie oopmaak 
nie 

op my mond in gelykenisse verkondig dinge weggesteek van die wêreld se 

fondament." 

JESUS VERDUIDELIK DIE KORING EN DIE TARES AAN SY 

DISSIPELS 

(Matt 13:36-43) 

In 'n huis met sy dissipels 

Toe Jesus die skare agtergelaat en die huis ingeskryf. En sy 

volgelinge het hom genader en gesê, "verduidelik vir ons die gelykenis van 
die 

onkruid in die veld." En hy antwoord hulle, "die een wat sôe die 

goeie saad is die seun van die mens, die veld is die wêreld, en die goeie saad 

is die seuns van die Koninkryk. Die tares is die seuns van die bose een, en 

die Duiwel is die vyand wat hulle sowed. Die oes is die einde van die 
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ouderdom, en die reapers is die engele. So selfs as die tares is ingesamel 

op en gebrande met vuur, so sal dit wees aan die einde van hierdie 
ouderdom. Die seun 

van Man sal stuur heen sy engele, en hulle sal vergader uit sy 

Koninkryk alles wat staan teen dit, saam met diegene wat 

wettelose same voorvalle, en hulle in die brandende oond waar 

Daar word sal geween en kners van tande. En dan die regverdige mense 

sal skyn soos die son in die Koninkryk van hulle Vader. Wie het 

ore wat kan hoor, laat hom hoor. 
SKAT WEGGESTEEK IN DIE VELD 

(Matt 13:44; GTh 109; 

Aanhaling deur Clement van Alexandria, Homilies 3.71.3) 

In 'n huis met die dissipels 

"Weer, die hemelse Koninkryk is soos iemand wat 'n skat 

verborge in sy gebied maar geweet het niks daaroor. < wanneer > hy gesterf 
het verlaat hy 

dit aan sy < seun. > die seun het geweet < niks > daaroor nie. Hy het 

besit van die veld en verkoop dit - 'n man dan gevind die skat en 



weggesteek het, en hy met blydskap gegaan en verkoop al dat hy het, en 
gekoop wat 

veld. Die koper gaan ploeg, < ontbloot > die skat, en begin 

geld teen rente uitleen aan wie hy plesier. " (Die woord wat 

was gegee vrylik moet nooit verkoop word.) 

DIE PÊREL VAN GROOT PRYS 

(Matt 13:45-46; GTh 76) 

In 'n huis met die dissipels 

"Weer, die Vader se hemelse Koninkryk is soos 'n sakeman wat 

het 'n aanbod van handelsware (en) soek na kwaliteit pêrels was. 
Daardie handelaar was wyse; Hy het gevind een pêrel wat was veral kosbare 

gegaan het en al sy goedere verkoop en gekoop wat enkelvoud pêrel vir 

homself. En so gaan dit vir jou so goed, kyk vir sy betroubare en 

blywende skat waar geen doders verteer en geen wurm vernietig." 

DIE GROOT VIS 

(GTh 8) 

In 'n huis met die dissipels? 

En hy het gesê: "die ware mens is soos 'n wyse Vissersdraaispil wie gooi sy 

netto in die see en dit uitgetrek vol van klein vis. Die discerning 

Vissersdraaispil raakgesien 'n groot, keuse vis onder hulle. Hy gooi al die 
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kleineres terug in die water, en het geen probleme in die keuse van die 

groot. Enige iemand hier met twee goeie ore moet hoor! 

DIE TWEE SOORTE VIS 

(Matt 13:47-50) 

In 'n huis met die dissipels 

"Weer, die hemelse Koninkryk is soos 'n net wat in die see gegooi 

en wat het van elke soort. En wanneer dit was vol, mans gesleep dit 

aan. Dan hulle sit, versamel die goeie mense in mandjies en 

Giet die slegte mense eenkant. Dit is hoe dinge sal kom by die 

einde van die ouderdom. Die engele sal kom en verbreek die uitdaging van 
onder 

die regverdige en gooi hulle in die vlammende oond, waar dit sal wees 

alle geween en kners van tande." 

SLUITENDE GELYKENISSE 

(Matt 13:51-53; Punt 4:33-34; 

Clement van Alexandria, Homilies 8.7) 

In 'n huis met die dissipels 

Jesus het hulle gevra, "Is al hierdie dinge nou duidelik aan jou?" "Ja 

hulle is,"antwoord hulle hom. "Vir hierdie rede," hy verduidelik, "elke 



tolk wat geïnisieer het is in die Koninkryk van die hemele is soos 'n 

huiseienaar wat uit sy stoorkamer dinge wat albei nuwe bring 

en ou. Iemand is ryk in God getel wanneer hulle erken dat die 

antieke dinge van ouderdomme afgelope wat is 'nuwe', en wat is 'nuut' is 

regtig 'ou.' " 

En so ver as wat hulle was in staat om te hoor, hy die woord tot hulle 
gepraat het 

met baie sulke gelykenisse; en hy het niks om hulle behalwe gepraat 

deur gelykenisse, maar toe was hy alleen met sy dissipels, hy sou 

hulle almal uit vir werk hulle. En so het dit gebeur dat, nadat hy het 

klaar praat hierdie gelykenisse, Jesus op verskuif. 
DIE WIND EN DIE GOLWE GEHOORSAAM JESUS 

(Matt 8:18, 23-27; Mark 4:35-41; Lukas 8:22-25; Aka & amp; M 8) 

Deur en op die see van Galilea 

My kinders, wat gee jou lewe aan die Here, het nie 

vrees nie, want die Here sal nooit ons forsake. Teen daardie tyd was ons 

alleen met ons Here. Nou op daardie dag, wanneer aand kom het, dit 

gebeur dat Jesus groot massas versamel rondom hom gesien het. Hy dan 
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bestellings om te reis op die ander kant van die lake, sê [ons], gegee het 

"Laat ons tot die verdere shore slaag." En [ons] het hom in die boot as 

Hy was, verlaat die skare agter [ons] daar. En nadat hy het 

klim aan boord, ons dissipels gevolg na hom, en dan [ons] gestamp 

af. (En daar was ook ander klein bote met hom.) 

En terwyl hy was aan boord, hy rustig het om te toets ons, 
en val in 'n diep slaap soos [ons] seil langs, al was hy nie werklik 

aan die slaap. En kyk, of 'n groot, stormagtige bom opgestaan die 

see, en bore af op dit. En die see so rof geword het dat die 

golwe was dreun teen die boot (en) towering oor die vaar van 

die skip, sodanig dat dit was vervul. En teen daardie tyd was dit byna 

volle en hulle was almal in lewensgevaar, maar hy was op 'n kussing slaap 

af in die stern. En [ons], sy dissipels, het aan hom gesê: 

"Meester, Meester, ons is al oor te sterf! Here, red ons! Ons is 

perishing! Onderwyser, doen jy nie omgee as ons almal sterf?" 

En sien dat ons was vreesbevange, hy wakker reg bevraagteken 

[ons], "o jy beperkte van geloof, sê vir my hoekom is jy so bang?" Toe hy 

gestaan het om sy voete, en reproved die winde en beveel die woed 

waters van die see, "wees stil en nog steeds!" Die golwe bedaar en die 

wind was, het, en 'n groot kalmte gevestig in. (alle dinge is gehoorsame 

na hom, jy sien, vir hulle al sy handewerk is.) "Hoekom is jy so vol 



van vrees?"hy aangedring. "Hoe het jy gekom om sulke ongeloof? Waar 

is jou geloof?" En die mans, verlam met vrees, sê mekaar in 

anglisismes verbasing, "wat kan dit wees? Van waar is hierdie man dat hy 

selfs bevele die wind en die golwe en hulle hom gehoorsaam?" En 

vir hierdie rede, my kinders, nie ooit bang wees, vir die Here Jesus 

sal ons forsake nooit. 
DIE DEMONIAC GENESING 

(Matt 8:28-34; Mark 5:1-20; Lukas 8:26-39) 

Oostelike strand van die see van Galilea 

En hy seil af (met) [hulle] na die streek van die Gadarenes 

en toe beland aan die ander kant van die see, na die plek wat was 

teenoor Galilea. En twee demoniacs wat so gewelddadig was dat niemand 

kon slaag dat die pad, uit die grafte uitgekom en 

hulle hom gekonfronteer word. Wanneer Jesus het uit die boot kom (en) 
het ingetree 
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geneem, hy was ontmoet het (een van) die demoon-kuddes, vuil besielende 

[mans] het kom uit daardie dorp se begraafplaas te weerstaan hom. 
Hierdie man het geen klere gedra vir 'n lang tyd nou, nóg het hy gewoon 

enige huis nie, maar net daar tussen die grafte. Die demoon het geneem 

beheer van hom op talle geleenthede, en niemand kon hou 

hom vasgebind langer, selfs met 'n ketting. Hy het shackled is 

baie keer, jy sien, en ten spyte daarvan dat gebonde-up hand en voet, 
en voortdurend gehou onder kyk, hy steeds daarin geslaag om sy 
Versplinter 

kettings en sy voet yster sloop en word gedryf deur die demoon in 

verlate plekke. Daar was niemand sterk genoeg te bedwing hom, 
en hy sou roep dag en nag midde van die grafte en heuwels, en 

mutilate homself met klippe. 
Sodra hy Jesus van ver af gesien, hy hardloop na hom, het tot sy 

knieë voor hom, (en) skree so hard as hy kon, "vertel my wat 

jy wil van my, Jesus, seun van die mees hoë God! Ek smeek u, 
asseblief, nie maak my seer! Sweer aan God dat jy my torment nie!" 

Jesus, jy sien, die vuil gees los die man, sê bestel het 

hom, "jy onrein gees, uit hom kom!" 

"Wat's jou naam?" Jesus aangedring. "Legion," die man het geantwoord, 
"want ons is baie." Skare van demone, jy sien, aangegaan het 

hom. "Seun van God," hulle het almal gehuil uit, "vertel ons wat jy van ons 
wil hê! 

Het jy gekom om ons voor die tyd torment?" Nou hy (en) die 



demone gepleit aanhoudend het met Jesus nie om hulle (en) 

maak hulle gaan na die afgrond. 
'N kort afstand weg van hulle, op die helling van 'n nabygeleë heuwel, 'n 

reuse kudde van varke was voeding. Die demone smeek Jesus om hulle te 
laat 

gaan in die varke, (sê) "as jy dwing ons uit, dan stuur ons aan dié 

teelprogramme van varke, en laat ons aangaan hulle." En Jesus ingestem, 
sê, 
"Gaan vorentoe!" So wanneer die bose geeste het die man, hulle het almal 
gegaan het in 

die varke, en die hele kudde - byna twee duisend in getal - raced 

die steil wal in die see af waar, verdrinking die 

water, hulle gesterf het. 
Wanneer die arbeid gesien het wat gedoen is, hulle verydelde in die 

Stad en deur die platteland verkondig alles wat hulle gesien het - 

insluitend wat het geword van die demoniacs. En die hele dorp 
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het uitgegaan na hom ontmoet, (en) sien alles wat gebeur het. En wanneer 

hulle het na hom gekom en hom daar gesien het, hulle die man wat het 
gevind 

is besit, (maar) van wie die legion van demone het gevlug, 
sit by die voete van Jesus, ten volle geklee en gesonde verstand; en al 
hulle was bang. 
Diegene wat die gebeurtenis gesien het aan die mense verduidelik wat het 

gebeur het met die duiwelbesetene; Hoe [hy] is genees het, 
en oor die varke. Dan almal in die streek van die 

Gerasenes begin bedel Jesus verlaat hul teenwoordigheid (en) hul 

van grond, want hulle was vreesbevange. 
So Jesus het gegaan aan boord van die boot, en soos hy was klim in, die 
man 

wat voorheen deur demone besit was is gevra as hy op reis dalk 

met hom. Jesus nie sou laat hom kom, hom weg, sê, maar gestuur 

"Gaan terug huis toe na jou familie en laat hulle weet hoeveel die Here 

God vir jou gedoen het, (en) die goedhartigheid het hy getoon,"dan 

Hy gestamp. So die man gegaan het in Kaapstad, (en) op die Decapolis 

en begin om te verkondig wat 'n merkwaardige ding wat die Here gedoen 
het 

vir hom, en hulle was almal verbaasde. 
DIE FEES BY CLEM 

(Matt 9:11-13; Merk 5:21, 2:15-17; 



Lukas 8:40 / 5:29-32; Barnabas 5:9) 

Capernaum 

Nou wanneer Jesus het een keer weer gekruis oor en teruggekeer na die 

ander strand van die see, 'n groot skare hom begroet, en omring 

hom, want hulle het almal is wag op hom. 'N groot skare versamel 
rondom hom en hy begin hulle leer. Toe Levi gehou 'n fees vir 

Jesus by sy huis. Soos Jesus was eet by Clem huis, groot getalle 

van belasting-versamelaars en "sondaars" en ander gekom (en) dined 

met hom en sy dissipels. (Baie, jy sien, het hom gevolg daar.) 

Maar die Fariseërs en hulle skrifgeleerdes, het gesien dat hy met eet was 

"sondaars" en belasting-versamelaars. Hulle grumbled aan sy studente, 
veeleisend, "Hoekom doen jy (en) jou Meester eet en drink met 
taxcollectors 

en 'sondaars?' " Wanneer Jesus hom nie gehoor nie (vra) hierdie, hy 

antwoord hulle, "Dit is nie die gesonde wat moet 'n dokter, maar dié 

wat is siek. Jy behoort te gaan leer wat dit beteken om te sê ' Ek lank vir 
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genade, en nie offer.' Dit is nie die regverdige, jy sien, maar die 

onregverdiges eerder wat gekom het om te roep tot bekering. " (En dit 

was in sy keuse van die apostels dat hy werklik het gewys hy was die seun 
van 

God, vir die mense wat hy gekies was 'sondige' bo alle ander mense, wat 

was 'n bewys dat hy gekom het om 'sondaars' oproep tot bekering, en nie 
heiliges.) 

JOHANNES SE VOLGELINGE VRAAG JESUS 

(Matt 9:14-17; Punt 2:18-22; Lukas 5:33-39; GTh 104) 

Capernaum(?) 

Die volgelinge van Johannes was vas, soos die Fariseërs was. Op daardie 

tyd, sommige van John se studente het Jesus genader en gevra, "Hoekom is 
dit 

dat ons, die volgelinge van Johannes, vinnig en bid gedurig, so ook die 

dissipels van die Fariseërs, maar u dissipels nooit doen nie. Om die 

teenoorgestelde, hulle is altyd eet en drink?" "Kan jy noop die 

gaste van die bruidegom om te vas terwyl hy nog met hulle?" Jesus 

geantwoord. "Hoe is dit selfs moontlik vir die bruidegom se gaste te vinnig 

(en) treur terwyl hy daar? Hulle kan so lank as die bruidegom 

bly. Maar die tyd is nader as die bruidegom sal geneem word 

van hulle - sal dan hul dag van vas begin. Hul 'vinnig,' daarom, 
sal wees in daardie dae." "Kom nou," hulle versoek hom, "laat ons almal 
vinnig en 



bid." "Vir watter rede?" vra Jesus. "Watter oortreding het ek 

gepleeg is, of op watter manier het ek is oorkom? Nadat die bruidegom 

verlaat het die bruidskamer, en dan die mense kan vinnig en bid." Dan 

Hy het hierdie gelykenis aan hulle gepraat: "Niemand vreet 'n stuk af van 
nuwe klere 

en die nuwe pleister op ou naaldwerk. As hy moet, die nuwer stuk sou 

krimp, skeur die ouer klere selfs verder; Hy sal geroof het die 

nuwe kledingstuk al hoe meer, en die nuwe gedeelte sou nie meer pas die 

ou. En geen mans gooi vars wyn in gebruikte wineskins, óf. As hulle 

behoort, die vars wyn sou pop die velle, en die wyn sou vloei 

regs uit, en die wyn en die velle sal vernietig word. Nee, vars 

wyn moet in nuwe wineskins! Hulle (dus) sit dit die 

nuwe, so hulle is albei bewaar. Die ou ook, gedrink 

wyn, niemand ooit wil die nuwe, want hulle hou dat die ouer is die 

beter." 
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DIE VERHOGING VAN JAIRUS SE DOGTER; 

DIE GENESING VAN DIE BLOEIENDE VROU 

(Matt 9:18-26; Punt 5:22-43; Lukas 8:41-56) 

Capernaum 

Op daardie oomblik, selfs as hy was dit te sê, een van die 

liniale van die sinagoge, 'n man genaamd Jairus, saam gekom het. En so 
gou as 

Hy het gesien Jesus daar, hy opgeskuif na hom en voor hom gekniel. En hy 

val by sy voete en smeek plegtig Jesus na sy huis gaan 

want sy enigste dogter, 'n twaalf jaar oue meisie, was naby aan dood. 
"My dogter is in die kloue van die dood, (en nou) weg geslaag het. 
Maar asseblief kom en plaas jou hande op haar, dat sy dalk ontvang 

haar genesing, en sy sal lewe." Sodat Jesus en sy volgelinge het opgestaan 
en 

gegaan met hom. 
En soos hy was op sy manier, 'n groot skare gevolg na hom, 
smaller hom byna tot die punt van die verpletterende hom in. En daar was 
dit 

vrou daar wat vir twaalf jaar was die slagoffer van bloeding, nog 

Niemand was in staat om haar genees. Sy gely het 'n groot deal, terwyl 

onder die sorg van talle dokters en het alles wat sy gehad het op bestee 

dokters; maar eerder as om enigsins beter, sy het net gekry erger. 
En toe sy van Jesus hoor, het sy gesê in haar hart, "as ek moes 

maar vat sy klere, ek sou genees word!" So dadelik sy Rally 



agter hom en aangeraak die soom van sy kleed, en in daardie oomblik die 

vrou was genees. Haar bloeding gestop, en sy beskou binne 

haarself wat sy gelewer het is uit haar lyding. Jesus 

onmiddellik kon krag vloei uit hom, sodat hy draai 

midde van die skare, vra, "wie was dit wat my klere aangeraak?" "Jy 

sien dat al hierdie mense thronging jy,"sy studente het geantwoord," en nog 

jy vra, 'Wat my aangeraak?' " Maar hy gehou op soek om te sien wie dit was. 
"Wie het my aangeraak?" het hy aangedring. Wanneer almal daar geweier 

dit, Peter gereageer, "juffrou, die mense is swarming almal rondom jou 

en stamp teenaan jou." Maar Jesus antwoord hom: "iemand hier 

het my aangeraak, egter. Ek is seker dat krag van my gevloei het!" 

Jesus draai en na haar gekyk. En dan die vrou, besef 

wat het verander binne haar en sien dat sy kon wegsteek nie, gekom het 

en val by sy voete spiertrekking met vrees. En sy bely die waarheid 
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voordat hulle almal; haar rede vir vat hom en hoe sy was so 

vinnig genees. "Toemaar, my dogter," hy verseker haar, "wat 

genees jy was jou geloof. Gaan rustig langs jou pad en vry wees van 

jou doodgaan." 

En selfs as Jesus praat was 'n sekere man gekom het (met) 'n paar 

uit die huis van Jairus, 'n heerser van die sinagoge. "Jou dogter se 

dood!"die man verklaar. "Nie voortgaan om hierdie onderwyser, 
(vir) dit sal doen jy geen goeie." Toe Jesus dit hoor, hy geïgnoreer hul 

woorde en berading Jairus, die heerser van die sinagoge: "moet nie vrees, 
want as jy sou net glo, dan jou dogter sou genees word." 

Hy mag slegs Peter, James en sy broer Johannes om hom te volg. 

Wanneer hy na die huis van Jairus, die sinagoge liniaal, het Jesus gesien 
het die 

mense in 'n herrie, uitroep en lamenting, mourning vir haar as 

hard as wat hulle kon. Op daardie punt, hy het binne-in, sodat nie een maar 

Peter, John en James gaan met hom, saam met die Vader en 

moeder van die meisie. Wanneer Jesus ingetik het die heerser se huis, hy 
het gesien die 

flutists en die wanordelike skare en bevraagteken hulle, "Hoekom al hierdie 

lamentation en opstand? Gaan uit! Genoeg met al jou 

GEWEEN. Hierdie kind is nie dood, maar slaap net. " Steeds seker dat sy 

dood reeds was, hulle almal eenvoudig uitgelag hom. Maar na ushering 

hierdie mense uit, hy het die Vader en moeder van die meisie, saam met 

die dissipels wat saam met hom, en het na waar die jong kind 



was. Hy het die jong meisie deur haar hand geneem en gesê, "Talitha 
koum!" 

wat vertaal as, "Ek sê jong vrou, nou opstaan!" Dan haar 

Gees gerestoureer en sy het onmiddellik opgestaan en begin loop 

rondom. Hierdie astounded hulle heeltemal, en hy gebind hulle plegtig 

nie om enigiemand vertel wat gebeur het, (ook) aan niemand toelaat om te 
vind 

uit daaroor. Hy het toe hulle gee haar iets om te eet. 
JESUS GENEES TWEE BLINDE MANS 

(Matt 9:27-34) 

Capernaum? 

En soos Jesus op verskuif van daar, twee blinde mans gevolg na 

hom uitroep, "Seun van Dawid, Ontferm u oor ons." Wanneer hy het die 

huis, die sightless mans na hom gekom. "Jy glo dat ek kan 

dit doen?"vra hy. "Ja Here," antwoord hulle. Dan hy aangeraak 
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hulle oë en sê, "Laat dit vir jou wees soos jy geglo het," en hul oë 

is geopen. Dan Jesus bestel hulle sternly, "kyk wat niemand hoor 

hiervan." Maar hulle het uitgegaan reg en versprei sy naam dwarsdeur die 

grond. En kyk, selfs as hulle was verlaat het, hulle het 'n 

sprakeloos, demoon-kuddes mens oor hom. Nadat die demoon het 

is uitbring, die man wat stom was begin praat, en die 

mense roep in verbasing, "nooit het dit gesien in Israel!" 

"Dit is net deur die Here van demone," het die Fariseërs, 
"dat hierdie man is ousting demone." 

JESUS "GEDISHONOREERDE IN SY EIE HUIS" 

(Matt 13:54-58; Punt 6:1-6) 

Nasaret 

Jesus het daardie streek vir sy eie verlaat, en sy studente hom gevolg. 

Hy het in sy tuisdorp, en toe die Sabbat gekom rondom, 
Jesus begin die mense in hulle sinagoge onderrig. En baie van 

diegene wat gehoor hom daar was verbaas, vra, "waar het hierdie man 

leer al hierdie? Watter soort wysheid is dit wat aan hom gegee is 

dat hy nie so marvels? Is dit nie die timmerman, die seun van die 

timmerman, (en) van Maria? Sy ma se naam is Maria, reg? Is nie 

James, Josef, Judas en Simon sy broers? Is nie sy susters hier 

met ons?" En hulle het almal oortreding teen hom het. 
Maar Jesus ingelig hulle, "'n profeet net nie eer in sy eie 

tuisdorp, in sy eie huishouding, en in sy eie familie." Hy was 

kon nie enige wonders daar, behalwe om te lê sy hande op werk en 



'n paar van die siekes genees. En hy was verstom hulle gebrek aan 
geloof; en 

Dit is weens hul ongeloof dat hy presteer het nie 'n groot baie 

Wonders in daardie plek. 
JESUS IN DIE HEIDEN TEMPEL 

(Aka & amp; M 12-15) 

Nasaret? Jerusalem? Hebron? 

(Andrew gesê) "As ons, die twaalf dissipels, was aangaan 'n 

Heiden tempel met ons Here, wat hy dalk effe maak vir ons die 

onkunde van die Duiwel, dit het gebeur dat die owerpriesters, sien ons 

volgende na Jesus, chided ons, ' o jy wretches, waarom jy loop 

met die een wat sê dat hy die seun van God? Jy probeer sê 
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dat God het 'n seun? Wat van jy het ooit gesien God in die teenwoordigheid 
van 

'n vrou? Nie dit die seun van Josef die timmerman, en nie Maria 

sy ma. Is nie James en Simon sy broers?' En wanneer ons 

hoor hierdie woorde, ons harte al opgetree. En Jesus, weet wat ons 

Harte was weg te gee, het ons ter syde na 'n afgesonderde plek, en 

verstommende wonderwerke verrig voordat ons daar, toon sy aarde te 

ons almal. Dan is ons beroep na die owerpriesters, sê: ' jy moet ook 

kom en kyk – want hy het ons oorgehaal word.' 
"En die owerpriesters gevolg ons. Nou na ons het aangegaan 

die heiden tempel, Jesus gebring die hemele bekyk, verseker ons 

dat hierdie dinge was waar. (Nou dertig mans uit die mense gegaan het 

met ons, bygewoon deur vier van die owerpriesters.) En Jesus, kyk 

die reg en linkerhand kante van die tempel, vasgevang gesig van twee 

gebeeldhouwde sphinxes, een regs en die ander aan die linkerkant. En 

draai na ons, Jesus het gesê: ' kyk, dis soos die teken van die kruis, vir 

Dit is selfs soos die cherubim en seraphim is in die hemel.' Toe hy 

gekyk na die sphinx aan die regterkant, en gesê: ' Ek sê vir julle, beeld van 
wat 

in die hemel - dit wat die hande van ambagsmanne het gebeeldhouwde - 
verlof 

jou plaas, en kom te gee antwoord op die hoë besoekende priesters, 

vir hulle en onthul aan hulle of ek is waarlik God, of net 'n 

man.' 
"En op daardie oomblik die sphinx opgestaan uit sy plek, en in 'n 

menslike stem verkondig aan hulle, ' o jy sinnelose seuns van Israel! 

Nie net het hierdie mense nie tevrede was met die verskyn van hul 



Harte, maar hulle lank vir ander mense word blind soos hulle wat ascribe 

menslike eienskappe aan God. Eerste van alles, God het man en blaas sy 

asem in al wat leef, gee beweging aan wat nooit oorgegaan. 
Hy is die een wat ontbied Abraham, sy seun Isak, gekoester en 

Sy geliefde Jakob terug na sy land gebring, en homself aan die lig gebring 

hom in die wildernis, en baie groot dinge vir hom gemaak. Dit was hy 

Wat hulle heen gelei en het vir hulle water uit 'n rots gushing. Hy is 

die regter van die lewende en die dode. Hy is die een wat berei voor groot 

seëninge vir diegene wat hom gehoorsaam, en devises strawwe vir diegene 

wat nie. So nie dink aan my as 'n blote sal wat kan wees 

hanteer; vir inderdaad ek sê aan jou, wat die slape is beter as jou 
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sinagoges. Want selfs al is ons maar klippe, die priesters 

self het ons gode genoem. En daardie priesters wat dien by die 

tempel suiwer omdat die demone. Want as hulle gehad het betrekkinge 

met vroue, hulle suiwer vir sewe dae. Dit is as gevolg van ons wat hulle 

die tempel - weens die vrees wat hulle wys vir aangaan nie 

die naam wat hulle gegee het ons – dit is om te sê die naam van god. Maar 

As jy, nadat jy fornicated het, jy neem die Wet van God, gaan 

regs in die sinagoge van God, suiwer en opsê - toon geen 

respek vir die heerlike woorde van God. Ek vertel jou wat omdat 

dit, die slape gaan eksamenprestasie beter as jou sinagoges, sodanige 

dat hulle ook sal raak kerke van sy enigste seun.' Na 

die sphinx het dit gepraat, dit val stil. 
"En ons vir die hoë besoekende priesters, gesê: ' dit sou nou pas word 

vir jou om te glo, want selfs die klippe het skuldig bevind jy.' ' Hierdie 

klippe,' die Jode het geantwoord, ' het net gepraat deur magic, so nie gaan 

dink dat dit 'n God is. Kyk, as jy het die woorde van hierdie klip om te sit 

die toets, jy sou het erken sy trickery. Vir waar het hy 

ontmoet Abraham, of hoe het hy oë op hom lê? Abraham gesterf het 'n 
groot 

baie jare voor hierdie man ooit geleef het, so hoe kon hy het moontlik 

ken hom?' 
"En Jesus weer omgedraai na die beeld en gesê: ' aangesien hierdie mans 
doen 

nie glo dat ek het gepraat na Abraham, gaan in die grond van die 

Canaanites, om die dubbele grot in die veld van R8,8 miljoen vir 
plantproduksienavorsing, waar die liggaam 

van Abraham leuens; en huil hardop voor die graf, "Abraham, Abraham, 
wie se liggaam rus in hierdie sepulcher, en wie se siel rus in paradys, 



Hy wat fashioned jy en het jy sy vriend van die begin af, 
Dít sê, ' jy - en jou seun Isak; en Jakob ook, die seun van jou 

seun - nou opstaan en gaan na die slape van die Jebusites, so dat ons 

dalk oortuig die owerpriesters, wat hulle kan kom om te verstaan 

Ek ken jou, en jy ken my."' En die sphinx, op verhoor 

Hierdie woorde, onmiddellik geslaag voor ons almal. En sy stel vir die 

grond van die Canaanites, tot die veld van R8,8 miljoen vir 
plantproduksienavorsing, en daar roep 

voor die graf soos Jesus haar beveel het. En die twaalf 

patriarchs skielik uitgekom lewendig, en navraag van die sphinx, ' om te 

wat van ons het jou gestuur?' ' Ek is gestuur as 'n teken aan die 
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drie patriarchs,' die sphinx geantwoord, ' maar gaan terug en rus totdat die 

tyd van die opstanding.' En sodra hulle dit gehoor, hulle het 

rug en aan die slaap geraak. En die drie patriarchs uiteengesit met die 

Sphinx ontmoet Jesus, waar hulle dan skuldig bevind die owerpriesters. 

Jesus dan bestel hulle 'Gaan terug na jou plekke,' en af hulle gegaan het. 

'Keer terug na jou post,' beveel hy die beeld. En sy teruggaan na 

op en staan in haar plek. En hy het ook baie ander wonders gewerk 

maar hulle nooit saam gekom het om te glo in hom. En as ek moes beskryf 
hierdie 

dinge wat jy, jy sou ongetwyfeld dink hulle was onwaar." 

RUIMHARTIG OES; PAAR ARBEIDERS 

(Matt 9:35-38; Marco 6:6b; GTh 73; 

Aanhaling deur Clement van Alexandria, Homilies 3.64.1) 

Dwarsdeur Galilea 

En Jesus het van dorp tot dorp gegaan regdeur al die stede 

en Dorpe, onderrig in hul sinagoges verkondig die goeie 

nuus van die Koninkryk, en genesing van elke siekte en onder 

hulle. En hy het deernis vir die skare gevoel toe hy sien dat hulle 

al flou en uitgebring ter syde, soos skape wat was 'n shepherd 
ontbreek. "Hoe 

groot is die oes,"sê hy aan sy studente," maar hoe min is die 

reapers. Jy moet dus smeek die Here van die oes om meer stuur 

werkers in sy veld. Hoe geseënd is die man wie die Here sal 

Wys vir die diens van sy mede werkers." 

DIE TWAALF UIT AS 'N GETUIE GESTUUR 

(Mat 10:1, 5-11:1, 10:16 in Cursive me 1424; 

Mark 6:7-13; Lukas 9:1-6; GTh 6,14,23,27,33/27,33 POxy 1; 

GEb 6, haal deur Epiphanius, Ketterye 30.16; 



GNaz 11, aanhaling deur Eusebius, Theophany 4.12) 

Galilea 

En hy sy twaalf dissipels na hom geroep en hulle krag gegee het 

en owerheid uitbring uit die onrein geeste, en genees elke siekte 

en siekte. Die dissipels vra Jesus, "Wil jy graag ons vinnig? 

Hoe moet ons bid? Moet ons bewys gee? Watter dieet moet ons 

waar te neem?" "As jy vinnig," Jesus het gesê, "jy sal bring sonde op 

julle, en as jy bid, sal jy julle, veroordeel en as jy 

gee bewys, jy sal jou geeste beskadig. Ek het gekom om te bring al om 
afbreuk 
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tot 'n einde, en as jy steeds bied op offers, jy sal nooit stop nie 

toorn, ervaar. As jy dit doen nie vinnig uit die wêreld, sal jy nooit 

vind die Koninkryk van God; As jy nie hou die Sabbat dag as 'n 

Sabbat, jy sal nooit na kom sien die Vader. Inderdaad jy hoor met 

een van jou ore, maar die ander jy gesluit het. Moet nooit sê niks 

Dit is onwaar, nóg ooit doen wat haatlike, vir alle dinge lê oop 

in die gesig van die hemel. Niks, dus, verborge wat nie sal wees 

blootgestel, nóg is iets wat nie weggesteek wat nie geopenbaar sal word 
nie. Nou 

Wanneer jy Tik in enige grond en reis regdeur enige streek, indien hulle 

moet jy ontvang, eet wat hulle kan plaas voor jou, en genees 

die siekes wat by hulle. Vir wat gaan in jou mond kan 

defile jy. Dit is eerder die dinge wat uit jou mond kom wat 

bring oor jou defilement." 

Jesus, nadat hulle opdrag, uitgestuur hierdie twaalf in pare 

die Koninkryk van God verkondig en die siekes genees. En dit was die 

riglyne wat hy gegee het: "gaan nie onder die heidene nie, en ook in enige 

Samaritaan dorp; maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van 
Israel. 
En as jy gaan, verkondig aan hulle, ' die Koninkryk van die hemel getrek het 

naby jou!' Laai die siekes, reinig die leprous, verhoog die dood, en 

die demone oust: vrylik was dit gegee, so vrylik moet gee jy dit, 

ook. Dra niks anders as 'n personeel vir jou pad. Neem nie enige silwer, of 

Goud of brons in jou bande; nóg brood of uitleen vir langs die pad. Dra 

skoene aan jou voete, maar nie ekstra lae, of skoene, of staffs - dra 

-vir die werker is waardig van sy huur. 
"En in watter dorp of dorpie wat jy intik, soek 

iemand wat waardig is, en wanneer jy gaan in 'n huis, nie saak 

wie se dit kan wees, bly daar in sy huis tot tyd en wyl jy verlaat 



daardie dorp. Op wat aangaan plaas, verwelkom dit; en as die huis 

inderdaad moet waardig wees, laat jou vrede kom daaroor; en wat moet 

plek word undeserving, laat jou vrede terug aan jou. En indien enigiemand, 
(of) 

die mense van enige plek moet weier om te hoor of neem jy jou 

woorde, skud dan die stof from off jou voete soos jy wat weggaan 

huis of dorp as 'n getuienis teen hulle. Ek vertel meeste assuredly, 
Dit sal meer draaglik vir die land van Sodom en Gomorra op word die 

Dag van oordeel as wat dit sal wees vir daardie dorp. 
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"Kyk, ek stuur jou soos skape midde van wolwe, so wees soos sly as 

slange, (inderdaad) word selfs slier as slange; Jy moet so eenvoudig wees 

Doves. En jy moet Pasop vir mans, vir hulle sal skakel jy 

rade, en klits jy in hul sinagoges, en jy sal gebring word vir 

my ontwil voor landvoogde en konings vir 'n getuienis van albei hierdie en 

na die heidene. En wanneer hulle lewer jy, nie dink 

wat jy moet sê, of hoe jy moet sê dit, want op daardie baie 

oomblik wat jy moet sê sal na jou toe kom. Jy is nie julle 

die luidsprekers, jy sien, maar die gees van die vader sal praat in 

jy. 'N broer, verder, sal lewer sy eie broer oor dood, 
en 'n pa, sy eie kind. Kinders sal teen hulle ouers, skakel 

en hulle sal hulle gedood het. Jy sal gehaat wees deur almal vir 

dra my naam, maar wie dra dit aan die einde sal gered word. En 

wanneer hulle persecute jy in hierdie dorp, ontsnap van daar in 'n ander, 
want ek vertel jou dat jy sal nie geslaag het deur al die stede 

van Israel voor die koms van die seun van Man. 'N student is nie hierbo 

sy onderwyser, nóg 'n dienaar groter as sy Here; Dit is genoeg vir 'n 

dissipel te wees as sy onderwyser, en 'n dienaar te wees soos sy Here. As 
hulle 

het genoem die heerser van die huis Beelzebub, hoeveel meer sal hulle 

dié van sy eie huis! 

"Dus het geen vrees vir hulle, want niks is bedek wat 

sal nie blootgestel word nie; of onduidelik gemaak wat sal nie afgedwing 
word. 
Wat ek sê vir julle in die duisternis, praat in verligting, en wat jy 

hoor in jou oor, die ander oor (ek bedoel,) verkondig uit jou 

housetops. Niemand ligte 'n lamp en plaas dit onder 'n mandjie, en ook nie 

enigiemand steek dit weg iewers. Een sit dit op 'n staander plaas, so 

dat almal kan sien sy lig, hetsy inkom of uitgaan. En 



nie ontsenu word deur diegene wat die liggaam vernietig, maar het geen 
krag 

te slaan die siel. Eerder, vrees hom wat het die krag om te vernietig beide 

liggaam en siel in Gehenna. Doen nie twee sparrows verkoop vir 'n 
assar? Nog 

Afgesien van jou Vader, nie soveel as een van hulle ooit val die 

grond. Soos jy - selfs die baie hare op jou kop het hul 

nommer. So bang wees van hulle - jy is werd om meer as tellings 

van sparrows. 
"Daarom almal wat sal my voor mensdom erken, ek sal 
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net so erken hulle voor my vader in die hemel. Maar wie 

ontken my voor mans - hom ook ek sal ontken voor my pa in 

hemel. Moenie dink dat ek gekom het om te vertroos die wêreld; Ek het nie 
kom 

bring vrede, maar 'n swaard. Jy sien, ek het gekom om te stel 'n man teen sy 

pa, en 'n dogter teen haar moeder; 'n skoondogter versus 

haar skoonma; en 'n mens se vyande sal dié van sy eie 

huishouding. Ek kies die worthiest vir myself - en my hemelse Vader 

gegee het my die meeste waardig. Wie lief vir sy pa of ma 

bo my is nie waardig van my; en wie is lief vir sy seun of dogter 

bo my is nie waardig van my. Verder, wie aanvaar nie 

sy kruis en volg my nie van my waardig is nie. Die een wie sy lewe vind 

sal dit verloor, en die een wat sy lewe vir my onthalwe verloor sal dit vind. 
Wie aanvaar jy is aanvaarding van my, en die een wat my aanvaar is 

aanvaar ook hom wat my gestuur nie. Enigiemand aanvaar 'n wyse man in 
die 

naam van 'n wyse man sal die beloning van die wyse ontvang. En die een 

wat 'n regverdige man in die naam van 'n regverdige man, sal aanvaar 

ontvang die beloning van die regverdiges. En wie gee een van hierdie 

kleintjies so veel as 'n enkele koppie koue water om te drink in die naam 
van 

'n dissipel, ek sê vir julle mees assuredly, hy sal nie geweier word sy 
beloning. 
Uit 'n duisend, ek sal een kies, en uit tienduisend, ek sal 

Kies twee - en hulle sal in vrede as een staan." 

En dit het ook gebeur dat, wanneer Jesus het klaar gee opdrag aan 

sy twaalf dissipels, verlaat hy daardie plek om te leer en te preek hulle 

stede. So hulle gereis deur die dorpies, waarsku die mense om 

ommekeer. Hulle gery het uit baie demone, gesalf baie van 



die siek met olie en genees mense oral. 
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BEDIENING 3 

DIE DOOD VAN JOHANNES DIE DOPER 

(Matt 14:1-12; Punt 6:14-29; Lukas 9:7-9) 

Machaerus 

Nou teen daardie tyd, koning Herodes die Tetrarch het stories gehoor oor 

Jesus, (en) die vorme van dinge wat hy doen; vir sy naam het 

gekry. Maar Herodes was verleë, want hy (en) sommige 

(ander) was gesê: "Johannes die Doper het uit die dood opgewek is 

en vir hierdie rede hierdie magte werk in hom." Maar ander wat gehou 

Elia het kom: "Hy is Elia," hulle sou sê. En nog ander 

gehandhaaf word dat een van die ou profete het kom lewe: "Dit is 'n 

wyse man, soos een van die wysgere van ou." Nou toe Herodes dit gehoor, 
Hy het gesê om sy attendants, "John, wie ek het onthoof, is 

opgewek. Maar dan weer, wat is dit dat ek het is gehoor so 

veel oor? Ek het Johannes se kop gekap af! En hy het vir 'n 

kans om te voldoen aan met hom." 

Herodes, jy sien, het vir John gestuur, het hom gebind en in hegtenis 
geneem 

en sit in tronk oor die kwessie van sy broer Filippus se, vrou, 
Herodias, wie hy getrou het. Vir John het berispe is 

Herodes, "Dis teen die Wet vir jou om jou broer se vrou." Nou 

Herodes wou eintlik dood John, maar aangesien die mense geglo dat hy 

was 'n profeet, hy hulle gevrees. Nou Herodias 'n grudge teen nursed 

hom en gesoek het hom gedood, maar was nie in staat om dit te maak 

gebeur, vir Herodes gevrees John, weet hom om 'n regverdige en 

Heilige mens, en dus gehou hom veilig in die tronk. Hy sou raak 

uiters verleë (en) doen baie dinge wanneer hy sou hoor 

hom praat, en hy het gehoor dat hy gewerk het baie wonders, maar hy 

voortgegaan om hom graag wil hoor. 
Dan die dag gekom het op die laaste. Op sy verjaardag, Herodes 'n banquet 
gehou 

vir sy noblemen en militêre brons en die belangrikste van Galilea. 

Wanneer die dogter van Herodias inkom en gedans en daar vir hulle, sy 

verheug Herodes en sy gaste tot so 'n mate dat hy belowe haar 

op eed om haar enigiets te gee wat sy sou vra van hom. "Vra my vir 

alles wat jy wens,"die koning verseker die meisie,"en ek sal dit gee 
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jy." En hy plegtig aan haar, het gesweer "wat ook al jy kan vra van my, ek 



sal verleen dit aan jou – selfs al is dit die helfte van my Koninkryk moet 
wees." En 

sy het uitgegaan en besought haar ma, "sê vir my wat ek moet vra 

hom vir?" Whereupon haar ma geantwoord, "die hoof van daardie Baptizer, 
John!" 

Sy gou nou terug in om die koning, en, by haar ma se behest 

aangedring, "sou ek dat jy gee my Johannes die Doper se kop op 'n 

gereg reg hier (en) nou." Die koning berou dit diep, maar vir die 

wille van sy eed, en diegene wat by tafel sit is met hom, hy 

sou sy woord breek na haar nie. Hy dadelik, 'n executioner gestuur 

met bestellings wat haar versoek uitgevoer word - dat dit die mens se kop 
word 

in gebring op 'n porsie bakkie. En hy het gegaan en beheaded hom in die 

die gevangenis, sy kop op 'n skinkbord gee ingebring en oorhandig dit aan 
die meisie; 

en die meisie uitgevoer dit aan haar ma dit vir haar gegee het. Wanneer sy 

dissipels het dit gehoor, hulle het gekom en sy liggaam opgetel. Dan hulle 

begrawe dit, lê dit in 'n graf. En hulle gaan terug na Jesus en vertel 

hom hierdie dinge. 
JESUS VOED VYF DUISEND 

(Matt 14:13-21; Mark 6:30-44; 

Lukas 9:10-17; Johannes 6:1-13) 

Northeastern strand van die see van Galilea 

Na dit, wanneer die apostels het teruggekeer, hulle ingesamel regoor 

hom, vertel hom alles oor wat hulle gedoen en geleer het. En wanneer 

Jesus het dit gehoor, hy het hulle, aangemoedig "kom nou, laat ons gaan 
geheim tot 'n 

plek afgesonder en neem dit maklik vir 'n rukkie." Jy sien, hulle was 

kom en gaan so baie dat hulle het absoluut geen kans om te eet. 
En Jesus het hulle 'n boot met hulle boarded, en seil met hulle 

om 'n geïsoleerde instelling aan die ver kant van die see van Galilea, wat is 
die 

See van Tiberias, na 'n dorp genaamd Bethsaida. 
Nou baie wat daar was erken hulle, want hulle het gesien dat die 

wonders wat hy aan die siekes gewerk het. En die mense dopgehou as 

hulle weggegaan, so wanneer die neersien van mense gehoor oor dit en dit 

bekend geword het, hulle alle gevolg na Jesus, loop daar op voet 

van al die Dorpe, en aankoms daar voor hom. Nadat Jesus gehad 

daardie streek agtergelaat en weg gestuur, hy het 'n groot skare gesien en 
gevoel 
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Jammer vir hulle, want hulle was soos skape wat was 'n shepherd ontbreek. 

Hy verwelkom almal en begin om met hulle te praat en onderrig 

hulle baie dinge oor God se Koninkryk. Dan genees hy diegene wat 

was siek en nodige genesing. 
Jesus die berg geklim en gaan sit met sy dissipels daar, 
en die Joodse fees dag van Pasga, was naby tekening. Dan hy opgehef 

sy oë op en sien baie mense kom na hom, Jesus dus gesê: 

aan Philip, "Waar is ons koop brood vir hierdie mense?" (Dit het hy gesê 

as 'n toets vir hom, vir hy reeds geweet het wat hy sou doen.) Dan Philip 

beantwoord hom, "tweehonderd denarii werd van brode sou wees nie 

genoeg vir elkeen van hulle het selfs 'n gedeeltelike bedien." En later op, 
teenoor skemer daardie dag, sy twaalf dissipels het hom genader en 
versoek, 
"Dit is so 'n verste plek, en die dag gegroei het nogal lank; 

asseblief sê vir hulle om weg te gaan. Hulle gaan in die platteland 

en Dorpe ronde oor te koop self 'n paar kos om te eet, asook 

as indiening." "Hulle het geen behoefte om weg te gaan," het Jesus 
geantwoord. "Jy 

gee hulle iets om te eet." Toe die dissipels gevra: "is ons om te gaan 

uit, en met tweehonderd denarii werd van brode, gee hulle 

iets?" "Hoeveel brode het jy gekry?" vra hy. "Gaan 

en kyk." Een van sy dienaars, Simon se broer Andrew, sê vir hom: 

"Hier is 'n seuntjie, wat vyf gars brode en twee vissies; maar wat doen 

dit beloop tussen so baie?" En wanneer dit dawned op hulle, hulle 

gesê, "Ons het niks hier maar vyf brode en twee vissies; Dit is 

tensy ons gaan en koop kos vir al hierdie mense!" (Jy sien, daar was 

naby aan vyf duisend mans wat daar was.) En Jesus het gesê, "bring saam 

hulle oor hier om my." Hy het toe die skare sit op die groen 

gras. Hy sê dan aan sy dissipels, "het hulle in partye van vyftig sit." 

So hulle het en daar was baie gras op daardie plek, en hulle alle 

sit af, deur honderde en vyftigs; omtrent vyf duisend mans in alles. 
Met die ontvangs van die vyf brode en die twee visse, Jesus het die brode, 

gekyk na die lug, en hulle geseën. En nadat hy dank, gegee het hy 

het uitmekaar die brode en oorhandig dit aan die dissipels te stel voor die 

mense; en hulle hulle versprei onder diegene wat daar, sit 

en die vis so goed. Hy verdeel die twee vissies onder hulle almal - as baie 

as die mense wou - en hulle hul vul geëet en was tevrede. En 
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Wanneer die skare het nou genoeg gehad, hy sy dissipels, "versamel opdrag 
gegee 

op die oorskiet fragmente, so dat niks ontbreek dalk word van hulle." 

En hulle het die leavings, versamel en vul twaalf mandjies 

met wat gebly van die vyf gars brode en die visse wat links was 

deur hulle wat dit geëet het. En daar was vyf duisend mans wat geëet het 

in daardie plek - nie insluitend die vroue en kinders! 

JESUS VERWERP 'N AARDSE KONINKRYK 

(Matt14:22-23; Mark 6:45-46; Johannes 6:14-17a) 

Northeastern strand van die see van Galilea 

Toe die mense sien die teken wat hy getoon het, hulle het gesê: "Dit is 

sekerlik die profeet wat in die wêreld kom!" Dan, wanneer aand 

kom het, hy ingeperk onmiddellik die dissipels om te kry in die 

boot en reis op voor hom na Bethsaida aan die ander kant, as hy 

het agter gebly en die skare van die hand gewys. Sy studente dan gegaan 

af na die see, het in 'n boot en uiteengesit vir Capernaum, aan die 

oorkant strand van die see. En nadat hy verlaat het hulle daar, Jesus, 
weet dat die mense oor was om te kom en dwing die koningskap op 

hom, tot by die berg om te bid alleen op pad. 
JESUS LOOP OP DIE SEE 

(Matt 14:23b-33; Punt 6:47-52; 

John 6:17b-21; AcJn 12,13) 

Die see van Galilea 

Teen die tyd dat aand kom het en duisternis gedaal het, Jesus was 

alles alleen op die grond. Maar hy kon sien die dissipels, winde teen 

hulle beur teen die Riemen in die boot, reeds baie vleel weg, 
om Kleingeld oor deur die golwe in die midde van die lake. Die wind 

was sterk waai en die waters was gewelddadige groei. Selfs so, 
Jesus het nie by hulle. Dan, in die vierde horlosie van die nag, 
teen die tyd het hulle rowed oor vyf en twintig of dertig vleel, Jesus 

gaan loop om hulle op die water. Hy was net oor om te slaag 

hulle deur, maar toe hulle hom sien tekening naby die boot, loop op 

die oppervlak van die see, hulle gedink hom om 'n spook. Sedert hulle alle 

het hom gesien en was vreesbevange, hulle roep in vrees, "Dit is 'n 
gees!" Maar 

Jesus onmiddellik gepraat het en gesê, "wees nie bang nie, maar gelowige, 
Trouens dit is vir my!" "Meester," het Simon geantwoord: "as jy is wie jy 
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beweer word, bestel my om na te kom jy op hierdie waters." Jesus 

het gesê: "Kom na my." So Simon het uit die boot en loop na 



hom op die water; maar hy het gegroei angstig wanneer sy gedagtes draai 

die kragtige gale. Toe Petrus begin sink, sodat hy uitroep, "Meester, 
red my!" En onmiddellik Jesus hou van hom gevang en gesê, "o, 
jy beperk van geloof, hoekom ooit het jy twyfel?" Dan was hulle bereid 

om hom in die skip. Hy klim in dit met hulle, en die wind 

afgesterf het, nog net so gou as wat hulle boarded het. En dadelik die boot 

bereik die strand vir wat hulle het uiteengesit. Hulle was al heeltemal 

geneem aback, aangesien hul harte het is moeilik gemaak het, en hulle het 
nie 

verstaan oor die brode. En die mense wat in die boot was 

gekom en vir hom in verlatenheid, deur te sê: "Jy is assuredly die seun van 
God." 

IN GENNESARET 

(Matt 14:34-36; Mark 6:53-56; AcJn 92,93) 

Gennesaret 

En nadat hulle verbygevaar oor, hulle het gekom om grond by Gennesaret, 
waar hulle anker gegooi. En sodra hulle disembarked het, die 

mense daar onmiddellik herken hom en raced regdeur die 

streek, verby die woord langs die omliggende platteland, en 

die mense het begin hul siekes normaler op matte te bring waar hulle 

gehoor dat Jesus was. 
En orals dat hy sou gaan, word dit in dorpies, Dorpe, of die 

platteland, hulle uitgelê is diegene wat in swak gesondheid in die markte, 
was 

en smeek hom om die siek te raak, maar die byvoordeel van sy mantel; en 

soveel as aangeraak dit was onmiddellik genees. 
Weer, 'n tyd wanneer ons dissipels was almal slaap in 'n huis in 

Gennesaret, nadat ek, (John,) het toegevou myself, ek gehou 'n wakende 

oog op hom. Op die eerste ek hoor hom sê vir my, "John, gaan slaap." En 

Wanneer ek dit hoor, ek voorgegee om in te sluimer; dan sien ek 'n ander 
wat 

was soos hy daar, wie ek ook al gehoor sê: om my Meester, "Jesus, die 

dié wat jy gekies het nog steeds nie glo in u." En my Here 

geantwoord, "Inderdaad hulle doen nie, want hulle is maar sterflike mans." 

Ek sal nog 'n sublieme aangeleentheid verband hou met u, my broers. Daar 

was tye wanneer ek wou aan hom raak, en ek voel 'n soliede, fisiese 

teenwoordigheid; maar dan was daar tye wanneer sy liggaam was onwerklik 
om te 

208 

my, en sonder stof - asof dit nie selfs daar glad. Nou, as 



ooit hy uitgenooi was deur Pharisee en inderdaad het gegaan na die plek 
waar hy 

was bidden, ons sou almal gaan met hom daar. En ons gasheer, 
Plaas 'n bruibrood aan brood voor elkeen van ons, sou gee hom een ook. 
Dan sou hy sy seën besit en verdeel dit onder ons; en daardie klein bietjie 

sou vul ons almal, terwyl ons eie sou bly ononderbroke. Diegene wat 

hom genooi het altyd verbaas sou wees. 
En wanneer ek sou met hom loop, van tyd tot tyd ek sou probeer 

om te sien as hy sy afdrukke op die grond gelaat, maar ek kon nooit maak 

enige. Wat ek het kennisgewing, egter, was hom grootmaak homself af van 
die 

grond. Geliefde broers, ek sê hierdie dinge aan julle nou dat ek 

dalk roer jou geloof in hom. By hierdie tyd, maar ons moet bly 

stil wanneer dit kom by sy masterful en ongelooflike werk, inasmuch as 

hulle is geheimsinnig, en daar kan geen twyfel dat hulle 

nie een te wees met woorde uitgedruk en ook met rede verstaan. 
DIE BROOD WAT LEWE GEE 

(Johannes 6:22-71; Johannes 6:56 in Codex Bezae Cantabrigiensis) 

Capernaum 

Die volgende dag dit geblyk om die mense steeds staan regoor die 

see wat daar was maar een boot, en dat Jesus nie gekry het 

met sy dissipels, maar wat sy volgelinge het weg weg al deur 

hulself. Bote van Tiberias, egter, het grond naby die plek 

waar het hulle die brood geëet na die Here dank gegee het. 
Wanneer, dus, dit dawned op die mense wat nie Jesus of sy 

dissipels was daar, hulle boarded die bote en gekruis oor aan die 

dorp van Capernaum soek na hom. En toe hulle hom op gevind 

daardie kant van die see, hulle het hom gevra, "Rabbi, wanneer het jy kom 
tot hierdie 

shore?" "Ek sê julle die waarheid," Jesus het geantwoord, "jy soek my nie 

as gevolg van die tekens wat jy gesien het, maar omdat jy geëet het jou 

vul van die brode. 
"Nie arbeid vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat lei 

na eindelose lewe, wat die seun van die mens sal gee aan jou; omdat God 
die 

Pa geplaas het sy seël op hom." Hulle vra hom, "wat moet ons 

Moenie te bring om te slaag die werke van God?" Jesus het geantwoord: 
'God se ' werk' 
is dat jy jou geloof in die een wat hy gestuur moet plaas." "Watter teken sal 
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jy wys ons dan, dat ons kan sien dit en plaas en daardeur ons geloof in 

jy?"hulle gevra. "Watter soort werk sal jy doen? Ons 

voorvaders geëet die hemelse kos uit in die Wildernis; selfs as dit is 

Skriftelike, 'hy voorsien hulle met brood om te eet uit op hoë.' Ek is 

vertel die waarheid,"Jesus verduidelik,"Dit is nie Moses wat jy gegee het 

om te eet van die hemelse brood; Dit is eerder, my pa wat gee jy van 

die ware brood van die hemel. Die 'brood' van God is wat kom neer 

uit die hemel en veroorsaak dat die wêreld om te kom in die lewe. " 

"Juffrou," hulle implored hom "ons gee om te eet van hierdie brood." "Ek is 

myself wat broodjie van lewe,"Jesus ingelig hulle. "Wie kom 

my sal nooit honger, en wie vertrou in my sal nooit dors. Selfs 

so, jy het my gesien en tog het nie geglo in my, selfs as ek 

het gepraat dit jy. Al wat die Vader aan my gee is getrek om my; 

en enigiemand wat nader my, ek sal geensins uitbring. Want ek het 

nie kom af uit die hemel om te doen my eie wil, maar die wil van die een 

Wat my; gestuur en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het: dat ek 

moet niks wat hy vir my gegee het, maar wat ek kan verloor nie 

Laai dit op die laaste dag. Jy sien, dis my pa se Testament: wat 

almal wat by die seun lyk en aanvaar hom moet hê 

eindelose lewe; en ek sal hef hulle op die laaste dag." 

Toe die Jode begin kla oor hom want hy het gesê, "Ek 

is daardie brood wat uit die hemel afgekom." "Is dit nie Jesus," hulle 

verstom, "die seun van Josef; oor wie ons is sekere van die Vader en 

ma? Hoe is dit dat hy nou kan sê: ' Ek het vandaan 

hemel?" "Sluit mor aan julle," het Jesus geantwoord. "Niemand kan 

nader my tensy hulle is gelei deur die Vader wat my; gestuur en ek sal 
bring hom op die laaste dag. Dit is geskryf in die profete, ' hulle sal almal 

gelei word deur God.' Almal wat die Vader hoor en leer by hom 

na my toe kom. Geen mens het ooit die Vader behalwe die een gesien wat 

afgekom van God; hierdie een het werklik die Vader gesien. Ek vertel 

jy die waarheid, wie vertrou het eindelose lewe; en ek is die brood van 

lewe. 
"Jou voorvaders geëet het die manna in die wildernis, en hulle alle 

gesterf het. Egter, is die brood wat kom af uit die hemel, van die 

wat 'n mens kan eet en nooit sterf nie. Ek is dat lewende broodjie wat 
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kom uit die hemel; so iemand van hierdie brood eet sal leef vir ewig. 
En my vlees is die brood wat ek gee om die wêreld te lewe." 

Toe die Jode begin stry onder hulleself, en vra een 

'n ander, "Hoe kan hierdie man ons gee om te eet van sy vlees?" Toe Jesus 



geopenbaar aan hulle, "Ek sê julle die waarheid, tensy jy eet die vlees 

van die seun van die mens en drink sy bloed, jy het nie enige lewe binne. 
Wie my vlees eet en my bloed drink het eindelose lewe, en ek sal 

lig hom op die laaste dag. My vlees is kos in die waarheid, jy sien, en my 

bloed is inderdaad drink. Wie my vlees eet en my bloed drink 

lewens binne my, en ek leef binne hom; selfs as die pa is binne my 

en ek binne hom. Ek belowe jou, as jy nie die liggaam van die 

Seun van die mens as die brood van die lewe, dan moet jy lewe in hom het 
nie. Selfs 

soos die lewende Vader my gestuur het, so ook doen ek leef deur hom - 

dus wie sal deel van my sal leef deur my. Dit is die 

brood wat kom uit die hemel, nie daarvan hou dat wat die vaders 

geëet voor en gesterf het; elkeen wat hierdie brood eet sal leef vir ewig." 

Hy het gesê dat hierdie dinge soos hy was onderrig in die Capernaum 

sinagoge. Wanneer hulle dit hoor, baie van sy dissipels gekla, 

"Dit is moeilik lering - wie kan dit aanvaar?" Jesus, egter, 
inwardly weet dat sy volgelinge was murmuring oor dit, 
bevraagteken hulle "doen dit beledig jy? Wat gebeur as jy was om te sien die 

Seun van die mens styg na sy voormalige statuur? 

"Die gees is wat jou lewe bring, maar die vlees profits jy niks. 
Die woorde wat ek met jou gesels om is gees en lewe. Selfs so, 'n paar van 
julle 

weier om te glo." (Vir selfs van die begin af, Jesus het geweet al wat 

sou twyfel, sowel as wat hom sou verraai.) "Hierdie," hy vervolg, 
"was hoekom ek vir jou gesê dat niemand my kan nader tensy my vader 

het bemagtig hom." 

Na dit, baie van sy dissipels weggegaan, en saam met hom gereis 

Nie meer nie. "Wil jy my ook verlaat?" Jesus bevraagteken die 

twaalf. "Meester," Simon Peter het geantwoord: "op wie is ons veronderstel 
om 

om te gaan? Jou woorde lei op eindelose lewe. Ons is vol vertroue en doen 

glo dat jy die Heilige een, die seun van God is." "Het ek nie kies 

die twaalf van julle?" Jesus het geantwoord. "Selfs so, een van julle is 'n 
Duiwel!" Hy 

was verwys na Judas Iscariot, die seun van Simon, wat, alhoewel hy is 
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onder die twaalf, was verraai hom. 
SKOON HANDE - KORRUPTE HARTE 

(Matt 15:1-20; Mark 7:1-23; GTh 40) 

Capernaum? 



Dan 'n paar Fariseërs gekom en vir hom uit Jerusalem, tesame met 

Sommige skrifgeleerdes, en rondom hom. En toe hulle sien dat 

Sommige van sy dissipels was eet met besoedel - wat om te sê, ongewaste 

hande, hulle afgekyk op hulle. Die Fariseërs, jy sien nie, en al 

die Jode, gedagtig aan die voorskrifte van die ouderlinge, weier om te eet 
tensy hulle 

was hul hande godsdienstig. En nóg dine hulle wanneer hulle 

kom vanaf die markte, tensy hulle hulself was eers; en daar 

baie ander reëls wat hulle waarneem; die reiniging van koppies, potte, 
brons vaartuie, en tafels. En die skrifgeleerdes en Fariseërs bevraagteken 

Jesus, "Hoekom doen u volgelinge breek met tradisie, en leef nie deur die 

reëls van die ouderlinge? Hulle was voordat hulle eet; maar eet hul 
kos met onrein hande!" 

Jesus het gesê, "jy hypocrites! Hoe goed het Jesaja het geprofeteer van 

jy sien hoe dit staan geskrewe, ' hierdie mense verheerlik my met hul 

lippe, maar hulle harte is ver van my. Hulle aanbid my tevergeefs, 
onderrig as leringe wat menslike GEBOOIE is. Jy laat vaar 

God se opdragte, en in plaas daarvan om die wette van mans hou.'" 

Dan het hy gesê, "en hoe heeltemal doen jy ter syde stel die Wet van God, 

dat jy dalk jou eie leerstellings hou! En hoekom is dit dat jy 

breek God se woord ter wille van jou tradisie? Vir God (praat 

deur) Moses het gesê: 'Eer jou vader en jou moeder' en 

' Elkeen wat sy vader of moeder, moet seën moet 'n verskriklike sterf 

dood.' Maar jy sê: ' as iemand moet sê vir sy pa of ma, 
"Wat jy sou andersins gekry het van my is 'Korban,' wat aan 

sê, ''n offer wat vir God alleen gegee,' hy is nie om dit te gebruik om te ' eer 
sy 

pa of ma."' Jy nie langer hom in staat stel om enigiets te doen vir sy 

eie ouers, ondermyn die Wet van God ter wille van jou eie, 
wat jy julle oplê; en jy doen ook baie ander dinge van 

'n soos aard." 

En weer hy beroep hulle homself en het gesê: "julle, almal luister 

hier en verstaan: Daar is sekerlik niks buite 'n man wat deur 
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hom aangaan kan korrupte hom. Wat gaan in 'n mens se mond 

nie 'defile' hom; Dit is eerder die dinge wat kom van binne 'n 

man wat bring oor sy defilement. Enigiemand hier met ore, moet 

hoor." 

En wanneer Jesus oorgegaan van daar af, sy dissipels gekom het tot 

hom en het hom gevra oor die gelykenis: "het jy geweet dat die 



Fariseërs het oortreding teen dit?" Hy antwoord hulle, "elke plant wat 

my hemelse Vader het nie geplant sal word deur sy wortels uitgetrek. A 

grapevine inderdaad uitgeplant word buite die pa, maar omdat 

is dit swak, dit sal gewortel word en sterf. Laat hulle wees; hulle is almal 
blind 

gidse. As een blinde man moet 'n ander lei, sal albei val reg in 

die sloot laat beland." 

Peter bie hom "Uitwerk hierdie gelykenis vir ons." "Wil jy nog steeds nie 

verstaan?" Jesus het geantwoord. "Doen jy nie herken dat wat ook al 
betree in 'n man van buite kan hom, omdat defile 

wat ook al in sy mond betree aangaan nie sy hart maar sy 

maag in plaas daarvan, en van daar af gaan in die loopraam? Alle voedsel is 

so purged." Dan het hy gesê, "Dit is, tot die teendeel, wat kom uit 'n 

man wat corrupts 'n man. Vir wat kom uit die mond opbrengs 

uit die hart, en dit is die soort dinge wat mans maak 

'onrein.' Jy sien, bose gedagtes, owerspel/hoerery, diefstal, moord, 
owerspel, 
gierigheid, kwaadwilligheid, bedrog, valse getuienis, lewdness, afguns, 
slander, 
arrogansie en folly kom van diep binne die hart van die mens. Almal van 

Hierdie euwels voort uit binne, en dit is die soort van dinge wat 

defile 'n man; maar hy is nie tainted deur met ongewaste hande te eet." 

IN TYRE EN SIDON 

(Matt 15:21-28; Mark 7:24-30; Johannes 7:1) 

Tyre en Sidon 

Daarna het Jesus gereis regoor in Galilea, doelbewus stuur 

duidelik van Judea omdat die Jode daar was lê in wag neem sy lewe. 

En hy onttrek na die streke van Tyre en Sidon en aangegaan 'n 

sekere huis. Hy wou nie hê dat enigiemand om uit te vind oor dit, maar hy 

kon nie hou dit bekend word. En dadelik hierdie Canaanite 

vrou van daardie gebied wie se dogter het 'n onrein gees, gehoor 

oor Jesus en het na hom uitroep, "Here, seun van Dawid, wys 
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my 'n paar deernis! My dogter word besit deur demone." Jesus 

het nie 'n woord praat nie. Sy volgelinge dus benader hom en 

gesê, "stuur haar weg, vir sy hou op om ons te roep." "Ek is gestuur 

net na die verlore skape van die huis van Israel,"het Jesus geantwoord. Die 

vrou, 'n Syrophoenician Griekse deur ras, het gekom en voor hom gekniel 

val by sy voete en smeek hom om die demoon uit haar 

dogter. "Help my, Here!" sy gepleit het. "Laat die kinders eers 



eet,"sê hy vir haar," want dit is nie reg om die kinders se brood en 

fling dit vir die honde." "Ja my Here," het sy gesê hom, "wat soveel is 

ware. Maar sekerlik die kleintjies onder kry om te eet van die kinders se 

krummels wat val uit die tabel van hul Meester." En hy sê vir haar, 
"Vrou, jy het geweldige geloof. Want jy het dit phrased 

dus, jy mag gaan. Jou versoek toegestaan is; Die demoon het links 

jou dogter." En haar dogter was genees van daardie uur. Wanneer 

sy haar huis aangegaan, sy bevind haar kind lê in die bed, en die 

demoon gegaan. 
JESUS GENEES DIE BLINDE, DEMP, LAM EN CRIPPLED 

(Matt 15:29-31; Mark 7:31-37) 

Die Decapolis 

Dan verlaat hy die streek van Tyre, en deur Sidon, geslaag 

langs die see van Galilea in die Decapolis streek. Hy dan 

op 'n berg geklim en daar sit. Geweldige skare 

gekom het hom, bring die verlamdes, blindes, die uitdoof, en baie 

ander saam met hulle - lê hulle alle reg op sy voete - en hy 

genees hulle. En hulle het hierdie deaf-mute tot Jesus en gepleit het 

met hom sit sy hand op hom. 
En hy het hom privaat van die skare, vas sy vingers in 

sy ore, bespoeg en sy tong aangeraak. Dan is hy oom beskou in die 

lug, heaved 'n sug, en sê vir hom: "Ephphatha," wat beteken "word 

oopgemaak!"wanneer vertaal. En sy ore onmiddellik geopen, en 

sy tong bevry was, en hy het duidelik gepraat. Die skare was 

verbaas toe hulle sien dat die uitdoof praat, die gestremdes gemaak hele, 

die lam loop en die blinde sien; en hulle verheerlik die God van 

Israel. En hy beveel hulle om nie te sê iemand; Maar hoe meer hy 

forbad hulle, hoe meer vrymoedigheid hulle dit verklaar. Hulle was nou so 
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verstom dat hulle almal verkondig, "hy doen alles vir volmaaktheid; Hy 

selfs veroorsaak dat die dowes hoor en die stil om te praat." 

JESUS VOED DIE VIER DUISEND 

(Matt 15:32; Mark 8:1-9a) 

Die Decapolis 

Destyds, toe 'n groot skare het weer aanmekaargesit is in daardie plek, 
hulle het niks vir hulle om te eet, sodat hy sy volgelinge om genoem 

homself en gesê, "Ek voel jammer vir hierdie mense, want hulle het al met 

my nou al drie dae, en hulle het niks om te eet. Ek wil nie 

stuur hulle weg honger, (vir) sommige groot afstande gekom het, en as ek 

moes stuur hulle, hulle dalk net flou langs die pad. " En sy 



dissipels antwoord hom: "waar kan iemand kry genoeg kos om te voed 

hierdie skare in so 'n afgeleë ligging?" 

Jesus dus bevraagteken hulle, "vertel my hoeveel brode jy 

het?" Hulle antwoord hom: "Sewe, en 'n paar hel vis." Toe hy 

het die skare op die grond gaan sit. Hy het die sewe brode geneem 

en die vis so goed, danksy God gegee het, het die brode en het hulle 

om sy volgelinge te plaas voor die mense, en so het hulle gedoen het. En na 

seën die paar klein vissies wat hulle met hulle gehad het, hy beveel sy 

dissipels stel hulle voor die skare. Almal eet hul vul; 

en hulle het sewe mandjies vol van oorskiet stukkies gebreek. En daardie 

vier duisend in getal, insluitend nie die vroue wat geëet is en 

kinders. 
DIE TEKENS VAN DIE TYE 

(Matt 15:39-16:4a; Merk 8:9b-12; GTh 91) 

Bethsaida 

Hy stuur die skare weg, klim in die boot met sy 

dissipels, en in die streek van Dalmanutha, (wat ook aangekom 

bekend as) Magadan. 
Die Fariseërs en Sadducees het om Jesus te toets, 
op soek na hom om te wys hulle 'n paar hemelse teken. "Openbaar uself aan 

ons,"hulle prodded hom,"sodat ons kan glo in u." 

Hy dan groaned diep in sy gees, en hulle, "Hoekom bevraagteken 

hoef hierdie geslag 'n teken? As die aand aankom, sê jy: ' die 

lug is rooi, so vandag dit sal sonnige, word ' en in die oggend jou sê, 
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'Vandag die lug is rooi en troebel, so vandag dit stormagtige sal wees.' Jy 
weet 

Hoe om te ondersoek (en) interpreteer die gesig van die aarde en die lug, 
maar het 

herken nie die een wat voor jou oë. Jy is nie in staat om 

Lees hierdie oomblik, en ook nog lees die tekens van die tye. 'N uitdaging en 

adulterous mense soek na 'n soort van wonderbaarlike teken, maar ek is 

vertel die waarheid, geen advertensie sal gegee word aan hierdie generasie, 
tensy dit 

word die teken van Jonah." 

DIE LEAVEN VAN DIE FARISEËRS, SADDUCEES EN HERODES 

(Matt 16:5-12; Mark 8:13-21) 

Bethsaida, die see van Galilea 

Dan Jesus weggegaan, almal van hulle agter laat. Hy klim terug 



in die boot en vir die ander kant af gestamp. En hulle het vergeet om te 
neem 

broodjie vir hul reis oor die see, en het slegs een witbrood met hulle in 

die boot. En hy gewaarsku hulle, sê: "kyk julle, en 

Pasop vir die leaven van die Fariseërs en Sadducees, sowel as dié van 

Herodes." 

En hulle bespreek dit onder hulself verbeel, "dit moet wees vir 

ons gebrek aan brood. Ons het vergeet om te bring brood met ons!" En 
Jesus, bewus 

van hul gedagtes, reproached hulle: "jy stunted van geloof, hoekom doen jy 

rede om julle dat dit vir jou gebrek aan brood? Wil jy nie nog 

sien of verstaan? Is julle harte callused? Jy het oë wat 

doen nie sien, en ore wat hoor nie? Dus nie onthou jy 

toe ek die vyf brode vir die vyf duisend gebreek? Hoeveel mandjies 

volle het jy insamel?" Hulle antwoord hom: "Twaalf." "En wanneer ek 

die sewe brode vir die vier duisend; gebreek Hoeveel mandjies vol 
stukkies gebreek het jy optel? " En hulle antwoord hom: "Sewe." En hy 

bevraagteken hulle, "Hoe wil jy nie maar tog erken dat ek nie gepraat 

aan u oor brood? Jy behoort, liewer, om te waak teen die leaven van 

die Fariseërs en die Sadducees." Slegs dan het hulle besef dat hy 

was nie vir hulle sê om te waak teen die gis gebruik in die bak van 

brood, maar teen die leer van die Fariseërs en Sadducees 

in plaas daarvan. 
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GENESING VAN DIE BLINDE MAN IN BETHSAIDA 

(Mark 8:22-26) 

Bethsaida 

Hulle het gekom om Bethsaida; en die mense grootgeword met hierdie 
blinde man 

aan hom, en smeek Jesus aan hom raak. En hy het die blinde man deur 

die hand, en Begeleide hom reg buite dorp. Daar hy spat in sy 

oë, geplaas sy hande op hom, en gevra, "is jy in staat om te sien 

enigiets?" En die man opgekyk en gesê: "Ek sien mans; maar hulle 

Dit lyk my as bome loop." Nadat hy sy hande op sy geplaas 

oë, hierdie man se visie gerestoureer, en hy het alles duidelik. 

Toe hy hom by die huis, deur te sê: "nie dorp toe gaan terug, of onthul dit 
gestuur 

enigiemand daar." 

THOMAS SE INSIG EN JESUS SE WOORDE AAN HOM: 

PETER SE INSIG 



(Matt 16:13-20; Mark 8:27-30; Lukas 9:18-21; 

GTh Prologue, 1, 2, 13/1,2 POxy 654) 

Die dorpies naby Caesarea Philippi 

Jesus en sy dissipels op verskuif na die dorpies rondom Caesarea 

Philippi. En eendag, langs die pad, wanneer Jesus aangegaan het 

[daardie] distrik, hy was bid privaat, en sy dissipels was almal met 

hom. "Uitwerk my met iets," Jesus bie sy studente, "en 

verduidelik vir my wat ek soos." Simon Peter beantwoord hom, "jy is 

selfs as 'n goddelike engel." Matthew het gesê, "jy is soos 'n wyse 

intellektuele." "Meester," sê Thomas, "my mond is heeltemal by 'n 

verlies te verwoord hoe jy is." Jesus het gesê, "Ek is nie jou 

Meester, vir jou het gegroei gedrink, geëet het van die lewende lente 

dat ek myself het gemeet." En hy het hom opsy geneem en gepraat het 

drie woorde aan hom. 
Wanneer Thomas teruggekeer na sy metgeselle, hulle het hom gevra, "wat 
het 

Jesus sê jy?" Thomas het geantwoord: "as ek jou vertel een van die 

woorde wat hy met my spreek, sou jy klippe optel en gooi hulle 

by my - vlamme sou dan skiet uit hulle en brand jy." 

Hierdie is die geheimsinnige dinge wat die lewende Jesus gepraat het en 

Watter Didymus Judas, < wat > ook bekend as Thomas, geskryf het. 
Hy het gesê, verder, "wie vind wat hierdie woorde beteken, sal nie 

217 

ooit smaak van dood. Die soeker moet hou aan soek na totdat hulle vind, 
en wanneer hulle vind, hulle sal geskud word, en wanneer hy dit skud, 

hulle verbaasde sal wees, en sal regeer oor alles, (en < wanneer 

hulle heers saam met sy >, en dan hulle sal < res. >) " 

Dan is hy bevraagteken sy dissipels, "wat doen die mense sê wat die 

Seun van die mens is, (en) die skare, wat is ek? " En hulle antwoord 

hom, "sommige mense sê dat jy is Johannes die Doper, ander sê dat jy 

Elia, ander sê jy's Jeremia, en nog andere wat jy's een van 

die profete - dat een van die profete van ouderdomme verlede het kom in 
die lewe." 

"Goed dan," vra hy, "wat doen jy sê dat ek?" Simon Peter 

antwoord hom: "jy is God se Messias; die seun van die lewende God." 

En Jesus het geantwoord: "Hoe geseënd is jy, Simon, seun van John! 

Want dit was nie vlees en bloed wat dit aan jou geopenbaar nie, maar dit 
was 

my vader in die hemel. En ek is hier vir jou te sê dat jy is 'n rots, 
en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal nie 



heers teen dit. Ek sal oorhandig die sleutels van die hemel se Koninkryk te 

jy; en alles wat jy op die aarde bind sal wees, om gebind is 

die lug, en wat ook al jy los op aarde sal wees, wat losgelaat is 

op in die lug." Hy dan sy dienaars van enigiemand te vertel oor forbad 

hom, dat hy Jesus die Christus was. 
JESUS BEGIN ONDERRIG OOR SY PASSIE 

EN SY OPSTANDING 

(Matt 16:21-23; Mark 8:31-33; Lukas 9:22) 

Naby Caesarea Philippi 

En vanaf daardie tyd vorentoe Jesus begin onderrig (en) verduidelik 

aan sy studente wat hy, die seun van die mens, moet reis na Jerusalem 

en onderwerp word aan baie ordeals. Hy het gesê: "die seun van die mens 
het baie 

lyding te ondergaan; en om in die gesig staar verwerping deur die 
ouderlinge, owerpriesters, 
en skrifgeleerdes, en nadat wat dood geplaas word. Dan, na drie dae, 
(dit is om te sê,) op die derde dag, hy sal word wat weer tot lewe." 

En dit hy gepraat het heel duidelik. En Petrus het hom geneem, en begin 
om 

haar hom. "Nie so, my Here!" hy bestaansjaar. "Dit sal nooit wees om te 

jy!" Maar Jesus, draai en kyk na sy dissipels, geskel hom, 
sê, "jy kry agter my, Satan! Jy is 'n obstruksie vir my, vir 

Jy is nie gemoeid met die dinge van God nie, maar bloot met die 
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dinge van die mense." 

JESUS LEER OOR DISSIPELSKAP-OPLEIDING 

(Matt 16:24-28; Merk 8:34-9:1; Lukas 9:23-27) 

Naby Caesarea Philippi 

Toe hy die mense en sy dissipels na hom geroep en berading 

hulle, "as enige mens sou volg my, laat hom eers homself ontken, dra 

sy kruis elke dag en dan my volg, want wie sou stoor 

sy lewe sal beland, verloor; maar wie sou verloor sy lewe vir my 

ontwil, en dié van die evangelie, sal (beide) vind (en) stoor dit. Vir wat 

wins is daar vir 'n man as hy moet kom om te besit selfs die hele 

wêreld en doen skade aan homself (of) verbeur sy siel? Of wat nie enige 

mens het om te bied in ruil vir sy siel? Jy sien, wie despises 

my en my woorde in hierdie adulterous ouderdom van korrupsie, die seun 
van die mens 

sal net so verag hom wanneer hy kom in die volheid van sy prag 



en die heerlikheid van die Vader – in die teenwoordigheid van die Heilige 
engele en 

hul glorie herstel. Vir die seun van die mens sal werklik kom met al sy 
engele 

in die heerlikheid van die Vader, en in daardie tyd, sal hy alle mans betaal 
in lyn 

met hul werke." 

En hy sê aan hulle, "Ek sê julle die waarheid, daar is sommige wat 

is staan hier wat sal nie sterf voordat hulle die Koninkryk gesien het 

van God kom in krag (en) die seun van die mens, in sy heerskappy." 

DIE TRANSFIGURATION 

(Matt 17:1-8; Mark 9:2-8; 

Lukas 9:28-36; AcJn 90; 2Pet 1:18) 

Berg van Transfiguration 

Nadat ses (geheel) dae het verbygegaan, omtrent agt dae ná Jesus gehad 

dit alles, sê hy het Peter en James en ek, Johannes, die broer van 

James, en gelei het [ons] uitmekaar deur [ons] self na sy gewone gebed spot 
hoë 

op die berg, om te bid. En selfs as hy was in die midst van 

gebed, hy verander voor [ons] daar. En ons sien so lig op 

hom dat dit is onmoontlik vir 'n mens om dit in menslike terme te 
beskryf. Sy 

gesig omskep, en beamed soos die son, en sy klere het begin 

skyn wit soos sneeu; whiter, Trouens, as enige fuller op aarde kon 

moontlik tafelsout so wit soos lig en so helder soos 'n weerlig 

bout. 
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Net dan twee mans, Moses en Elia, verskyn hulle in heerlike 

Prag, en hulle was sy dreigende afwyking, wat hy bespreek 

was gou om te bring in Jerusalem. Peter en sy metgeselle was 

alles baie lomerig is, maar sodra hulle het ten volle geprikkel, hulle sy 
selfingenome 

heerlikheid en dié van die twee mans wat daar staan is met hom. As 

die mans was wyk af van Jesus, Petrus sê vir hom: "Meester, Meneer, dit 

is goed dat ons hier; is As jy wil, laat ons stel drie Tabernakels, 
een vir u, een vir Moses en nog een vir Elia." Nou het hy nie 

weet wat om te sê, (of selfs) wat hy gesê het, want almal van hulle was 

vreesbevange. En kyk, selfs as hy kon praat, 'n helder wolk 

verskyn het en hulle al ingehaal, en as die wolk omvou hulle 

daar, hulle was verlam met vrees. En 'n stem het uit die wolk, 



sê: "Dit is my geliefde seun, die uitverkorenes een; Ek is werklik tevrede 
met 

hom. Jy moet hom nie hoor nie." Wanneer die stem gepraat het (en) die 

dissipels het dit gehoor, hulle val op hul gesigte op die grond in vrees. 
Maar Jesus het gekom en hulle aangeraak. "Opstaan, en vrees nie," het hy 
gesê. 
Al van 'n skielike hulle gekyk op (en) rondom, en nie meer gesien 

enigiemand daar met hom. Jesus was alles alleen en in hul Midde, en 

hulle laat niemand weet teen die tyd wat hulle gesien het. (En ons 

onsself hoor hierdie stem uit die hemel, vir ons was met hom 

op die Heilige berg.) 

'N TWEEDE TRANSFIGURATION 

(AcJn 90,91) 

Berg van Transfiguration 

Hy gelei het die drie van ons op die berg weer op 'n soortgelyke manier, 
sê: "kom saam met my." Weereens ons gegaan, en ons het gesien 

hom bid op 'n afstand. Nou omdat hy lief vir my, (John,) ek geteken het 

naby aan hom stilletjies, net asof hy sou sien nie, en gestaan het en gekyk 
het 

hom van agter. Nou ek kan jou vertel dat hy nie kleertjies klere, 
maar verskyn aan ons as kaal, maar nie die minste bietjie soos 'n 
sterfling. Sy 

voete was soveel whiter as sneeu wat hulle verlig die baie gemaal 

onder hom, en sy kop bereik in die lug, en die sig was so 

dat ek plek in skrik. Dan hy draai en verskyn as 

klein soos enige man! En hy hou van my baard, en trek dit het hy 

het vir my gesê: "John, word nie betwyfel nie, maar gelowige; en ophou om 
so 
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nosy." "Here," Ek het gevra, "wat het ek gedoen?" En laat ek jou vertel, my 

broers, vir dertig dae ek gely het sulke angs waar hy my deur gevat 

my baard, wat ek vir hom: "Here, as u lighartig pluk het gekla 

het veroorsaak dat ek sulke pyn, wat sou dit gewees het soos as jy het 
drubbed 

my maar goeie?" En hy antwoord my, "uit hierdie tyd heen, maak dit 

jou besigheid nooit om te lok die een wat is nie om versoek te word." 

Maar Peter en James deur my gesprek met die Here was kwaad 

en gestured vir my te kom om hulle en die Here alleen los. So ek 

gaan waar hulle was, en hulle albei prodded my, "wat was 

die Here praat bo die berg, vir ons twee van hulle gehoor 



praat?" En toe ek gedink het oor die omvang van sy deernis as 

Dit hou verband met sy allesomvattend aard en sy wysheid, wat 

gegroei nooit moeg van kyk oor ons, ek het geantwoord, "as jy vra 

dit van hom, sal jy jou antwoord kry. " 

JESUS OPENBAAR WAT 

JOHANNES DIE DOPER ELIA IS 

(Matt 17:9-13; Mark 9:9-13; Lukas 9:37a) 

Berg van Transfiguration 

En die volgende dag, as hulle kom was die 

Mountainside, hy hulle, ingeperk "nie vertel iemand wat jy 

gesien het voordat die seun van die mens het gestyg van die dood." So hulle 
gehou 

dit vir hulleself, maar het gewonder wat hy bedoel met, "stygende op uit die 

dood." 

En die dissipels vra hom, "Hoekom is dit dat die skrifgeleerdes en 

Fariseërs handhaaf dat Elia moet vooraf verskyn?" En Jesus 

antwoord hulle, "wanneer Elia kom, hy sal herstel alle dinge - 

selfs as dit staan geskryf van die seun van die mens - dat hy moet 
ondergaan 

baie lyding en verag word. Maar ek is hier om jou te vertel, Elia het 

reeds kom, maar hierdie mense nooit sal erken hom. Hulle het net 

wat hulle wou doen om hom, selfs as dit oor hom geskryf is. Die 

Seun van die mens is om te ly die dieselfde lot op hul hande. Die dissipels 
dan 

erken dat hy was saam te gesels oor Johannes die Doper." 
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DIE DEMOON DIE DISSIPELS 

KON NIE UITBRING 

(Matt 17:14-21; Mark 9:14-29; Lukas 9:37b-43a) 

Aan die voet van die berg van Transfiguration 

Nou wanneer hulle het kom van die berg en tot die 

dissipels, hulle het 'n groot skare rondom hulle, en sommige skrifgeleerdes 

bots met hulle. En wanneer almal gevang sig van hom, hulle 

skrik en / was, en almal van hulle bang het gegroei. Hulle hardloop dan tot 

verwelkom hom. Nou wanneer hulle het saam vergader, Jesus gevra 

die mense daar, "Wat is jy praat om die dissipels oor?" En 

iemand uit die skare na Jesus gegaan en voor hom gekniel 

uitroep, "juffrou, Meneer, ek het jy my seun gebring. Ek is bedel jy, 
kyk na hom (en) Ontferm hom 'n paar. Want hy is my 



enigste kind, en hy het met hierdie aandoening geneem is. Hy het 'n gees 
van 

muteness, en hy ly intens. Oral waar dit hou van hom, neem hy 

huil skielik; en dit hurls hom af in sulke stuiptrekkings wat 

Hy foams en drafstappie of sy tande en raak al verwelk. Hy is vir ewig 

val in vuur en water. Dit skaars ooit verlaat hom en selfs nou 

moord op hom. Ek het hom hier om jou dissipels en gevra, (Nee) 

smeek hulle om die gees uit, maar hulle was nie in staat om te genees hom." 

En hy antwoord hulle, "o false-hearted en vrees 

geslag, hoe lank moet ek bly saam met jou? Hoe lank het ek aan 

sit met jou? Bring jou seun oor hier om my." So hulle het die 

seun oor aan Jesus; en net dan, selfs as hy was op sy manier, die vuil 

Gees gevang sig van hom, en dadelik wracked hy die seun, 
gooi hom gooi en skuimskanse op die grond. 
En hy vra sy pa, "Hoe lank het hy gely het dit?" En hy 

geantwoord: "vanaf sy vroegste kinderjare. Dit het hom herhaaldelik 
geteister 

in vuur en water in sy pogings om hom vernietig. Maar as jy ons kan help 

uit, dan Ontferm u oor ons." Jesus vra hom toe, "as jy kan? Alle 

dinge is moontlik vir die een wat het geloof." Die kind se pa 

dadelik uitroep, "Ek glo; my help om my onsekerhede oorkom!" 

En toe Jesus sien dat 'n mob aan die kom was, hy beveel die 

onrein demoon gees, sê, "Ek bestel jy, jou gees van muteness 

en doofheid, los hom nou en nooit teruggaan." 
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Dan gil en skeur hom goed, die gees verlaat hom, en hy 

Daar gelê as dood. Meeste van hulle, het trouens gesê dat hy dood 
was. Maar 

Jesus gevat die seun deur sy hand, opgetel hom, en hy ontstaan. En 

Hy is genees van daardie einste oomblik; en Jesus herstel hom tot sy 

pa. En hulle was almal verstom oor die grootheid van God. 
Dan, op die aangaan van die huis, sy dissipels benader hom en 

hom gevra in privaat, "waarom kon ons nie stem dit?" En hy 

antwoord hulle, "want jy is stunted in jou geloof. Ek vertel 

jy die waarheid, as jy het geloof so klein soos 'n mosterd saad, jy kon 

vir hierdie berg, 'Skuif vanaf hierdie plek oor,' sê en dit sou 

doen. Niks sal vir julle onmoontlik wees. Maar hierdie soort van gees 

kan laat mans behalwe deur middel van vas en gebed." 

JESUS WEER PROBEER OM TE VERDUIDELIK 

AAN SY DISSIPELS OOR SY DOOD 



(Matt 17:22-23; Mark 9:30-32; Lukas 9:43b-45) 

Galilea 

Selfs as hulle was al marveling by alles wat Jesus gedoen het, 
hulle verhuis in Galilea. Nou hy wou nie hê dat enigiemand weet 

daaroor; want wanneer hulle gekom daar, hy was te gee 

opdrag aan sy dissipels. Hy het gesê: "luister naby aan wat ek sê: die 

Seun van die mens om te verraai word in die hande van mans en hulle gaan 

om murder hom. Daarna, op die derde dag nadat hy het gesit 

dood, sal hy dan word geroer (en) opgewek om te lewe." Maar die dissipels 

was terneergedruk raak, en hulle het sy woorde verstaan nie. Hulle was 

weggesteek hulle, dat hulle dalk nie verstaan nie en hulle 

was te bang om te vra hom aan hulle verduidelik. 
JESUS, PETER, EN DIE SHEKEL 

(Matt 17:24-27; Marco 9:33a) 

Capernaum 

Wanneer hulle in Capernaum aangekom, die half-shekel versamelaars 
gekom 

aan Peter en gevra, "Nie jou onderwyser die tempel belasting betaal?" "Van 
die 

loop hy nie,"hy antwoord hulle. En op die aangaan van die huis, 
Jesus gepraat het aan Peter eerste, deur te sê: "Simon, vertel my wat 
blykbaar reg te 

jy. Uit wie doen aardse konings versamel tol of huldeblyk, hul eie 

kinders of dié onverwant aan hulself?" En wanneer Peter 
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geantwoord: "vanaf buitestaanders," Jesus verduidelik, "seuns is dus nie 

verplig. Egter so so nie te beledig hulle, gaan en gooi 'n haak in 

die see, neem die vis wat jy vang eerste, en wanneer jy oop sy 

mond sal jy 'n shekel daar. Neem dit en betaal hulle namens 

beide van ons." 

WIE IS MINSTE IS DIE GROOTSTE 

(Matt 18:1-14; Merk 9:33b-50; Lukas 9:46-50; GPh 31) 

Capernaum 

'N geskil uitgebreek onder die dissipels oor watter van hulle sou 

raak die meer preeminent. Jesus, weet hul gedagtes, 
bevraagteken hulle, "Wat jy praat oor langs die pad?" Hulle, 
egter nie antwoord, want as hulle was langs loop, hulle het 

gepraat oor watter van hulle saam moes word die meeste 

Hennenman na Bloemfontein. En hy gaan sit, die twaalf, ontbied en opdrag 



hulle, "as enigiemand sou daarna streef om eerste, hy moet die laagste - 
word selfs 'n 

dienaar na alle mense." 

Toe die dissipels kom na Jesus, vra, "wie, dus, is die 

grootste in die Koninkryk van die hemel?" 'N kind aan homself, Jesus roep 

hou van hom geneem en het hom staan regs volgende om hom voor hulle. 
En teken hom in sy arms, hy hulle ingelig, "Ek sê julle 

die waarheid, tensy jy julle transformeer en raak soos kinders, 

Jy sal dit nooit maak in die Koninkryk van die hemel. Vir hierdie rede, 
wie homself humbles en raak soos hierdie kind sal grootste word 

in die Koninkryk van die hemel. Wie ontvang enige van hierdie kinders 

soos hierdie een, in my naam is, Trouens, ontvang my; en wie 

ontvang my nie ontvang my alleen nie, maar ook die een wat my gestuur 
het. 
Jy sien, die mees nederige onder julle sal word die meeste preeminent." 

Dan John sê vir hom: "juffrou, Meneer, ons sien hierdie man giet 

bose geeste in jou naam, en ons probeer om te stop hom want hy was nie 

van dié van ons wat jy volg." Maar Jesus het geantwoord: "doen nie 

verhoed hom omdat daar nie iemand wat 'n wonderwerk kon werk in 

my naam en omdraai en my malign. Kyk wie is nie 

vir ons, is gekant teen ons (en) wie nie teen jy is op jou 

kant. Vir werklik doen ek sê vir julle, hy sal sy beloning verbeur nooit wat, 
want jy is van die Anointed, gee jy so veel as 'n koppie water 
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om te drink in my naam. 
"Selfs so, dit sou beter wees vir wie selfs een van hierdie saddens 

kleintjies wat vertrou in my, het 'n reuse meulsteen gehang rondom sy 

nek, (en wat) meulsteen lui sy nek in die see geteister word 

om te verdrink. Seën die wêreld vir sy bedrog! Dit is onvermydelik dat 

deceptions moet kom nie, maar seën die mens deur wie hierdie skemas 

in plek gestel is! Nou as jou hand lei jy aan jou ruin, dan kap dit 

af en gooi dit. Beter dat jy moet gaan deur die lewe met maar een 

hand, as met twee hande te tik in Gehenna, waar hulle wurm 

sterf nie, en die vuur is nie quenched nie. En as jou voet moet lei 

jy in sonde, dan sny dit. Dit is beter vir jou om te lewe met aangaan 'n 

enkele voet, as met twee voete loop in die ewige vlamme, 

waar hulle wurm nie sterf en die vuur is nie sit. En as jou 

oog moet trek jy in fout, trek dit en gooi dit weg. Beter 

dat jy moet gaan deur die lewe met 'n enkele oog (en) voer in die 

Koninkryk van God, as met twee oë om gestuur te word in die vuur van 



Gehenna, waar hulle wurm nie sterf, en die vuur is nie moeite. 
Elkeen sal met vuur gesout word en elke opoffering sal gesout word met 

sout. Sout is nuttig, maar as die sout moet sy smaak verloor, hoe ooit kan 

jy dit weer sout? Sout in julle hê en vrede met 

mekaar." (Die apostels geleer hul dissipels, "kan die volheid van 

ons aanbod word gesout met sout." Nou wanneer hulle gesê "sout," wat 
hulle 

bedoel is "wysheid" in kode, want sonder dit, is geen offer 

Aanvaarbaar. Wysheid soos dit vandag staan is onvrugbaar en sonder 'n 
kind. 
Sy heet dus 'n "< wenk > van sout." Oral waar hulle < moet 

samel > in hul spesiale manier, die Heilige Gees sal < saam met hulle, > 

en baie van hulle is haar kinders!) 

"Wees versigtig dat jy nie enige van hierdie kleintjies wat in my vertrou vir 
scorn 

Ek is hier om jou te vertel dat in die hemel, hulle engele staar talle op 

die gesig van my hemelse Vader. Die seun van die mens het gekom om 
terug te laai wat 

was verlore. 
"Wat doen jy veronderstel? As 'n mens moet 'n honderd skape het en 

een van hulle moet dwaal, nie hy nie verlaat die negentig-nege 

agterstallig op die heuwels en gaan soek die een wat weggestap? 

En as hy dit regkry om dit te kry, ek sê vir julle mees assuredly dat hy neem 
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groter plesier in daardie een as in die negentig-nege wat nooit afgewyk het. 
Net so, dit is nie die wil van my hemelse Vader dat selfs een van hierdie 

kleintjies moet nie verlore sal gaan. 
JESUS GELAS PETER OM TE VERGEWE 

(Matt 18:15-35; GTh 30,48/30 POxy 1; 

GNaz 5, aanhaling deur Jerome, teen Pelagians 3.2b) 

Capernaum 

"As jou broer moet teen jou sondig, gaan, en net tussen die 

twee van julle, verduidelik vir hom waar hy verkeerd is nie. En as hy moet 
gehoor gee 

jou woorde, en dan jy sal gewen het hom. Maar as hy moet nie, 
dan neem een of twee ander saam met jou, sodat ' onder die 

getuienis van twee of drie getuies elke woord kan gehandhaaf word.' Indien 

Hy weier om selfs na hulle luister, en dan laat die gemeente weet. En 

As hy dan nie gee gehoor gee, en dan laat hom word in jou gesig soos 'n 
pagan 



of 'n belasting-versamelaar. Ek sê julle die waarheid, wat ook al jy bind 

aarde sal wees, om bo; gebind is en wat ook al jy los op 

aarde sal wees, om bo losgelaat is. Indien, in 'n enkele huis, twee 

moet vrede saam, hulle sal die berg, bie ' skuif 

weg!' en dit sal geskuif word. Weereens ek sê vir julle, as twee van julle 

moet saamstem op die aarde oor enigiets waarvoor hulle vra, dit sal word 

gedoen vir hulle deur my vader in die hemel. Jy sien, waar twee of drie 

is versamel in my naam, daar is ek in die midde van hulle. (En) 

waar is daar drie goddelike wesens, hulle is gode < Afgesien van > God. 
En waar daar twee of selfs een, ek sê, 'Ek leef binne daardie een.' 
Tel op 'n rots, en jy sal my daar vind. Verdeel 'n hap van hout, uitmekaar 

en daar sal ek wees. " 

Dan Peter na Jesus gegaan en gevra, "bemeester, hoe dikwels moet ek 

Vergewe my broer wanneer hy sondes teen my?" Jesus antwoord hom: "as 

jou broer of suster het jy slandered en maak dit reg, aanvaar hom 

of haar sewe keer 'n dag." Simon, sy dissipel, bevraagteken hom, "sewe 

keer in net een dag?" Jesus het geantwoord: "Ek sê vir jou, meer 

as net dié sewe keer, maar sewentig sewe, (selfs) sewentig keer 

sewe. Vir selfs die profete self, nadat hulle was 

gesalf met die Heilige Gees, was in staat om van sondige spraak. 
"Dus, die hemelse heerskappy is soos 'n koning wat wou 
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skik rekeninge met sy dienaars. Wanneer hy begin om te reken met hulle, 
een van hulle wat tien duisend talente skuld gebring om hom; en 

sien dat hy nie kon betaal nie, sy Meester beveel dat hy verkoop word, 

saam met sy vrou, sy kinders en alles wat hy besit as 

betaling. En so het die dienaar val op sy knieë en smeek, ' Here, as 

Jy sal net geduld met my, ek sal betaal jy terug een honderd 

persent.' En sy meester het jammer vir hom gevoel, sy skuld gekanselleer en 
stel 
hom vry. 
"Daardie einste dienaar uitgegaan regs en een van sy opgespoor 

two wat hom 'n honderd denarii verskuldig. Hy se mondjie hom en 

begin om hom aan te dring, strangle 'betaal my terug alles wat jy skuld!' 
En sy mede dienskneg val en gepleit het met hom, ' het geduld 

met my, en ek sal dit al terug betaal.' Maar hy het geweier; gaan eerder 

en hom uitbring in tronk totdat hy kon ten volle sy skuld terugbetaal. 
"Wanneer sommige ander dienaars het gesien dat hulle baie ontsteld 
geword en 



gegaan het en wat verband hou met alles wat hul Meester geword het. Dan 
sy 

Meester gestuur vir hom, en reproved hom: ' jy aansteeklike dienaar! Ek 
forgave 

jou hele skuld omdat jy smeek my om. Sou dit nie gewees het 

pas vir u om genade getoon het om jou mede dienskneg, selfs as ek 

genade aan jou gewys het?' En sy Meester kwaad geword en hom omgedraai 

oor na die jailers, totdat hy kon sy skuld ten volle betaal. Selfs so sal my 

Hemelse Vader hanteer jy, as jy weier om te begenadig jou broer 

uit jou diepste wesens." 

DIE SOLEMNITY EN DIE PRYS VAN DISSIPELSKAP-OPLEIDING 

(Matt 8:19-22; Lukas 9:57-62; GTh 86) 

See van Galilea 

En as hulle langs die pad gereis, 'n sekere tolk sê vir hom: 

"Juffrou, ek sal jou volg waar jy gaan." En Jesus het geantwoord: 

"Jakkalse het hul gate en die voëls van die lug, hul neste; maar die 

Seun van die mens het geen plek waar sy kop dalk rus." 

En na 'n ander, 'n dissipel van hom, het hy gesê, "volg my." Maar hy 

antwoord hom: "Meneer, laat my gaan eerste en my pa begrawe." En Jesus 

sê vir hom: "volg my, en laat die dooie te begrawe hul eie. Maar soos 

vir jou, gaan en maak bekend die Koninkryk van God." 

Nog 'n ander een van hulle bevestig, "Ek sal u volg, Meneer, maar eers 
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laat my gaan en my familie totsiens bie." En Jesus het geantwoord: 
"Niemand 

wat sit sy hand 'n plough terwyl kyk agter geskik is vir die 

Koninkryk van God." 

JESUS SE BROERS MOEDIG HOM ONTHUL HOMSELF 

(Johannes 7:2-9) 

Galilea 

Nou die Joodse fees van Tabernakels was genader, so sy 

broers onder druk geplaas hom, "waarom nie verlaat en gaan na Judea, 
sodat jou 

aanhangers kan ook getuig aan u wonders. Na al, geen een 

wat wil lewe ooit in die openbare oog nie enigiets aan die sly. Indien 

Jy kan al hierdie dinge, en dan wys jouself aan die hele wêreld." 

Jy sien, selfs sy eie broers het nie in hom glo. 
Jesus sê dus aan hulle, "Dit is nie my tyd nog nie, maar jou tyd 

is altyd byderhand. Die wêreld haat nie, maar dit my vir haat 

getuig teen sy bose bewerkings. Jy gaan na hierdie fees. Ek is 



nie gaan tog net vir my tyd het nog kom nie." En wanneer hy het 

Hierdie dinge gepraat om hulle, hy gebly agter in Galilea. 
JESUS GEHEIM STAAN AAN DIE HOOF VIR JERUSALEM 

(Lukas 9:51-56; Johannes 7:10) 

Samaria 

En nadat sy broers gehad soos uiteengesit vir die fees, die tyd het gekom vir 

hom om te word opgeneem, so hy gaan op homself - opgelos nie openlik, 
Omgee 

jy, maar geheim, soos dit was. En hy het boodskappers voor hom gestuur. 
En patentering daardie plek, hulle aangegaan 'n Samaritaan dorpie te 

dinge maak gereed vir hom. Maar die mense daar het hom, welkom nie 

Hy was op sy pad deur na Jerusalem. En toe sy dissipels 

James en John het dit gesien, hulle vra hom, "Here, sou jy het ons 

bel af vuur uit die lug te vernietig hulle soos Elia eens gedoen het?" Maar 

Jesus draai en geskel hulle, sê: "jy nie herken 

die aard van jou gees, vir die seun van die mens het nie gekom om te 
vernietig 

menslike lewe, maar na dit herstel." En hulle verhuis na 'n ander dorp. 
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JESUS BY DIE FEES VAN TABERNAKELS 

(Johannes 7:11-8:1; GTh 38,53,59,108/38 POxy 655; OSol 30; 

Die hemelse dialoog, aanhaling van Origen, teen Celsus 8.15) 

Jerusalem 

Sodat die Jode op soek was vir hom by die fees, sê: "waar is 

daardie man?" En die skare was besige met praat oor hom daar; 

Sommige was sê: "Hy is 'n regverdige man", maar ander aangevoer, "Nee, 
Hy lei die mense verlore." Selfs so, niemand met wie gesels openlik oor 

hom uit die Jode. En dit was omtrent halfpad deur die fees 

Wanneer Jesus in die tempel gegaan en begin om te leer. En daar 

die Jode almal verstom en gevra, "Hoe het hierdie man verkry so 

kennis sonder die voordeel van 'n onderwys?" En Jesus het geantwoord: 

"Dit is nie my eie lering nie, maar wat van die een wat my gestuur. Indien 
enige 

mens moet sy wil doen, hy sal kom om te herken of hierdie onderrig 

kom van God, of as ek op my eie praat. Wie praat op 

sy eie gesag, poog om sy eie heerlikheid, maar enigiemand wat daarna 
streef om verheerlik 

die een wat hom stuur is outentieke, en geen falsity bestaan binne hom. 
Het nie Moses gee die Wet? Almal dieselfde, selfs nie een van julle 

hou by die Wet, so hoekom is jy op soek na murder my?" "Jy is 



demoon-besit is,"die mense het geantwoord. "Presies wat is dit wat soek is 

jou dood?" "Ek het een wonderwerk en jy's al verbaas?" Jesus het 
geantwoord. 
"Nog, jy sal besny op die Sabbat dag Omdat Moses 

geslaag besnyding neer jy, al is dit het nie eintlik stingel uit 

hom, maar die patriarchs plaas. So as jy besny kan 'n seun op moet nie die 

Sabbat te hou uit te breek die mosaïek Wet, dan is hoekom jy 

woedend na my vir herstel van 'n man om die perfekte gesondheid op die 
Sabbat 

Dag? Nie oordeel deur verskynings, maar deur geregtigheid plaas." "Is 

besnyding voordelig of nie? "sy dissipels het hom gevra. Hy het 
geantwoord: 

"As dit was van enige gebruik, hul Vader sou voortbring uit hul 

ma's kinders wat reeds besny is. Dit is eerder die ware 

besnyding - wat van die Gees - wat voordelig in geword het sy elke 

aspek." Dan sommige van die mense van Jerusalem het begin om te vra, "Is 
dit 

nie die mens hulle probeer doodmaak? En daar hy vrylik gaan praat 

onder hulle. Hulle is nie 'n woord vir hom sê. Het die leiers al 

die gevolgtrekking gekom dat hy die Messias is? Ons weet waar hierdie man 
gekom het 
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uit, maar wanneer die Messias kom, sal niemand weet waar hy kom 

uit." 

En Jesus was in die tempel leer, hy roep hulle, "jy 

het geweet my, het jy? En waar ek vandaan kom ook? Ek het nie 

kom van my eie beweging. Die een wie my gestuur is eg, en jy 

het sekerlik nooit ken hom! Ek ken hom omdat ek vandaan 

Sy baie teenwoordigheid, en hy was die een wat my hier gestuur." So hulle 

probeer om te vang hom, maar nie een kon kry hul hande op hom, omdat 

sy tyd het nog nie aangebreek nie. En baie wat was in daardie skare geplaas 

hul vertroue in hom en verkondig, "wanneer die Messias kom, sal 

hy doen meer tekens as wat hierdie man het?" 

Die Fariseërs het gehoor die mense praat hierdie dinge onder hul 

asem oor hom, so saam met die hoë besoekende priesters, hulle gestuur 

beamptes uit om hom in hegtenis neem. Jesus sê dus aan hulle, "Ek sal net 
wees 

met jou 'n bietjie langer, en dan af na hom wat my gestuur. Jy 

het dikwels weggevat om te hoor die woorde wat ek is nou verby jou, 
en jy het niemand anders om te hoor hulle uit. Selfs so, die dae is 



kom wanneer jy sal soek vir my en my nie vind, en dit sal 

onmoontlik vir jou om te kom waar ek is." So die Jode dan 

begin vra mekaar, "waar is hy af, dan, wat ons sal wees 

kan nie vind hom nie? Hy gaan weg en leef onder die heidene nie, en 

leer onder die Grieke? En wat is hierdie gesegde van hom, ' jy sal soek 

my, maar nie ooit vind my,' en 'Jy kan kom waar ek is'? " 

(En) Jesus het gesê: "solank jy bly lewe, jy moet kyk na die 

Een wat woon; andersins jy net dalk sterf, en wanneer jy soek vir 

die lewende een, jy sal wees kan nie vind hom nie." 

Op die laaste en belangrikste dag van die fees, Jesus gestaan en 

gehuil hardop, "as iemand dors is, laat hom na my toe kom en drink. 
Enigiemand wat Drinkgoed uit my mond sal raak soos ek! Ek sal in 

feit, raak daardie man, en die verborge dinge sal oop vir hom. 
Baie is diegene wat sirkel die goed, maar tog niemand ooit trek daaruit. 
Hoekom vrees nou wanneer jy het kom so ver? Is dit nie duidelik aan jou 
wat ek 'n gebrek aan 

nóg moed, nóg 'n wapen. Elkeen wat vertrou in my, soos dit sê 

Die skrif, 'riviere van lewende waters sal vloei voort uit hom.' " En 

so sê, hy het gepraat van die gees, wat hulle wat in hom geglo 
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sou binnekort ontvang nie. 
(Drink diep uit die fontein van die lewende God, 
Vir dit is oop vir jou nou. 
Jy wat dors, drink jou vul, 
En rus julle deur die lente van die Here, 
Dit is pragtig en suiwer, en bring rus vir jou siel. 
Meer lus as heuning is die smaak daarvan, 
En die heuningkoek is as niks langs dit. 
Vir dit vloei voort uit die lippe van die Here, 
En neem sy naam uit sy baie hart. 
Want dit het onsigbare genader, en aangekom sonder perk, 
En totdat dit uiteindelik gekom, en was in hul Midde, stel 

Niemand het geweet dat iets omtrent dit. 
Hoe geseënd is diegene wat daaruit, drink 

En kom vind hul rus daardeur.) 

Nou Jesus het nie tog is verheerlik, aangesien die Heilige Gees het nie 

nog gegee. Dus baie mense in die skare, hoor sy woorde 

geproklameerde, "hierdie man moet beslis word dat profeet." Ander het 
gesê: 

"Dit is die Messias!" En ander het gevra, "Hoekom sou die Messias 



uit Galilea kom? Nie die skrif sê dat die Messias 

kom uit die saad van Dawid, en van sy tuisdorp van 

Bethlehem?" Daar was dus 'n afdeling onder die mense op sy 

rekening. En 'n paar daar wou hom in hegtenis neem, maar niemand 
bestuur 

om hul hande op hom. Sodat die beamptes benader die owerpriesters 

en die Fariseërs, wat hulle gevra, "Hoe is dit wat jy het nie in hegtenis neem 

hom?" "Niemand anders het ooit gepraat die manier wat hierdie man," die 

beamptes het geantwoord. Die Fariseërs bevraagteken hulle, "het jy al dan 

geneem sowel? Het iemand uit die liniale het in hom geglo? Hoe 

oor die Fariseërs? Dit is net dat hierdie skare is cursed, onkundige as 

hulle is oor die Wet!" Nikodemus, die een wat gekom het om hom deur 

nag, een van hulle, vra hulle, "nie ons Wet slaag vonnis 

teen 'n man sonder eerste gee hom 'n gehoor om vas te stel wat dit 

wat hy gedoen het?" "Is jy ook van Galilea?" hulle rejoined. "Kyk 

in dit en erken dat die Profeet (inderdaad) Geen profeet styg 

van Galilea." En by wat hulle al gegaan het by die huis. Maar Jesus het 
opgegaan na die 
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Berg van Olywe. 
DIE VROU IN OWERSPEL GEVANG 

(John: 8:2-8:11) 

Jerusalem 

By daybreak keer hy terug na die tempel, en almal kom tot 

hom, en hy gaan sit en begin hulle leer. Nou die skrifgeleerdes en 

Fariseërs gebring het hierdie vrou tot hom wat het gevang in 

unfaithfulness. En hulle geplaas haar reg in die midde van die skare 

en sê vir hom: "leermeester, hierdie vrou is gevang in die einste Wet van 

owerspel. Nou die mosaïek Wet sê dat iemand soos dit behoort te wees 

ontpit te dood. Wat jy sê?" Hulle stel hierdie vraag aan hom in 

orde tot verbode hom, sodat hulle kan dalk 'n paar oorsaak vir bring 

hom op op aanklagte. 
Dan Jesus leaned vorentoe en het begin skryf op die grond met 

sy vinger. En wanneer hulle prodded hom vir 'n antwoord, Jesus gaan sit 
terug 

op en sê, "laat die sondelose een onder julle wees die eerste om 'n klip 

by haar." En hy weer af en voortgesette skrif op die grond gebuig. 
En toe hulle dit hoor, hulle begin verlaat een vir een, van die 

oudste tot die jongste, elk skuldig bevind deur hul gewete. En Jesus 

was die enigste een wat gebly het, en die vrou was daar staan. 



En reguit homself terug op, hy gesien het niemand daar behalwe dit 

vrou. En hy vra haar, "vrou, waar is jou accusers? Is 

daar nie 'n siel gelaat sentence jy?" En sy antwoord hom, "Nee 

een, Meneer." Toe Jesus gesê, "ek nie veroordeel jy, óf. Nou skuif 

langs en sondig nie meer. " 

DISPUTATIONS 

(Johannes 8:12-59; GTh 77,82,83,84) 

Jerusalem 

So Jesus die mense weer, deur te sê: "Ek is die lig van hierdie aangespreek 

wêreld. Ek is die lig wat in alle dinge is. Wie my volg sal 
nooit in die duisternis wandel nie, maar eerder 'n lewende lig sal ervaar. Ek 
is 

die volheid. Al wat daar is kom uit my, en alles is 

behaal in my. Verdeel uitmekaar 'n hap van hout, en daar sal ek wees! Tel 

op 'n klip en daar sal jy my vind. Wie naby aan my is naby 

om die vuur, en wie is ver van my is ver van die Koninkryk." 
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"Jy getuig oor jouself," het die Fariseërs, "jou getuie 

is dus onwaar!" Jesus antwoord hulle, "selfs as ek getuig oor 

myself, myne is nog 'n waardige attestasie (getuienis), omdat ek weet waar 
ek gekom het 

van sowel as waar ek gaan. Jy, daarenteen, het geen idee 

waar ek vandaan kom of waar ek gaan. Jou oordele rus op 

vleeslike standpunte. Ek nie myself oordeel niemand; Maar selfs as ek moes 

oordeel, my uitsprake sou steeds waar wees, aangesien ek nie alleen in wat 
ek 

doen. Die Vader wat my gestuur staan met my. In jou Wet, verder, 
Jy sal vind dat dit skriftelike, staan ' die getuienis van twee mans is 

getrou.' Selfs as ek praat van myself, getuig die Vader wat my gestuur 

oor my ook. " 

Hulle dus vra hom, "Waar is dit 'Vader' van joune?" En 

Jesus antwoord hulle, "jy het my nooit bekend nie, en het jy ooit 

my vader bekend. Het jy ooit kom om te weet my, jy wil hê 

ook kom om te weet my pa. Mense kan werklik sien die vorms, maar die 

lig binne hulle bly Verbloemde deur die baie lig van my pa se 

beeld. Hy maak homself bekend alles reg, maar dit is sy lig wat 

se sy beeld. Jy is tevrede met die gesig van jou eie 

skyn, maar wanneer jy kom om te sien jou beelde, wat gekom het in 

word voor jy, en wat nóg verdwyn of hulself wys 

vir wat hulle is, hoe groot 'n las jy sal moet dra!" Jesus 



het hierdie woorde in die Tesourie terwyl onderrig in die tempel. Selfs 

so, niemand daar uitgelê is hou van hom, want sy tyd het nog kom nie. 
Weereens sê hy vir hulle, "Ek is ongeveer om weg te gaan. Jy sal probeer om 

vind my, maar jy sal nie verlore sal gaan in jou sondes. Jy kan my om te 
volg 

waar ek gaan." Sodat die Jode navraag, "want hy sê: ' jy kan nie 

volg my waar ek gaan,' het hy bedoel dat hy homself sal doodmaak? " "Jy 

is van hier onder,"verduidelik hy aan hulle," terwyl ek uit op 

hierbo. Jy is uit hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie realm. Dit is 

hoekom ek vir jou gesê dat jy sal nie verlore sal gaan in jou sondes, want jy 
sal sterf 

in boosheid vir nie glo wat ek is." En so het hulle hom gevra 

"Wie is jy dan?" En Jesus het geantwoord, "selfs wat ek gesê het van 

die begin! Ek het baie dinge om te praat en oordeel oor jou. Selfs so, 
die een wat my hier gestuur is getrou, en ek sal bekend te maak die 

hele hele wêreld die dinge wat ek direk van hom gekry het. " Hulle het nie 
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verstaan dat Jesus was om te praat hulle van die Vader, so hy 

aangeraai om hulle, "wanneer jy verheerlik die seun van die mens, dan is jy 
sal kom 

om te sien dat ek is, en dat ek niks op my eie het gepraat. Maar hierdie 

woorde wat ek met jou gesels om is selfs soos my pa gegee het hulle vir my, 

en hy wat my gestuur is ook met my. Die Vader nooit alleen my, 
omdat ek altyd doen wat hy vind mooi." 

En selfs as hy kon praat, baie hul geloof in hom sit. So Jesus 

aangeraai om die Jode wat geglo het in hom daar, "as jy bly getrou aan my 

woord, en dan jy is my volgelinge in waarheid. Jy sal kan insien as hulle 

werklik is, en die waarheid sal jou vry." "Ons is van die saad van 

Abraham,"hulle hom geantwoord," en het nooit is onderhewig aan 

enigiemand, so hoe kan jy sê, 'Jy gaan vry gestel word'?" Jesus 

antwoord hulle, "Ek sê julle werklik dat almal wat 'n party is tot 

sonde is 'n slaaf van sonde, en die dienskneg is nie 'n permanente lid van 
die 

huis; maar die seun behoort grootser. As die seun moet jy stel dus 

gratis, dan jy sal inderdaad vry wees. Ek weet dat jy die saad van 

Abraham, maar jy is op soek na doen my want jy het geen plek 

in u vir my woord. Ek vertel jou wat ek gesien het die baie 

teenwoordigheid van my pa. Jy doen ook soos jy gesien het van jou 

pa." "Ons Vader is Abraham," hulle het almal gereageer het. "As jy 

werklik die kinders van Abraham,"Jesus het geantwoord,"jy sou doen as 



Abraham het. Soos dit nou staan, jy is op soek na my dood, sit 'n 

mens wat het vir jou gesê die waarheid wat hy direk van God gekry het. 
Abraham het nooit wat! Jy is werklik doen die wil van jou vader." 

"Dit was nie ons wat gebore is van owerspel/hoerery," hulle retorted. "Ons 
het 

maar een Vader, en dit is God!" "As God inderdaad jou vader" 

Jesus het geantwoord: "jy sal my liefhê, want ek het hier reguit 

van God, en nou is ek saam met jou. Nóg het ek kom van my eie, maar 

Ek was hier deur hom gestuur. So hoekom doen jy misconstrue my 
woorde? Dit is 

selfs want jy kan my spraak verstaan. Jou bron - jou 

Vader - is die Duiwel, en dis jou pa se Testament wat jy sal doen. Hy is 

was 'n moordenaar van die heel eerste, en het nooit staan in die waarheid, 
want daar is geen waarheid in hom gevind word. Wanneer iemand praat 

'n leuen, hy praat dit deur kennismaking met hom, want daardie persoon 

is 'n daar, selfs as sy pa voor hom. En jy my nie glo nie 
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bloot omdat ek die waarheid praat. Wat van jy kan oortuig my van sonde? 

En as ek die waarheid aan jou moet praat, waarom dan nie glo jy? 

Die een wat kom vanaf God verstaan die woorde van God. Die 

rede dat jy nie begryp hulle is eenvoudig dat jy nie van God." 

Sodat die Jode het geantwoord, "is ons nie regs in roep jy 'n 
demonpossessed 

Samaritaan?" "Ek het geen demoon!" Jesus vir hulle gesê, "Dit is wat 

Ek is my Vader, honoring terwyl jy is my dishonoring. En ek is 

nie op soek na te verheerlik myself; maar daar is ander wat poog om dit, en 

Hy is die regter. Hoe werklik doen ek sê vir julle, as enigiemand moet hou 
my 

woord, hy sal nie ooit sien dood." Die Jode antwoord hom, daarom 

"Ons weet nou vir sekere dat jy het 'n demoon! Abraham gesterf het, as 

het die profete; dog jy profess, ' as iemand moet my woord, hou hy 

sal nooit proe van die dood.' Is jy groter as ons Vader Abraham? 

Hy het gesterf, selfs as die profete het. Wat is jy maak van jouself 

uit te word?" Jesus het geantwoord, "as ek verhef myself, dan my 
heerlikheid! 

sou kom tot niks. Die een wat my magnifies is my Vader, 
Wat jy argumenteer is jou God - al is jy het hom nog nooit bekend nie. 
Maar ek het hom geken, en as ek sou ooit sê dat ek nie geweet het nie 

Hom, ek sou 'n daar soos jy wees! Maar ek werklik ken hom en ek hou 

Sy woord. Jou 'Vader' Abraham was opgewonde by die kans om te sien my 



dag, en sonder twyfel hy het sien dit - en hy was verheug deur dit!" 

So die Jode het geantwoord, "jy is nog nie vyftig jaar oud, en jy ontmoet het 

Abraham?" Jesus antwoord hulle, "Ek sê julle die waarheid, voor 

Abraham ooit was, ek is!" Toe hulle begin pluk van rotse om klip 

hom met, maar Jesus homself versteek en geloop het uit die tempel 

deur die midde van hulle almal, en so was sy afwyking van hulle. 
GENESING VAN DIE BLINDE MAN GEBORE 

(Johannes 9:1-41) 

Jerusalem 

En so Terloops, sien hy 'n man wat blind gebore, en sy was 

volgelinge vra hom: "Rabbi, was dit sy eie sonde of dié van sy ouers 

wat veroorsaak hom só gebore word?" Jesus het gesê: "hy het nie 

toegewyde sonde, en nie een het sy ouers. Dit gebeur dus dat 

God se werke kan in hom getoon word. Terwyl daglig bly, dis net 

reg dat ek moet doen die werke van hom wat my gestuur. Die nag is 
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koms, waarin geen man kan nie werk nie. Ek is die lig van die wêreld so 

lank as ek in die wêreld." 

En nadat hy gesê het: al hierdie, hy bespoeg die grond, het sommige 

Mud en dit op die blinde man se oë gevryf. Op daardie tydstip hy vertel die 

man, "Gaan en spoel in die poel van Siloam," (wat vertaal as 'gestuur.') 

So hy het weg gegaan en hom gewas, en hy kom terug in staat om te sien. 
Sy bure en diegene wat hom voor as 'n blinde man gesien het 

gevra, "Is dit nie dieselfde een wat gebruik word om te sit en 
bedel?" Sommige 

bevestig, "Dis hom mooi so", maar ander beweer, "Dis net dat hy 

lyk soos hy." Maar as die man homself, hy bely, "Ek is hy!" 

So hulle het hom gevra, "dan hoe is dit dat jou oë geopen?" 

Die man het gereageer, "hierdie man met die naam Jesus het 'n bietjie 
modder en 

daubed my oë. En hy het gesê: ' gaan na die poel van Siloam en was 

daar.' Ek het weg gegaan en my gewas, en daarna was ek 

in staat om te sien." "Waar is hierdie man?" hulle hom ondervra. En hy 

antwoord hulle, "Ek weet nie." 

Hulle het die man wat blind tot die Fariseërs was. Nou 

die dag waarop Jesus het die modder gemaak en sy oë oopgemaak is 

'n Sabbat. So die Fariseërs vra hom weer eens hoe is dit dat hy 

kon sien. "Hy gesmeer my oë met modder." het hy gesê. Toe ek dit gewas 

af, en nou ek kan sien." Verskeie van die Fariseërs dus aangevoer, 
"Hierdie man kom nie van God, want hy hou nie die 



Sabbat dag." Sommige ander het gevra, "Hoe is 'n sondige mens kan wys 

sodanige tekens?" So hulle was verdeel in hul opinies. 
En weer eens hulle bevraagteken die blinde man, "vertel vir ons wat jy 

dink van hom, sien hoe dit jou oë wat hy oopgemaak het?" "Hy is 'n 

profeet,"hy gereageer het. Die Jode, egter, het nie glo dat die 

man het is blind gebore en het sy gesig ontvang totdat hulle gehad 

die ouers van die een wat gekom het om te sien, ontbied. "Is dit jou 

seun, wat u eis blind gebore is?"die Jode het die ouers gevra. 

"Hoe is dit nou dat hy kan sien?" "Ons weet dat hierdie man ons seun" 

sy ouers het geantwoord, "en dat hy is blind sedert hy gebore, maar 

Ons het geen idee hoe hy nou kan sien, of wat dit is wat geopen sy 

oë. Hy is oud genoeg, so vra dit van hom. Hy is vry om te praat dit vir 

homself." Sy ouers stel dit só aangesien hulle albei was bang vir die 
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Jode. Die Jode, jy sien, reeds conspired het gooi iemand wat 

erken hom word die Christus reg uit die sinagoge, en dit 

was waarom sy ouers gesê: "vra dit van hom, want hy is oud." En hulle 

weer vir die man wat het is blind, en beveel hom, "lof gestuur 

God vir hierdie wonderwerk. Hierdie man ons weet word 'n sondaar." So hy 
het geantwoord, 
"Ek weet nie as hy 'n sondaar, maar ek weet een ding; dat ek gebruik om te 

word blind, maar nou kan ek sien!" En weer eens hulle vra die man, "sê 

my wat hy aan jou gedoen het. Hoe het hy maak oop jou oë?" "Ek het 

verduidelik dit aan jou reeds,"hy retorted,"en jy sal nie luister. 
Hoekom wil jy dit weer hoor? Wil jy ander van geword 

sy studente?" "Jy is een van hierdie man se dissipels," hulle het 
geantwoord, "maar 

Ons is almal dissipels van Moses. Ons erken dat God het gepraat na Moses, 
maar ons weet nie waar hy vandaan kom." "Wat 'n ongelooflike ding 

Dit is,"die man het geantwoord," dat jy kan sê waar hy uit, wanneer 

Hier het hy my oë geopen! Ons almal verstaan dat God nie 

erken nie sondaars nie, maar hy luister na iemand wat worships 

Hom en doen sy wil. Open die oë van een wat blind gebore is 

iets wat heeltemal ongehoord of. Hierdie man sou in staat wees om doen 

niks hoegenaamd as hy het nie van God kom." En om dit wat hulle sê, 
"Jy is gebore in ontsteltenis sonde - en doen jy mans genoeg is om te preek 
vir ons?" En 

hulle gooi die man daar regs uit. 
Nou toe Jesus hoor dat hy uitgebring het is, hy die man gevind 

en vra hom, "glo jy in die seun van God, (wat ook) die 



Seun van die mens?" "Meneer," vra hy, "wie is hy, dat ek kan glo in hom." 

"Nie net het jy gesien hom reeds," het Jesus gesê, "maar hy praat 

reg vir jou." En die man het geantwoord, "Here, ek glo!" en hy het tot 

sy gesig voor hom. "Ek het gekom in hierdie wêreld," het Jesus verduidelik, 
"in 

orde skep hierdie onderskeid: dat die blinde kan kom om te sien, en 

dat diegene wat sien dalk gemaak word blind." En 'n paar Fariseërs wat 

was daar by hom gehoor al hierdie en gesê, "vertel ons, dan, is ons 

verblind te?" En Jesus het gesê, "as inderdaad jy was blind, jy sou 

nie skuldig wees aan sonde. Maar aangesien jy sê dat jy kan sien, jou sonde 
kan voortduur 

op. 
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DIE GOEIE SHEPHERD 

(Johannes 10:1-21; Evangelie van die Ebionites 

in die eetkamer Homilies III.52) 

Jerusalem 

"Ek is die deur wat lei tot lewe. Wie gaan deur my betree 

in lewe. Assuredly ek sê vir julle, wie nie die sheepfold betree 

deur die deur, maar klim oor van sommige ander kant is 'n dief en 'n 

robber. Deur die deurtjie betree shepherd van die skape. Die 

porter oop vir hom en die alle skape hoor sy stem. En hy roep 

sy eie skape deur naam en gidse hulle uit. En na tekening 

diegene wat aan hom behoort hy voor hulle gaan. En die skape 

volg na hom omdat hulle die klank van sy stem herken. Maar 

hulle sal nie 'n vreemdeling volg. Hulle het almal loop weg van hom, vir 
hulle 

herken nie 'n vreemdeling se stem." Jesus gepraat het dit vir hulle in 'n 

gelykenis, maar hulle verstaan nie wat hy was vir hulle te sê. 
So Jesus weer bevestig aan hulle "mees assuredly ek sê vir julle, ek is 

die skape hek. Almal wat voor my gegaan het was diewe en 

diewe. Die skape, egter nooit geluister na hulle. Ek is daardie deur. 
Indien enige moet gaan deur my, hy sal veilig gehou word, en sal kom 

uitgaan en weiding vind. Die enigste rede dat die dief kom, is 

ten einde te steel, dood te maak en te vernietig; maar ek het gekom om 
hulle te gee 

lewe – dat hulle dalk het dit tot 'n groter mate! 

"Ek is die goeie shepherd. Die goeie shepherd lê sy lewe vir 

die skape. Maar die hired hand, wat nie die shepherd aan wie die 

skape behoort, loop weg toe hy sien die wolf genader. Die wolf 



dan vangste hulle, en die skape is al versprei. En die gehuurde 

dienaar loop weg, want hy is maar 'n loon verdiener, en nie bekommerd 

oor die skape. 
"Ek is die goeie shepherd. Ek my eie ken en hulle ken my, selfs 

soos die Vader my ken, en ek ken hom. En ek lê my lewe vir 

die ontwil van die skape. Wat meer is, ek het ander skape wat nie 

van hierdie vou wat ek ook moet bring. Dit sal ook hoor my 

stem, en daar sal 'n enkele kudde, met 'n enkele shepherd. Dit is 

Hoekom my pa is lief vir my: want ek lê my lewe dat ek kan duur 

dit weer op. Niemand ontneem my van dit. Dit is van my eie sal ek lê dit 
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neer; en ek het die krag om dit opneem. Hierdie opdrag gegee is om 

vir my deur my pa." 

En daar nog 'n Slenkdalkoors onder die Jode ontstaan oor hierdie woorde. 
Baie onder hulle aangevoer, "Hy het 'n demoon!" en "hy is 

demented!"en"Hoekom doen jy selfs na hom luister?" Maar ander het 
daarop aangedring, 
"Hierdie is nie die woorde van 'n demoniac. Kan 'n demoon open die oë 

van die blinde?" 

DIE SEWENTIG-TWEE UITGESTUUR 

(Lukas 10:1-24; DTry 35:3; 

Handelinge van Paulus, evangelie Fragment in Coptic) 

Perea 

Nou na dit, die Here nog 'n seventy(-two,) aangestel en gestuur 

hulle in pare voor hom in elke Stad en streek waar hy was 

gou om te gaan. Dan is hy in kennis gestel hulle, "Dit is werklik 'n 
ruimhartig gewas, maar 

Daar is skaars enige stropers. So 'n beroep aan die Here van die oes 

Stuur meer versamelaars in sy veld. Nou skuif. 
Afdelings en Ketterye is seker om te kom. Ek stuur jou as 

skape tussen wolwe, (vir) baie sal oënskynlik draped in kom 

Skaapvelle en dra my naam, maar diep binne is hulle verskeurende 

wolwe. 'N sak, of 'n Beursie of enige skoene dra nie. Doen nie so 

baie soos 'Hallo' te sê iemand langs die pad. En in Watter huis 

jy gaan, selfs voordat jy enigiets anders doen, sê, ' vrede kom op 

hierdie huis.' En as daar moet 'n seun van vrede in daardie plek, word jou 

vrede sal kom tot rus op dit. En as dit nie die geval is, jou vrede sal 
dan terug na jou toe kom. Bly daar met hulle in daardie huis, en eet 

of drink wat hulle verskaf vir jou, want die laborer is waardig van sy 

huur. Van huis tot huis beweeg nie. 



"En in watter dorp jy gaan en hulle ontvang jy, eet alles wat 

hulle gee vir jou. Genees die siekes onder hulle, en sê aan hulle, ' God se 

Koninkryk naby jou getrek het.' En in watter dorp jy gaan en 

hulle nie neem jy, gaan in sy oop plekke en verkondig, ' ewe 

die stof van jou dorp wat kleef aan ons, ons skraap af teen jou! Selfs 

so, wees seker van dit: die Koninkryk van God naby jou getrek het.' Ek kan 

verseker dat wanneer die dag kom, dit sal meer draaglik vir word 

Sodom as wat dit sal wees vir daardie plek. 
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"Seën jou, Chorazin! Seën jou, Bethsaida! Vir het die magtige 

werke wat gedoen was in jy is uitgevoer in Tyre en Sidon, hulle 

sou sit lank gelede in sackcloth en as en aangeneem. Maar die 

oordeel sal meer draaglik vir Tyre en Sidon as wat dit sal wees vir word 

jy. Soos jy, Capernaum, het jou lof bereik die wolke? 

Goed, jy sal gebring word hel toe! Wie hoor jy, ook hoor 

my; en wie klik, verdwyn jy klik, verdwyn my; en enigiemand wat verwerp 

Ek is ook verwerp hom wat my gestuur." 

En die seventy(-two) teruggekeer in vreugde, sê: "Here, selfs die 

demone onderwerp hulleself aan ons onder u gesag!" En hy 

geantwoord, "Ek het gesien die vyand val soos weerlig uit die lug. 
Kyk, ek het gegee jy krag om trample af slangetjies en 

Skerpioene, en die vyand se elke krag. Daar is niks wat kan 

beskadig jy glad. Maar nie bly oor die feit dat die geeste dien 

jy, maar vreugde in die wete dat jou name gewees het 

geskryf word in die hemel. Daar is iets bo die verhoging van die 

dood en die voeding van die skare - geseën inderdaad is diegene wat 

met hul hele hart het geglo." 

Op daardie oomblik, Jesus gegroei het vreugdevolle in gees en gesê, "Vader, 
ek ten volle 

stem saam met jou, Here van hemel en aarde, wat jy weggesteek het 

Hierdie dinge uit die 'geleer' en 'wyse,' en hulle geopenbaar het 

eerder tot blote 'suigelinge.' Inderdaad, Vader, want dit was net so 

mooi vir jou! My vader het alles in my hande, geplaas en 

Niemand weet wie die seun is nie, behalwe die Vader, en niemand weet 

wie die pa is behalwe vir die seun, en diegene aan wie die seun 

wense aan hom openbaar." En hy draai na die volgelinge en gesels 

hulle privaat, "Hoe bevoorreg is die oë wat sien wat jy doen, vir 

wel ek sê julle dat baie profete en konings het dit weggevat om 

blik wat jy nou sien, en nooit het dit sien, en om te hoor wat 

jy vertel nie, maar het dit nooit gehoor." 
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DIE GOEIE SAMARITAAN 

(Lukas 10:25-37; GTh 25; 

Clement van Alexandria, gemiddelde van Theodotus 2.2; 

Clement van Alexandria, Miscellanies 1.19) 

Judea? 

Nou kyk, hierdie prokureur opgestaan om hom deur te sê: "juffrou, toets 

wat moet ek doen om Oorerf onbeperkte lewe?" En Jesus het geantwoord, 
"wat is 

in die Wet geskryf? Vertel my hoe dit aan jou lees." En hy antwoord 

Jesus, "jy is lief vir jou God met jou hele hart en jou 

hele gees; uit die volheid van jou krag en met 'n deeglike 

begrip; en jou mede mens as jy self doen." En Jesus 

gesê, "jy het my gegee die regte antwoord. As jy het gesien dat jou 

broer, dan jy het gesien dat jou God. Is lief vir jou vriende as wat jy doen jou 

siel, verdedig hulle as die leerling van jou oog. Doen dit en jy sal 
leef. Red jouself en jou siel!'" 

Maar ywerige verskoon homself, die mens stel hierdie vraag aan hom, 
"maar 

wie kwalifiseer as my naaste"? En Jesus, neem dit alles in, beantwoord 

hom, "hierdie man was op sy pad na Jerigo vanaf Jerusalem, wanneer 

het hy ineengestort prooi bandiete. Hulle het sy klere van hom, hom 
gehamer 

erg, en hardloop weg, los hom daar half dood. En 'n sekere 

priester gebeur om te wees wat deur. Toe hy sien dat die man, hy 

geslaag het hom aan die teenoorgestelde kant. Net so, wanneer 'n Leviet 
wat 

gebeur op dat plek daar gekom het en gesien het, hy hom die 

ander kant. 'N Samaritaan, egter, het gekom om hom op sy reise. Maar 

Wanneer hierdie man hom gesien het, kon hy verskuif met deernis vir 
hom. Hy 

gebind het geloop aan hom, op sy wonde, uitgestort olyf olie en wyn 

oor hulle, opgelig hom word op sy eie berg, het hom na 'n inn en 

versorg hom. En die volgende dag soos hy beweeg, hy het uit twee 

denarii en hulle aan die innkeeper gegee en gesê: ' kyk oor hom, 
en as dit moet kos nie meer, ek sal jou betaal terug wanneer ek 

terug.' Van hierdie drie, watter een van hulle doen jy veronderstel blyk 

om 'n 'naaste' aan die een wat val onder die diewe? " En hy 

het geantwoord: "Die een wat hom medelye getoon." Toe Jesus 

gehef hom, "gaan en doen net soos hy." 
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MARTHA EN MARIA 

(Lukas 10:38-42) 

Bethany 

En soos hulle voortgegaan op, hy het gekom om hierdie sekere dorpie waar 
dit 

vrou genaamd Martha verwelkom hom in haar huis. En sy het 

Hierdie suster genaamd Maria, wat ook by Jesus se voete gesit en na hom 
geluister 

soos hy geleer. En Martha was deur al die porsie afgelei dat sy 

was om te doen, sodat sy deur Jesus gestaan en gevra: "Meneer, dit nie pla 

jy wat my suster my om te dien deur myself verlaat het? Bestel haar help 
my 

uit." En Jesus het geantwoord, "Martha, Martha, jy is angstig en 

bekommerd oor baie dinge, maar net 'n paar dinge wat nodig is - of 

regtig net een. Maria het gekies die beter een; en sy sal nie 

ontneem van dit." 

GEBED EN DIE GELYKENIS VAN DIE AANHOUDENDE 

NAASTE 

(Lukas 11:1-13) 

Perea 

En dit het ook gebeur dat, soos hy was bid op 'n sekere plek, een van 

sy dissipels benader hom soos hy was sluit en gevra, "Here, 
leer ons hoe ons behoort te bid, selfs soos John het sy dissipels geleer." 

En hy sê vir hulle, "wanneer jy bid, jy moet sê: 

' Ons Vader, wat in die hemel, 
Geseënd wees jou naam. 
Mag u Koninkryk kom, 
En u wil geskied op aarde 

Soos dit is in die hemel. 
Gee ons vandag ons volgende dag se brood. 
En vergewe ons ons sondes, 
Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. 
En lei ons nie in versoeking, 
Maar red ons van die bose een.'" 

Dan vra hy, "wat onder julle wat 'n vriend sou gaan na 

hom by middernag en beseech hom: ' vriend, asseblief leen my drie 

brode. Sien, hierdie vriend van my het op sy reise na my kom, en ek doen 

nie het niks om te gee hom.' En die een binne-in reageer, ' doen 
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pla my nie. Ek het reeds die deur bolted, en my kinders is al 

in die bed met my. Dis nie asof ek kan opstaan reg en gee dit aan jou!' Ek is 

vertel jy, selfs as hy sou nie opstaan uitsluitlik ter wille van sy 

vriendskap, hy sal opstaan en hom gee soveel as hy nodig het eenvoudig 

want hy hou aan pestering hom. En sodat ek sê julle: vra, en 

Dit sal word aan jou gegee is; soek, en jy sal vind: klop, en dit sal nie 
oopmaak nie 

vir jou. Jy sien, die een wat jou vra is die een wat ontvang; die een 

wat daarop gemik is die een wat vind; en een wat klop, dit oopgemaak 

regs op. 
"Vaders, as jou seun was om jou te vra vir 'n witbrood, wat van jy sou 

gee hom 'n klip. Hoe oor 'n vis? As jou seun moet jou vra vir 'n 

vis, sou jy gee hom 'n slang? Sou jy hand hom 'n skerpioen as 

Hy het gevra vir 'n eier? As selfs jy, so degenerate soos jy is, weet hoe 

om goeie gawes aan jou kinders gee, hoeveel te meer sal jou hemelse 

Vader gee die Heilige Gees aan diegene wat dit van hom vra!" 

JESUS GENEES DIE GEBOË VROU 

(Lukas 13:10-17) 

Perea 

En hy was in een van die sinagoges onderrig op die Sabbat dag, 
en kyk, daar was hierdie vrou wat gely het 'n 

aftakelende gees vir agtien jaar. Sy was heeltemal gebuig en 

kon nie reguit haarself glad. En toe Jesus sien haar, hy 

haar, ontbied en vir haar gesê: "vrou, jy het is vry van 

jou ongeskiktheid!" Hy lê sy hande op haar, en sy reggetrek 

reg op en verhewe God. 
En die sinagoge leier, woedend dat Jesus genees het op die 

Sabbat, gesê dat diegene wat ingesamel was daar, "Daar is ses dae stel 

opsy vir werk doen nie. Kom en wees genees op een van daardie dae en 

nie op die Sabbat!" "Hypocrites!" het hy gesê om hulle. "Doen nie julle 
almal 
untie jou OS of jou DONKIE uit sy stalletjie en lei dit uit om 'n 

drink? Waarom moet dan hierdie vrou, 'n dogter van Abraham wat het 

is gebind deur die vyand vir agtien jaar nou, nie gestel word gratis 

uit haar slawerny op die Sabbat dag?" En toe sê hy dit, al 

sy teëstanders skande gestel is, maar die mense was verheug deur 

die wonderbaarlike dinge wat hy doen. 
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DIE MOSTERDSAAD EN DIE DRIE MAATREËLS 

(Lukas 13:18-21) 



Perea 

"Wat is die Koninkryk van God soos?" vra hy. "Wat kan ek gebruik 

as 'n analogie? Dit is vergelykbaar met 'n Mosterdsaad wat 'n man geneem 
het 

en sowed in sy tuin. Dit het gegroei in 'n groot boom, en die voëls 

van die lug gevestig onder sy takke." 

Weereens sê hy vir hulle, "wat kan ek baie soos God se Koninkryk aan? 

Dit is selfs as gis, wat 'n vrou geneem en weggesteek in drie satas van meel 

totdat dit gewerk het self deur." 

DIE FEES VAN TOEWYDING 

(Johannes 10:22-39) 

Jerusalem 

Dan kom die opdrag fees in Jerusalem. Dit was winter, 
en Jesus was op die tempel-gronde, loop in Salomo se Portico. 
Sodat die Jode al versamel rondom hom en gevra, "Hoe lank sal jy 

hou ons raai? As jy die Messias is, dan kom reg uit en vertel 

ons." En Jesus het geantwoord: "Ek het gesê jy reeds. Dit is net dat jy 

het glo nie. Die einste werke wat ek doen in my pa se naam getuig 

oor my. Dit is omdat jy is nie my skape wat jy glo nie 

my. Dit is selfs as ek het vir jou gesê voor; my skape al herken my 

stem. Ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle eindelose lewe. 
Niemand neem hulle uit my hand. My vader wat hulle gegee het 

my is groter as almal, (as is) wat my vader vir my gegee het. Ek 

en die Vader is een." 

So weereens die Jode versamel klippe waarmee pummel hom. 
"Ek het jou gewys wat baie groot werke wat van my vader" 

Jesus retorted, "Vir watter van hierdie werke doen jy klip my?" "Ons is 

nie Lydia jy vir enige goeie werk,"die Jode rejoined,"maar vir 

wickedly, praat omdat jy - 'n skrale sterflik – maak jouself 

uit te wees gelyk aan God." "Is dit in jou Wet geskryf," Jesus het gesê: "' Ek 

het jou geroep gode? As hy aangespreek die mense aan wie die woord van 

God het gekom as gode, en daardie skrif kan word ter syde stel, dan wat 

oor die een wie die Vader geheilig en in die wêreld gestuur. 
Hoekom is dit dat jy my daarvan beskuldig dat blasphemy vir sê dat ek die 
seun 
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van God? As ek my pa se werk doen nie, dan plaas nie jou geloof 

my. Maar as ek moet my pa se werk, selfs as jy sou nie 

my aan my woord, ten minste aanvaar die werke wat ek doen, sodat jy kan 

erken en glo dat die Vader in my is, en dat ek 



binne hom." En hulle het probeer nog een keer gryp hom, maar hy gegly 

reg deur hul vingers. 
JESUS HOM NA DIE JORDAAN, 
VRA DIE MENSE 'N VREEMDE VRAAG EN WERKE A 

WONDERWERK 

(Johannes 10:40-42; Egtn 4) 

Die Jordaan rivier 

Dan het hy teruggekeer na die plek aan die ander kant van die Jordaan 
waar 

John het eers gedoop en het daar gebly. < Jesus het gesê, "dit verwelk 

boom se vrugte is > gesluit up < en sy produktiwiteit > is 

imperceptibly onderworpe. < hoeveel van > sy gewig < bly > 

unweighed?" Hulle was verbysterd by so 'n ongewone vraag, so 

Jesus op pad na die riverbank. En soos hy daar staan, hy uitgestrekte 

sy regterhand en < grond op 'n verskrompelde branch(?) > en versprei dit 

oor die < coursing rivier. > dan < hy gesprinkel sommige > water < oor > 

die < dried-up boom > en dit < gevul > voor hul oë en sit heen 

vrugte < in sodanige oorvloed dat daar is niks > in < wat dit kon 

alle pas voor hulle. > en baie mense na hom gekom en gesê: "Johannes 

nooit uitgevoer nie enige tekens, maar alles wat Johannes ons geleer oor 

hierdie man blyk om waar te wees." En baie hul geloof in hom geplaas 

daar. 
TIK DEUR DIE REGUIT HEK 

(Lukas 13:22-30) 

Perea 

En hy geslaag deur dorpe en stede, onderrig, en bevordering van 

rigting van Jerusalem. En iemand vra hom, "Here, is daar maar 'n 

min wat gered word?" En hy antwoord hulle, "streef daarna om te gaan 
deur 

die smal hek, want ek sê julle dat baie sal probeer verkry 

ingang, maar sal nie in staat wees om. Wanneer die huiseienaar opstaan en 

boute die deur, en jy is al staan buite vasloop teen dit en 

skree: 'Here, Here, open op die deur vir ons!' Hy sal vra, 
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'Waar het jy kom uit.' Dan sal jy antwoord hom, ' ons geëet het en 

het gedrink in jou baie midde! Jy ons geleer het in ons baie strate!' Toe hy 

sal beantwoord hulle, ' jy horde van evildoers! Ek weet nie wat jy 

is, en ook die plek van waaruit jy gekom het. Kry weg van my!' 
"Daar sal wees ween en tand maal daar wanneer jy sien 

Abraham, Isak en Jakob, tesame met elke profeet van God se 



Koninkryk, selfs as die hou van jy is gegooi. Hulle sal 
kom van Ooste en weste, en Noord en Suid, en neem hul sitplek 

die Koninkryk van God. Sien, daar is laas wat sal word eerste, en eerste wat 

sal word laaste." 

JESUS IS GEWAARSKU OOR HERODES 

(Lukas 13:30-35; GTh 67) 

Perea 

Daardie dag, 'n paar Fariseërs het hom genader en gesê, "laat dit 

plaas, want Herodes is soek na murder jy." En hy antwoord hulle, 
"Gaan en sê vir daardie Jakkals, ' kyk, vandag ek giet uit demone en 

voorbereiding van middels. Môre ek sal dieselfde doen. Maar op die derde 

dag ek sal vervolmaak word.' Nietemin, dit is vir my om te druk ander 
Benodigdhede 

Vandag, môre en die volgende dag, want dit kan wees dat 'n 

profeet moet ooit buite Jerusalem sterf. Jerusalem! Jerusalem! 

Slayer van profete en stoner van diegene wat aan jou gestuur word! Hoe 
dikwels 

Ek het ached om jou kinders saam, soos 'n hen haar versamel 

hatchlings onder haar vlerke, maar jy wil nie hê nie! Kyk, jou 

huis is tot jy verwoesting gelaat word. Diegene wat weet alle dinge, 
nog ontbreek is binne, is werklik ontbreek in alle dinge. Ek vertel jou die 
meeste 

assuredly, jy sal nooit sien my weer totdat jy bely het, 
"Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here!'" 

HOE OM BY TE WOON, EN GEE 'N FEES 

(Lukas 14:1-14) 

Perea 

Hy die huis van hierdie sekere prominente Pharisee eet aangegaan 

een Sabbat dag broodjie, en hulle hom noukeurig gemonitor. Nou kyk, 
voor hom was hierdie vogophoping man, sodat Jesus bevraagteken die 
Fariseërs 

en prokureurs, "Is dit wettig om te genees op die Sabbat dag?" Hulle het nie 

antwoord hom glad, so hy hou van die man, wat hom goed gevat en 
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Laat hom gaan. En hy prodded hulle, "wat van jy wat het 'n seun (of) 'n 

DONKIE, of 'n OS, moet hulle val in 'n put op die Sabbat dag, 
sou nie onmiddellik trek hom?" En hulle kon nie 'n ding sê. 
Hy gemerk hoe die gaste was meeding vir die sitplekke van 

onderskeid, en gesels hierdie gelykenis aan hulle, "wanneer jy genoem 

om 'n bruilof fees, nie sit in die sitplekke van eer, want dit is dalk net 



dat het hy iemand wat meer edel as jy uitgenooi. Die een 

wat het jou uitgenooi dalk dan nader jy en sê: ' laat hierdie persoon 

het jou sitplek.' Jy sal dan moet dra die skande van neem die 

plek van die minste belang. Wanneer jy bidden, jy eerder behoort 

om te sit in die laagste posisie, sodat wanneer die een wat jy genooi kom, 
Hy sal sê, ' My vriend, beweeg op!' Dan sal jy gehandhaaf word 

voor dié sit met jou. Jy sien, wie homself honors sal word 

abased, terwyl diegene wat nederige hulself geëerd sal wees." En, 
Verder, sê hy aan diegene wat genooi het hom, "wanneer jy 

middagete of aandete gaste, nooi jou vriende, broers, familie 

lede, of ryk bure, want hulle kan dan nooi jy terug, 
en jy sal dus recompensed word. Inteendeel, wanneer jy hou 'n 

banquet, ontbied die armes, die maimed, verlamdes en blindes. 
So jy sal inderdaad geseën word, omdat hulle nie die 

beteken om terug te betaal; Jy sal dit ontvang terug by die herlewing van 
die net!" 

DIE VERWERP UITNODIGING 

(Lukas 14:15-24) 

Perea 

Wanneer een van die mans sit daar met hom dit hoor, sê hy aan 

hom, "Hoe gelukkig is die man wat brood eet in die Koninkryk van 

hemel!" En Jesus antwoord hom: "Daar was hierdie man wat readied 

'n groot fees en baie gaste genooi. Wanneer die tyd gekom het 

rond, hy uitgestuur sy dienaar sê aan diegene wat het is genooi, 
' Alles is in plek, stel kom dus nou!' Maar elke een begin 

maak verskonings. Die eerste een het gesê: ' Ek het net nou 'n gebied 
gekoop en 

Ek moet gaan en kyk. Laat my asseblief.' 'N ander een het gesê: ' nie 

lank gelede het ek vyf jeug van osse gekoop, en ek moet nou gaan om te 
inspekteer 

hulle. Verskoon my asseblief.' Nog ander sê vir hom: ' Ek kan kom vir ek 

het net-net nou nuwe.' Daardie dienaar teruggestuur en verby al hierdie 
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aan sy Meester. Dan is die eienaar van die huis woedend geword en 

bestel sy dienaar: ' gaan vinnig in die strate en stegies van die 

Stad, en kom terug met die armes, die maimed, die blinde, en die 

lam.' En die dienaar sê: ' Here, wat jy bestel gedoen het is 

uitgevoer, en daar is selfs nou instellings links.' Dan die Meester 

sy dienaar gevra: ' gaan in die hoofweë en Hmmm en dwing 

hulle woon, dat my huis gevul kan word. Ek sê julle, nie 



een van diegene wat uitgenooi was deel van my fees!'" 

DIE KOSTE VAN DISSIPELSKAP-OPLEIDING 

(Lukas 14:25-35; GTh 15,55,101,105) 

Perea 

Geweldige skares van mense was na Jesus, en hy volg op 

draai om hulle en gesê, "wie nie nie < pa > haat en 

ma die manier wat ek doen is nie pas by my dissipel, en wie nie 

< nie > liefde < pa en > ma die manier wat ek doen is pas nie om my 

dissipel. My ma < het my dood >, jy sien, maar my ware < ma > 

het my lewe. Enigiemand wat weet beide die Vader en die moeder sal 

die kind van 'n hoer genoem word. Wanneer jy kom om te sien die een wat 

was nie gebore van vrou, val op jou gesigte in aanbidding, vir daardie een 

is inderdaad jou pa. Enigiemand wat na my toe kom en sy haat nie 

'Vader' en 'moeder,' en 'vrou' en 'kinders,' 'broers' en 'susters' en 

selfs sy eie lewe, is pas nie my dissipel wees. Ook, enigiemand wat versuim 
om te 

sy kruis optel en volg na my is nie waardig van my (en) kan 

word my dissipel. 
"As enige van julle wou om 'n toring te bou, sou hy nie sit eerste 

en figuur uit sy uitgawes voordat hy begin, ten einde te bepaal 

of hy het die middele om klaar te maak? Want as hy het gelê die 

stigting reeds en kan voltooi nie, almal wat dit sien sal 

begin om te mock hom sê: ' hierdie man het begin bou, maar was nie 

voltooi dit!' Of kom ons sê dat een koning gaan stryd 

teen 'n ander. Sou hy nie eers gaan sit en vind uit of jy 

sy tien duisend sal in staat wees om weerstaan die twintig duisend gestuur 

uit om teen hom te? As hy kan, hy stuur envoys terwyl die ander 

een is nog ver af en sues vir vrede. 
"Net so, nie een van julle wat versuim om al sy dinge agter laat 
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kan nie my dissipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout gaan vaal, 
wat 

daar om te geur dit? Dit is geskik vir nóg die grond of die mis hopie; Dit 

is eenvoudig gegooi weg. Wie het ore wat hoor, laat hom hoor." 

DIE VERLORE SKAAP EN DIE VERLORE MUNTSTUK 

(Lukas 15:1-10; GTh 107) 

Perea 

Nou versamel al die belasting-versamelaars en 'sondaars' ten nouste 
rondom 

hom te hoor hom. Maar die Fariseërs en skrifgeleerdes was 



mor, "hierdie man nie net neem in 'sondaars', maar dan gaan op 

eet met hulle!" 

En hy het hierdie gelykenis aan hulle gepraat, "die Koninkryk is soos 'n 
shepherd 

wat 'n honderd skape gehad het. Die grootste van hulle het gedwaal. Hy 
verlaat 

die negentig-nege en uitgegaan dat een soek totdat hy dit gevind. 
Immers van sy pogings, het hy gesê om daardie skape, ' Ek is lief vir jou 
meer as die 

nege-en-negentig!' 
"Wie onder julle wat honderd skape, op die verlies van selfs besit 

een, sou nie die negentig-nege agterlaat in die veld en soek 

die een wat astray gegaan totdat hy dit gevind het? En sodra hy het 

verhaal, nie hy nie met blydskap plaas dit oor sy skouers? Dan, 
nadat die man by die huis kom, het hy nie vergader saam sy vriende en 

sy bure en sê, ' sluit aan by my nou in viering, want ek het gevind dat 

die skape wat ek verloor het.' Ek is hier om jou te vertel wat die vreugde in 
die hemel 

oor 'n enkele 'sondaar' wat berou het ver oorskry wat van nege-en-negentig 

'regverdige' mans, wat die behoefte aan hervorming voel nie. 

"Of watter vrou op een van haar tien drachmas verloor nie 

lig van 'n lamp en ywerig Swiep haar huis totdat sy dit vind? En soos 

gou as sy verhaal dit, nie sy nie vergader saam al van haar 

bure en lady vriende en sê: ' bly by my, want ek het gevind dat 

die drachma wat ek verloor!' Ek hiermee sê vir jou dat die engele van God 

bly oor die omskakeling van selfs 'n enkele 'sondaar.' " 

DIE PRODIGAL SEUN 

(Lukas 15:11-32) 

Perea 

En hy het gegaan oor, "hierdie man het twee seuns. Die jongste een gesê: 

sy pa, ' pa, gee my my deel van die erfenis.' So die man 
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verdeel sy boedel tussen hulle. Nie lank daarna het die jonger seun 

versamel saam al sy besittings en gemaak weg vir 'n verre 

grond, waar hy daarin geslaag om fritter weg al sy rykdom in uitbundige 

lewende. Nadat hy het dit al squandered, 'n verskriklike hongersnood gevee 
oor die 

streek, en hy het geword behoeftige. Hy homself by 'n man van wat 
aangesluit 



grond, wat gestuur om hom uit in die velde te voed gesien het. Hy weggevat 
om te vul 

sy maag met selfs die doppe wat die varke eet, maar niemand 

Daar sou hom enige gee. Dan hy het tot homself gekom en gevra: ' hoe 

baie van my pa se hired hande het meer as genoeg brood, maar as 

vir my - ek is honger na die dood! Ek sal styg en gaan terug na my pa, en 

sê vir hom: "pa, ek het gesondig teen die hemel, en in jou oë. Ek 

AM nie meer pas by jou seun - genoem word net laat my word as 'n hireling 
om te 

jy."' En hy het opgestaan en teruggekeer na sy vader, wat hom ver sien 

weg in die verte, beamed met deernis, hardloop regs tot by hom, 
sy arms om sy nek toegedraai en hom gesoen. En dan sy seun 

bely vir hom: ' pa, ek het gesondig teen die hemel en in jou 

sig. Ek is nie waardig om u seun genoem word. Behandel my soos een van 
jou 

hired hande.' Maar die Vader beveel sy bediendes, ' Bring uit my 

beste mantel en dan hom daarmee; gee hom 'n ring vir sy hand en 

skoene vir sy voete. Bring die fatted kalf en slaughter dit, so dat ons 

dalk vier en fees op dit, want hierdie seun van my was dood, maar 

nou hy is hy lewe weer; wat eens verlore was, maar nou is gevind.' En hulle 

almal het begin om Geseënde. 
"Maar die leraar seun was uit in die veld. En as hy naby aan geteken het 

die huis, hy het gehoor die musiek en dans, sodat hy genoem een van die 

jong mans vir homself en gevra, 'wat is alles oor?' En die 

dienaar verduidelik, ' jou broer het terug te kom na ons, en jou pa 

het die fatted kalf vir geslag hom, want hy het hom terug gekry 

alle veilige en gesonde!' Maar sy broer seethed met woede en geweier om te 

gaan in, sodat sy pa uitgekom en begin by hom pleit. En hy 

gekla tot sy vader, ' kyk, ek het gewerk het vir jou al hierdie 

jaar, en het nooit ongehoorsaam te wees jou bevele, maar jy het nooit gegee 

my so veel as 'n jong Bok wat ek met my vriende kan verlustig. Maar 

toe hierdie seun van joune wys na jou stof waai 

romping met whores, jy gaan en slaughter die fatted kalf vir hom!' 
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En die man gereageer, "seun, jy is altyd hier by my, en wat 

is myne joune ook. Ons eenvoudig moes bly en bly wees, vir hierdie 

broer van joune was een keer dooie, maar hy is nou hy lewe weer; een keer 
was hy 

verloor, maar nou is gevind nie.'" 

DIE SLIM BESTUURDER 



(Lukas 16:1-18; Clement van Alexandria, Stromateis 1.28.177; 

Aanhaling deur Clement van Alexandria, 11.51, 3.50, 18.20) 

Perea 

En hy sê aan sy dissipels, "Daar was hierdie ryk man wie se 

Bewaarder is aangekla van squandering sy bates. Sodat hy vir hom genoem 

en geëis, ' wat is dié ek hoor van julle? Rekening vir jou 

toesig, vir jou kan nie meer bestuur my sake.' En die Bewaarder 

gesê binne homself, ' wat ek gaan doen Noudat my baas is vuur die 

my? Ek is te swak om te grawe en te trots om te bedel. Ek weet net wat ek 

sal doen wanneer ek verlig van my pligte - kry hulle om my in Welkom 

hul huise!' En hy ontbied al van sy Meester se debiteure en 

navraag van die eerste 'hoeveel doen jy skuld my Meester?' En hy 

geantwoord, ''n honderd baddens van olyfolie.' ' Neem nou jou 
Wetsontwerp, sit 

en skryf vyftig.' Dan vra hy die tweede een, ' nou soos jy, hoe 

baie skuld jy?' Hy gereageer het, 'een honderd cors van koring.' So hy 

sê vir hom: 'hier is jou faktuur, skryf neer eighty.' Dan die Here 

geloof die onregverdige Bewaarder op die shrewdness van sy taktieke. Vir 

die seuns van hierdie ouderdom is meer slim in hul spanning as die seuns 
van 

lig. En ek is hier om te sê vir julle, wees bevoegde geld-changers. 
Maak baie van vriende vir julle met hierdie unholy mammon, sodat 

dat wanneer jy misluk, hulle sal ontvang jy in hul ewige abodes. 
Wie is getrou met die minste sal wees getrou met wat 

groot; en wie is Ubisoft Montreal met die minste sal Ubisoft Montreal 

met wat is groot. So as jy nie vertrou kan word met vuil wins, wat sal 

toevertrou jy met die ware rykdom? En as jy nie vertrou kan word met 

die dinge van ander mense, wat sal gee jy niks vir jouself? Raak 

getroue geld-changers! Verwerp die nagemaakte muntstukke en aanvaar 
slegs 

die eg. Geen dienaar kan twee here dien omdat hy sal 
verag die een en liefde die ander, of anders hy die een sal dien en 

Ignoreer die ander. Jy kan beide God én Mammon dien." 
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Wanneer die geld-liefdevolle Fariseërs dit hoor, hulle almal het gespot by 

hom. Jesus sê vir hulle, "jy graag jou geregtigheid parade 

voordat mensdom, maar God weet wat is in julle harte, want wat is 

denke aanprysenswaardige in die oë van mans is verwerplik in die gesig 

van God. Totdat Johannes gekom het op die toneel, was daar die Wet en die 

profete. En sedert daardie tyd, die goeie nuus van die Koninkryk van 



God is geproklameer, en almal dwing hul manier in. Inderdaad, dit 

sou dit makliker wees vir hemel en aarde verby uit bestaan as dit 

sou wees vir 'n tittle van die Wet om te verdwyn. Wie sy vrou divorces 

en 'n ander marries, pleeg owerspel, en enigiemand wat marries 

daardie vrou bêre deur haar man is ook owerspel pleeg nie. 
DIE RYK MAN EN LASARUS 

(Lukas 16:19-31; Erkennings van Clement 2.29) 

Perea 

Nou is daar sekere ryk man wat geklee in pers en 

choicest linne en feasted pronkerige op 'n daaglikse basis. Dan is daar 

Hierdie arme man genaamd Lasarus, wat het by sy hek geplaas is, was al 

oortrek met sere. Hy weggevat eet selfs die krummels wat van die 

ryk man se tafel. Selfs na hom gekom en honde oorlewingsmodus sy 
sere. So 

die arme man gesterf het, en was geklitste deur die engele na Abraham se 

boesem. Die ryk man deurgegee so goed, en hy ontvang 'n begrafnis. 
Midde van sy tortures in Hades, hy opgekyk en gesien Abraham in 

die afstand, en Lasarus was in sy boesem. Toe hy uitroep, ' pa 

Abraham, Ontferm my sommige! Stuur Lasarus te doop sy vinger 

in die water en koel my tong daarmee, omdat hierdie vlam 

tormenting my so.' 'My seun,' Abraham het geantwoord, ' oproep na vore al 
van die 

goeie dinge wat jy ontvang terwyl jy nog in die lewe was, sowel as die 

euwels wat Lasarus het bekend. Hy ontvang sy troos nou, 
terwyl jy jou aandoening ontvang. En behalwe vir al wat 'n groot 

kloof is gesit tussen onsself en jy, so dat diegene wat 

sou verlaat en kruis oor jou nie, en ook kan enige slaag van 

daardie kant.' 'En dan ek smeek jou vader Abraham,' die ryk man 

geantwoord, ' stuur hom na my vader se huis, dat hy dit dalk beskryf 

plek van foltering in detail aan my vyf broers, sodat hulle nie ook 

eindig hier.' Abraham dan antwoord hom: ' hulle het Moses en die 
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profete, laat jou broers hul woorde hoor.' En hy het gereageer, ' maar 

Nee, Vader Abraham, as iemand moet opstaan uit die dood en gaan 

aan hulle, hulle sal werklik ommekeer!' ' As hulle sal Moses hoor nie 

en die profete ' Abraham rejoined, ' en dan nóg sal hulle wees 

oorgehaal deur iemand wat styg uit die dood.' Seën dié wat leef 

in uitspattigheid en rykdom en niks nog aan die armes te gee! Hierdie 

sal moet rekening, gee vir hulle moet hul bure as liefgehad het 

hulself. Vir hulle het die armes geen deernis in hul 



ontbering." 

VERGIFNIS EN GELOOF 

(Lukas 17:1-10; Oxy 840:1) 

Perea 

< Jesus het gesê, "'n misdadiger, > voor die pleeg van 'n misdaad, dink oor 

sy elke beweging. Maar jy moet waak teen 'n lot soos sy, sedertdien 

diegene wat uitvoer misdade teen hulle mede mans kry nie net 

wat kom om hulle in hierdie lewe, maar (in die volgende een), hy sal moet 

gesig straf en ewige angs. Struikelblokke is seker te 

kom,"hy sy dissipels,"maar Wee die een wat stel hulle gewaarsku 

UP. Dit sou hom meer het 'n reuse meulsteen toegerus om wins 

sy nek en tot in die see as om te veroorsaak dat een van die min gegooi 
word 

dié verloor hul grondslag. Jy moet dus kyk na julle. Indien 

jou broer moet jy doen verkeerd en dan reprove hom, en as hy moet 

verander sy maniere, dan vergewe hom. En as hy moet jy sewe beseer 

tye in net een dag, en sewe keer daardie dag hy moet omdraai 

en vra om verskoning, en dan hom begenadig." Dan die apostels gesê: die 
Here, 
"Gee ons 'n meer uitstekende geloof." Die Here antwoord hulle, dan "as 

jou geloof was selfs soos 'n Mosterdsaad, jy sou gesê het om dit 

moerbeipapier boom, 'Word opgetrek deur die wortels en geplant in die 
see,' en dit 

sou het gehoorsaam jy. 
"Wat van jou, behoort hy het 'n dienaar uit ploeg of voeding, 
sou het hom inkom van die veld en sê vir hom: ' kom hier. Sit 

af en eet!'? Sou jy nie eerder sê vir hom: ' jy moet my los 

iets om te eet. Bind jou mantel en wag op my terwyl ek eet en drink. 
Jy kan eet wanneer ek klaar.' Kry die dienaar enige dankie vir 

volgende bestellings? Ek dink nie! En so gaan dit vir almal van julle, na 
doen 
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wat jy verwag is om, sê, ' ons is almal net ongelukkig dienaars en 

slegs gedoen het soos ons gesê het.'" 
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BEDIENING 4 

JESUS WEK LASARUS 

(Johannes 11:1-44) 

Bethany 

Daar was nou hierdie sekere man met die naam Lasarus wat siek was. Hy 



was van Bethany, die dieselfde dorp as Maria en haar suster Martha. 
Nou was dit die dieselfde Maria wat die Here met gesalf het 

salf en afgevee af sy voete met haar hare, en die Ludick Lasarus 

was haar broer. So die susters 'n boodskap gestuur na Jesus, "Here, die een 

dat jy lief is siek." Nou toe Jesus dit hoor, het hy gesê, "hierdie siekte 

sal nie lei tot die dood, maar na die glorification van God; wat die seun van 

God dalk verhef en daardeur." Nou Jesus lief vir Martha en haar 

suster, en Lasarus ook. So wanneer hy gehoor het oor sy toestand, Jesus 

gebly waar hy was vir twee dae. "Kom ons keer terug na Judea," het hy gesê 
om 

sy studente. "Rabbi," die dissipels bevraagteken hom, "die Jode het 

net nou probeer jy en klip, en jy gaan terug weer?" "Is daar 

nie twaalf ure in 'n dag?" Jesus het geantwoord. "As enigiemand moet loop 
in 

daglig, hy sal nie struikel, want hy kan sien deur die lig van hierdie 

wêreld. As, egter, moet iemand loop in die nag, dan hy sal inderdaad 

glip, want daar is geen lig in hom." Na hierdie om te sê hulle, hy 

verduidelik, "ons vriend Lasarus net neergelê is; maar ek gaan 

daar om hom wakker te word." So sy dissipels sê vir hom: "Meneer, as hy 

slaap, dan sal hy kry goed. " Nou Jesus bedoel dat hy gesterf het, 
maar die dissipels gedink dat hy kon praat sommige soort 

rustige sluimer. So op daardie tydstip Jesus uitgekom en gesê, "Lasarus 

dood, maar vir jou sakes is ek bly dat ek nie daar was, so dat jy 

dalk kom om te glo. Selfs so, laat ons almal nou gaan na hom." Met hierdie 

Thomas, wat ook bekend as Didymus, vir die ander dissipels gesê: 

"Laat ons almal gaan met hom so goed, dat ons dalk al sterf saam met 
hom." 

So Jesus het gekom en gevind dat Lasarus het reeds entombed is vir 

vier dae. 
Nou Bethany was slegs sowat vyftien vleel weg van Jerusalem, 
en baie Jode het kom by Martha en Maria troos hulle op die 

verlies van hul broer. Toe Martha hoor dat Jesus sou gou word 
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daar, sy het uitgegaan om te voldoen aan hom, terwyl Maria sit by die 
huis. "Here," sê 

Martha, "my broer sou nooit geslaag het jy was hier. 
Maar ek weet dat selfs nou, God sal jou gee wat jy kan vra van 

Hom." "Jou broer sal opgewek word weer," sê Jesus. "Ek weet nie" 

Martha beantwoord. "Hy sal styg weer in die opstanding op die laaste 

dag." Jesus het gesê, "Ek is die opstanding en ek lewe. Enigiemand wat 



trusts in my, selfs al het hy gaan op, hy sal inderdaad leef. En 

elkeen wat lewe en geloof in my sal nooit, ooit sterf. Het jy 

glo dit?" "Ek doen, my Here," het sy gesê hom, "Ek glo dat jy 

is die Messias, die seun van God wat kom in die wêreld." En 

nadat hy gesê het: al hierdie, sy teruggekeer en Mary, ontbied, en gesê 

haar privaat, "die onderwyser is hier, en hy vra vir jou." 

Toe Maria hoor dit, sy het vinnig opgestaan en gaan tot waar 

Jesus was. Nou Jesus het nie nog ingetik het in die dorpie, maar was 

steeds wag daar waar Martha het ontmoet hom. Die Jode het 

is met haar in haar huis, consoling haar, toe hulle sien hoe Maria 

het opgeskiet en gou uit, gesê, "sy gaan huil by die 

graf,"sodat hulle na haar gevolg. So wanneer Mary het na die plek 

waar Jesus was en hom daar gesien het, sy val by sy voete en sê: "Here, 

my broer sou nooit gesterf het as jy hier was." Wanneer Jesus 

gesien haar geween, en die Jode wat saam met haar ook geween, gekom het 
hy 

was diep geroer binne sy gees en hy ontsteld het gegroei. Toe hy 

hulle gevra, "waar het jy gelê hom?" "Here," antwoord hulle: "kom 

en kyk." Jesus wept. Sodat die Jode daar gesê, "kyk hoe diep sy 

liefde vir Lasarus was!" Maar sommige van hulle sneered, "kon nie hierdie 
een 

wat die oë van die blinde man geopen ook gehou het hierdie man uit 

om te sterf?" Sodat Jesus, weer eens diep geskuif, by die graf aankom. Dit 

was 'n grot met 'n klip lê oor dit. "Verwyder die klip," het hy gesê om 

hulle. En Martha, die suster van die oorledene, bestaansjaar, "Here, die 

stank van dood is op hom nou, want hy was dood vir vier dae!" 

"Het ek nie reeds sê aan jou," Jesus herinner aan haar, "dat as jy was om te 

glo, sal jy die heerlikheid van God sien?" Dan hulle verwyder die 

klip waar die dooie man leuen. En Jesus het na die hemel gekyk en gesê, 
"Vader, ek dank u vir my hoor. Ek weet baie goed dat jy altyd 

doen, maar ek sê dit ter wille van dié staan hier, dat hulle kan 
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glo dat u my gestuur het." En nadat hy gepraat het, hy 

skree in 'n harde stem, "Lasarus, kom uit!" En die een wat het 

oorlede uitgekom, sy graf klere steeds gebind om sy hande en voete, 

en 'n lap, steeds toegedraai rondom sy gesig. En Jesus het gesê, "Unbind 

hom nou en laat hom gaan. " 

DIE FARISEËRS SAAMSPAN OM UIT JESUS 

(Johannes 11:45-54) 

Jerusalem; Bradley 



Baie van die Jode wat na Maria gekom het en gesien het wat Jesus gedoen 
het 

gekom het om hul geloof in hom sit. Sommige van hulle, egter, het die 

Fariseërs en laat hulle weet wat hy doen. Die hoë besoekende 

priesters en die Fariseërs dus bekend as 'n vergadering van die Sanhedrin 

en gevra, "wat is ons veronderstel om te doen, sien dat hy nie so baie 

tekens? Moes ons laat hom aangaan nie, almal sou kom om te 

glo in hom, en die Romeine sou kom en doen weg met ons 

tempel en ons nasie." En een van hulle - daardie jaar se hoë priester, 
wie se naam was Caiaphas - bevraagteken hulle "doen jy verstaan 

Glad niks nie? Kan jy nie sien dat dit is beter vir een mens om te sterf vir 

die ontwil van die mense, as vir die hele volk tot niet gaan? " Nou dit 

was nie op sy eie dat hy gesê het dit aan hulle, maar as daardie jaar se hoë 

priester, hy was prophesying dat Jesus gou was om te sterf vir die sake van 

die nasie. En nie net vir daardie nasie alleen, maar bind saam alle 

van God se kinders wat ver en wyd gestrooi, en maak hulle al 

een. So het hulle sy dood vanaf daardie dag geplot op. Jesus dus nie 

meer vrylik geloop onder die Jode, maar links wat plaas vir 'n dorp 

genoem Bradley, wat naby die woestyn was, en hy het gebly met sy 

dissipels daar. 
DIE DANKBARE LEPER 

(Lukas 17:11-19) 

Galilea of Samaria 

Hy was die reis tussen Galilea en Samaria op sy pad deur 

na Jerusalem. Daar hy 'n sekere dorpie aangegaan waar daar ontmoet 

hom tien lepers wat staan was in die afstand en geskree, 
"Jesus, Meester, Ontferm ons sommige!" En toe hy hulle sien, 
Hy sê vir hulle, "gaan en wys julle vir die priesters." En selfs as 
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hulle het hul pad, almal van hulle ontvang hul reiniging. En een van 

hulle het, toe hy besef dat hy het genees, prys God teruggekeer 

luidkeels. En hy val op sy gesig by Jesus se voete en het hom dank - en 

hierdie man was 'n Samaritaan. "Was daar nie tien wat skoongemaak is?" 

Jesus verstom. "Waar dan is die ander nege? Daar was geen 

gevind behalwe hierdie foreigner wat sou terugkom en prys God?" 

Dan sê hy vir hom: "nou opstaan en gaan jou pad vir jou geloof het 

gestel jy heel." 

DIE KOMS VAN DIE KONINKRYK 

(Lukas 17:20-37; GTh 3,18,29,51,61,113) 

Galilea? 



En hy was prodded deur die Fariseërs (en) die dissipels, "sê vir ons 

Wanneer God se Koninkryk sal kom." Hy antwoord hulle, "die Koninkryk 
van 

God kom nie deur waarneming, nóg sal enigiemand verkondig, 
'Kyk, hier is', of 'Kyk, daar!' Jy sien, God se Koninkryk leuens 

binne jou! Dit is eerder dat die Vader se heerskappy dek die gesig van 

die aarde en mans versuim om te onderskei dit." "Verduidelik aan ons hoe 
ons einde sal 
kom,"die volgelinge van Jesus gevra. Jesus antwoord hulle, "het 

jy bevind die begin, dan, jy soek vir die einde? Vir waar 

die begin is, daar sal die einde wees ook. Geseënd is die een wat 

neem sy staan aan die begin, want hy sal weet die einde en sal nie 

ooit smaak van die dood." Sy dissipels vra hom, "wanneer sal die dood vind 

rus, en die nuwe wêreld kom uiteindelik?" Hy antwoord hulle, "wat jy 

is daarna uitgesien het reeds gebeur het, maar jy doen nog nie 

besef dit. As diegene wat lei jy moet sê vir jou, ' kyk, die 

Koninkryk is in die lug,' en dan die voëls van die hemel sal ingaan in die 
voor 

jy. Moet hulle eis, 'Dis onder die aarde (of) onder die see ' 
die vis sal oorgaan voor jy. Tot die teendeel, die heerskappy 

lê binne jou en sonder. < dié wat > kom die 

kennis van < hulself > sal dit ontdek. So gou as jy 

erken wie jy is, jy sal herken word. Jy sal kom om te 

sien julle as die kinders van die lewende Vader. As, egter, jy 

is onbewus van jou ware aard, dan is jy in armoede, en jy woon 

is julle daardie armoede! Dit is waarlik wonderbaarlik dat vlees moet 

ontstaan as gevolg van gees, maar as gees heen breek moet deur middel van 
die vlees, 
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dan is dit 'n verwonder gebind in 'n verwonder. Selfs so, is ek werklik 

verstom aan hoe so 'n groot fortuin gemaak het sy huis in so groot 

armoede! Die dae kom,"sê hy aan sy dissipels,"wanneer jy sal 

lank te kyk selfs een van die dae van die seun van die mens, en sal sien nie 

dit. Hulle sal sê vir jou, 'Kyk, oor hier!' en 'Kyk, daar!' Doen 

volg nie na hulle, want in sy dag, die seun van die mens sal word selfs 

as 'n bout van weerlig flitsende aan die een kant van die hemel na die 
ander. Maar 

voordat dit ooit gebeur, hy moet ondergaan talle ordeals, en word 

deur hierdie geslag verwerp. En net soos dit was in Noag se dag, so ook 



sal dit wees in die dae van die seun van Man. Hulle geëet, hulle het gedrink, 
hulle 

getroud en gekry in huwelik reg tot die dag dat hy 

ingetik het die ark. Dan kom die alle-vernietiging van vloed. Dit gebeur die 

dieselfde manier in Lot se tyd; hulle geëet, hulle het gedrink, hulle gekoop, 
hulle verkoop, 
hulle geplant en hulle gebou. Dan, op die einste dag wat baie links Sodom, 
Hy gereën vuur en swawel uit die hemel, alle dinge bring 

tot vernietiging. Op die dag van die Openbaring van die seun van die mens, 
dit 

sal wees selfs as hierdie dinge was. Op daardie dag, dié van julle wat op 

op die housetop, nie gaan vir wat in jou huis is. En daardie 

van julle wat is uit in die veld, nie eers omdraai. Onthou 

Lot se vrou? Iemand soek om te spaar sy lewe sal beland, verloor, maar 

wie draai sy rug op hierdie lewe sal eindig dit stoor. Ek vertel 

jy dat op die aand, twee sal word in die dieselfde bed; een geneem sal word, 
en die ander sal word - een sal sterf en een sal leef. Twee vroue 

maal sal wees in die baie dieselfde plek; een geneem sal word, en die 

ander gelaat sal word. Twee mans in sal wees uit 'n gebied; een geneem sal 
word, en 

die ander sal gelaat word." "Waar, my Here?" hulle het hom gevra. Hy 

geantwoord: "waar is daar 'n karkas, die aasvoëls sal seker wees om te 

versamel." Salome het gesê: "wie is jy, mister? Jy klim op 

my bed en uit my tafel geëet asof deur iemand aan my gestuur. " Jesus 

beantwoord haar, "Ek is die een wat ontvang sy Aard van die een 

Wat is hele. Die dinge van my vader gekry het om my." "Ek is 

werklik jou dissipel,"(beantwoord Salome.) "Dit is vir hierdie rede," (Jesus 

Verduidelik aan haar,) "wat ek sê, ' wanneer 'n man word saamgebind sal 
hy beam met 

lig; maar as hy moet stryd word, hy met duisternis choked sal wees.'" 
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DIE ONREGVERDIGE REGTER; DIE PHARISEE EN DIE 
TAXCOLLECTOR 

(Lukas 18:1-14) 

Galilea? 

En hy wat verband hou met hierdie gelykenis aan hulle sodat hulle kan 
altyd bid 

en nooit moed verloor. Hy het gesê: "Daar was 'n regter in 'n 

spesifieke dorp wat nóg aanbid God, nóg reverenced mans. 
Daar was ook hierdie weduwee geleef in daardie dorp wat gehou kom 



tot hom en sê: 'Uit te voer geregtigheid vir my teen my vyand.' 
En vir 'n ruk, hy het nie pla nie. Maar later het hy gedink aan homself, 
' Alhoewel ek respekteer nóg God nóg man, want hierdie vrou hou 

pestering my, ek sal wel opstaan vir haar, sodat sy my met beleaguer 

haar eindelose besoeke.'" En die Here het gesê, "Merk die woorde van die 

onregverdiges regter. Sal nie God sy uitverkorenes, wat roep hom avenge 

beide bedags en snags. Sal hy hou hulle wag? Ek vertel jou wat 

Hy sal uit geregtigheid vir hulle met alles te voer as gevolg van 
spoed. Nietemin, 
Wanneer die seun van die mens kom, sal hy vind geloof hier op hierdie 
aarde?" 

Toe hy hierdie gelykenis om sommige wat afgekyk op almal gepraat het 

anders, glo in hul harte dat hulle was net: "twee mans, 'n Pharisee 

en 'n belasting-versamelaar, opgeskuif na die tempel om te bid een dag. Die 

Pharisee gestaan en gebid vir homself, ' God, ek dank u vir die feit 

dat ek nie gulsige, bose, of adulterous, soos ander mense is, soos 

Hierdie publican oor hier. Ek vinnig twee keer 'n week, en betaal 'n tithe op 
al 
wat ek ontvang.' Maar die belasting-versamelaar ver weg gestaan en wou 
nie 

selfs opkyk na die hemel. Hy bloot sy bors geslaan en gesê: ' God, 
Ontferm u oor 'n sondaar soos ek!' Ek is hier om te sê vir jou wat hierdie 
een 

afgegaan na sy huis geregverdig, terwyl die ander een het nie! Vir 

elkeen wat homself verheerlik sal word nederig, aangesien almal van 
diegene wat 

nederige hulself sal word verhef." 

JESUS LEER OOR EGSKEIDING 

(Matt 19:1-12; Mark 10:2-12) 

Perea 

En nadat Jesus gesê het: al hierdie, verlaat hy Galilea vir die deel van Judea 

wat lê buite die Jordan. Geweldige skare weer gekom en vir hom 

(en) gevolg na hom, en hy begin leer en hulle genesing 
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Daar soos sy gewoonte was. En die Fariseërs het gekom om hom die 

toets, vra, "Is dit wettig vir 'n man om te skei sy vrou vir wat ook al 

rede?" Hy het geantwoord, "Wat het Moses sê jy?" Hulle beantwoord 

hom, "Moses mag 'n man skryf uit 'n sertifikaat van egskeiding en 

stuur haar op haar manier." En hy vra hulle, "het jy nooit lees wat 



Hy wat hulle geskep het by eerste hulle geskep het beide manlike en 
vroulike?" 

Toe hy verduidelik: "Dit is die rede waarom 'n man sal laat sy ma en pa 

agterstallig is en sluit aan saam met sy vrou. En hulle is bly; die 

twee is een in vlees te wees. Dus, is hulle nie meer twee, maar een. So 

nie laat enigiemand skeur uitmekaar wat God aangesluit het." Toe hulle 
gevra 

hom "So hoe staan Moses gesê om te gee vir haar 'n Wetsontwerp van 
egskeiding en stuur 

haar weg?" Hy het geantwoord: "Moses het hierdie Wet geskryf vir jou, 
sodat jy 

om te skei jou vrouens, want jou harte gehad het is moeilik gemaak 
het. Maar 

Dit is nie hoe dit was aanvanklik. Ek sê julle nou dat wie ook al 

sit sy vrou weg en 'n ander vir enige rede maar whoredom marries 

is pleeg owerspel teen haar. En wie die vrou marries 

wat het is weggepak is ook pleeg owerspel." 

Wanneer hulle almal het terug na die huis, sy dissipels Jesus prodded 

hieroor. Hy het gereageer, "enigiemand wat sit sy vrou en 

marries 'n paar ander vrou pleeg owerspel teen haar. En indien 

sy moet haar man bêre en 'n paar ander man trou, is sy 

pleeg owerspel teen hom." "As dit die geval is tussen 'n man 

en 'n vrou,"sy dissipels gesê,"dan is dit beter om te bly 

unwed." En hy ingelig hulle, "nie almal kan aanvaar dit 

insig; net dié aan wie dit gegee is. Jy sien, daar is diegene 

wat gebore is as hofdienaars uit hul ma se baarmoeder; en daar 

is die soort wat hofdienaars is gemaak deur mans; en daar is hofdienaars 

wat gehou het hulself só vir die Koninkryk van die hemel. Laat 

wie kan, dit nie ontvang nie." 

JESUS EN DIE KINDERS 

(Matt 19:13-15:Mark 10:13-16; Lukas 18:15-17; 

GTh 4,22/4 POxy 654; Evangelie van die Nassenes, 
Aanhaling deur Hippolytus, Philosophumena 5.7.20) 

Perea 

In daardie tyd, die mense was te bring babas (en) jong kinders 
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oor na hom sodat hy dalk lê sy hande op hulle en bid. Maar 

toe sy dissipels gesien het wat die mense doen, hulle reproached 

hulle. Maar toe Jesus die dissipels verhinder die skare, hy 

kwaad geword, genoem die kinders na homself en het gesê: "laat die min 



dié trek my nabyheid! Nie in die pad van hul koms, staan die 

hemelse Koninkryk van God bestaan uit soos hierdie. Die meeste 

assuredly ek sê vir julle, wie versuim om te ontvang die Koninkryk van God 
as 'n 

klein kind sal nooit aangaan dit." Jesus, sommige suckling spot 

pasgeborenes, het gesê dat sy dissipels, "sien jy hierdie babas verpleging 
hier? 

Diegene wat die Koninkryk betree is net soos hierdie." Sy volgelinge gevra 

hom, "So is ons in te voer as pasgeborenes?" Jesus het geantwoord: "uit die 

twee jy moet vorm een, maak wat binne is soos wat is buite, 
en wat buite soos wat binne is, en wat is 'hoër' behoort te wees 

gebring saam met wat is 'laer', en op hierdie manier sal jy 

transformeer die 'man' en die 'vrou' in daardie enkelvoud unie. Dus 

die man sal nie 'manlike' nie, en die vrou word 'vroulike.' En wanneer 

Jy moet 'n 'oog' vervang met 'oë' en 'n 'hand' met 'n 'hand' 
en 'n 'voet' met 'n 'voet', met een beeld vervang die ander, jy sal 

aangaan om die < Koninkryk. > iemand wat lyk vir my sal my in 

kinders, want dit is in hierdie wat ek myself sal wys. Die verouderde man 
wat 

vol van dae sal nie huiwer om te vra 'n klein seuntjie wat sewe dae oud 

oor die plek van die lewe, en hy sal leef. Want daar is baie wat 

eerste wat sal laaste wees, en baie wat laaste (wie sal wees) eerste, en 

hulle sal enkelvoud, raak een. " Hy het die kinders in sy 

armpies en hulle geseën. En na die lê sy hande op hulle, verlaat hy 

daardie plek. 
DIE PITFALL VAN RYKDOM 

(Matt 19:16-28; Mark 10:17-31; Lukas 18:18-30; 

GNaz 6, aanhaling deur Origen, op Matthew, 15:14, 
aangaande Matt 19:16-30; 

GTh 110,81) 

Perea 

Nou soos Jesus was beweeg op van daar, 'n sekere liniaal hardloop tot 

hom. En wanneer hy naby hom getrek het, hy het hom gevra, "goeie 

onderwyser, wat is die goed wat ek moet doen om te kry [die] Oorerf [ance] 
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(van) die ewige lewe?" En Jesus vra hom: "Hoekom doen jy verwys na my 
as 

goeie, (en) vra dit van my? God alleen, en niemand anders, is die enigste 
een 

Wat is goed. Maar as jy wil lewe aangaan, dan jy moet my 



deur die GEBOOIE." En hy vra Jesus, "Watter mense?" En 

Jesus het gesê, "jy weet hulle: ' moord pleeg nie; owerspel, pleeg nie 

nie steel, valslik getuig nie, bedrog, pleeg nie eer jou 

Vader en jou moeder, en liefde jou naaste soos jy self doen.'" 

Die jong man antwoord hom, "juffrou, ek het geleef deur hierdie uit 

my kinderjare. Wat doen ek nog 'n gebrek aan?" Toe Jesus dit hoor, hy het 
gekyk 

by hom met liefde (en) gesê, "jy raak net in een ding kort. As jy 

wil aanbeweeg na volmaaktheid, gaan en verkoop die dinge wat jy besit en 

versprei jou stof onder die armes, dan moet jy skat 

in die Koninkryk van die hemel. Dan kom en volg na my." 

En toe hy hoor dit, die jong man se gesig afgeneem, (en) sy hart 

opgetree. Jesus het na hom gekyk en gesê: "hoe moeilik dit is vir die ryk te 
kry 

in God se Koninkryk! Werklik dit is makliker vir 'n kameel om deur die 

oog van 'n naald as wat dit is vir 'n ryk man om in die Koninkryk 

van God." En hy het verdwyn en alles terneergedruk raak, sien dat hy baie 
het 

besittings. En diegene wat gehoor dit vra hom, "dan wat 

kwalifiseer vir redding?" Jesus het geantwoord: "wat is buite die greep van 

mans is plaas God." 

'N tweede ryk man vra hom, "leermeester, wat moet ek doen om 

lewe?" Jesus het geantwoord: "Meneer, jy moet vervul die Wet en die 
profete." 

"Ek het gedoen wat reeds," antwoord die man. "Gaan nou," het hy gesê, 
"verkoop 

jou goed en gee dit alles aan die armes. Dan kom en volg my." Maar 

die ryk man het nie gehoor wat, so het hy begin krap sy kop. 
Toe die Here hom gesê het: "Hoe kan jy eis om te wees reproved 

vervulling van die Wet en die profete, wanneer die Wet vereis van jou, 
'Lief vir jou naaste soos jy self doen'? Kyk rondom jou dan. 
Baie van jou broers en susters, Abraham se eie seuns en 

dogters, woon in squalor en honger na dood, terwyl niks van joune 

ooit maak dit na hulle." En draai die rigting van Simon, wat was 

sit naby, hy sê vir hom: "Simon, seun van Jonah, dit is makliker vir 'n 

kameel om deur die oog van 'n naald as wat dit is vir 'n ryk man om 

slaag in die Koninkryk van die hemel." En Jesus omgedraai en gekyk na sy 
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dissipels en gesê, "die een wat die wêreld ontdek en bevind die 

rykdom, en die een wat gesag, behoort te verloën die wêreld 



(en) om te regeer. In alle waarheid ek sê vir julle, 'n ryk man kan skaars 

Tik in die hemelse Koninkryk van God." 

Die dissipels was almal verstom oor sy woorde. Maar weer eens het hy gesê 

aan hulle, "kinders, hoe moeilik dit is vir diegene wie se selfvertroue is in 

hul rykdom te kry in God se Koninkryk! Weereens sê ek vir julle, dit is 

makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald druk as wat dit is vir 'n 

ryk man om in die Koninkryk van God." Wanneer sy studente 

dit gehoor, hulle was heeltemal aback geneem. "Wie dan kan wees 

gestoorde?"hulle mekaar gevra. Jesus dan na sy dissipels gekyk en 

gesê, "Dit is onmoontlik vir mans, maar nie vir God. Vir God, alle dinge 

is moontlik." 

Peter vra hom toe, "ons almal het verlaat alles om te volg 

jy. Wat, dus sal ons besit?" "Werklik doen ek sê vir julle," Jesus 

dan sê hulle, "wanneer alle dinge gemaak is nuut, en die seun 

van die mens op sy heerlike troon, almal van julle wat my gevolg sit 

net so sal sit op twaalf Theft en oordeel die twaalf stamme van 

Israel. En almal wat oor huise, of broers, of susters of vader, 
of ma, of vrou of kinders, of velde vir my onthalwe (en) die 

Koninkryk van God sal ontvang (en) nie anders as om te ontvang baie keer 
oor, 
(selfs) 'n honderd vou, huise, broers, susters, ma's, kinders en 

velde - en al hulle kom met persecutions in hierdie ouderdom, hul einde 

is die ewige lewe in die ouderdom kom. En baie wat eerste is sal dan 

laaste, en baie van die laaste sal dan wees eerste. 

DIE WERKERS IN DIE VELD 

(Matt 20:1-16; Barnabas 6:13) 

Perea 

"Die Koninkryk van die hemele is soos 'n man wat sommige grond 
besit. Een 

oggend hy het uitgegaan om te huur sommige werkers vir sy wingerd. Hy 

gekontrakteer met die workmen vir 'n denarius daardie dag, en hulle 
gestuur 

uit te werk in dit. En by oor die derde uur, hy het terug gegaan en gesien 

sommige ander mense wat rondstaan was in die mark nie doen 

enigiets. Jy gaan ook in die wingerd, "hy het vir hulle gesê:"en ek sal 

betaal jy Wat's reg,' en weg hulle gegaan het. En hy het uitgegaan en het 
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dieselfde ding by die sesde, en die negende uur. Nou by oor die 

elfde hour, hy gevind nog ander wat was staan staan deur, sodat hy 

hulle gevra, 'hoekom het jy gestaan het rondom hier niks heeldag doen?' 



'Want,' hulle sê: 'niemand sou huur ons.' 'Jy ook uitgaan,' hy 

bestel hulle, 'en jy sal betaal word wat reg is.' En teen skemer, die 

eienaar vir sy overseer, gesê: ' die werkers ontbied en betaal hulle, 

met die laaste begin en geëindig met die eerste.' En diegene wat was 

gehuurde by oor die elfde hour kom op, en elkeen van hulle ontvang 'n 

denarius. En wanneer diegene wat eerste gekom het tot hom, hulle 

verwag om die meer betaal word, maar hulle ook ontvang 'n denarius elk. 
En met die ontvangs van dit, het hulle begin balkonreling teen die eienaar 
van die 

boedel, ' hierdie laatkommers skaars selfs 'n enkele uur, nog gewerk het 

Jy het hulle nog die hou van ons, wie het eerlikwaar geplaas 

die beter deel van die werk, nie te praat van die hitte van die dag.' 
'Vriend,' hy antwoord een van hulle, ' Ek het jy hom nie. Het jy 

nie met my moet saamstem om te werk vir 'n denarius? Neem wat joune is 
en 

skuif. Ek wil gee aan dit wat was laas selfs soos ek het gegee 

aan jou. Ek het nie die reg om my stof enige manier versprei 

wat ek sien pas? Of my vrygewigheid ontlok jou avarice?' Dit is hoe 

die laaste wees, en die eerste sal laaste wees. Kyk, ek myself veroorsaak dat 

die eerste dinge om laaste en die laaste dinge eerste raak. 

Baie is geroep, jy sien, maar die gekies is min." 

REIS NA JERUSALEM 

(Matt 20:17-28; Mark 10:32-45; Lukas 18:31-34; 

SMk 1; Mat 20:28ff in sekere mss.) 

Perea, Bethany 

Nou Jesus gelei het hulle uit as hulle na Jerusalem verskuif. Die 

dissipels was verbaas, en diegene wat gevolg was ontsteld en 

bang. Hy het die twaalf dissipels eenkant privaat geneem en hulle in kennis 
gestel 
weer eens oor wat hy moes gou ondergaan, "kyk, ons is op pad om 

na Jerusalem, en alles wat die profete oor die seun van geskryf het 

Mens is te vervul word. Die seun van die mens sal gelewer word tot die 

owerpriesters en die skrifgeleerdes. Hulle sal hom dan veroordeel tot die 
dood, 
en hand hom oor aan die heidene sodat hulle hom dalk mock beledig 

hom, op hom spoeg, klits hom, crucify en hom doodmaak. En drie dae later, 
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Hy sal opstaan, om lewe op die derde dag opgewek word." Die dissipels het 

kry dit nie op alle. Sy betekenis verloor was op hulle, en hulle het nie 

besef wat hy was om te praat hulle oor. 



Dan het hulle gekom om Bethany. Daar was daar 'n vrou wie se 

broer het onlangs gesterf het, sodat sy voor Jesus neer gekniel. "Seun van 

David,"sy implored hom,"Wys my deernis!" Maar die dissipels 

reproved haar. Dan Jesus kwaad geword, en het saam met haar in die 

tuin waar sy graf was. Op daardie oomblik, 'n stem gehoor uit 

binne die graf. Toe Jesus gegaan het by die ingang en gerol weg die 

klip. Hy het na waar die jong man was, het hom deur sy hand 

en hom opgelig word. Die man kyk op Jesus met liefde, en smeek 

hom te bly met hom. Hulle dan uit die graf gekom en ingetik 

in die jong man se huis. (Wat, Terloops, was baie ryk.) Ses 

dae later, Jesus het hom opdrag: die mens het gekom om hom wat 

aand, geklede slegs in 'n linne doek. Hy het daar gebly met hom 

oornag, vir Jesus hom geleer die misterie van die Koninkryk van God. 
Toe hy daardie plek gelaat en gekruis terug oor aan die ver kant van die 

Jordanië. 
Dan die moeder van die seuns van Zebedee benader hom, saam 

met haar seuns, gekniel af voor hom en vra hom om haar 'n guns doen. 
Jesus vra haar, "wat wil jy hê?" James en John het gesê, 
"Juffrou, ons wil hê jy moet ons ons versoek toestaan." En hy 

gereageer het, "wat sou jy het my vir jou doen?" Hulle het geantwoord: 

"Ons toelaat om te sit in u heerlikheid, een aan jou reg, en die ander aan jou 

links." "Asseblief," die ma vra Jesus, "orde dat een van hierdie twee 

seuns van myne dalk aan jou regterkant sit in jou Koninkryk, en die ander 
aan 

jou links." Maar Jesus gereageer het, "jy weet nie wat jy vra 

van my. Jy in staat is om te drink uit die beker wat ek moet gou 

deel, of van ervaar die dieselfde doop wat ek gou tot 

ondergaan?" "Ja ons is," antwoord hulle hom. "Wel jy is om te drink 

my koppie,"hy het hulle ingelig," en gaan deur die dieselfde doop met 

wat ek gedoop sal word. Nietemin, dis nie vir my na 'n sitplek, verleen 

óf aan my regterkant of aan my linkerkant. Dit behoort eerder aan diegene 
vir wie 

my pa het voorberei dit." 

Toe die tien oor dit hoor, was hulle woedend met die twee 
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broers, James en John. So Jesus geroep om homself en sê: 

"Jy weet hoe diegene wat word as een cm beskou landvoogde oor die 
heidene 

Lord dit oor hulle, en hoe hul seniors onderwerp hulle ook. 
Dit is nie hoe dit sal wees met jou. Eerder, laat enigeen onder julle wat 



streef na grootheid raak jou dienaar, en wie sal eerste wees 

dienaar moet wees aan jou (en inderdaad) aan almal; selfs as die seun van 
die mens 

het. Vir die seun van die mens het nie gekom om te bedien, maar ten einde 
te 

lewer diens, en bied sy lewe as 'n losprys vir baie. Jy behoort 

eerder om te probeer en ontgroei smallness, voorgenoemde grootheid raak 

klein. Met die ontvangs van 'n ete uitnodiging, byvoorbeeld, nie gaan 

en sit onder die plekke van onderskeiding, sodat iemand meer roemryke 

As jy moet saamgaan, en die gasheer word verplig om te nader 

jy en sê: ' beweeg af op,' en dus embarrass jy. Dit sou werk 

meer tot jou voordeel vir jou om jouself in 'n mindere plek sit. Dat 

manier as iemand minder onderskei behoort te kom, die gasheer sal dus 

sê vir jou, ' skuif op up!'" 

ZACCHAEUS DIE PUBLICAN 

(Lukas 18:35-37; 19:1-10; Marco 10:46a; SMk 2; Tradisies van Matthias, 
Aanhaling deur Clement van Alexandria, Stromateis 4.6.35) 

Jerigo 

Soos Jesus was Jerigo genader, hierdie blinde man sit en 

bedel deur die kant van die pad. Wanneer hy al die mense hoor wat 

was op pad só, die blinde man gevra, "wat is al hierdie 

oor?" Die mense het geantwoord, "Jesus van Nasaret verbygaan." 

Hulle dan in Jerigo aangekom. Nou die suster van die jong man 

wie Jesus lief was daar, was beide sy ma en Salome. 
Jesus, egter, sou nie besoek hulle soos hy was net verby deur. 
Daar was hierdie ryk man daar genaamd Zacchaeus, wat is 'n hoof 

belasting-versamelaar. Hy was vasbeslote om 'n blik van Jesus. Hy 

wou om te kyk watter een hy was, maar weens die neersien en sy 

meeste statuur, hy kon nie. Sodat hy hardloop vorentoe en klim 

op 'n wildevyeboom boom te kry 'n blik op hom, hy sien hoe hy was 

gou om te slaag op dié manier. Nou toe Jesus na daardie plek, hy glanced 

op en na hom gekyk. "Zacchaeus," Jesus beckoned hom, "haas op 

af, want ek moet spandeer die dag by jou huis!" En Zacchaeus 
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clambered af en ontvang hom met vreugde. En toe hulle sien dat 

dat almal begin mor, "hy het gegaan om te bly met 'n 'sondige' 
man!" Maar Zacchaeus gestaan en gesê: die Here, "kyk, Sir! Ek is 

die helfte van alles wat ek besit om die armes te gee en as ek iemand het 
defrauded 

uit niks, ek sal betaal dit terug vier keer." En Jesus sê vir 



hom, "die seun van die mens het hierdie dag kom en herstel wat was 

verloor; Dit was ten einde soek uit en red wat verlore was wat die 

Seun van die mens gekom het. Vandag verlossing gekom het om hierdie 
huis, vir hierdie 

man ook is 'n seun van Abraham." 

DIE TIEN MINAS 

(Lukas 19:11-28) 

Jerigo 

Nou as hulle was sy woorde gehoor, hy gaan 'n gelykenis praat 

vir hulle, omdat hy naby Jerusalem was en hulle was onder die 

indruk dat die Koninkryk van God was oor te ontvou. Vir hierdie 

rede Jesus vir hulle gesê: "een keer was daar die highborn man wat 

gereis na 'n veraf land om 'n koningskap aanvaar en terug. Hy 

dus tien van sy dienaars, ontbied en versprei tien minas 

onder hulle. Hy het gesê: 'Sit hierdie geld goed gebruik totdat ek terugkom.' 
Nou sy vakke al gehaat hom, sodat hulle 'n afvaardiging na hom gestuur 

verklaar, 'Ons wil nie hierdie man reigning oor ons.' En nadat hy 

geïnstalleer as koning, die man kom tuis. Dan is hy gegee het bestellings 
wat daardie 

aan wie hy toevertrou het moet die geld aan hom gebring word sodat 

Hy kan dalk bepaal hoe elkeen van hulle gevolg het op sy 

taak. Die eerste een wat na hom gekom en gesê: ' Meneer, u mina gemaak 
het jy 

'n ander tien.' En hy het geantwoord, ' groot werk, jy kan dienaar! Nou 

want jy het bewys jouself getrou oor iets klein, neem 

gesag oor tien stede!' Die tweede een benader hom dan en 

gesê: 'Here, u mina het verhoogde fivefold.' Daarvolgens het hy gesê om 

hom, 'soos jy, bevel vyf stede!' Dan 'n ander een het en 

het gesê: ' Meester, kyk, hier is jou mina. Ek het dit weggesteek 'n 

sakdoek. Jy sien, ek jou austere ingesteldheid gevrees. Jy neem 

wat jy het nie gaan lê, en oes waar jy het nie plant.' ' Jy 

aansteeklike dienaar!' antwoord hy hom, ' Ek sal oordeel jy deur jou baie 

woorde.' So jy het geweet dat my word 'n austere man, opneem wat ek nooit 
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neergelê en maai waar ek nooit sowed? In daardie geval, sou dit nie 

beter gewees het om het my geld in die bank, sodat ek kon 

ten minste gekry het dit terug met 'n paar rente op my opgawe?' 
"En hy bestel diegene wat nabygeleë was staan: ' konfiskeer sy 

Mina en gee dit aan die man wat tien het.' Op hierdie stadium hulle al 
geantwoord, 



'Maar stoetvaar, hy het reeds tien minas!' Selfs so, ek kan jou verseker dat 

almal wat sal wees gegewe die meer, maar vir iemand wat 

ontbreek, selfs wat hy nie het weg van hom geneem word. Maar as vir 

Hierdie, my vyande, wat nie wil buig om my gemeer.skap se briewe oor 
hulle, 
bring hulle hier en slaan hulle voor my.'" En nadat hy gesê het: al 

dit, hy steek dan op, lei die pad na Jerusalem. 
BARTIMAEUS EN SY METGESEL 

(Matt 20:29-34; Merk 10:46b-52; Lukas 18:38-43) 

Jerigo vir Jerusalem verlaat 

'N groot skare was na Jesus volg as hy en sy volgelinge was 

verlaat die Stad van Jerigo; en twee blinde mans sit oor deur die 

kant van die pad. (Een van hulle) Bartimaeus, wat beteken ' die seun van 

Timaeus,' sit daar bedel. Nou wanneer hulle hoor dat dit was 

Jesus van Nasaret wat só was verby, hulle begin skree, 
"Here Jesus, seun van Dawid, Ontferm u oor my!" "Wys ons 'n paar 

deernis!" Baie mense, die forepart van die skare, reproved hulle, 

sê: "wees stil!" Maar hulle skree net dwing (en) meer, 
"Here, seun van Dawid, Ontferm my sommige!" "Asseblief het jammerte 

op ons albei!" Jesus onmiddellik gestop en beveel dat die 

man voor hom gebring word. "Ontbied hom," sê Jesus. So hulle 

geroep om die blinde man, "skep moed, mister. Hy roep vir 

jy, so opstaan!" En gooi sy mantel na die kant, Bartimaeus het opgespring 

aan sy voete en het na Jesus. En wanneer die man naby aan getrek het 

hom, Jesus het hom gevra, "Wat sou jy het my vir jou doen?" "Rabbi, 
Meneer,"sê die sightless man,"Hoe ek wens dat ek kon sien." En elkeen van 

hulle gepleit het, "Ons wil ons oë oopgemaak word." Jesus het gevoel vir 

hulle en hulle oë aangeraak. En al van 'n skielike hulle ontvang hul 

gesig, en in die pad met hom af gereis. Dan die man gegee het 

lof aan God, en toe die skare sien dat hulle ook begin 

verheerlik God. 
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AANKOMS IN BETHANY; MARY ANOINTS JESUS 

(Johannes 11:55-12:1, 9-11) 

Bethany, naby Jerusalem 

Nou die Joodse Pasga tekening was naby, en baie het tot 

Jerusalem vanaf die platteland voor die Pasga na suiwer 

hulself. Hulle was 'n ogie vir Jesus. En die mense 

staan daar vra mekaar in die tempel, "wat doen jy veronderstel? 

Sal hy afwesig homself van die fees?" Nou die owerpriesters en die 



Fariseërs het 'n bevel uitgereik wat tot die effek dat indien enigiemand moet 
weet 

van sy doen en late, hy moet openbaar dit dat hulle dalk in hegtenis neem 
hom. 
Dit is waarom ses dae voor die Pasga, Jesus het gekom om Bethany, 
waar Lasarus was, wat gesterf het, en wie Jesus opgewek het uit 

die dood. 
En baie van die Jode het gehoor dat hy daar, was sodat hulle gekom het, nie 

net vir Jesus sien nie, maar ook om te sien Lasarus, wie hy opgewek 
het. Nou 

die owerpriesters het 'n soortgelyke pact aan moord Lasarus, omdat 

baie van die Jode was gaan en glo in Jesus op account van 

hom. 
DIE TRIUMPHAL INSKRYWING 

(Matt 21:1-11, 14-17; Mark 11:1-11; Lukas 19:29-44; 

John 12:12-19; POxy 840 2:1-9, GTh 28/28 POxy 1) 

Bethphage, Bethany, Mount van Olywe, Jerusalem 

Deur die volgende dag, die groot menigte wat getoon word vir die 

fees het gehoor dat Jesus na Jerusalem kom was. En hulle het 

naby, nader (en) aankoms in Bethphage, dan Bethany, so ver as 

die heuwel bekend as die berg van Olywe. Dan Jesus gestuur uit twee van sy 

volgelinge, sê hulle, "gaan vooruit na die dorpie wat lê voor 

jy, en selfs as jy gaan, jy sal sien 'n DONKIE gekniehalter daar, 
en 'n colt wat niemand het ooit geteisterde voor, vasgebind langs haar. 

Hulle albei untie en bring hulle hier. En as iemand iets te sê 

jy, (of) vra jy, 'wat is jy tot?' (of) 'Hoekom is jy untying dit?' 
bloot reageer, 'Die Here is behoefte van hulle.' Hy sal stuur [hulle] 

terug hier kort, (en) sonder huiwering.'" Sodat die dissipels gegaan 

en het as Jesus gesê het:. Diegene wat hy gestuur het uitgegaan en gevind 

alles presies soos Jesus het dit aan hulle beskryf. Hulle het gegaan en 
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gevind 'n colt vasgebind aan 'n deurtjie in die oop straat. Soos hulle untying 
was die 

colt, die eienaars gebeur het word daar staan. Hulle dan gevra die 

dissipels, "wat gaan jy doen, daardie colt untying?" Hulle het geantwoord as 

Jesus het hulle opdrag: "Die Here het behoefte van [hulle]," hulle 

beantwoord. So laat die mense hulle laat met [hulle]. Hulle gebring 

terug die esel en die colt, voor hul kledingstukke oor hulle, en 

sit hom daarop. Sodat Jesus gevind dat hy 'n jong DONKIE en 

monteer dit. En al hierdie gekom het om te slaag om te vervul wat het 



gepraat is deur die profeet wat gesê het, 

' Sê vir die dogter van Zion, 
"Wees nie bevrees nie, o dogter van SION. 
Kyk, jou koning kom na jou, 
Betaamlik gemonteer op 'n DONKIE, 
Op 'n colt - die perdevul van 'n dier van las."' 
Sy studente het nie kry dit op die eerste, maar nadat Jesus was 

verheerlik, erken hulle dat al hierdie dinge is geskryf oor 

hom en in hom vervul is. 
En aangesien hy van daar, die beter gedeelte van die skare geskuif 

voortgegaan om te sprei hulle klere langs die pad, terwyl ander sny 

palm takke van bome wat in die velde uit was. Hulle het uitgegaan om te 

ontmoet hom geskree, (en) scattering die takke regoor die pad. 
Wanneer hy gekom het om die iliaca van die pad op die berg van Olywe, die 
gasheer 

van dissipels - die groot skare wat was wat lei die manier, en ook dié 

wie was agter - rank begin God met vreugdevolle huil vir almal geprys 

die wonders hulle gesien het. Hulle was almal clamoring, 
"Hosanna vir die seun van Dawid! 

Geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here! 

Geseënd is die koning van Israel! 

Geseënd is die koms van die Koninkryk van ons Vader Dawid! 

Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste! 

Hosanna selfs in die hoogste!" 

Dan reproved sommige van die Fariseërs uit die mense Jesus: 

"Juffrou, vermaan jou dissipels!" "Ek kan jou verseker," hy beantwoord 

hulle, "as dit was om hulself, die baie klippe sou huil 

hardop." 
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En hy het naby aan Jerusalem en gevang gesig van die Stad, hy 

mourned vir dit, sê, "as jy net jy, Ja jy, verstaan het wat 

sou gebring jy vrede hierdie einste dag, wat selfs nou verborge 

van jou. Die dae kom wanneer jou teëstanders sal oprig in 'n 

wal teen jou, wat jou omring en skakel jy in op 

elke kant, en sal gooi jy regs af na die grond, saam met 

die kinders binne jou mure. Hulle sal so veel as 'n enkel verlaat nie 

klip op die ander - alle want jy het nie herken nie die tyd van jou 

besoeking!" 

Nou die mense wat by Jesus was toe hy Lasarus uit van geroep 

die graf en hom uit die dood opgewek was daar beskryf die 



gebeurtenis aan almal. En omdat hulle gehoor het dat Jesus gewerk het dit 

wonder, baie mense het uitgegaan om te voldoen aan hom. En soos hy 
aangegaan 

Jerusalem, die hele Stad trembled, vra, "wat is dit?" En die 

skare geproklameer, "Dit is Jesus, die profeet van Nasaret van 

Galilea!" En hy het gegaan om die tempel, waar blinde en lam mans 

na hom gekom, en hy genees hulle daar. En wanneer die highranking 

priesters en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge wat hy gesien 

doen, en die kinders huil in die tempel, "Hosanna vir die seun 

van David,"hulle uiters kwaad geword. "Doen jy nie hoor wat hierdie 

kinders sê?"hulle hom ondervra. "Ja ek doen," sê Jesus, 
"het jy nooit lees, ' jy het lof voorberei uit die Monde van 

kindertjies en kinders '? " So die Fariseërs afgehandel onder hulself, 
"Face it, ons kry nêrens met dit. Kyk na hoe die hele 

wêreld jaag na hom!" 

En Jesus het gegaan in die tempel, neem < sy studente > langs 

met hom. Hy het hulle al die pad in die diepste heiligdom gelei en 

begin Wegdwaal deur middel van die tempel gronde, kyk 

alles. 
'N hoë besoekende Pharisee priester met die naam Levi ook gegaan het en 

gekonfronteer hulle, veeleisend van die Verlosser, "wat gemagtig is om 

in hierdie inner sanctum rondloop en kyk op hierdie hallowed 

voorwerpe, sien hoe jy het nie uitgevoer nie, die seremoniële ablusie, 

nóg het jou volgelinge so veel as skoongemaak hul voete? In 'n besoedelde 

meld het jy oorskry dit ceremonially skoon en Heilige 
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plaas. Niemand loop rond hier tensy hulle op eerste gewas het 

en sit op skoon klere, nóg doen hulle waag om te kyk op hierdie heilige 

vaartuie!" 

Nou die Verlosser onmiddellik met sy dissipels opgestaan en gesê: 

"En ek veronderstel jy is skoon, sien dat jy met ons hier?" 

"Ek is skoon alles reg," sê Levi. "Ek het afgedaal in die swembad van David, 
myself afgewas, en kom terug aan die ander kant. Ek het, 
Verder, sit op ceremonially skoon, wit klere. Dit was net na 

doen sodat ek hier gekom het en gekyk op hierdie heilige dinge." 

"Jovald word die blinde wat weier om te sien!" die Verlosser retorted. "Jy 

was in hierdie lewelose waters, waar varke en honde swelg dag en 

nag. Jy reinig en skrop jou vel oppervlakkig as enige whore of 

showgirl sou. Hulle alle spoel en scour - geure aansit en 

skilder self vir die verleiding van mans - maar diep binne-in hulle is 



krioel met Skerpioene en elke wyse van vullis. Jy sê wat my 

studente en ek is ongewaste, maar tog ons in die dinamiese water gebad het 

van die lewe wat kom van < my vader in die hemel. > maar las 

dié < wat hypocritical en blind! > ek het my plek in die Midde 

van die wêreld, en het myself aan hulle in die vlees. Ek het gevind dat hulle 
alle 

word dronk, en nie een van hulle was dors. My siel het 

gely het (en steeds) ly, as gevolg van die seuns van mans, vir 

hul harte is blind en hulle nie sien nie, vir leeg het hulle voer dit 

wêreld, en leë doen hulle poog om te laat dit - en die hele tyd wat 

hulle is hier, hulle steeds in hul dronkenskap. Nadat hulle het 

verhaal van hul wyn, hulle sal berou." Nou omdat dit was 

kry tot baie laat word, hy en die twaalf het verlaat hulle almal agter en 

onttrek uit dorp te rig in Bethany. 
DIE VERSKROMPELDE VYE BOOM 

(Matt 21:18-19; Mark 11:12-14) 

Buite Jerusalem 

Nou wanneer Jesus verlaat Bethany vroeg die volgende oggend en onder 
leiding 

vir die Stad, hy was honger. Hy het gesien hierdie vye boom wat bedek was 
met 

blare in die verte, so hy gegaan om dit te sien as daar enige 

vrugte daarop. Wanneer hy daar gekom het, hy het niks daarop gevind 
maar blare, vir dit 

was nie die seisoen van vye. So sê hy aan die boom, "kan jy nooit weer 
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voortbring, (en) uit hierdie tyd vorentoe, mag niemand eet enige vrugte 

van jou!" En sy dissipels het hom dit hoor sê. En dat die 

vye boom verwelk. 
DIE TWEEDE REINIGING VAN DIE TEMPEL 

(Matt 21:12-13, Mark 11:15-19; Lukas 19:45-48) 

Jerusalem 

En wanneer hulle het na Jerusalem, Jesus aangegaan het God se tempel 

en gooi uit diegene wat was die aankoop en verkoop binne dit. Hy 
omgedraai 

oor die tafels van die geld-changers, tesame met die banke van 

diegene wat verkoop doves, en sou laat enigiemand voer goedere 

die tempel-gronde. En soos hy was opdrag te gee om hulle, het hy gesê, "Is 
dit nie 

geskryf, ' My huis sal genoem word 'n huis van gebed vir elke en elke 



nasie '? Wel Dis hoe dit lees,"het hy gesê. "Maar jy het 

omskep dit in 'n hideaway vir rowers!" En wanneer hulle dit gehoor, 
die owerpriesters en die skrifgeleerdes, vrees nie Jesus, begin soek 

een of ander manier om hom te dood. Die hele menigte, jy sien, was 

verstom sy onderrig. Hy het geleer hulle by die tempel elke enkele 

dag. Selfs so, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, met die ondersteuning 
van die 

vooraanstaande burgers, op soek was om hom te dood. Maar hulle kon nie 

vind 'n manier, aangesien die mense gehang op sy elke woord. En wanneer 
dit 

het tot laat in die dag wees, hy verlaat die Stad (met hulle.) 

DIE TWEEDE ONTMOETING MET DIE VYE BOOM 

(Matt 21:20-22; Mark 11:20-25; Lukas 21:37-38) 

Jerusalem 

En vroeg die volgende oggend, as hulle op reis was langs, hulle gesien het 

Hoe het die vye boom van sy baie wortels verwelk is. En Peter, 
roep dit na vore, het vir Jesus gesê: "Rabbi, kyk na wat! Die vye boom wat 

jy cursed het opgedroog het! " En wanneer die dissipels gesien het, hulle 

verstom, "hoe vinnig het hierdie vye boom verwelk!" En Jesus het 
geantwoord, 
"Jy moet sit jou geloof in God. Ek vertel meeste assuredly, as jy het 

geloof in God, en wil nie twyfel, nie net sal jy doen wat is 

gedoen om hierdie vye boom, maar as jy vir hierdie berg sê moet ' geneem 
word 

UP en spelers in die see,' dit sal gebeur. En al wat jy vra vir in 

gebed, dink oor hoe jy ontvang het dit reeds, en dit sal 

'n werklikheid geword vir jou. Ek sê julle die waarheid, as iemand 
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harboring geen twyfel binne sy hart, sê moet na hierdie berg, ' word 

opgetel en in die see, geteister ' mees opreg glo dat dit sal 

gebeur, dit vir hom uitgevoer sal word. Vir hierdie rede doen ek sê aan jou, 
wat ook al jou versoek mag word, wanneer jy bid glo dat jy het 

dit reeds ontvang, en dit sal inderdaad joune. En as jy moet hou 

iets teen iemand, selfs as jy nog daar staan in die Midde 

van gebed, vergewe hom. Jy sien, jy het maar om te vergewe die sonde van 

ander mans, en God sal vergewe jy van jou eie sondes." 

CHRISTUS SE GESAG UITGEDAAG 

(Matt 21:23-27; Mark 11:27-33; Lukas 20:1-8) 

Die tempel, Jerusalem 

En dit gebeur weer op een van daardie dae wat hulle aangegaan 



Jerusalem en in die tempel aangekom. En soos hy homself gedoen 

daar, onderrig die skare (en) preek, die owerpriesters en die 

skrifgeleerdes na hom gekom, saam met die ouderlinge van die volk, en 
staan 

naby, veeleisend, "watter reg het jy om dit te doen al?" En, "wat 

gegee het die gesag om hierdie dinge te doen?" Jesus dus 

antwoord hulle, "Ek sal jou ook vraag oor 'n sekere punt, en 

jy gee vir my 'n antwoord. En as jy moet my antwoord, ek sal openbaar aan 
jou 

die krag waarmee ek hierdie dinge doen. Wat was die bron van John se 

Doop? Was dit uit die hemel of uit mense? Verlig my!" Nou al 

van hulle was bang vir die mense, aangesien hulle alle John beskou as 'n 

profeet, sodat die mense wat hom konfronteer was begin praat 

onderling, deur te sê: "as ons moet sê dat dit vandaan 

hemel, hy sal antwoord, 'Hoekom het jy glo in hom?' As ons moet 

sê dat dit kom van mans,' ons het al hierdie mense te vrees. Hulle sal 
klip-ons almal te dood, want hulle is oorgehaal dat Johannes is 'n profeet!" 

En hulle geantwoord dat hulle nie geweet het nie. "Ons het geen idee," hulle 

sê vir hom. Jesus het geantwoord: "dan nóg ek aan jou openbaar die 

krag wat in staat stel my om te doen wat ek doen." 

WAT IS DIE WARE WERKER? 

(Matt 21:28-32) 

Die tempel, Jerusalem 

"Nou vertel my hoe dit lyk jy? Hierdie man het twee kinders. 
Hy het die eerste een genader en gesê: ' My kind, gaan werk 
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die wingerd vandag.' En die seun het geantwoord, 'ek gee nie om om te 
gaan.' Later 

op, egter, het hy gevoel dat moet hy reconsider, so hy het na alles gaan. 
Die pa dan die ander een genader en soos tevore gesê. En die 

jong man hom geantwoord, 'Ek sal, Meneer,' maar daarna hy het nie 
gaan. Van 

die twee, watter een het sy pa se sal? " "Die eerste een het," hulle 

beantwoord hom. Jesus het gesê: "Hoe werklik wil ek sê jy daardie 
publicans 

en harlots is God se Koninkryk voor jy aangaan. Vir John 

het jy in die pad van geregtigheid genader, maar jy het nie glo in 

hom. Nog die belasting-versamelaars en prostitute het. Selfs so, jy was toe 
nie 

daarna gee sy onderrig 'n tweede gedagte." 



GELYKENIS VAN DIE AANSTEEKLIKE STROPERS 

(Matt 21:33-46; Mark 12:1-12; Lukas, 20:9-19; GTh 65,66) 

Die tempel, Jerusalem 

Dan het hy begin om die mense in gelykenisse praat: "hoor, 
dus, hierdie gelykenis: Daar was hierdie regverdige (en) ryk 

grondeienaar, wat 'n wingerd geplant, verskans dit oor, gegrawe 'n put vir 'n 

winepress, en stel 'n toring. Hy dan verhuur dit sommige huurders en 

weggegaan vir 'n sekere tyd. En hy gestuur van sy dienaars om die 

groundskeepers gedurende die seisoen te ontvang sy vrugte. En die 
huurders 

het sy dienaars en scourged een, vermoor 'n ander, en ontpit nog 

'n ander een. Hy een dienskneg gestuur om daardie huurders by oor die tyd 
van 

oes, dat hulle dalk 'n paar van die vrugte van die wingerd te lewer 

hom. Maar die huurders het hom, klits hom byna dood en gestuur 

hom weg met niks by almal. Dan die dienaar het gegaan en gesê sy Here. 
Sy Meester gesê het: 'Miskien was dit omdat hy hulle nie geweet het 
nie.' Dan 

Hy wat ander aan hulle gestuur. Maar hulle drubbed dat een asook, klop 

hom oor die kop, hom met minagting te behandel, en stuur hom weg 

empty-handed. Hy het hulle nog 'n ander een, en hulle beseer dit 

derde een ook, om hom te gooi en hom murdering. Hy weer gestuur 

meer bediendes - selfs meer as wat hy gehad het voor - en hulle behandel 
hulle 

almal dieselfde; Sommige hulle klop en sommige hulle vermoor. Dan die 
eienaar van 

die wingerd het gesê: 'Wat is ek nou veronderstel om te doen?' Daar gebly 
om te 

hom 'n geliefde seun. ' Ek sal my kosbare seun stuur om hulle; Miskien 

hulle sal my seun agting.' Sodat hy gestuur om hom, laaste van alles, sê, ' 
sekerlik 

hulle sal nederige hulself voor my seun (en) wys vir hom 'n paar 
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respekteer!' Maar sodra hulle sig van hom gevang, daardie huurders begin 

scheming onder hulself, sê, ' hierdie een is die erfgenaam. Kom nou, 
ons sou doen goed aan hom murder. So, ons sal beveel sy 

boedel.' Hulle hom gevat, vermoor hom en gooi hom uit van die 

wingerd. Wanneer op die laaste die eienaar kom, wat sal hy doen om dié 

huurders?" "Wat 'n klomp van die aansteeklike mans!" hulle beantwoord 
hom. "Hy 



sal kom en hulle almal vernietig, en verhuur die wingerd uit aan ander- 

die soort wat die produkte tot hom sal inhandig wanneer oes tyd 

kom!" "Enigiemand met ore om te hoor, het beter hoor!" 

En toe hulle hoor dat die mense sê, "mag dit nooit kom 

slaag!" Dan Jesus het na hulle gekyk en gesê, "het jy nooit lees, 
' Die klip wat die werkers uitbring eenkant was geplaas as die hoeksteen. 

Dit was al die Here se eie doen en nog ons kyk na dit in 

verbasing '? So, wat is dit wat al geskryf? ' Wys my die 

klip wat die bouers verwerp; daardie een is die hoek klip '? En 

as gevolg hiervan ek sê vir julle dat die Koninkryk van God sal weggeneem 
word 

van jou en gegee om die soort wat sy vrugte sal produseer. Die een 

wat struikel oor hierdie klip word gebreek om stukkies. (Inderdaad) almal 

wat val op daardie klip sal Versplinter, maar diegene aan wie die klip 

behoort te val, hulle die klip sal dus gouer tot kerfmasjien." En wanneer die 
skrifgeleerdes, 
owerpriesters en Fariseërs gevang hierdie gelykenisse, hulle onmiddellik 

hervat hul poging om lê hou van hom en neem hom in bewaring, 
aangesien hulle erken dat hy hierdie gelykenis teen hulle gepraat het. 
Selfs so, hulle gevrees die skare, vir hulle gehou hom as 'n profeet, so hulle 

Laat hom begaan en weggegaan. 
DIE UITNODIGING NA DIE BRUILOF FEES 

(Matt 22:1-14) 

Die tempel, Jerusalem 

En Jesus antwoord hulle weer in gelykenisse, deur te sê: "die ryk van 

die wolke is vergelyk met 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun was 
beplanning. 
Hy uitgestuur sy bediendes te bel op dié uitgenooi na die huwelik fees, 

maar nie een van hulle was bereid om te gaan. Weer hy ander dienaars, 
uitgestuur 

sê hulle, ' sê aan diegene wat geroep is, "kyk, my 

banquet is reeds opgestel - my bullocks en my fatted voorraad al gewees het 

geslag - en alles is nou gereed. Tegelyk na die troue kom 
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fees!"' En die genooi al Terloops weggegaan, een na sy gebied, 
'n ander een na sy handel. Die ander mense, hulle in beslag geneem sy 
bediendes, dan 

hulle klop en murdered hulle. Nou die koning was woedend deur dit, so 

Hy het sy soldate heen gestuur. Toe hy daardie moordenaars afgevee en 
gebrand 



neer hulle hele dorp. Dan sê hy aan sy dienaars, ' waarlik die 

bruilof fees is gereed, maar diegene wat uitgenooi was undeserving. Dus 

gaan na die ente van die strate en nooi enige en alle dat jy kom 

oor na die bruilof fees.' En dan daardie bediendes het al deur die 

Hmmm omseiling van almal wat hulle kon vind, of hulle was 

goed of sleg, en die saal was gevul met dié sit. 
"Die koning toe gekom inspekteer die reëling. Hy sien 'n man 

in bywoning daar wat nie in die korrekte drag geklee was nie. So hy 

gekonfronteer hom, ' My vriend, hoe het jy kry hier sonder troue 

klere?' En die man was verlore vir woorde. Die koning dan beveel 
sy dienaars, ' Bind hom deur sy hande en voete en gooi hom in die 

buitenste duisternis; die plek waar daar sal wees ween en kners van 

tande.' Vir sonder vraag daardie bidden is baie, maar tog diegene gekies 

is min." 

GEE KEISER WAT BEHOORT AAN KEISER 

(Matt 22:15; Mark 12:13-17; Lukas 20:20-26; GTh 100; Egtn 3) 

Die tempel, Jerusalem 

En die Fariseërs het en bespreek hoe hulle dalk entangle 

hom in 'n opmerking. En hou hom onder noukeurige toesig, hulle gestuur 

Sommige van die volgelinge van die Fariseërs en Herodians, (as) 
verkenners 

hulle verdoen as regverdige volksmusiek, ten einde te vang hom deur 
sommige stelling (of) 

te lê hou van iets wat hy kan sê, ten einde te lewer hom tot die 

goewerneur se beheer en jurisdiksie. En hulle het gekom en sit dit 

vraag aan hom: "Meester Jesus, ons weet dat jy vandaan < God >, 
omdat die dinge dat jy plaas jou bo alles van die profete. Ons 

weet dat jy opreg dat jy praat en leer wat is reg en 

dat jy is verteenwoordiging deur geen, aangesien jy wys nóg respek van 

persone, nóg doen jy uitstel om enige man. Heeltemal tot die teendeel, jy 
leer 

God se manier in lyn met waarheid." En hulle het gesê, "keiser se mense 
aanvraag 

dat ons betaal belasting. So vertel ons wat jy dink. Sou dit reg wees of 

verkeerd vir ons aan die keiser se peiling belasting betaal? Moet ons hê om 
te betaal of nie?" 
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Jesus, egter sensing hul spyte, en merk hul cunning, was 

bewus van hul andri. "Waarom sit jy my aan die toets?" hy 



hulle gevra. "Jy hypocrites! Laat my sien die muntstuk vir die 
belasting. Bring 

my 'n denarius, en laat ek dit kyk! " So die manne gebring het een 

aan Jesus (en) dit oorhandig. Dan vra hy, "wie se beeld 

is dit en wat is inscribed daarop?" Die mans beantwoord hom, 
"Keiser." Toe Jesus sê vir hulle, "So gee aan keiser wat behoort 

Keiser, en aan God wat aan God behoort, en aan my, wat is myne." 

En toe hulle dit hoor, was hulle verstom deur hom (en) sy 

reaksie, (en) hulle gehou word stil. So reg is daar in die sig van almal, hulle 

het misluk om hom in sy woorde. So hulle het verdwyn en laat hom begaan. 
DIE VROU VAN DIE SEWE BROERS 

(Matt 22:23-33; Mark 12:18-27; Lukas 20:27-38; 

GEb aanhaling in eetkamer Homilies 3.50) 

Die tempel, Jerusalem 

En dat dieselfde dag 'n paar Sadducees, diegene wat beweer dat daar sal 

word geen opstanding, het hom genader. En hulle het hom 'n vraag gevra: 

"Juffrou, Moses geskryf vir ons sê dat as iemand se broer moet 

sterf nadat 'n vrou, maar geen kind, (en sodoende) verlaat sy vrou agter, en 

laat geen kinders, sy broer moet daarna neem sy vrou, (en) 

deur haar hy moet trou in, wat veroorsaak dat saad vir sy broer te 

voort uit haar. Nou was daar sewe broers onder ons, en die 

eerste een het 'n vrou geneem en geslaag weg kinderlose. Daarom verlaat hy 
sy 

vrou aan sy broer, nóg hê (nóg) verlaat enige saad. En dan die 

Tweedens het haar vir homself, en hy ook geslaag weg, laat geen saad 

agter. En die derde, dwarsdeur die sewende, net so het 

haar. En in soos mode, nie eers een van die sewe verlaat enige kinders 

(of) saad agter. Sodat elkeen van hulle geslaag aan, en daarna, die laaste 
van almal, 
die vrou ook geslaag weg. Nou wanneer die opstanding kom en 

Hierdie opstaan, wat van die sewe sal hierdie vrou raak vrou? 

Wie se vrou sal sy wees, aangesien al sewe van hulle het haar as sy?" En 

Jesus antwoord hulle, "né misled word deur dit, met 

verstaan nie die skrifte nie die krag van God? Jy 

misgis want jy ken nie die presisie van die skrifte. Dit 

is as gevolg hiervan dat jy die krag van God sien nie. Hoe is dit dat 
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jy verstaan nie dat die skrifte is gebaseer op soundness van 

rede? Dit is slegs die kinders van hierdie ouderdom wat nuwe en is gegee 

huwelik. Maar vir die mense te bereik wat waardig geag 



opstanding ouderdom, op stygende in die herlewing uit die dood, hulle sal 

nóg trou nóg in die huwelik gegee word. Jy sien, dit sal selfs 

moontlik vir hulle om te sterf nie, want hulle sal hemelse - word selfs 

soos die engele in die hemel - en as die seuns van die opstanding, hulle 

Daarom word die seuns van God. Nou vir die opstanding van die 

dood, het jy nooit lees die woord dat God het gepraat na jy in die boek van 

Moses? Moses, verwys na die Here, by die verbranding bos, uitgewys 

wat die dood weer opgewek word deur te sê: ' Ek is die God van Abraham 

en die God van Isak en die God van Jakob.' Hy is dus nie die 

God van die dood, maar van die lewende eerder, want vir hom is alles 
lewend. 
Jy is om gelei verlore op 'n ernstige manier." En die skare was 

verskuif deur sy onderrig. 
WATTER GEBOD IS DIE GROOTSTE? 

(Matt 22:34-40; Mark 12:28-34) 

Die tempel, Jerusalem 

En 'n prokureur van die skrifgeleerdes het hulle gekom en geluister na hul 

debat. En sien hoe goed Jesus het geantwoord hulle, hy sit dit 

vraag aan hom: "juffrou, wat is die mees fundamentele bevel - 

die grootste in die Wet?" En Jesus antwoord hom: "die belangrikste is 

' Hearken, o Israel! Ons Here en God regeer alleen; en jou liefde vir 

die Here jou God sal wees uit jou hele hart, siel en gees - selfs 

uit die volheid van jou krag.' Dit is die groot en begeerte 

gebod. En die tweede, wat is soortgelyk aan dit, is dit: ' jy 

moet jou naaste lief soos jy doen jouself.' Van al die 

GEBOOIE, nie 'n enkele een surpasses hierdie. Die volheid van die 

Wet en die profete vloei uit hierdie twee leerstellings." "Goed sit, 
onderwyser,"die tolk bely,"In sê dat hy een en dat geen 

ander bestaan behalwe hom, jy het werklik gepraat. Vir hom lief te hê 

heeltemal, in die volheid van jou krag, en 'n naaste lief te hê 

selfs as jouself outshines alle burnt offers en offers." En 

Jesus, sien hoe oordeelkundig die tolk beantwoord het, sê vir hom: "jy 

is nie ver van die Koninkryk van God." En niemand daar gewaag om 

280 

vraag hom verder. 
"DAWID NOEM HOM 'HERE'" 

(Matt 22:41-46; Mark 12:35-37; Lukas 20:41-44) 

Die tempel, Jerusalem 

Soos Jesus was in die tempel leer, hy aan hulle gevra, "Hoe kan dit 



word soos die skrifgeleerdes kom - dat die Messias 'n seun van Dawid sal 
wees? In 

die boek van Psalms, David proclaims deur goddelike inspirasie, ' die 

Here het vir my Here gesê: ' Sit hier om my reg totdat ek maak jou 

vyande 'n stoel vir jou voete.' Nou as geen ander as David identifiseer 

hom as 'Here' waar hulle kry dat hy sy seun is?" En wanneer die 

Fariseërs het daar vergader, Jesus hulle hierdie vraag gevra: "wat 

dink jy oor die Messias? Wie se seun hy veronderstel is om te wees?" 

En hulle het geantwoord: "Dawid se." Daarom vra hy, "Hoe is dit dat in 

Gees Dawid noem hom 'Here' sê: ' die Here vir my Here gesê: "Sit 

hier aan my regterkant totdat ek jou vyande onder jou voete plaas."' So as 

Dawid self noem hom 'Here', hoe dan kan hy sy seun wees?" En die 

groot skare het geweldige plesier in hom gehoor. Niemand kon 

reageer met selfs 'n woord, of het iemand waag vrae hom uit 

daardie dag vorentoe. 
BLOOT DIE SKRIFGELEERDES EN DIE FARISEËRS 

(Matt 23:1-39; Mark 12:38-40; Lukas 20:45-47; 

GTh 39, 89,102,103/39 POxy 655; 

Justus, dialoog met Trypho 116:2; 

Hippolytus, Philosophumena 5.3) 

Die tempel, Jerusalem 

En selfs as hy hy senior status verwerf hulle, die hele skare geluister met 
rapt 

aandag. Jesus begin sy dissipels en die mense cautioning: 

"Kyk uit vir (en) Pasop vir die skrifgeleerdes en die Fariseërs! Hulle 

hulself op die sitplek van Moses geplaas het, so hou aan en uit te voer 

alles wat hulle moet sê jy; maar nie na te boots hulle maniere. Vir 

hulle sê een ding en doen 'n ander. Jy sien, hulle bind op swaar en 

onbeheerbaar vragte, en plaas hulle op die rûe van mans. Selfs so 

hulle sal nie so veel as lig 'n vinger na hulle budge. Elke enkele een 

van hul dade is ontwerp gesien word deur mans; vir hulle maak hul 
phylacteries regtig wyd, (en) hulle is lief vir om te loop in vloeiende robes, 
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flaunting hul verlengde tossels, delighting in die salutations hulle 

ontvang in die marketplaces, en cherishing die belangrikste sitplekke in die 

sinagoges. Hulle is lief vir die plekke van onderskeid by feeste, en word 

na verwys as 'Rabbi' deur mans. Hulle eet die huise van die weduwees en 

gaan dan op om te bid volledig. Wanneer hierdie gevonnis is, hulle sal wees 

erg gestraf. 
"Maar jy moet nie word genoem 'Rabbi,' want jy het maar een Meester, 



en julle almal is broers. Verder, nie verwys na enige iemand op 

Hierdie aarde as jou 'Vader,' vir slegs een is jou vader – die een wat in 

hemel. Nie een laat julle 'Onderwysers,' genoem word vir Christus sal wees 

jou enigste gids. En die grootste onder julle moet julle dienaar, 
Aangesien abased wie honors homself is, en wie homself abases is 

gehandhaaf. 
"Seën die skrifgeleerdes en Fariseërs! Vir hulle is selfs as 'n hond wat 

lê bo-op 'n beeste trog; hy ook nie eet nie, en ook nie hy laat die beeste eet. 
Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het geneem en verbloem die sleutels van 

kennis. Dit wou nie maak dit in, en in die pad gestaan het 

van diegene wat probeer. Jy, daarenteen, raak so glibberig 

soos slange, en so eenvoudig soos doves. As jy my woord hou, jy sal 

herken die ewige Koninkryk vooraf. Hoe gelukkig is die man wat 

weet waar die diewe gaan voer, want hy sal in staat wees om 

ontstaan en berei van die begin af wat wat betrekking het op die 

Koninkryk voordat hulle bestuur om in dit te verdeel. 
"Seën julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, jy phonies! Jy skakel die 

ryk van die wolke in die aangesig van die hele mensdom. Jy gaan nie 

julle, en jy blokkeer af diegene wat probeer om te kry. Las 

jy, skrifgeleerdes en Fariseërs, jy phonies! Jy verslind die huise van 

weduwees en bid dan lank en pretensieuse gebede te verberg dit. Jy 

sal dus 'n swaarder vonnis ontvang nie. Seën u skrifgeleerdes en 

Fariseërs! Jy reis oor see en land om 'n enkele proselyte; 

en wanneer jy het hom omgedraai in een, jy hom twee keer veroorsaak die 

kind van Gehenna wat jy is. Seën jou, jy verblind leiers! Jy sê, 
' Moet iemand verklaar 'n eed op hierdie heiligdom, dit beteken niks; 

maar moet iemand sweer by die goud van die tempel, sy skuld bly.' 
Jy blinde dwase! Wat is meer: die goud of die tempel wat 
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sanctifies dit? Wat's meer, jy verklaar, ' as enigiemand moet sweer by 

die altaar, dit beteken niks; maar as enigiemand moet sweer by die aanbod 

op dit, sy eed as bindend is. Jy verblind mans! Wat is meer: die gawe, of 

die altaar wat dit sanctifies? So dan, wie sweer deur die altaar 

sweer deur beide dit en wat is op dit. En wie sweer deur die tempel 

sweer deur dit en die een wat daarin woon. En niemand vloek 

hemel is sweer by die troon van God--(even) is die een wat 

sit daarop. Seën julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, jy phonies! Jy 

het tithed van jou kruisement, Dille en komyn, maar verwaarloos het die 

weightier aangeleenthede van die Wet; geregtigheid, genade en geloof. Jy 
behoort te 



gehou het om die laasgenoemde, sonder om van die voormalige nalatig. Jy 

blinde gidse! Jy Syg uit die muggie, maar sluk die kameel. Las 

jy, skrifgeleerdes en Fariseërs, jy phonies! Jy maak skoon die buitenste 
gedeelte 

van die gereg en k, maar aan die binnekant is jy gevul met gierigheid en 

self-indulgence. Hoekom is dit dat jy die buitekant was? Is dit omdat jy 

versuim om te erken dat die een wat die binnekant geskep is ook die een 

Wat die buitekant geskep? Jy verblind Pharisee! Begin deur skrop die 

binnekant van die gereg en k. Op dié manier hul outsides ook wees 

skoongemaak. Seën u skrifgeleerdes en Fariseërs, jy phonies! Jy is soos 

'n grafte, wat verskyn op die oppervlak, maar in 

jou kern jy is gevul met skeletons van dooie mans en allerhande 

vullis, vir die enlivened mens is nie in jou. Dis hoe dit gaan met jou. 
Op die oppervlak, jy lyk so regverdige voor die mense, maar diep 

binnekant, jy is vol van andri en Vise. 
"Seën julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, jy phonies! Jy bou 

sepulchers vir die profete en versier die grafte van die regop. Dan 

jy profess, ' het ons al in die dae van ons vaders, ons sou 

nooit gehad het 'n deel in die vergieting van sy bloed.' Jy is in effek 

commending julle vir die feit dat die saad van diegene wat het die 

profete. So dan, bring na voltooiing die sondes van jou vaders. Jy 

serpents! Jy brood van vipers! Hoe ooit sal jy ontsnap die 

oordeel van Gehenna? Vir hierdie rede gaan ek stuur profete te 

jy; wyse manne en onderwysers, te. Sommige sal jy dood en crucify, ander 

Jy sal in jou sinagoges, klits hounding hulle van dorp tot dorp. 
Manier elke druppel van regverdige bloed wat vergiet het is op hierdie 
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aarde sal vind sy pad reguit terug na jou, van die bloed van die 

regverdige Abel reguit wat van sag, seun van Berechiah, 

wie jy murdered tussen die tempel en die altaar. Ek sê vir julle 

mees assuredly, elke bietjie van dit sal val op hierdie generasie. 

"O Jerusalem! Jerusalem! Slayer van die profete en stoner van 

diegene wat aan haar gestuur is! Hoeveel keer het ek dit weggevat in te 
samel 

jou kinders saam as 'n hen versamel haar nestlings onder haar vlerke- 

- maar jy wil nie hê nie. Kyk, jou huis is word gelaat om u in 

verwoesting. Want ek is hier vir jou te sê, van hierdie dag tot sodanige 

tyd soos jy verkondig, ' geseënd is hy wat kom in die naam van die 

Here,' jy sal nooit my weer sien. " 

DIE WEDUWEE SE 60ML 



(Mark 12:41-44; Lukas 21:1-4) 

Die tempel, Jerusalem 

En hy gaan sit oorkant die Tesourie, opgekyk en begin 

kyk die skare soos hulle val muntstukke in die depository. Hy 

sien die ryk proffering hul geskenke, en baie van die ryker mense was 

aan wie skenk eerder groot somme. Dan is hy 'n sekere swak opgemerk (en) 

behoeftige weduwee, wat gekom het en wat geplaas is twee lepta, wat 
neerkom op 'n 

quadrans, daarin. En sy dissipels na hom te roep, het hy gesê, "werklik 

doen ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer in die Tesourie het sit 

as al die res. Jy sien, hierdie ander aangebied uit wat 

gebly om hulle. Hierdie weduwee, daarenteen, het gegee 

heeltemal, alles wat sy het van haar lewensbestaan, uit haar armoede (en) 

wil - selfs die laaste." 

DIE UUR HET GEKOM 

(Johannes 12:20-50) 

Die tempel, Jerusalem 

Nou daar was sommige Grieke wat het ook gegaan om te aanbid op 

die fees. Hulle het gegaan na Filippus, wat uit Bethsaida in 

Galilea, en sê vir hom: "Meneer, ons wil graag ontmoet met Jesus." So 

Filippus het gegaan en Andrew in kennis gestel, en dan hulle gaan Jesus en 

Laat hom weet. "Die uur gekom het vir die seun van die mens verheerlik 
word" 

genoemde Jesus. "Ware en mees assuredly ek sê vir julle dat tensy die 

graan koring wat val op die aarde moet gebeur om te sterf, sou dit 

284 

eenvoudig bly alleen. Nietemin, omdat dit sterf, dit bring heen 'n 

oorvloed van vrugte. Wie sy lewe liefhet sal verloor, maar wie 

despises sy aardse bestaan lê dit vir eindelose lewe. As enigiemand 

sou vir my doen, laat hom volg na my; en oral waar ek moet wees, 
Daar sal ook wees die een wat my bedien. My pa sal iemand eer 

wat bywoon om my. Nou my hart geskud is, en wat moet ek sê, 
'Vader, red my uit hierdie oomblik'? Inteendeel, dit was vir hierdie 

juis daarom dat ek gekom het om hierdie oomblik. Vader, vergroot jou 
naam!" 

En dan 'n stem het uit die hemel, "Ek het dit reeds honderd, en sal 

vergroot dit selfs meer." So toe die skare staan daar hoor dit, 
hulle het almal gesê dat dit sounded soos donderweer. Ander beweer dat 'n 

engel het gepraat. "Dit was nie vir my onthalwe dat jy hierdie stem gehoor" 

Jesus verduidelik, "maar vir jou eie. 'N oordeel het befallen die 



wêreld, en die heerser van hierdie Realm sal uit gedryf word. En as ek moet 

opgewek word uit die aarde, sal ek mensdom trek aan myself. " Dit het hy 
gesê 

om aan te dui die aard van sy dood. Dan die menigte gereageer het, 
"Van die Wet ons het geleer dat die Messias sal vir ewig, bly 

so hoe kan jy sê dat 'die seun van die mens moet opgewek word?' Wat 

dan is dit 'Seun van die mens'?" So Jesus het geantwoord, "die lig sal slegs 
wees 

met jou 'n rukkie langer, so loop solank jy het die lig, 
dat kan jy nie oorweldig word deur duisternis. Die een wat loop 

in duisternis het geen idee waar hy gaan. Solank die lig is daar geen einde 

vir jou, jy moet glo in die lig, sodat jy dalk die seuns van 

lig." Jesus het hierdie woorde aan hulle, en hy het gegaan en weggesteek 
van 

hulle. En selfs al is hy so baie tekens voor hulle gedoen het hulle 

steeds het ek nie glo in hom. Dit gebeur met die woord van Jesaja vervul 

die profeet, wat gesê het: "Here, wie het geglo ons rekening? Om te 

wie is die arm van die Here is geopenbaar? " Dit was die rede 

dat hulle kon nie glo hom, vir weer Jesaja het geprofeteer, "hy het 

verblind hulle oë en callused hul harte, mos met hul oë hulle 

moet sien, en wis in hulle harte, hulle moet terug wat ek 

dalk genees!" Jesaja geprofeteer hierdie dinge omdat hy het 

is 'n getuie om sy heerlikheid en dit oor hom gepraat het. Tog ten spyte 

van al hierdie dinge, baie leiers het glo in hom. Maar dit was al 

bang om te erken dit mos die Fariseërs moet kroeg hulle uit die 
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sinagoge. Jy sien, hulle waardeer die lof van mans oor die lof van 

God. 
Toe Jesus uitroep om hulle, "die een wat in my glo is nie 

glo net in my nie, maar ook in die een wat my, en die een gestuur 

wat lyk op my nie sien net my, maar ook die een wat my gestuur het. 
Ek het as 'n lig in die wêreld, so dat almal wat hul geloof in plaas 

my dalk nie in die duisternis bly. En indien enigiemand moet hoor my 

woorde en nie konformeer homself aan hulle, sal ek nie sy regter wees 

want ek het nie gekom om die wêreld oordeel, maar te red die wêreld. 
Wie my verwerp en my woorde reeds aanvaar het 'n regter. 
Op daardie laaste dag, die einste woord wat ek gepraat het sal self 
veroordeel 
hom. Want dit was nie op my eie wat ek hierdie dinge gepraat het, maar dit 
was die 



Vader wat my wat vir my gegee het bestellings oor wat ek moet sê gestuur 
en 

hoe ek moet dit sê. En ek weet dat sy onderrig lei op eindelose lewe. 
So die dinge wat ek praat, ek praat in lyn met die bevel wat was 

my gegee deur my pa." 

DIE APOCALYPSE VAN JESUS 

(Matt 24:1-51; Mark 13:1-37; Lukas 21:5-36; 

Eetkamer erkennings, 4.4; Barnabas 12:1b; 

2Bar 25:1b-4; SbOr 2:6-38; ApEl 3:1-18; 

2Esd 2:13, 5:1-12, 13:29-31, 15:12-19; 

Papias, aanhaling uit Irenaeus, teen Ketterye 33.3,4) 

Die tempel, Mount van Olywe 

Toe Jesus die tempel verlaat. En as hy op sy manier uit, sy was 

dissipels kom na hom en sy aandag aan die geboue genoem 

daarvan. Nou sommige van hulle het gepraat oor hoe dit was versier met 

pragtige klippe en geskenke. "Meester," een van sy dissipels gesê, "kyk 

watter wyse van klippe en strukture is!" Maar Jesus beantwoord 

hom, "sien al hierdie manjifieke geboue (en) voorwerpe? Soos vir alle 

dat jy hier sien, ek sê julle werklik dat die dae kom wanneer 

Daar sal wees nie so veel as 'n enkele klip links op ander wat nie sal 
word (af) gegooi. En hierdie geslag sal nie verbygaan totdat die 

vernietiging begin. Vir hulle sal kom en in hierdie einste plek sit en 

siege daarop lê, en op hierdie plek sal hulle jou kinders slaan." 

Soos hy gaan sit op die berg van Olywe oorkant aan te gee die tempel, die 
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dissipels, Peter, James, John, en Andrew hom gevra privaat, 

"Meester, sê vir ons wanneer al hierdie sal kom om te slaag. Wat sal wees 
die 

teken dat al hierdie dinge vervul sal word, en wat sal die teken wees van 

jou koms en die einde van die ouderdom?" En Jesus het geantwoord, "sorg 

dat geen mens deceives jy, omdat baie mense sal kom in my naam 

en eis, 'Ek is die Messias!' en 'die tyd is op ons!' en hulle sal 

mislei baie. So nie gaan jaag na hulle. Die seun van 

Wetteloosheid sal homself wys en sê, 'Ek is die Christus ' 
Hoewel hy nie. Moenie jy glo hom! Jy sal begin om te hoor van 

oorloë en verslae van oorloë en agitations, maar wanneer jy dit doen, kyk na 
dit wat 

Jy is nie bang of versteurde daardeur. Jy sien, is 

maar die foreshadowings, so bang wees, vir die einde is nog nie 

kom. Die consummation sal nie plaasvind nie alles op een slag." Toe hy 



ingelig hulle, "kyk, die dae kom wanneer die meeste hoë sal 

kom tot redding diegene wat leef op aarde. Verwarring van verstand sal 
diegene wat woon daarop, veroorsaak dat 'n plot oorloë een verby 

teen die ander, Stad teen Stad, Streek teen streek. Nasie sal 

beweeg teen nasie, en Koninkryk teen Koninkryk, en groot 

aardbewings sal heen breek in hierdie plek en dat, soos famines, sal 

pestilences, en skrikwekkende brille - en groot omens sal 
verskyn from out of hemel. Toe, maar op die aarde kom 

gewelddadige shakings, afstroom en lightnings, mildews op die grond, 
frenzies van Jakkals en wolwe, die slag en verwoesting van 

mans, die bellowing van osse, four-footed beeste, huishoudelike muile en 

bokke en skape, dan groot expanses van landbougrond onvrugbaar sal raak 

en deur verwaarlosing nie lewer hul vrugte. Die verkoop van gratis mans in 

slawerny sal raak alledaags soos sal die robbing van slape. 
Wanneer al hierdie dinge kom om te slaag, die tiende geslag van mans 

sal verskyn op die laaste, wanneer hy wat die aarde skud en bring voort die 

lightnings sal die heerlikheid van die afgod vernietig, en skud af diegene 
van 

die sewe-hilled Rome. Groot bedrae van rykdom sal nie verlore sal gaan, 
brand in 

die groot vuur van die vlam van Hephaestus. Dan bloed reën sal 
uit hemel; maar die aarde met sy talle mans sal mekaar slaan 

in hul waansin. Gedurende hierdie tyd van onrus, God famines sal oplê 

en siektes en gooi op diegene wat nie oordeel volgens 
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tot geregtigheid. Daar sal so 'n dearth van mans op die aarde, word 

daardie een sou verwonder aan die voetspore van 'n ander kyk op die 
grond. 
Hierdie is maar die aanvang van Arbeid pyne. Maar voor hierdie proewe 
neem 

plek, hulle sal jou in bewaring neem en jy aan rade te oorhandig 

word gemartel, so kyk om julle. Hulle sal persecute jy, skakel jy 

na sinagoges en gevangenisstraf, en jy sal daar geslaan word. 
En al die nasies sal jy verag weens my; en jy sal wees 

gebring as getuies voor landvoogde en konings vir die sake van my 

naam. Dit sal jou geleentheid om te getuig word. Die evangelie, moet egter 

eers word gepreek voor die nasies. Nou wanneer hulle lei jou en 

Draai jy, nie studente oefen wat jy sal praat. Eenvoudig oplos in 

julle harte nie te beplan uit jou rebuttal vooraf, want ek sal verskaf 

jy met 'n mond en 'n wysheid wat nie een wat teen jou sal wees 



kan ontken of weerstaan. Praat eerder, alles geskied tot jy by 

daardie tyd, want die woorde sal nie word vandaan jy, maar eerder, 
die Heilige Gees. 
"Baie displeased op hierdie sal wees, en mekaar sal draai om en 

verag mekaar. Op daardie tydstip baie valse profete sal opstaan 

seduce baie en ongeregtigheid sal vermeerder tot 'n vlak buite 

dit wat jy nou sien nie, en het jy al ooit gehoor van voor. En verskuldig 

om die verspreiding van wetteloosheid, sal die liefde van die baie koue 
groei. 
Jy sal selfs omgedraai word deur ouers en broers en susters; vriende en 

familie. So 'n broer sal oorhandig sy eie broer om vermoor te word, en 

'n pa, sy seun. Kinders sal teen hulle ouers styg, en hulle sal 

toesien dat 'n paar van julle is uitgevoer. En hulle sal haatlike word 

teenoor jou en sit jy dood vir my naam dra. Selfs so, nie 'n 

enkele hare wat op jou kop sal verlore wees. Die een wat perseveres om te 

die heel einde sal gered word. En deur jou voorbeeld navolg jy sal spaar 

jou siele. Hierdie evangelie van die Koninkryk sal verkondig word in 
daardie tyd 

as 'n teken aan die wêreld. Dit is wanneer die oomblik sal kom. Dan 

Wanneer jy sien Jerusalem omring deur weermagte, erken dat sy 

vernietiging is aan die hand. So wanneer jy sien die abomination wat 
veroorsaak 

verwoesting, soos gepraat deur Daniël die profeet, staan in die Heilige van 

Plaas waar dit hoort nie, (laat wie lees dit verstaan dit) 

laat dié wat in Judea vlug na die berge, laat dié wat 
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is binne kry uit, en laat nie diegene in die omliggende gebiede gaan. 
Laat nie die een wat bo-op sy huis teruggaan te neem 

enigiets daaruit. Laat nie die een wat in die veld gaan terug om te herwin 

sy klere. Jy sien, dit is dae van vergelding, vir die vervulling 

van alles wat geskryf is. 
"Laat Egipte treur van sy fondamente vir die plaag van 

straf en straf wanneer dit deur die Here gebring word. Laat 

dié huil wat tot die grond, want inderdaad hul saad sal misluk, en hul 

bome al verwelk van roes en hael en verskriklike tempest. Wee die 

hele wêreld en aan diegene wat binne daarin, vir ellende en swaard trek 
naby 

aan hulle, en nasie sal opstaan, swaard in die hand, om die stryd teen 

nasie. Vir onrus sal daar wees onder mensdom, en sterker en 

sterker sal hulle groei teen mekaar: toon respek vir 



nóg koning nóg kommandeur. 'N man sal wil voer 'n dorp, maar 

sal word weer aangeskakel. Stede sal bly in verwarring op account van hul 
trots, huise sal dan vernietig word, en die mense daar sal leef 

vrees. 'N man sal geen genade toon om sy naaste, maar vir sy honger se 

ontwil en die omvang van sy lyding sal hy gebruik sy swaard aan sy plunder 

naaste vir sy huishoudelike goedere. Maar seën enigeen wat swanger 

en verpleging in daardie dae! Want daar word 'n groot travail in die grond, 
en 'n toorn teen hierdie mense. Hulle sal almal val deur die swaard en word 

gevange in geneem elke nasie. En Jerusalem sal trampled word af 

deur heidene totdat die tye van die heidene vervul is. 
"Bid dat jou vlug kom nie in die winter of op die 

Sabbat, want daar kom 'n tyd van moeilikheid unrivaled sedert die 

tyd wanneer God eers die wêreld na vore gebring tot nou nóg ooit 

kon dit gebeur weer. En iemand sal regeer oor die wêreld, wie 

Niemand op aarde sal antisipeer; en die voëls sal vlieg af weg, en die see 

van Sodom sal uitbring op vis. Dan sal die een wie die skare 

weet nie oorsaak sy stem gehoor word deur die nag, en sy stem sal 

gehoor deur almal. Chaos, ook, sal heers in baie plekke, vure sal breek 

buite, wilde diere sal dwaal buite hul gewone plekke, en 

menstruous vroue sal voortbring monsters. Sout water sal wees 

gevind in die soet, en vriend sal vriend bedwing. Dan rede sal 

gaan in pak slae, en wysheid onttrek in sy tuiste, en baie sal 
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Soek na dit, maar niemand sal dit kry. Dan ongeregtigheid en gebrek aan 

beperking sal vermeerder op die aarde. 'N nasie sal dan vra sy 

naaste, ' het geregtigheid of iemand wat doen wat reg is geslaag 

deur jou?' En die antwoord sal wees, 'Glad nie.' En in daardie dae 

mans sal hoop, maar ontvang nie; arbeid, maar hul pogings sal wees vir 

nul. Het die Here nie verkort daardie dae, geen vlees sou glad 

gestoor word nie. Maar daardie dae sal inderdaad word sny kort deur die 
Here, wat het 

verkort dit ter wille van die uitverkorenes. Vra en jy sal ontvang; 

Bid dat jou dae is dalk min in getal, dat jou dae is dalk 

Sny kort. En dan as iemand moet sê vir jou, ' kyk, die Messias is 

hier,' of: 'Kyk, daar!' jy glo nie, want valse Christs 

en valse profete sal kom en doen tekens en wonders te 

bedrieg, as dit was moontlik, selfs die uitverkorenes. Maar daardie seun van 
wetteloosheid 

sal weer eens neem sy standplaas in hallowed plekke, (selfs) in die Heilige 

plaas. Om die son hy sal beveel, 'Descend,' en dit gaan. 



'Skyn,' hy sal sê, en dit sal blaze heen; 'Verdonker,' hy sal verklaar, 
en dit sal donker groei. Na die maan hy sal eis, 'Raak bloedige ' 
en so sal dit wees. Hy sal soos hulle deur die lug Swiep. Met 'n woord 

Hy sal decree: 'Loop op die riviere en see,' en op die rivier en see 

sal hy trap asof hy op droë grond. Die verlamdes hy sal veroorsaak dat om 
te loop, 
die dowes hoor, die uitdoof om te praat, en die blinde te sien. Die lepers hy 

sal reinig, en die swak hy sal genees. Hy sal uitbring uit demone en 

vermenigvuldig sy tekens en wonders voor alle mans. Al die werke wat die 

Christus verrig hy sal net so herhaal, behalwe vir die verhoging van die 

dood alleen. Dit is hoe jy sal weet dat hy die seun van 

Wetteloosheid, want hy het geen krag om lewe te gee. 
"Maar die Koninkryk is selfs nou voorberei vir jou, so kyk na 

julle! Sien, ek het gesê jy alles vooruit. So as hulle 

moet sê, 'kyk, hy is uit in die woestyn!' nie gaan heen, 
'Kyk, in die diepste kamers!' nie glo nie. Jy weet hoe 

weerlig in die Ooste en ligte op die Weste, die koms van die 

Seun van die mens sal net so wees! En die land wat jy sien uitspraak 

nou sal gelê word afval en untrodden, en almal van die mensdom sal sien sy 

verwoesting. (Waar daar is 'n karkas, die aasvoëls sal seker wees om te 

versamel!) Maar as die Allerhoogste verleen dat jy moet leef, na die 
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derde dag sal jy sien dit in verwarring gegooi. 
"Maar in die dae wat onmiddellik volg op die nood van daardie tye, 
Daar sal tekens in die son, die maan en die sterre wees. Nou met 

inagneming van die tekens: die son sal dimmed word, en die maan sal nie 

verstrek haar lig. En dan die son sal skielik skyn in die nag, en die 

maan gedurende die dag. 'N boom sal buig af en staan regop, bloed 

drup from out of hout, klip sal praat en die mense sal wees 

ontsteld, en die sterre sal uit die lug val. En in hierdie wêreld, 
nasies sal word tormented en verleë deur die reuse en enigiets 

van die see. Kyk, die dae kom wanneer vrees sal gryp al 

diegene wat lewe op aarde, en die land sal wees sonder geloof. Mans sal 
groei koue met vrees en angs as gevolg van wat plaasvind, die 

magte van die hemel sal almal word geskud. Dan die teken van die seun van 
die mens 

sal in die hemel verskyn, en die nasies van die wêreld sal klop hul 

borste. By daardie tyd hulle sal sien dat die seun van die mens kom die 

wolke van die hemel met geweldige krag en manjifieke glorie. Op 

die dag wat die Messias kom, sal dit word selfs as 'n trop van doves 



rondom hom as 'n kroon. Hy sal trap op die vault die hemel, 
gelei heen deur die teken van die kruis. Die hele wêreld sal hom sien selfs as 

die son skyn uit die oostelike aan die westelike horisonne. Al van sy 

engele sal hom omring op sy koms. 
"En hy sal hulle heen by die groot trompet oproep stuur, en hulle sal 

versamel al sy gekose mense uit die vier winde - van die een kant van 

hemel na die ander, (en) vanaf die verste suidelike bereik van die aarde tot 
die 

uttermost streke van die hemel. En wanneer al hierdie dinge begin 

plaasvind, dit sal tyd wees om te styg en lig jou kop vir jou 

Sky het uiteindelik kom!" Dan is hy 'n gelykenis aan hulle gepraat het: 
"neem 

die vye boom, en elke ander boom so goed. Nou werk uit die misterie van 

die vye boom: wanneer sy tender ledemate groei uit en begin uitloop blare, 
op daardie 

oomblik jy kan kyk vir julle en weet dat somer kom. 
En so sal dit wees dat wanneer jy al hierdie dinge begin ontvou, sien 

verstaan dat God se Koninkryk is aan die hand; selfs by die baie deure! Ek 

vertel jy die waarheid, hierdie geslag sal nie voor almal geslaag het 

Hierdie dinge is op die laaste vervul. Hemel en aarde sal weg, slaag maar 

nooit my woorde. Dus aan die einde van dae, dit sal die teken wees wat 
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die Allerhoogste sal wys in die gesig van almal wat woon op aarde; Wanneer 

terreur overtakes diegene wat leef in die wêreld en hulle val in 

verskriklike torments en teenspoed. Dit sal dan kom oor wat 

as gevolg van hul baie probleme, sal hulle sê in hulle harte, ' die 

Magtige een neem nie meer gedagte vir die aarde.' Dit sal wees selfs as 

hulle verloor al hoop wat die tyd sal wek. Verder, die 

groot God wat woon in die wolke sal raak in elke manier 'n Verlosser te 

alle mans van deug. Op daardie tyd 'n diepsinnige vrede en begrip 

sal begin, en die bolagtige grond sal weereens voortbring vrugte 

oorvloed, en sal nie meer verdeelde of bly in serwituut. Dié 

wat gaan in God se Koninkryk sal die dae kom wanneer wingerd sal sien 

elk met tien duisend Lopers groei, en tien duisend takke 

sal groei op elke runner, en tien duisend lote sal groei op elk 

tak, en tien duisend spruite groei op elke skiet, en tien 

duisend klos garingdrade sal groei op elke begin uitloop. En hierdie klos 
garingdrade sal 
elkeen produseer tienduisend druiwe; en wanneer hulle gedruk word, elk 
van 



Hierdie druiwe sal padgee, vyf en twintig maatreëls van wyn. En as een van 
die 

heiliges moet gryp een cluster, 'n ander een sal dan verkondig, ' Ek is 

neem my beter, in plaas daarvan! Verheerlik die Here deur my!' 'N graan 
van 

koring sal net so tien duisend ore produseer, en hierdie ore sal elkeen 

het tien duisend grane daarop, en elke graan sal vyf opbrengs 

pond van suiwer, fyn Koringmeel twee keer oor. En dit sal dieselfde wees 
vir 

elke ander vrugte, saad en plant. En elke dier sal voed uitsluitlik op 

wat die aarde bied. Hulle sal raak peaceable en woon saam 

in harmonie, en sal onderwerp hulself blindelings gehoorsaam aan 
mans. Elke 

Harbor en poort sal weer oop wees vir alle mensdom en 

shamelessness sal nie meer bestaan. Dan God sal weer verrig 'n 

groot teken: 'n ster sal heen skyn soos 'n stralende kroon, heerlike, en 

gloei van die resplendent lug vir 'n groot baie dae. (Vir op daardie 

tyd, hy sal wys uit die hemel die kroon wat aan mans gegee is wat 

streef daarna om in die oorlog.) Maar vir die dag en die uur, geen mens 
weet dit, 
doen ook nie die engele in die hemel nie, en ook selfs nie die seun, maar net 
die 

Pa. 
"Maar op die koms van die seun van die mens, dinge sal selfs as hulle 

in Noag se dag was. Net soos dit was in die dae voor die vloed, 
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wanneer hulle eet en drink, trou en trou 

reg tot die dag dat Noag ingetik het die ark; Niemand het ag tot die 

vloed aangekom en het weg met almal van hulle. Net so sal die koms 

van die seun van die mens wees. Twee sal dan wees uit in die veld; een sal 
wees 

geneem en die ander gelaat sal word. Twee maal sal word by die meule; een 

geneem word en die ander gelaat sal word. Bly dus waaksaam, want jy doen 
nie 

weet wanneer jou Here sal terugkeer. 
"Net so is, erken hierdie baie, as die huiseienaar geweet het voor 

die uur wat die dief sou kom, hy sou gehou het kyk, en nie 

mag sy huis te kry opgedeel in. So ook moet jy waaksaam wees, vir 

die seun van die mens kom op 'n tyd wat jy nie ken nie. Ook, kyk na 

julle, moet te eniger tyd u harte word oorkom deur oortollige en 



dronkenskap en die bekommernisse van die lewe, en daardie dag sluip op 

jy sonder jou wese bewus. Vir soos 'n lokval dit sal Wyk al 
diegene wat leef op aarde. Wat is dan die getroue en sagacious dienaar 

wie sy Here sal stel oor sy huishoudelike bediendes, wat hy kan gee 

hulle hul kos wanneer die seisoen opdaag? Hoe gelukkig is daardie 
dienskneg sal 
word wanneer sy Here kom en hom daardeur vind. Ek vertel jou die meeste 

assuredly, hy sal sit hom oor alles wat hy het. Maar wat goddelose gegee 
moet 

dienaar sê in sy hart, 'My Meester sal weg wees 'n lang tyd,' en 

begin klop sy mede dienaars, en eet en drink met die 

drunkards, daardie dienaar se Meester sal kom op 'n dag dat hy nie 

verwag, en op 'n tyd wat hy se nie bewus en hack hom aan stukkies, 
toeken van hom sy deel met die hypocrites, waar daar sal wees ween 

en kners van tande. 
"So waaksaam wees, teen alle tye dat jy bid dalk word waardig geag 

om te ontsnap al wat sal gou kom om te slaag, en staan in die 
teenwoordigheid van 

die seun van man. Nie laat neer jou hoede; kyk en bid, sedertdien 

jy weet nie wanneer daardie tyd sal wees. Dit is soos 'n man wat was 

gaan op 'n verre reis, wat teen die tyd wat hy oor sy huis, gehef 

elkeen van sy dienaars met sekere take, en beveel die porter te 

hou kyk. So waaksaam, bly want jy weet nooit wanneer die Here van 

die huis kan kom; teen skemer, middernag, haan se kraai, of daybreak. 
Moet hy met gebeur kom terug op 'n skielike, nie laat hom vang 

slaap. En wat ek sê vir julle, ek sê vir almal: kyk! 
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DIE TIEN MAAGDE 

(Mat 25:1-13; AcAn in P. Utrecht ek p.14) 

Berg van Olywe 

"In daardie tyd, die Koninkryk van die hemel sal vergelyk word met tot tien 

Maagde wat elke het hul lanterns en gegaan om die bruidegom te ontmoet. 
Vyf van hulle was dwaas, en vyf van hulle was verstandig. Nou die dwase 

kinders, selfs al het hulle hul lampe geneem kon nie neem enige olyfolie 

met hulle; terwyl die Omsigtige mense uitgevoer flesse saam met hul 

lampe. En as die bruidegom lingered, hulle knik, en lê daar 

slaap. Dan by middernag kom daar 'n skree, ' kyk, die 

bruidegom wat kom! Gaan en hom ontmoet.' En dan daardie Maagde al het 

tot, en hulle elk hul eie lanterns. ' Gee vir ons van jou olyf 

olie,' sê die dwase aan die slimmes, 'vir ons lampe brand!' Maar 



die wyse dié vir hulle gesê: ' ons vrees dat daar nie genoeg sal wees vir 

jy en ons albei. Jy behoort eerder te gaan aan diegene wat verkoop en koop 

'n paar olie vir julle.' Nou nadat hulle het weg gegaan om te koop 

Sommige, die bruidegom kom. Diegene wat gereed was met hom gegaan 
het 

na die bruilof fees, en die deur was dan vasgemaak. Na 'n rukkie, die 

ander Maagde gekom het rondom pleit, ' Here, Here, open op die deur vir 

ons!' Maar die bruidegom het geantwoord: ' Ek sê jy meeste assuredly dat 
ek 

het jy nog nooit eers geweet.' So hou kyk, want jy ken nie die 

dag of die uur. O Maagde, dit is nie sonder rede wat jy het 

bewaak jou chastity, nóg was dit tevergeefs dat jy volgehou in gebed 

met jou lampe brand tot die stem gekom het jy teen middernag, 
sê: ' staan op! Gaan heen en die bruidegom ontmoet.' 
DIE GELYKENIS VAN DIE TALENTE 

(Mat 25:14-30) 

Berg van Olywe 

"Weer, dit sal word soos 'n man wat aan die gang was op 'n reis, wat 

sy dienaars, ontbied, en hulle geplaas oor alles wat hy besit. Hy 

een het vyf talente; 'n ander, twee; en nog 'n ander, een; Volgens 

wat hulle elke kon doen. Dan die Meester weggegaan. Nie lank na 

dat die dienaar wat die vyf gekry het gaan weg en verhandelde met 

hulle, verdienste vyf meer. Die dienaar wat die twee ontvang het 

net so het nog twee. Maar die dienaar wat die een ontvang 
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gaan, in die grond gegrawe, en weggesteek weg sy Meester se silwer. 
Na 'n geruime tyd die Meester van daardie dienaars teruggekeer en begin 

om rekeninge met hulle. En die een wat die vyf ontvang 

talente het hom genader en aangebied hom met 'n ander vyf, sê, 
' Meester, jy toevertrou my met vyf talente. Kyk, ek het jou gemaak 

vyf meer talente!' Dan sy Meester sê vir hom: ' groot werk, jy goeie 

en getroue dienskneg. Ek sal jou oor baie dinge sit. Aangaan om jou 

Meester se vreugde.' Die dienaar wat die twee talente ontvang ook 

sy Meester genader en gesê: ' Here, u toevertrou my met twee 

talente. Sien, ek het jy twee meer talente!' Sy Meester geantwoord, 
' Goed gedoen, jy goeie en getroue dienskneg! Jy het getoon dat jy 

vertrou kan word met 'n paar talente, so ek sal jy sit oor baie dinge. 
Aangaan om jou Meester se vreugde!' En die dienaar wat ontvang het die 

een gekom het hom en verduidelik, ' Meester, weet dat jy is 'n 

moeilike man, maai waar jy nooit sowed en versamel waar 



jy nooit gestrooi, ek gevrees jy. Ek het uitgegaan en weggesteek jou talent in 
die 

grond. Daar, jy het nou wat jou eie is!' Sy Meester 

gereageer het, ' jy waardeloos en indolent dienaar! Geweet dat ek maai 

waar ek het nie saai en vergader waar ek het nie strooi, jy behoort te 

gedeponeer het my silwer met die geld makelaars. Op dié manier, deur die 

tyd dat ek terug gekry het, ek sou gekry het wat myne was saam met 

Sommige belang. So konfiskeer die een hy het en gee dit aan die een met 

tien.' Vir elkeen wat het, dit sal gegee word, en hy sal dit in 

oorvloed. Maar as een wat niks, selfs wat hy nie 

weg van hom geneem word. ' Nou roer wat geen rekening dienaar in 

die duisternis sonder, waar daar sal wees geween en kners van 

tande.'" 

DIE KOMS VAN DIE MESSIAS 

(Mat 25:31-46; Openb 2:26-27/19:6-8/20:4-6; 

1Thess 4:16-17; 2Pet 3:8-10a, 13; Barnabas 15:3-7) 

Berg van Olywe 

"En die seun van die mens op sy heerlike troon sal sit wanneer hy 

kom in al sy glorie, en al sy engele saam met hom." (En ek, [Johannes] 

gehoor wat sounded soos die geluid van 'n groot skare, en die gekraak 

van baie waters, saam met die gewelddadige klap van donderweer, sê, 
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"Hallelujah, vir ons Here God Almagtige het geneem die troon! Laat ons 

bly en skree in triomf! Gee hom die eer vir die huwelik van 

die lam het gekom en sy verloof het readied haarself. Sy het 

toegelaat is om te versier haarself in pragtige linne, glinsterende en wit." 

(Die fyn linne, jy sien, is die geregtigheid van die heiliges.) "En tot 

die een wat oorwin en hou my woorde tot die einde, sal ek gee 

krag oor al die nasies, en hy sal hulle regeer met 'n yster scepter. " 

En hulle was herstel tot lewe en aanvaar hul Theft met die 

Messias vir 'n duisend jaar. Vir die Here sal homself aftrek van 

hemel met 'n skree en die stem van die Aartsengel en die trompet van 

God. En die dood in Christus sal eerste opstaan. Dan ons wat lewe 

en is gespaar sal word vasgevang met hulle op die wolke tot 

ontmoet die Here in die lug. En op hierdie manier sal ons wees met die 
Here 

Altyd. Diegene wat in die dood gebly het nie terugkom om lewe weer 

tot aan die einde van die millennium. Dit is die eerste opstanding. Hoe 

geseënd en heilig is die een wat het 'n deel in die eerste opstanding. 

Die tweede dood het geen mag oor hulle. Hulle is eerder wees 



priesters van God en van die Messias, en hulle sal regeer saam met hom 

vir die duisend jaar. Selfs so, my geliefde, nie laat hierdie een ding 

ontsnap jy; daardie een dag met die Here is soos 'n duisend jaar, en 'n 

duisend jaar is as 'n dag. Dit is nie die geval is dat die Here is stadig om te 

dra uit sy belofte. Dis net dat hy is om pasiënt; want dit is 

teen sy aard dat enigiemand moet verlore gaan, maar dat almal moet hê 

'n verandering van hart. Dit is die Sabbat wat Moses praat van by die 

skepping wanneer hy sê: "vir ses dae, God labored met die werke van 

Sy hande, en hy klaar hulle op die sewende. Op daardie dag die Here 

uitgerus, en dit heilig gehou." Nou kinders, nie mis wat hy sê 

hier: "Hy voltooi dit in ses dae," vir wat hy beteken dit: dat 

die Here sal alles om te slaag na ses duisend jaar bring. Met 

Hom, jy sien, 'n "dag" beteken 'n duisend jaar. Hy dra my 

Homself op dit wanneer hy sê: "kyk, die Here se dag sal wees 'n 

duisend jaar." Dus, my kinders, ons mag aangaan wat in ses dae- 

-in ses duisend jaar, dit wil sê – alles sal voltooi word. En 

waar hy sê: "Hy het op die sewende dag," hy sê: by die 

tyd dat sy seun kom, hy sal 'n einde bring aan die dae van die 
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Wettelose same een, oproep oordeel af by die goddelose gegee, dan sal hy 

Verander die son, die maan en die sterre. Daarna, op die sewende 

dag, sy ware rus sal uiteindelik begin. Hy gaan voort om te verduidelik, 
"skoon van 

hand en suiwer van hart, jy sal hou dit heilig." Nou as jy kan sê om 

my dat enigiemand hierdie dae is suiwer genoeg in hart te wees hou dit 

Heilige - die dag wat God self geseën het - en ek moet sê dat ons 

is natuurfotografie! As, egter, wanneer daardie dag kom iemand 

bestuur te hou dit heilig; aangaan deur daardie ware rus - wat wat 

vir ons oopgemaak is en ontvang word deur die vervulling van wat 

belowe, wanneer wetteloosheid is regtig geen meer en alle dinge regtig het 

gemaak is nuut deur die Here – dan is ons werklik sal in staat wees om dit 
te hou Heilige, 
vir ons sal onsself gemaak is heilig. Nietemin, die Here se 

dag sal kom soos 'n dief in die nag.) "En elke nasie sal word 

versamel voor hom, en hy sal hulle betekenisvol van mekaar, selfs 

as 'n shepherd skei sy skape van die bokke. Hy sal sy veroorsaak 

skape te staan om sy reg, en die bokke sal na sy linkerkant staan. Dan 

die koning sal vir diegene wat op sy reg, sê ' kom nou, jy wat 

my pa het uitermate verhoog, ontvang die Koninkryk eenkant vir jou uit die 



grondslag van die wêreld. Want ek was honger en julle vorendag om te eet, 
ek 

dors was en jy vir my gegee het om te drink. Ek was 'n vreemdeling en jy 

verwelkom my in, kaal en jy bedek my. Ek was siek en jy gehou 

'n vigil vir my, in die tronk en u besoek my.' En die regverdige mense 

sal aanhoor dan, ' Here, wanneer het ons al ooit sien jy honger en voer 

jy, of dors en u iets gee om te drink? Wanneer het ons al ooit sien 

jy as 'n vreemdeling en Welkom jy in, of kaal en bedek jy? 

Wanneer het ons sien jy siek of in die tronk en u besoek?' En die koning sal 

reageer, ' Ek sê vir julle assuredly, alles wat jy gedoen het vir die minste van 

Hierdie, my familielede, jy het dit vir my.' Dan sal hy sê: om te 

diegene wat aan sy linkerkant, ' weg van my, julle Jovald balle, en tik 

in die ewige vuur wat het is eenkant vir die Duiwel en sy 

engele. Want ek was honger en jy het my niks om te eet. Ek was 

dors en jy het my niks om te drink. Ek was 'n vreemdeling en jy het 

nie Welkom in my; siek en in die tronk, tog jy nooit gekom het my besoek.' 
Dan hulle sal vra: ' Here, wanneer het ons al ooit sien jy honger of dors 

of as 'n vreemdeling of naak of siek of in die tronk en nie sorg vir jou?' 
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Dan is hy sal inderdaad antwoord, ' Ek sê julle die waarheid, inasmuch as jy 

het dit nie doen vir die minste van hierdie, jy het dit nie gedoen vir my.' En 
hierdie 

almal vertrek in ewige straf, maar die regverdiges in 

ewige lewe." (En selfs as sy woord verklaar, ons is almal wag op 'n 

nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid inderdaad heers.) 

DIE SAMESWERINGSTEORIEË GEVAL TEEN JESUS 

(Mat 26:1-5; Mark 14:1, 2; Lukas 22:1, 2) 

Berg van Olywe 

Nou die fees van ongesuurde brood, wat ook genoem word die 

Pasga, was tekening naby - net twee dae weg teen die tyd dat Jesus 

Hierdie dinge gesê het. Hy sê aan sy volgelinge, "net soos almal van julle is 

deeglik bewus, Pasga is oor twee dae, en die seun van die mens sal wees 

opgegee om word gekruisig saam." Dan die owerpriesters, ouderlinge van 
die volk, 
en die skrifgeleerdes al ingesamel in die paleis van die Hoëpriester, wie se 

naam was Caiaphas. Hulle geplot saam, soek vir 'n paar vernuftige 

manier om arrestasie Jesus, murder hom en word gedoen met hom, want 
hulle was 

bang vir die mense. Hulle het gesê, "nie tydens die fees, egter, vir die 

skare dalk riot." 



MARY ANOINTS JESUS 

(Johannes 12:2-8; Mat 26:6-13; Merk: 14:3-9) 

Bethany, naby Jerusalem 

En terwyl Jesus was bly in Bethany, hulle het hom 'n aandete in 

die huis van een bekend as Simon die Leper. Martha het bedien, en 

Lasarus was onder diegene wat met hom sit was. So hierdie vrou, 
Mary, geneem en gebreek oop 'n alabaster litrai fles wat gevul was met 'n 

baie duur spikenard salf, en gegiet die parfuum oor Jesus se 

kop soos hy reclined daar by die tafel. Sy Jesus se voete gesalf en 

afgevee hulle met haar hare, en die geur van die salf gevul 

die huis. Maar toe sy dissipels dit sien, hulle was incensed. Hierdie 

(en) 'n paar ander daar kwaad het 'n opmerking aan mekaar, "Hoekom 

so 'n vermorsing van 'n fyn geur? Dit kon hê is verkoop vir 'n baie groot 

som, meer as drie honderd denarii, en die opbrengs kan hê 

gegee aan die armes!" En hulle haar erg reproved. So Judas 

Iscariot, die seun van Simon, wat is oor hand hom op, op, 
"So waarom is hierdie salf nie verkoop, en drie honderd denarii gegee 
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aan behoeftiges?" Nou het nie, vra hy dit uit enige bron van kommer wat hy 
gehad het 

vir die armes, maar omdat hy 'n dief was en die sak, uitgevoer en 

sou pocket sommige van wat ook al was insit. So het Jesus geantwoord: 

"Laat haar alleen. Hoekom is jy pla hierdie vrou? Sy het klaar 'n 

pragtige ding vir my. Sy het dit vir die dag van my balseming gestoor. 
Jy sal altyd die armes met jou, en enige tyd wat jy voel soos 

help hulle, jy kan dit doen. Maar jy sal nie altyd het my met 

jy. Sy het gedoen wat sy kon. Sy het gekom beforehand en uitgestort 

parfuum oor my liggaam my voorberei vir my begrafnis. Assuredly ek sê 

jy, oral waar hierdie evangelie verkondig word in die wêreld, wat sy het 

vir my sal ook word geproklameer as 'n memorial vir haar." 

JUDAS TREF 'N WINSKOOP 

(Mat 26:14-16; Mark 14:10-11; Lukas 22:3-6) 

Jerusalem 

Dan Satan aangegaan het Judas wat heet Iscariot, wat was 

getel onder die twaalf. En voornemens om Jesus oor na die 

owerpriesters en owerstes, hy bespreek met hulle hoe hy dalk 

hom vra, "wat sou jy my gee as ek was hand hom verraai 

oor jou?" En hulle bly, stem in om te gee hom silwer. Hy 

aanvaar dit met liefde, sodat hulle vir hom uit dertig silwer muntstukke 
getel. So 



van dié oomblik op Judas gekyk vir sy kans om hom verraai 

toe was daar geen skare rondom. 
KONING ABGAR BIED JESUS ASIEL 

(AcThad; EpAb) 

Edessa, Jerusalem 

{Dit is 'n afskrif van 'n brief wat Abgar die Toparch het geskryf aan Jesus, 
en 

gestuur om hom in Jerusalem deur die hand van die koerier, Hananiah, (en 

ook) die afskrif van die dinge wat Jesus geskryf het om Abgar die Toparch 
deur 

die hand van Hananiah die koerier:} 

In daardie dae was daar hierdie goewerneur van 'n Stad genoem Edessa, 
wie se 

naam was Abgar, wat gehoor het van die wonders wat die Christus het 

gewerk, en van wat hy geleer asook, vir sy roem het albei versprei 

wyd en syd. Hy was verstom oor hom en wil graag ontmoet hom, maar was 

kon nie die toesig van sy Stad verlaat nie. Nou Abgar was breek 

deur 'n chroniese siekte reg oor die tyd van die passie van Jesus en 
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die stip van die Jode, sodat hy 'n brief aan Christus deur way van gestuur 

Hananiah die koerier. Dit het iets soos hierdie: "Abgar Ouchama, 
die Toparch, goewerneur van die grond van die Edessenes, na Jesus, wat 

geskakelde Christus, die goeie Verlosser wat verskyn het in die streek van 

Jerusalem, groete vir jou. Ek het al gehoor baie dinge oor jou; van 

die baie wonders wat jy gewerk het, en die genesings wat jy 

het teweeg gebring met nóg medisyne of kruie. Dit is gerapporteer dat 

jy veroorsaak die blind om te sien en die verlamdes loop; wat jy reinig die 

leprous, genees die verlamde, exorcise vuil geeste en demone, herstel 

diegene wat ly aan chroniese siektes, en verhoog die dooie terug tot 

lewe. Wanneer ek hierdie dinge oor jou geleer, ek uitgepluis dat jy moet 
wees 

een of die ander van hierdie twee: óf jy is 'n god wat afgekom 

Hierdie dinge om te slaag, of jy is 'n seun van God uit die hemel te bring. 
En dit is hoekom ek geskryf het deur alles wat goed is in julle, ek 

smeek julle nou te kom om ons; albei te genees my van my siekte en tot 

ontsnap die scheming van die Jode. Ek het al gehoor dat die Jode is 

versprei kwaadwillige gerugte oor jou, en dat hulle graag wil doen jy 

beskadig. Kom en die stratagems van die aansteeklike ontsnap-al wat hulle 

in plek teen jou op grond van hul eie jaloesie gestel het. En 

al my Stad is eerder klein, dit is heilig, en groot genoeg vir die albei 



van ons." 

Nou Abgar Hananiah te bekom 'n akkurate Beskrywing het bestel 

van Christus; wat hy gelyk het soos, hoe hoog hy was, oor sy hare, en, in 

kort, al wat daar was om te weet van hom. Dan Hananiah gegaan het en 

aan hom die brief oorhandig en hom versigtig gekyk, maar kon nie reg 

sy verskyning in sy gedagte. En Jesus, as een wat verstaan die 

hart, iets waarmee was versoek, en 'n handdoek gegee is 

hom. En nadat hy het homself gewas, hy sy gesig met dit, vasgehou en 

dit sy vorm in die linne doek gelaat. Toe hy dit aan Hananiah oorhandig en 

het gesê: "neem hierdie terug na die een wat jy, met hierdie boodskap 
gestuur: vrede 

jy en jou dorp! Dit is die rede dat ek gekom het; om te ly op 

namens van hierdie wêreld, en om weer op te staan en verhoog die 
pa's. Hoe 

geseënd jy is want jy glo in my, vir my rakende dit is 

geskryf, 'Diegene wat my gesien het sal nie glo in my,' en, ' dié 

wat my nooit gesien het glo en sal leef.' Nou betreffende daardie deel van 
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jou brief versoek dat ek na jou toe kom. Ek moet maak dit duidelik dat ek 

my missie in hierdie land moet voltooi, en daarna word geneem tot 

Hom wat my gestuur. Maar nadat ek geslaag het in die hemel, ek sal 

stuur Thaddeus, 'n dissipel van myne, om by jou te wees. Hy sal genees jou 

siekte, oop jou oë, jou in alle waarheid lei, en bring jou lewe- 

saam met die mense van jou dorp." En na ontvangs van Hananiah, 
Abgar val en aanbid die beeld, en sy siekte verdwene 

voordat Thaddeus aangekom. 
DIE PASGA VOORBEREIDINGS 

(Mat 26:17-20; Mark 14:12-17; Lukas 22:7-16, 24-30; 

GEb 7, aanhaling deur Epiphanius, Ketterye 30.22) 

Groot bovertrek, Jerusalem 

Dan kom die dag van ongesuurde brood, waarop, die pasgemaakte is 

dat die Paaslam opgeoffer moet word. Die dissipels het naby aan 

Jesus, en hy het gesê, "duidelik ek het nie daarna uitgesien om dit te eet 

Pasga vleis met jy in sy elke aspek, het ek?" En hy uitgestuur 

twee van sy dissipels, Petrus en Johannes gesê: "gaan en gereed die 

Pasga ete vir ons, dat ons kan eet." En hulle vra hom, "waar 

sou jy het ons maak dit vir jou?" Gaan na 'n sekere man in die dorp. 
En kyk, selfs as jy is binne-in die Stad, 'n man wat 'n kruik 

water sal ontmoet jy. Volg hom in die huis hy betree. Dan jy 

sal sê vir die een in beheer van die huis wat hy gaan in, ' die Meester 



sê vir jou, "My tyd is aan die hand. Ek en my dissipels sal hou die 

Pasga by jou huis. Waar is die kamer waar ek en my dissipels 

sal eet die Pasga maaltyd?"' En hy sal jou wys 'n groot boonste 

kamer wat kan versprei en voorberei. Rangskik dit vir ons in 

daardie plek." Sodat die dissipels gegaan het in die Stad en selfs dinge 
gevind 

soos hy het beskryf dit aan hulle, sodat hulle die Pasga daar readied. 
Daardie aand, Jesus aangebreek met die twaalf. En wanneer die tyd 

kom het, hy gaan sit by die tafel met die twaalf apostels. Dan verduidelik hy, 
"Ek het dit weggevat om hierdie Pasga met julle voor my lyding, eet 

nademaal ek sê vir julle dat ek sal op geen manier van eet dit tot die tyd 

kom wanneer dit is vervul in God se Koninkryk." 

En 'n geskil uitgebreek onder hulle oor watter van hulle sou word 

die grootste. Op daardie tydstip hy sê vir hulle, "die konings van die 
heidene: 
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Lord dit oor hulle, en die mense wat oor hierdie word genoem 

'donateurs.' Tog is dit nie hoe dit sal wees met jou. Laat die een wat 

is groter onder jy word selfs as die mindere, en die een wat reëls as 

die een wat dien. Vir wat is die grootste, die een sit of die een 

bedien? Is dit nie die een wat sit? Selfs so, ek is hier met jou as een 

wie dien. Jy is die een wat gebly het met my deur my 

ordeals, en ek is verby 'n Koninkryk aan julle, selfs as die pa het 

verby 'n Koninkryk aan my, dat jy kan eet en drink aan my tafel 

in die Koninkryk. Jy sal sit dan op Theft, oordeel die twaalf stamme 

van Israel." 

JESUS SPOEL DIE VOETE VAN DIE DISSIPELS 

(Johannes 13:1-20) 

Die boonste kamer, Jerusalem 

Nou Jesus het geweet dat voor die Pasga fees wat die tyd het aangebreek 

vir hom om hierdie wêreld verlaat en terugkeer na die Vader. En uit liefde 

vir sy eie wat was in die wêreld, hy bewys aan hulle die mate 

daarvan. Teen die tyd dat die aandete was voorgesit word, het die Duiwel 

reeds geplaas in Judas Iscariot, die seun van Simon, die los op vir 

verraai hom. Jesus was bewus daarvan dat die Vader alle dinge in geplaas 
het 

sy hande, en dat hy van God gekom het en was op sy pad terug na 

Hom. So hy het opgestaan uit die etenstafel, neergelê sy buitenste 

kledingstuk, het 'n handdoek en toegedraai rondom hom. Dan hy uitgestort 

water in 'n wasbak en begin gewas af en vee droog die voete van 



die apostels gebruik die handdoek waarmee hy het girt homself. 
Wanneer hy het Simon Peter, hy het hom gevra, "Here, is u gang te 

was my voete?" Jesus het geantwoord, "jy nie nog herken wat ek 

doen jy, maar dit sal na jou toe kom op 'n later tyd." "Jy sal nooit 

was my voete!" Peter aangedring. "Moes ek nie was jou voete," sê 

Jesus, "sou daar geen gedeelte met my." "Here," Simon Peter 

beantwoord hom, "nie my voete net, maar my hande en my kop!" 

Jesus het geantwoord, "Sodra 'n mens het skoongemaak is, hy moet net hê 

sy voete afgewas, anders hy is skoon oral. En jy is al 
skoon. Wel, nie almal van julle." (Jy sien, hy het geweet wie moes oor 

hom verraai, en dit is hoekom hy sê aan hulle, "nie almal van julle is 
skoon.") 

So na hy het hulle voete gewas en sy klere terug op sit, hy 
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gegaan en sit weer terug. Op daardie tydstip het hy gesê hulle "het 

jy enige idee wat ek vir julle gedoen het? Jy verwys na my as 'die Meester' 
en 'die onderwyser', en wat jy sê is inderdaad die waarheid, vir werklik wat 

wat ek is. So as ek die 'Meester' en die 'onderwyser' afgewas het jou 

voete, en dan jy moet mekaar se voete was. Ek het jou verlaat 'n 

voorbeeld, wat jy kan doen net soos ek vir julle gedoen het. Waarlik, 
waarlik, doen 

Ek sê vir julle dat 'n dienaar is nie bo sy Meester nie, en ook die een wat 

gestuur word nie groter as die een wat hom gestuur. As jy verstaan het 

Hierdie waarhede, jy sou doen goed om hulle te plaas om te gebruik. Ek 
verwys nie 

aan almal van julle: Ek ken die mense wie ek gekies het. Maar dit is om te 
bevredig 

Die skrif wat sê, ' die een eet my brood het sy hak gelig 

teen my.' Ek praat jy van hierdie ouderdom sodat wanneer dit kom 

oor, sal jy glo dat ek is. Mees assuredly ek sê vir julle, iemand 

wie ontvang die een wat ek aan hulle stuur, ontvang my, en die een 

wie my ontvang is ook ontvang van die een wat my gestuur." 

JESUS IDENTIFISEER JUDAS AS SY BETRAYER 

(Mat 26:21-25; Mark 14:18-21; Lukas 22:21-23; Johannes 13:21-30) 

Die boonste kamer, Jerusalem 

En sy gees wrenched soos hy hierdie dinge gepraat het. "Maar kyk," hy 

gesê hulle was daar lê en eet, "die hand van my betrayer is op 

die tafel met myne! Ek sê julle die waarheid, een van julle hier eet 

met my gaan my verraai." Sy volgelinge was hartseer en 

begin kyk na mekaar, onseker oor watter van die dissipels 



Hy bedoel het. Dan begin hulle beraadslaag onder hulself as om te 

Watter van hulle is dit dalk wat bedoel is om dit te doen. En een na 

'n ander hulle begin vra hom, "Here, is dit my?" Nou een van sy 

dissipels, die een wie Jesus lief was leun teen sy bors. 

Simon Peter motioned om hierdie dissipel, op soek na 'n antwoord oor 
watter 

van hulle was hy te verwys. Hy leaned teen die bors van 

Jesus en gevra, "wie is dit, Here?" En Jesus het geantwoord, "Dit is werklik 
een 

van die twaalf: die een wat 'n sy hand in die bak met myne; die 

een aan wie ek sal gee hierdie stukkie brood nadat ek dit deurdrenk het. 
Vir werklik die seun van die mens is om te gaan juis as dit het al geskryf oor 

hom; in ooreenstemming met wat is vir hom voorgeskryf. Selfs so, 
Wee die arme daardie man deur wie die seun van die mens verraai sal 
wees. Dit 
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sou beter gewees het vir hom het hy nooit gebore is." So hy 

gedoop die brood en gee dit aan Judas Iscariot, die seun van Simon. Dan 

Judas, sy betrayer, sê vir hom: "Sekerlik dit is nie my dit, Rabbi?" 

Jesus het geantwoord, "Jy het gesê dit jouself." Dan, nadat die sop, Satan 

aangegaan Judas, so Jesus sê vir hom: "doen soos jy opgelos het 

sonder versuim." Maar Geeneen van dié lê daar het enige idee as om te 

Hy het dit hoekom met hom gepraat. Sommige gedink dat omdat Judas 

was in beheer van die geld sak, wat Jesus gesê het: vir hom, "koop die 

dinge wat ons nodig het vir die fees", of dat hy iets moet gee 

die armes. So hy het uitgegaan na ontvangs van die brood, en dit was nag. 
LIEF VIR MEKAAR 

(Johannes 13:31-35; GHb 7 aanhaling deur Jerome, 
Kommentaar op Efesiërs 3, oor Efesiërs 5:4; 

Aanhaling deur Jerome, op Jesaja 11.2) 

Die boonste kamer, Jerusalem 

So na Judas het daardie plek, het Jesus gesê, "nou die seun van die mens 

is voorberei vir glorification, en deur hom sal God verheerlik word. 
En as God is opgestel word verheerlik deur die seun van die mens, toe God 

Homself sal verheerlik hom; en hoe skielik sal hy doen! Geliefde 

kinders, ek sal net wees met jou 'n bietjie terwyl langer. En selfs as ek 

gesê het aan die Jode, so nou moet ek sê vir julle; Jy sal gaan soek 

my, maar nie in staat om te volg my waar ek gaan wees. Ek is 'n nuwe verby 

gebod op jou: dat jy moet lief vir mekaar, selfs as ek 

het jy lief nie. Nooit dink van jouself so werklik vervul totdat jy kan 



kyk op jou broer met liefde. Dit is een van die grootste sondes te 

sadden die gees van 'n broer. As jy moet liefde vir een wys 

'n ander, en dan almal sal erken u as my dissipels." 

JESUS VOORSPEL PETER SE ONTKENNINGS 

(Mat 26:31-35; Mark 14:27-31; 

Lukas 22:31-38; Johannes 13:36-38; Barnabas7:11B) 

Bovertrek, Jerusalem 

Simon Peter vra hom, "Here, waar gaan jy?" Jesus 

geantwoord: "jy kan my volg daar net nog, maar uiteindelik jy 

sal." Dan Jesus geopenbaar aan hulle, "julle almal sal struikel vanaand op 

my rekening vir dit is geskryf, ' Ek sal strike af die shepherd en die 
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sheepfold sal strooi.' Maar nadat ek het is opgewek, ek sal reis op 

voor jy na Galilea." "Here," vra Petrus, "Hoekom kan ek net 

volg jy nou?" "Simon, Simon, Satan het versoek het dat almal van julle 

afgelewer word sodat hy kan jy soos koring sif. Diegene wat wil 

kyk my en neem hou van my Koninkryk moet ontvang my in lyding 

en langs die mierpaadjies. Maar ek het interceded namens jou, wat jou 
geloof kan 

nie jy nie. En na jou bekering, versterk jou broeders." 

En Petrus het geantwoord, sê: "Here, ek is gereed om te gaan tronk toe met 
jou- 

en selfs na my dood! Selfs as almal anders moet wegval jou 

ag, ek nooit sal. Ek sal lê my lewe vir jou." Toe Jesus gesê het, 
"Sal jy regtig lê jou lewe vir my? Want ek vertel jy werklik, 
Peter, hierdie einste dag, voor die haan kraaie twee keer, jy sal disown my 

drie keer ontken hierdie einste nag wat jy weet my selfs." Maar 

Peter gesels hoe heftiger, "selfs as dit beteken dat moet ek sterf, ek 

sal geensins ontken jy." En al die ander dissipels het gepraat 

net so om hom. En hy vra hulle, "wanneer ek jou sonder uitgestuur 

sak of Beursie of skoene, was jy al ooit in wil vir enigiets?" "Nie 'n 

ding,"hulle het gesê. "Maar nou," het hy voortgegaan, "laat wie het 'n sak of 

'n Beursie neem dit met hulle, en laat een wat geen swaard verkoop sy 
mantel 

en dit koop een. Ek vertel jou dat wat het geskryf, ' en 

Hy was getel onder die wettelose same mense,' in my voltooi moet word. 

Jy sien, alles wat betrekking het op my is nou vervul word." Dan 

hulle het gesê: "Kyk, daar is twee swaarde hier!" En hy sê vir 

hulle, "Dit sal voldoende wees." 

DIE BROOD EN DIE BEKER 



(Mat 26:26-29; Mark 14:22-25; Lukas 22:17-20) 

Die boonste kamer, Jerusalem 

En nadat hy die beker geneem het, hy het dit geseën en gesê: "neem dit 

en verdeel dit onder julle. Want ek vertel jou dat ek nie sal 

drink van die vrug van die wingerdstok tot die Koninkryk van God 
kom." En soos 

hulle eet was, Jesus het 'n brood geneem, dit geseën en dit opgebreek. Toe 
hy 

gegee het om aan elkeen van sy dissipels, sê: "neem hierdie nou en eet 
daarvan, 
want dit is my liggaam, wat namens jou aangebied is. Doen dit om te 

bring oor my gedagtenis." Na die aandete, hy het die beker as 

Hy het voor, dit geseën en dit aan hulle, sê: "al van jou, aangebied 
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drink dit." En die dissipels het daaruit gedrink. "Hierdie beker is die nuwe 

verbond wat is in my bloed, wat vir jou sakes uitgegiet is 

(en) baie ander; dat die sondes van die vele dalk vergewe word. Ek is 

vertel die waarheid, ek sal nie weer drink van die vrug van die wingerdstok 
tot 

sodanige tyd as wat ek drink dit weer saam met jou in my vader se 
Koninkryk, die 

Koninkryk van God. 
DIE TOTSIENS DISKOERS: 

DIE WEG, DIE WAARHEID EN DIE LEWE 

(Johannes 14:1-31) 

Die boonste kamer, Jerusalem 

"Laat julle harte geskuif word. Glo in God en glo in my. 
My pa se huis het baie wonings. Ek sou vertel het jy as dit 

was nie waar nie. Ek gaan na 'n plek gereed vir jou, en as ek gaan maak 

'n plek vir jou, dan kom ek en jy na myself, wat jy kan neem 

ook wees waar ek is. En jy weet die pad na waar ek gaan." Thomas 

gesê, "Here, ons weet nie waar jy gaan, so hoe moet ons 

weet die pad?" Jesus het geantwoord, "Ek is die weg, die waarheid en die 
lewe! 

Niemand kry na die Vader behalwe deur my! As jy net jy het bekend 

my, en dan jy sou geweet het die pa. Uit hierdie tyd vorentoe, 
Jy het beide bekend hom en hom gesien." Philip het gesê: "Here, onthul 

die Vader aan ons en dit sal genoeg wees vir ons." "Ek is met 

jy so lank nou, Philip,"Jesus het hom gevra,"en nog steeds nie sien jy my 

vir wie is ek? Die een wat my sien sien die Vader. Wil jy nie 



glo dat ek binne die Vader, en dat die Vader binne my? 

Die baie woorde wat ek met jou gesels om kom nie uit my nie, maar van my 

Vader wat in my woon. Al die werke is deur hom gedoen! Glo my 

Wanneer ek sê dat ek binne die Vader en die Vader is binne my. Indien 

inderdaad deur niks anders dan glo dat dit deur die werke self. 
Assuredly ek sê aan jou, die een wat sy vertroue in my sit nie sal die 

dieselfde dinge wat ek doen. Inderdaad, hy sal nog groter dinge as doen 

Hierdie omdat ek na die Vader gaan. Verder, ek sal bring om te slaag al wat 

Jy mag dalk vra in my naam, wat die Vader verheerlik kan word deur 

Sy seun. As jy moet iets in my naam vra, sal ek dit vir jou doen. 
"As jy is lief vir my, jy sal hou my GEBOOIE. En ek sal 
beseech die pa, en 'n ander sal hy stuur aan jou; 'n Trooster wat 
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sal spandeer vir ewig met jou. Die gees van waarheid, wat die wêreld 

kan ontvang, aangesien dit nóg dit waarneem, nóg selfs weet van dit. Maar 

jy weet dit want dit bly onder julle wees en sal binne jou. 
Ek sal nie laat jy wees gelaat hier, ek kom terug na jou. Slegs 'n 

rukkie langer en die wêreld sal sien my nie meer. Selfs so, jy 

sal sien my; vir omdat ek lewe, so ook sal jy kom in die lewe. Wanneer 

daardie dag kom, jy sal erken dat ek binne my pa en wat 

Jy is binne my en dat ek binne jou. Die een wat vir my lief is 

die een wat my woorde ontvang en hou vir hulle. En wie hou van 

my sal liefgehê te word deur my pa. Ek sal ook graag daardie man en onthul 
myself aan hom." 

Judas, nie Iscariot, vra hom, "Here, op watter manier sal jy onthul 

jouself aan ons sonder om jouself aan die res van die wêreld?" 

Jesus antwoord hom en sê, "as iemand my liefhet, sal hy hou my 

woord; en my vader sal hom ook liefhê, en ons sal na hom toe kom en 

maak onsself 'n huis met hom, maar die een wat nie lief vir my 

hou nie my woorde; en die woord wat jy hoor is nie my eie, 
Maar kom van die Vader wat my hier gestuur. Ek het hierdie dinge gepraat 

jy in die tyd wat ek by u was. Maar wat voorspraak, die Heilige 

Gees, wat die vader sal stuur jy my naam, sal alle dinge bring 

te lig vir jou, en veroorsaak dat jy om te onthou alles wat ek het gepraat 

jy. Ek groet jou nou in vrede, en vrede is wat ek aan jou gee. Ek doen 

gee nie aan jou soos die wêreld gee. Het geen vrees, nóg laat jou 

Harte geskuif word. Jy het al gehoor dat my sê, ' Ek gaan huis toe en ek sal 

kom weer na jy.' Het jy lief vir my, jy sou gewees het om te bly 

hoor my sê, 'Ek gaan na die Vader.' Die pa, jy sien, is groter 

as ek is. Ek het gepraat dit aan jou nou, voordat dit gebeur, sodat 



wanneer dit gebeur, kan jy dit glo. Ek sal nie praat baie van 

hierdie tyd heen omdat die heerser van hierdie wêreld is op sy manier, en 
hy 

het geen Erfdeel met my. Nietemin, die liefde wat ek het vir die 

Pa moet getoon word deur my doen as hy my bidden het. Opstaan 

nou, en kom ons skuif! 
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EK IS DIE WARE WINGERDSTOK 

(John 15:1-17) 

Jerusalem 

"Ek is die ware wingerdstok en my vader is die vinedresser. Hy verwyder 

elke unfruitful tak wat binne my, en pruimedante elkeen wat 

voortbring, dat dit nog meer vrugte kan produseer. Jy is 

gesnoei reeds, weens die woord wat ek tot jy gepraat het. Bly 

binne my, met my binnekant jy. Net soos die tak, uitmekaar uit 

die wingerdstok kan dra enige vrugte op sy eie, nóg kan jy tensy jy 

moet bly in my. Ek is die wingerdstok en jy is die takke. 
Wie bly in my, dus, met my binnekant van hom, sal bring 

heen 'n oorvloed van vrugte; want Afgesien van my jy kan doen 

Glad niks nie. Tensy 'n mens bly in my, hy is gegooi weg soos 'n 

verskrompelde tak. Hulle versamel en hulle in die vlamme, en in 

daardie plek hulle almal sal brand. As jy bly binne my en my woorde 

bly binne jou, dan kan jy vra vir alles wat jy wil – jy sal 

ontvang dit! My vader word hierin verheerlik: wat jy moet voortbring 

vrugte in oorvloed, en daardeur wys jou dissipelskap-opleiding. As die 
Vader 

is lief vir my, so ook het ek lief vir jou. Daarom moet jy bly in 

My lief. En as jy my GEBOOIE moet hou, sal jy werklik 

bly in my liefde, selfs as ek gehou het die GEBOOIE van die 

Vader en in sy liefde het gebly. Ek het gesê hierdie dinge aan jou so 

dat jy dalk leef in my liefde 'n hoed se rand met alle vreugde. Dit is my 

opdrag vir jou: jy moet liefde vir mekaar wys selfs soos ek het 

aangetoon liefde vir jou. Niemand het groter liefde as dit: dat een 

sou gee sy eie lewe ter wille van sy vriende. Jy is my vriende 

As jy dit doen soos ek het jy opdrag gegee. Nie meer ek noem u dienaars, 
omdat die dienskneg is nie privy om die sake van sy Meester. Maar ek het 

jou geroep my vriende, omdat ek alles wat ek van gehoor het geslaag het 

my vader aan jou. Jy het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies 

dat jy dalk gaan en vrugte voortbring, en dat jou vrugte dalk 

verduur, sodat alles wat jy moet vra van die Vader in my naam, hy 



dalk gee dit vir jou. Dit is my opdrag aan u: wys liefde vir een 

'n ander. 
308 

OPPOSISIE 

(John 15:18-27) 

Jerusalem 

"As jy deur die wêreld gehaat is, verstaan dat dit my voor dit gehaat 

gehaat jy. Het jy al van die wêreld, die wêreld sou het jy lief 

as sy eie. Jy, is egter nie van hierdie wêreld. Inteendeel, ek het gekies om 

jy from out of hierdie wêreld, en dit is hoekom die wêreld aanvaar nie. 
Onthou die woorde wat ek met jou gesels: ' 'n dienskneg is nie groter as sy 

Meester.' As hulle my vervolg, hulle sal persecute jy ook. As hulle 

het gehou van my woord, hulle sou hou joune ook. Maar hulle sal almal 
Hierdie dinge aan julle in my naam, omdat hulle nie die een wat weet 

het my gestuur. Het ek nie gekom en met hulle gepraat, hulle sou nie 
skuldig 

van sonde. Maar nou het hulle geen verskoning vir hul sonde. Wie my haat 

haat my pa. Het ek nie gedoen werke onder hulle dat niemand anders 

het ooit gedoen het, hulle sou nie skuldig wees aan sonde. Maar dit het nie 
net 

gesien hierdie werke, maar het ook plaasvind soos elke beide my vader en 
myself. 
Dit, egter, het kom te slaag ten einde te voldoen aan wat geskryf is 

hul Wet: 'Hulle het gehaat my vir geen goeie rede.' En wanneer die 

Helper kom, die gees van waarheid wat ek sal vir jou stuur van die Vader, 
Dit sal my op dra dit. Dit sal jou dra uit op hierdie so goed, omdat 

Jy het al met my van die begin. 
"EK GAAN DIE EEN WAT MY GESTUUR" 

(Johannes 16:1-33) 

Jerusalem 

"Ek het gepraat al hierdie aan jou te hou jy van ensnared word. 
Hulle sal dwing om uit die sinagoge. Inderdaad, die tyd sal kom 

wanneer almal wat jy sal dink dat hulle God doen 

'n soort van Heilige diens. En die rede dat hulle hierdie dinge doen 

want hulle het my nooit bekend nie, nóg ooit hulle geweet het my 

Pa. Nietemin, ek het gepraat hierdie dinge aan jou so dat wanneer 

die tyd kom, jy dalk bel na vore dat ek hulle gesê. Ek nooit 

vertel jy hierdie dinge voor want ek was nog steeds met jou. 
"Maar nou is ek af na hom wat my gestuur, maar nie een van julle vra is 

my 'Waar gaan jy?' Julle harte eerder gegroei het bedroef 



oor die woorde ek gepraat het. Selfs so, ek sê julle die waarheid, dit sal 
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werk tot jou voordeel as ek weggaan, want as ek nie gaan, die 

Trooster sou nie tot jou hulp kom nie. Maar as ek gaan, sal ek dit aan stuur 

jy. En wanneer dit kom, dit sal bewys die wêreld verkeerd oor sonde 

en geregtigheid en oordeel so goed. Rakende sonde, omdat 

hulle het geen geloof in my; rakende geregtigheid, omdat ek 

gaan na die Vader, en jy sien my nie meer; en rakende 

oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld het veroordeelde is. Ek 

het baie dinge om jou te leer steeds, maar jy kan dra hulle by hierdie 

tyd. Maar wanneer dit kom, die gees van waarheid, wat ek bedoel, dit sal lei 

jy in elke waarheid. Jy sien, dit sal nie praat oor sy eie, maar 

net waarvoor dit hoor, en dit sal vul jy op dinge om te kom. Dit sal 
verheerlik my deur tekening op wat myne en gee dit aan jou. Al wat 

behoort aan die Vader behoort ook aan my, en dis hoekom ek vir jou gesê 

dat dit neem alles wat aan my behoort en dit by jou verbygaan." 

DIE TOTSIENS GEBED 

(Johannes 17:1-26; vss. volgende Johannes 17:26 in codex evangelii 

Johannei Parisii in sacro Templariorum tabulario asservatus; 

Pseudo-Cyprian, teen Dice-Throwers 3; 

Fragment uit die Straatsburg Coptic Papyrus) 

Jerusalem 

En wanneer Jesus het hierdie dinge gepraat, hy sy oë teenoor gelig 

Hemel en gesê, "Vader, die tyd het aangebreek om te verheerlik u seun, wat 

Hy kan dalk ook vir jou bring heerlikheid. Vir jou gegee het hom krag oor al 
vlees, aan onbeperkte lewe verleen aan alles wat jy gegee het hom. En 
neverending 

die lewe is dit: dat hulle dalk kom weet jy, die enigste ware 

God, en Jesus Christus, die een wat jy gestuur het. Ek het jy gebring 

heerlikheid hier op aarde deur afwerking van alles wat jy my gegee het om 
te doen. En nou 

Vader, verheerlik my met die heerlikheid wat ek deel met u voor die 

wêreld gemaak is. Ek het jou naam aan diegene wat jy gegee het na 
geopenbaar 

my from out of die wêreld. Almal van hulle het behoort aan jou, en jy het 

hulle aan my gegee en hulle het werklik jou woord gehou. Hulle het nou 

ontvang versekerings dat wat jy gegee het my is inderdaad van jou. 
Want ek het verby die woorde wat u my gegee het aan hulle, en hulle 

het aanvaar dit, weet vir seker dat ek vandaan kom jou kant, en 

glo dat u my gestuur het. Ek bid ter wille van hierdie. Ek 
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nie bid namens hierdie wêreld, maar ter wille van die kinders 

dat het jy my, gegee vir almal van hulle aan u behoort. En al wat ek 

het behoort aan jou, en wat joune is myne ook. En ek het 

deur hulle verheerlik is. Ek is nie meer in hierdie realm, maar hierdie 

is om te bly agter as ek na jou toe kom. Heilige Vader, kyk oor dié 

Jy vir my gegee het in u naam, wat hulle dalk raak een, selfs 

soos ons een is. Terwyl ek met hulle in hierdie wêreld, ek hulle in gehou 

Jou naam. Ek het gesien hoe oor diegene wat jy gegee het na my, en nie een 
van 

hulle was verlore behalwe vir daardie seun van verwoesting, wat die skrif 

vervul kan word. En nou ek kom terug na jy gepraat het 

Hierdie dinge in die wêreld, dat my blydskap in hulle vervul kan word. Ek 

u woord aan hulle, geslaag het en die wêreld het hulle, verag 

aangesien hulle nie van hierdie wêreld, selfs as ek nie van hierdie 
wêreld. Ek is 

vra jy hulle uit hierdie realm, vry te stel nie, maar dat jy dalk 

beskerm hulle teen alle boosheid. Hulle is nie meer van hierdie wêreld as 
wat ek is. 
Sanctify hulle in u waarheid. U woord is waarheid. Ek het hulle gestuur 

in die wêreld selfs as jy gestuur het my in die wêreld. En ek sanctify 

myself vir hulle, dat hulle deur die waarheid geheilig kan wees. Nie 

ek bid vir hulle alleen nie, maar ook vir diegene wat sal kom om te glo 

in my deur hul getuienis, wat dalk al raak hulle een, selfs 

As jy, pa is binne my, en ek is binne jou. Dit is so dat 

hulle kan dalk binne ons, wat die wêreld kan kom om te weet dat jy 

het het my gestuur. En ek gee hulle die dieselfde heerlikheid wat jy gegee 
het om te 

my, dat hulle kan een wees, selfs as ons een-'Ek' in hulle, en 

'Jy is' in my, dat hulle kan dalk almal perfek in die 'een' - gemaak word en 

dat hulle dalk herken in hierdie wêreld wat jy my gestuur het 

en dat jy liefgehad het hulle in die dieselfde manier wat jy lief het 

my. Vader, ek werklik wens vir diegene wat jy gegee het my om te kom 

tot waar ek is, dat hulle my eer, wat jy gegee het om te kan ervaar 

my, want jy was lief vir my voor die wêreld ooit was. Heilige Vader, 
werklik die wêreld nooit geweet het jy, maar ek weet jy, en dis alles 

weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak 

en ek sal weer maak dit bekend, sodat wat in hierdie dalk dieselfde woon 

liefde waarmee u my liefgehad het, en wat ek dalk in hulle bly. 
Versterk my nou met u krag, sodat ek hulle dalk 
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verduur die wêreld. Amen. Ek gekry het die scepter van die 

Koninkryk. Al hierdie het is plaasvind soos elke - en sedertdien was hulle 
geringes, 
hulle was nooit herken nie. Deur u, o Vader, het ek geneem my 

Plaas as koning. Jy sal alles in my hande plaas. En nou ek sal 
myself aan jou openbaar in die volheid van my glorie, en bekend te maak 

jy die omvang van jou owerheid, saam met die geheim van jou 

apostleship." 

En dan, met aan mej hande, Jesus sê vir sy dissipels, "kyk, die 

tyd vir my om te drink die koppie uit wat my pa my gegee het om te 

drink gekom het. Ek is af na my vader wat my gestuur hier, so ek sal 

herinner jy een laaste keer: Ek stuur jy uit, so doen soos ek het 

opdrag jy. Slaag wat ek het geleer jy aan ander, sodat die 

hele wêreld kan kom om te ontvang dit, en so ontvang die Heilige Gees. 

Die sondes van diegene wat jy vergewe sal vergewe word, en die sondes van 
diegene 

Jy sal vergewe nie bly unforgiven. Hoor wat ek gesê het om te 

jy: ek uit hierdie wêreld kom nie. Die Trooster is met jy nou, so 

leer deur die owerheid van die advokaat. Ek stuur jou as 

die Vader het my gestuur. Die Heilige Gees wat lewe is sadden nie 

binne jou. Die lig wat skyn binne jy blus nie. Dit in 

waarheid ek sweer vir jou, dat ek nie van hierdie wêreld. John sal optree jou 

Vader totdat hy kom om my in die paradys." Toe hy hulle geheilig 

met die Heilige Gees. 
DIE AFSKEID LIED EN DANS 

(AcJn 94-97a) 

Jerusalem 

Nou voor gearresteer deur die ungovernable Jode wat ontvang 

hul reg deur die wettelose same verlei, hy het ons almal saam en 

het gesê: "voordat ek oorhandig tot hulle, kom ons sing 'n lied aan die 
Vader, 
en waag heen na wat lê vorentoe." So het hy ons 'n sirkel vorm 

saam en hou hande met mekaar. En hy staan by die Sentrum 

en gesê, "antwoord my, 'Amen.'" En hy sing 'n lied, wat gegaan het soos 

dit: 
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"Eer aan u, Vader!" 

En diegene van ons encircling hom geantwoord, "Amen!" 

"Eer aan u woord! Eer aan u, genade!" "Amen!" 



"Eer aan u, genade! Eer aan u, Heilige een! Heerlikheid selfs tot by die 

Heerlikheid!" "Amen!" 

"O Vader, hoe ons gee jy prys! 

Ons dank u, lig, waarin geen duisternis woon." "Amen!" 

"Nou ek sal verduidelik jy hoekom gee ons dank: 

Ek sal gelewer word, en ek sal lewer." "Amen!" 

"Ek sal bevry word, en ek sal vry." "Amen!" 

"Ek sal gewond, en ek sal wond." "Amen!" 

"Ek sal gebore word, en ek sal voortbring." "Amen!" 

"Ek sal verteer, en ek sal verteer word." "Amen!" 

"Ek sal hoor, en ek sal gehoor word." "Amen!" 

"Ek sal verstaan, word verstaan self." "Amen!" 

"Ek sal skoongemaak word, en ek sal reinig." "Amen!" 

Die dans van genade: 

"Ek sal fluit. Almal van julle dans!" "Amen!" 

"Ek sal treur. Almal van julle treur!" "Amen!" 

"Die Eightfold krag het aangesluit by ons in lied!" "Amen!" 

"Die Twelfth in getal is op hoë dans!" "Amen!" 

"Dit is vir almal om te dans in die hoogtes!" "Amen!" 

"Al wat van diegene wat dans nie, nie weet wat plaasvind!" 

"Amen!" 

"Ek sal vlug, en ek sal bly!" "Amen!" 

"Ek sal verfraai, en ek sal pragtig getooi wees!" "Amen!" 

"Ek sal verenig word, en ek sal ruimtelikebeplanningsproses!" "Amen!" 

"Ek het geen huis nie, maar ek het baie huise!" "Amen!" 

"Ek het geen plek nie, maar ek het baie plekke!" "Amen!" 

"Ek het geen tempel nie, maar ek het baie slape!" "Amen!" 

"Ek is 'n lamp vir alles wat lyk op my!" "Amen!" 

"Ek is 'n spieël aan almal wat my ken!" "Amen!" 

"Ek is 'n deur vir almal wat klop aan my!" "Amen!" 

"Ek is 'n pad vir almal wat reis." "Amen!" 

"Nou as jy reageer op my dans, sien jouself soos binne-in my wat 
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praat. En wanneer jy sien die dinge wat ek doen, hou my Geheimenisse te 

homself. Diegene van julle wat dans met my, my aksies oorweeg 

versigtig, want dit is vir jou om te ly die passie van die mensdom, wat 

stem ooreen met my eie lyding. Jy sien, jy kan nooit 

verstaan jou eie doodgaan sonder om te besef dat die pa het 

my gestuur om jou as die woord. Diegene van julle wat my aksies gesien het 

as lyding het nie gestaan het ferm, maar jy het eerder geskuif. 



Jy het my rus op soos jy beweeg rigting van wysheid; rus op my! 

Nadat ek vertrek van jou, sal jy kom om te sien my soos ek is! Ek is nie soos 
ek 

nou lyk jy. Teen die tyd wat jy kom, sal jy my as ek sien 

werklik is. Jy geweet het wat jou passie sou behels, jy kon 

het vermy dit heeltemal. Leer dus die manier om te ly, en jy 

verkry mag oor jou lyding. Ek sal jy leer wat jy nie doen 

weet. Ek is jou God, en nie dié van die betrayer. Dit is my wil dat 

Heilige siele moet saam met myne. Luister na die woord van wysheid! Sê 

weer met my. 
' Eer aan u, Vader! 

Heerlikheid aan u woord! 

Eer aan u, Heilige Gees!' 
Vir myself, as jy wil sien my as ek waarlik, ek gemaak al 

dinge 'n laughingstock deur middel van die woord. Geensins was ek sit 

te verneder, maar in plaas daarvan het ek gespring vir vreugde! Maar jy 
moet kom om te sien die 

groter visie, en sodra jy dit het eers, en dan jy moet gaan op 

verkondig, 'Heerlikheid aan u, Vader!' " "Amen!" 

ANGS IN DIE TUIN 

(Mat 26:30, 36-46; Merk 14:26, 32-42; 

Lukas 22:39-46; John 18:3a) 

Gethsemane 

En nadat die Here Jesus het met ons gedans, gesing [die] lied en 

gegewe ons hierdie woorde, hy gekruis oor die Brook van Kidron, selfs as hy 

dikwels sou, na die berg van Olywe, waar daar 'n tuin bekend 

as Gethsemane. Dan hy aangegaan dit, en die dissipels gevolg 

hom. "Sit hier," het hy gesê, "Terwyl ek daar gaan en bid." En hy het 

Peter met hom daar, saam met James en Johannes, die twee seuns van 

Zebedee. En gevoelens van hartseer en vrees oorweldig hom. Jesus 

314 

bely dan aan hulle, "My siel is naby aan dood van verdriet. 
Bly by my en wakker bly!" En hy het gegaan 'n bietjie farther, val 
om sy gesig op die grond en prayed dat indien dit gedoen kan word, die uur 

dalk verby hom. "Abba, Vader, neem hierdie beker van my as jy kan. 
Alle dinge is moontlik met jou, so kan jy neem hierdie koppie weg. 
Nogtans nie wat ek sal (of) soos ek sal. Laat eerder, wat jy sou 

gebeur het, kom as jy wil hê nie." 'N engel dan 

uit die hemel verskyn en hom versterk. En in angs van 

Gees, hy het gebid die meer fervently. En sy sweet het soos druppels van 



bloed val op die grond. 
Hy het dan ontstaan uit die gebed en teruggekeer na die dissipels. Hy 

bevind hulle lê daar slaap, oorkom deur verdriet. "Simon," hy 

bevraagteken Peter, "Hoekom is jy slaap? Kon jy nie wakker bly 

met my 'n enkele uur? Ontstaan! Skud jou sluimer en bid dat 

jy manier om versoeking te gee nie. Vir die gees is werklik gewillig, maar 

die vlees is swak." 

Hy het gegaan en het gebid die dieselfde gebed 'n tweede keer, sê, 

"My Vader, as dit is nie moontlik om te verwyder hierdie koppie sonder my 

drink dit, laat u wil geskied." Wanneer hy terug, hy weer gevind 

hulle lê daar aan die slaap raak, hul oë wat nogal swaar gegroei. Hulle het 

weet nie hoe om hom te beantwoord. Sodat hy hulle daar gelaat en het 
terug gegaan 

en 'n derde keer die dieselfde woorde gebid. 
Nou Judas, sy betrayer, het sedert Jesus geweet van hierdie plek, en 

sy dissipels het daar op talle geleenthede ingesamel. Sodat Judas het 

beheer van die band van soldate, die beamptes van die owerpriesters en die 

Fariseërs, en om daardie plek so goed op pad. Dan Jesus teruggekeer die 

derde keer aan sy dissipels en sê: "dan op slaap, en neem jou rus. 
Genoeg van dit! Die uur is naby, (en inderdaad) gekom het. Die seun van 

Man is ongeveer gegee moet word reprobates. Laat ons almal opstaan en 
gaan, 
vir my betrayer is nader!" 

DIE ARRESTASIE 

(Mat 26:47-56; Mark 14:43-52; 

Lukas 22:47-53:John 18:2-12a) 

Gethsemane 

En selfs as hy kon praat, Judas, een van die twaalf getoon 
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en met hom was 'n groot menigte gestuur van die owerpriesters, die 

skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk, almal van wie hy was 
vooraanstaande daar. 
Hulle was uitvoering fakkels en lanterns, en toegerus was met 

swaarde en klubs as wapens. Nou die traitor uitgewerk het 'n sein 

met hulle: "die een aan wie ek sal liefde te betoon, is hy. Hom, in hegtenis 
neem 

dus, en neem hom weg onder lyfwag. " En gaan Jesus, 
Hy het gesê: "Rabbi, wees bly!" Hy het na hom om te gee hom 'n soen, maar 

Jesus bloot bevraagteken hom: "Judas, is dit met 'n soen wat jy verraai 



die seun van die mens? My vriend, doen wat jy gekom het om te doen." En 
Judas 

soen hom. 
Nou kom Jesus, bewus van alles wat was punt om te gebeur met hom, 
regs uit en gevra hulle, "wie wil jy soek?" En hulle het gereageer, 
"Jesus die Nasarener gespreek." En hy het geantwoord, "Ek is." Nou Judas, 
die een 

wat hom verraai het, was ook daar en langs hulle staan. So 

wanneer hy antwoord hulle, "Ek," hulle het almal terug gevlieg en die grond 
tref. 
So vra hy weer, "wie wil jy soek?" En hulle het geantwoord, 
"Jesus die Nasarener gespreek." Jesus sê vir hulle, "Ek het beantwoord jy 

reeds: ek. So as jy na my, dan laat dit ander mense gaan." Dit 

plaasgevind het die profesie te vervul wat sê, "Ek het nie verloor selfs een 
van 

diegene wat jy vir my gegee het." 

Wanneer Jesus se volgelinge gesien het wat moes ongeveer gebeur, hulle 
het gevra, 
"Here, is ons veronderstel om te staak hulle met hierdie swaarde?" By 

daardie oomblik die soldate gevat hou van Jesus en hom onder geplaas 

arrestasie. Net dan, een van Jesus se metgeselle, Simon Peter, wat was 

nabygeleë dra 'n swaard, bereik vir dit, staan geteken het dit en 

getref die dienskneg van die Hoëpriester – wie se naam was Malchus - 

af te sny sy regteroor. Maar Jesus sê vir Petrus, "sit jou swaard terug 

in sy skede! Kyk, almal wat leef deur die swaard sterf ook deur die 

swaard. Jy verstaan nie dat ek op my pa kon noem? Hy 

sou die twaalf Legioene van engele verdryf plaas onmiddellik tot my 
beskikking! Hoe 

dan sou die skrifte wat gesê het dat dit moet wees om hierdie manier ooit 
wees 

tevrede? Moet ek weier om te drink die koppie wat gegee is aan my deur my 

Pa? Genoeg van dit!" En hy genees sy oor met net 'n tikkie. By 

daardie punt, Jesus sê vir die skare - die owerpriesters, die beamptes van 
die 

tempel lyfwag, en die ouderlinge, wat vir hom-"het jy gekom het 
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om in hegtenis neem my teenoor 'n rower; rondswaai hierdie swaarde en 
klubs? 

Ek was met jou elke dag, sit en leer in die tempel, en jy 

nooit gelê hande op my te neem my dan. Maar die skrifte moet word 



tevrede. Al hierdie gekom het om te slaag om die geskrifte van die 

profete. Maar dit is jou tyd; Wanneer duisternis heers." Dan 

almal (insluitend) die dissipels hom verlaat en gevlug. 
Dan die band, sy bevelvoerder, en die godsdienstige leiers gevat 

Jesus en hom gebind. Nou 'n sekere jong man, wie was dra 

niks anders as 'n linne laken voor rondom sy kaal liggaam, was 

volgende na Jesus. Sodra hulle gelê hou van hom, hy verlaat sy linne 

balansstaat agter en hardloop weg dra niks by almal. 
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PASSIE 1 

PROLOGUE AAN DIE HANDELINGE VAN PONTIUS PILATUS 

(OOK BEKEND AS DIE EVANGELIE VAN NIKODEMUS) 

Jerusalem? 

{Ek het Ananias, 'n beampte van die Praetorian guard. En as een wat 

is goed onderlê in die Wet, het ek geleer van Jesus Christus deur die Heilige 

geskrifte, wat ek lees met 'n onwrikbare vertroue, en was geag 

omdat toegang tot die Heilige doop ontvang. En ek het hoog en laag gekyk 
vir verslae 

wat was gemaak deur die Jode, wat gedurende en na die tyd van ons 

Here Jesus Christus, het geskryf hulle onder bestellings van Pontius Pilate 

homself. Ek het gevind dat hierdie rekeninge in die oorspronklike Hebreeus 
gedurende geskryf 

die sewentiende jaar van ons keiser Flavius Theodosius, die sesde 

jaar van die negende indiction van die adel van Flavius Valentinianus, 
en hulle het vertaal in Grieks albei om asseblief God en om te 

verlig almal wat roep op die naam van ons Here Jesus Christus. 
Vir hierdie rede, almal van julle wat hierdie rekening lees en kopieer dit 

in ander boeke, van my dink en bid namens my, dat God dalk 

wees asseblief weggedoen teenoor my en vergewe al die sondes wat ek het 

gepleeg teen hom. Vrede vir almal wat hierdie boek lees en kom 

hoor wat dit het om te sê, en om diegene wat hulle so goed bedien. Amen. 
Nou hierdie is die dinge wat Nikodemus opgeneem met betrekking tot 

die dade van die owerpriesters en die res van die Jode na die Here 

aan die kruis gely het. Hy hulle op die vyf-entwintigste van oorhandig 

Maart, vier jaar in die twee honderd en tweede Olimpiade, agt 

dae vooraf na die maand van April. Hierdie dieselfde Nikodemus, 
gedurende die 

negentiende jaar van die bewind van keiser Tiberius van Rome, vertaal 
Hierdie rekeninge in die Hebreeuse tong. Dit val saam met die 

negentiende jaar van die bewind van Herodes, koning van Galilea, wat was 



tydens die consulate van Rufus en Rubellio, wanneer die Joodse hoë 

priester was Josef Caiaphas.} 
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JESUS VOOR DIE SANHEDRIN 

(Johannes 18:12-14, 19-24; Mat 26:57-68; 

Mark 14:53-65; Lukas 22:63-71; POxy 1224:4) 

Jerusalem 

Saam, die soldate, die kaptein van die duisend, en die beamptes 

Jesus in beslag geneem, hom vasgemaak, en lei hom weg na Annas eers, 
sedert hy 

was skoonpa te Caiaphas, daardie jaar se hoë priester. Caiaphas, jy 

sien, was die een wat berading het die Jode, "beter dat een man 

moet sterf as die hele nasie." Die hoë priester dan ondersoek 

Jesus ten opsigte van sy studente en sy onderrig. "Ek gepraat het duidelik 

en"openlik voor die wêreld, Jesus geantwoord. "Ek was vir ewig in die 

sinagoge en die tempel, waar praat die Jode altyd 

belê. Ek nooit gepraat het niks in die geheim, so hoekom is jy 

interrogating my? Vra hoekom nie die mense wat my nie gehoor leer wat ek 

gesê?" En toe hy dit hoor, een van die beamptes nabygeleë staan 

Jesus getref en skree, "Is dit die manier waarop jy die Hoëpriester 
antwoord?" 

"As ek gepraat het amiss," Jesus het geantwoord, "sê asseblief vir my waar 
ek misspoke, maar 

as ek die waarheid gepraat het, hoe kan jy regverdig my slaan?" 

So Annas aangestuur hom na Caiaphas, die Hoëpriester. Dié 

hegtenis geneem Jesus hom in beslag geneem en hom weg gelei steeds 
gebind in die huis 

van die hoë priester Caiaphas, waar al die owerpriesters, onderwysers van 

die Wet, en ouderlinge het saam bymekaargemaak. Die hoë besoekende 
priesters 

en die hele Sanhedrin soek vals getuienis te gebruik 

teen Jesus te bring oor sy uitvoering. Maar selfs al is 

baie pretenders ingetree en sit heen valse stellings oor hom, 
hulle was nie in staat om enige produseer. Hul stories, jy sien, het 
saamstem nie 

met mekaar. Dan op die laaste twee roos aan hul voete, kom vorentoe 

en hierdie valse beskuldiging teen hom Kleingeld: "albei van ons gehoor het 
hom 

sê, ' Ek kan (en) sal vernietig hierdie tempel wat gebou was deur 
handleiding 



arbeid, en in drie dae oprig in sy plek een nie gedoen met die 

hande van mans.'" Maar selfs die getuienisse van hierdie twee was nie in 

perfekte beweging. 
Dan die hoë priester in die sig van almal opgestaan en ondersoek 

Jesus: "nie gaan jy reageer? Wat kan alles van die dinge wat 

hierdie mans het testified teen jou moontlik beteken? < wat is jy 
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probeer om te bewys deur > beantwoord nie? Wat is jou repudiating, 
in elk geval? Wat is hierdie nuwe lering hulle eis dat jy leer? Wat is 

hierdie splinternuwe boodskap wat jy preek? Verduidelik < dit aan ons > 

en < sal ons luister. > "maar Jesus sy vrede gehou en het geen respons 
gegee. 
Weereens die Hoëpriester hom ondersoek: "Ek jou gelas om te sweer by die 

Lewende God: Sê vir ons duidelik, is die Messias, die seun van die Heilige 

God?" "Inderdaad is ek," antwoord Jesus. "Dit is wat jy sê 

julle! En aan julle almal sê ek dat een dag jy gaan om te sien 

die seun van die mens kom uit die lug op wolke, sit aan die regterkant 

hand van krag." Dan het die Hoëpriester sy klere gegryp. "Sy woorde 

is godslasterlik!"het hy aangevoer. Dan sê hy: "wat moet het ons van 

Verdere getuies? Luister, Noudat jy gehoor het sy blasphemy, 
is jy gereed om jou uitspraak lewer?" "Hy behoort te sit tot die dood!" 

hulle almal het geantwoord. Sodat elkeen van hulle vonnis teen hom as een 
geslaag 

verdienstelike die doodstraf. Dan sommige van die mans Vianney Jesus 

begin hom taunting: hulle geblinddoek hom spoeg in sy gesig, klop 

hom, en hom met hul vuiste onderin. Nog ander hom agtergrond en 

aangedring: "Haai, Christus, hoekom nie profeteer vir ons! Wat van ons 

onderin jy?" Toe die beamptes het hom geneem en hom drubbed. 
PETER SE ONTKENNINGS 

(Mat 26:58, 69-75; Merk 14:54, 66-72; 

Lukas 22:54b-62; Johannes 18:15-18, 25-27; AcPt 7) 

Jerusalem 

Simon Peter en 'n ander dissipel was na Jesus volg. Nou 

omdat die hoë priester het geweet van hierdie volgeling, hy voortgegaan het 
en 

Jesus in die binnehof van die Hoëpriester vergesel, maar Peter het 

om te wag buite by die deur. Die ander dissipel, die een wat die hoë 

priester het geweet van, teruggekeer en het aan die meisie wat gepos was 
gepraat 

Daar en gebring Peter met hom. Maar Peter gevolg op 'n afstand 



al die pad na die hof van die Hoëpriester. Maar nadat 'n paar mense het 

gekry 'n vuur gaan in die Midde daarvan, en almal van hulle het sit 

hulself rondom dit, Peter gegaan het regte in en sit af langs hulle 

om te sien hoe dinge sou draai, en hy basked in die warmte van die 

vuur. 
Nou Peter was sit daar openlik, en 'n dienaar meisie hom raakgesien 

320 

sit in die firelight hieronder. En na hom te kyk mooi gesê, 
"Hierdie man was met hom." En dan een van die dienaars van die 
Hoëpriester, 
die meisie wat toegeken was aan die deur, na hom gekom en hom gekyk 

oor versigtig. "Jy was reg teen die kant van daardie Nasarener gespreek, 
Jesus van 

Galilea,"sy beskuldig hom. "Jy is nog een van daardie man se volgelinge, 
né?" Maar hy ontken Jesus voor hulle almal, sê: "Ek is nie! 

Nie net ek nie ken hom, dame, maar ek nie so veel as ken of 

verstaan wat jy sê!" En hy het haar weg na 'n ander 

kol oor deur die ingang, en die haan crowed. 
Nou die bediendes en amptenare was te hou warm saam rondom 

'n vuur het hulle aangesteek weens die koue, en Peter staan reg 

Daar verwarming homself langs hulle. En weer 'n ander dienaar meisie 

hom daar gesien het en diegene wat daar naby, "Dit staan was in kennis 
gestel 
man was met Jesus van Nasaret. Hy is een van hulle!" En 'n bietjie 

terwyl later, as Simon Peter gestaan het Voedselwetenskap in die warmte, 
iemand anders 

beskuldig hom, "jy is assuredly nog een van sy studente." "Mister" 

Petrus het geantwoord: "Ek is nie!" "Jy beslis is!" En hy geweier 

dit weer met 'n eed: "Ek nie eens weet daardie man!" 

En oor 'n uur of so daarna, nog een van hulle sleutelkwessies 

"Daar kan geen twyfel wees, hierdie man moes gewees het met hom, vir hy 

is 'n Galilean." En 'n kort tyd later, dié wat naby was staande 

na Petrus gegaan en gesê: "jy het een van hulle! Kyk, 
jou Galilean aksent gee jou weg." En Petrus antwoord hom, 
"Mister, ek weet nie wat jy sê!" Een van die dienaars van 

die hoë priester, iemand wat verband hou met die man wie se oor Petrus 
het sny 

af is, geëis, "het ek nie sien jy in die tuin met hom?" En een keer 

weer Peter ontken dit, roep alle wyse van vloeke op homself. 



En hy wat hierdie getuienis voor hulle al aangebied word: "Ek weet nie eers 
dit 

man wat jy praat!" En regs dan, selfs soos hy gesê het 

al hierdie, die haan 'n tweede keer crowed. Dan die Here draai en 

gekyk na Peter. Toe Peter genoem na vore die woord wat die Here het 

gesproke vir hom, "vandag, voordat die haan kraaie twee keer, jy sal ontken 
my 

drie keer." En na dink dit deur, hy het uitgegaan en begin 

bitterlik huil. 
Kosbare broers, ek ontken ons Here Jesus Christus nie een keer, maar 
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drie keer. Steeds, was almal van diegene wat cornered my bose honde, as 

die Here se profeet het voorspel het. Selfs so, die Here het nie hou dit 

teen my. Glad nie, maar uit sy deernis vir die swakheid van 

my vlees, hy omgedraai en my aanpor my te giet heen gekyk 

bitter trane. En ek diep spyt ons van my gebrek aan geloof; Hoe kon ek het 

is dus geneem deur die Duiwel oor draai my rug op my Here se woord? 

Jy mans en broers wat saam ingesamel is in die naam van Jesus 

Christus, ek sê julle nou dat Satan, daardie deceiver, ook lote sy 

pyle op jou, dat hy jou alles verlore kan lei. Nooit wil wees vir 

geloof, my broers, nóg wankel ooit in jou gedagtes. Jy behoort eerder te 

versterk julle. Wys 'n paar los en nie twyfel nie. Want as 

Satan kon ondermyn en bring iemand soos myself, 
wie die Here beskou so hoogs, selfs tot die punt waar ek geweier 

die lig van my hoop, oortuig my terug soos al die een af-ek 

het geglo was 'n blote sterfling, wat doen jy veronderstel dat hy sal 

doen jy wat nuut tot hierdie? Dink jy dat hy nie sal skeur jy 

af en draai jy in vyande van God se Koninkryk, sleep julle almal 

af na vernietiging? Almal hy dit regkry om te beroof van sy versekering in 

ons Here Jesus Christus, jy sien, raak grootser 'n kind van 

vernietiging. Daarom, my broers - diegene wat gekies het, is deur 

die Here - julle omdraai en word stewig gegrond is op die Here 

Almagtige, die Vader van ons Here Jesus Christus, wie niemand het ooit 

gesien, nóg inderdaad kan enige kyk wie se geloof is nie in hom. Herken 

waar hierdie verleiding wat het lured jy vandaan kom. Jy sien, ek het nie 

kom om jou te oortuig met blote woorde wat die een wat ek aan julle 
verkondig is 

die Messias, maar deur geloof in Jesus te moedig jy eerder deur 

bonatuurlike magte en dade. Laat niemand van julle uit te hou vir enige 



ander 'Verlosser' buiten hom wat was plaasvind soos elke, wie die Jode 
assailed; 

Hierdie Nasarener gespreek wat was gekruisig saam en het gesterf, en roos 
weer op die derde 

dag. 
JESUS VEROORDEELDE DEUR DIE SANHEDRIN 

(Mat 27:1, 2a; Marco 15:1a; Lukas 22:66-23:1b) 

Jerusalem 

By daybreak op die volgende oggend, die owerpriesters, die ouderlinge 

van die mense, en die onderwysers van die Wet belê vir die enigste 
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doel van sien aan die uitvoering van Jesus. So hulle gelei het hom te 

hul Sanhedrin, waar hulle hom ondersoek, "as jy regtig die 

Messias, dan hoekom nie kom reg uit en vertel vir ons." "As ek moes vertel 
jy wat, "Jesus gereageer het," jy sal nie glo my vry, en as ek was 

Vra dit van jou, jy sal nie my enige antwoord gee, nóg sou jy 

Laat my gaan. Uit hierdie tyd vorentoe sal die seun van die mens te sit word 
die 

regterhand van God se krag." "Doen jy beweer word die seun van God?" 

hulle het almal aangedring. "Dis omdat ek dat jy my daarvan beskuldig is" 

Hy retorted. Dan sê hulle: "wat moet het ons van verdere getuies? 

Ons het al gehoor dit onsself uit sy baie lippe." Toe hulle hom vasgemaak 

hom gelei, en die Raad staan aan hul voete. 
JUDAS BEGAAN SELFMOORD 

(Mat 27:3-10; Handelinge 1:18, 19) 

Jerusalem 

Nou wanneer Judas het gesien dat Jesus veroordeelde was, het hy geword 

baie jammer vir hom verraai het, so het hy teruggekeer om die dertig silwer 

munte aan die owerpriesters en die ouderlinge, bely, "Ek het gepleeg 

'n ernstige oortreding: Ek het onskuldige bloed verraai! " "Wat is dit om te 

ons?"hulle gevra,"Wat is al jou eie doen!" Sodat Judas gooi die 

muntstukke in die heiligdom uitgegaan reg en homself opgehang. En 

Hy dove kop eerste; sy maag oop verdeel, en uit gevloei sy guts! 

Nou hierdie man gekoop het 'n gebied met sy bose beloning; die 
owerpriesters 

die muntstukke opgetel uit die vloer en gesê, "want dit is bloed geld 

Dit kan wettig wees sit in die Tesourie." So het hulle besluit om te spandeer 

die geld op 'n pottebakker se veld en gebruik dit as 'n begraafplaas vir 
buitelanders. 
En almal wat in Jerusalem gewoon het dit gehoor. As 'n saak van 



feit, die naam van daardie veld gevind 'n plek in hul tong. "Akeldema" 

"Die gebied van bloed" beteken, en dit is waarom dit heet "Bloed veld" 

op hierdie einste dag. Dan was die woorde gepraat deur Jeremia vervul die 

profeet, "hulle aanvaar die dertig silwer muntstukke, die prys wat die 

mense van Israel het op hom stel, en gebruik hulle om te koop die 
pottebakkers 

veld, selfs as die Here vir my bevestig het." 
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DIE JODE BESKULDIG JESUS VOOR PILATUS 

(Matt 27:2b; Marco 15:1b; Lukas 1b, 2; 

Johannes 18:28-32; GNc 1:1-3:1) 

Paleis van Pontius Pilatus, Jerusalem 

Dan, terwyl dit was nog vroeg in die oggend, die Jode gelei het Jesus 

weg van Caiaphas en na die Praetorium, en hom 

na Pilatus die Goewerneur. Nou hulle almal wou hê om te eet van die Pasga 
maaltyd, 
so vermy seremoniële defilement, hulle het nie gaan. En Annas, 
Caiaphas, Semes, Dathaes, Gamaliel, Judas, Levi, Naphthali, 

Alexander, Jairus, en al die ander Jode begin laai Jesus 

met 'n hele reeks van oortredings, so Pilatus het uitgegaan na hulle en 

vereiste, "wat is die presiese lading wat jy bring teen 

hom?" "Ons sou nie het hom hier aan jou gebied," hulle gereageer het, 
"as hy nie 'n misdadiger." Dan begin hulle beskuldig hom sê, 
"Ons bevind hierdie man te wees ondermyn ons nasie; verbied wat 

belastings word betaal aan keiser. Ons weet vir 'n feit,"hulle het daarop 
aangedring,"dat hierdie 

man is die seun van Josef die timmerman en dat hy was gebore uit Maria; 

maar hy beweer dat hy die Messias, die seun van God, en 'n koning wees! 

En asof dit nie genoeg, hy desecrates die Sabbat dag en 

poog om weg te doen met die Wet van ons vaders." Toe Pilatus 
bevraagteken 

hulle, "en watter dinge hy doen daardie wys hy dit weg gedoen wil hê 

met?" "In ons regstelsel," die Jode het geantwoord, "dit sê dat geen 
genesing moet 

op die Sabbat gedoen word. Maar hierdie man, deur sy bose maniere, het 
genees die 

verlamdes, die vermink, die verskrompelde, die blinde, die verlamde, die 
dowes, en 

Die demoon-kuddes – almal op die Sabbat dag!" "En op watter wyse 

is hierdie aksies bose?" Pilatus gevra. "Hy is 'n sorcerer!" hulle retorted. 



"Dit is deur niemand anders as Beelzebub dat hy die bose geeste 
beleidsbedeling 

uit. Almal van hulle is op sy bevel". "Wat jy sê kan nie waar wees nie!" 

Pilatus het geantwoord. "Geen vuil gees kan uitbring uit 'n ander; net die 
gode kan 

doen." 

"Jou Robberts Swart," die Jode bie Pilatus, "ons smeek julle; Neem 
asseblief 

hom en probeer hom self voor jou hof. " En Pilatus genoem hulle 

naby en gevra, "want ek is maar 'n goewerneur, verduidelik asseblief vir my 
hoe ek 

is veronderstel om interrogate 'n koning?" "Nou hou op regte daar!" hulle 

gesê. "Ons nooit gesê dat hy 'n koning was. Net dat hy beweer om te wees 
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een!" Toe Pilatus sy boodskapper oor genoem en hom, "gee gerig 

Jesus 'n behoorlike escort in hierdie plek." So die boodskapper goed 
afgeloop het 

uit. En so gou as wat hy gesien het dat hy die Christus, die boodskapper was 

aanbid hom. Dan hy het sy mantel in die hand geneem en sprei dit op 

die grond hier onder. En dan die man aangespreek hom dus, "Here, die 

goewerneur is byeenroeping van jou, so asseblief gee na oorkant dit soos jy 
voer. " 

Maar toe die Jode gesien het hoe die boodskapper opgetree het, hulle ander 
as veroordeel 
Pilatus, veeleisend, "Hoekom het jy stuur hierdie herald te roep hom in, 
en nie 'n balju plaas? Vir so gou moontlik hierdie boodskapper oë op gelê 

hom, hy aanbid hom, sy mantel op die grond te versprei en 

om hom te vra om te loop oor dit asof hy 'n soort van koning was!" 

Toe Pilatus genoem vir die boodskapper en ondervra hom, "Hoekom het 

jy smeer jou Kaap op die grond en het Jesus slaag?" "Here 

Goewerneur,"antwoord die boodskapper,"wanneer jy my oor gestuur 

Alexander in Jerusalem, ek het gesien die man sit op 'n DONKIE, en die 

kinders van die Hebreërs was takke in hul hande dra en 

maak 'n opstand. En ander mense was versprei hul eie 

klere uit voor hom en verkondig, ' jy, wat rus in die hoogste, 
red ons nou! Lofsprake tot die een wat kom met inagneming van die Here 
se 

naam!'" 

"Die kinders van die Hebreërs was perfek in Hebreeus," die Jode 

genoem na die boodskapper, "so hoe kon jy, wie praat Grieks, 



moontlik het verstaan wat hulle sê?" "Ek vra net een van die 

Jode,"die boodskapper het geantwoord,"' wat is dit wat hulle skree in 

Hebreeus?' en hy vertolk dit vir my. " Toe Pilatus aangedring, "en 

net wat was hulle uitroep in Hebreeus?" "Hosanna membrome 

baruchamma Adonai,"die Jode beantwoord. "En hoe doen net 

"Hosanna' en al daardie ander woorde vertaal?" Pilatus gevra. "Jy 

wat rus in die hoogste, redding ons nou,"Dit beteken die Jode. "Lof 

aan die een wat kom in die naam van die Here." Toe Pilatus gevra 

hulle, "as jy erken dat hierdie is die woorde wat die kinders het gepraat, 
dan hoekom is jy vir onderbrekings hierdie boodskapper?" En nie een van 
hulle kon 

sê 'n ding. Dan die Goewerneur bie die boodskapper, "gaan en bring 

hom terug in enige manier wat jy pas sien!" Op hierdie, die boodskapper 
gegaan 

regs uit en het soos hy gedoen het voor, sê Jesus, "Here, die 
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goewerneur is jy, inroep asseblief kom binne. " 

En as hy aan die gang was in, Jesus geslaag het deur die ensigns wat was 

hou die standaarde van. Dan die beelde op die toppe van die 

standaarde begin van hulself te buig en aanbid hom. En 

Wanneer die Jode gesien wat daardie beelde gedoen het, hulself in bowing 

aanbid na Jesus, hulle clamored teen die standaard ampsbekleërs. Maar 

Pilatus vra hulle, "is jy nie verstom dat die beelde bedruktes 

en aanbid Jesus?" "Ons het gesien die standaard ampsbekleërs verlaging 
van hulle 

in eerbied vir hom!"het die Jode Pilatus geantwoord. Dan die Goewerneur 

genoem die ensigns oor en geëis, "Hoekom het jy dit gedoen?" 

"Ons is almal Griekse," hulle het gesê, "en bediendes van die slape. Hoekom 

sou ons hom aanbid? Ons het probeer om te hou die beelde, maar 

hulle buig en aanbid hom op hul eie." 

Toe Pilatus beveel die sinagoge liniale en die ouderlinge: "haal 

'n paar sterk manne te ondersteun die standaarde, en laat ons almal sien as 
die 

beelde laer hulself dan." So die Joodse ouderlinge gekies het die twaalf 

sterkste mans het hulle die standaarde regop hou en hulle gestaan het, in 

groepe van ses, voor die kroeg van die Goewerneur. En Pilatus opdrag die 

boodskapper, "loop hom buite die Praetorium, en kom terug in met 

hom enige manier waarvan jy hou." Jesus en die boodskapper dan verlaat 
die saal. 
Dan, Pilatus ontbied die ensigns wat die standaarde met gehou het 



die beelde op die eerste keer, en hulle in kennis gestel, "Ek het voor'n 

Keiser se lewe dat indien die standaarde nie buig wanneer Jesus kom 

in, ek het jou koppe gekap af!" En die Goewerneur bestel 
Jesus om in te voer in 'n tweede keer. Die boodskapper het soos hy het 

voor, nooi Jesus loop oor sy Kaap. Hy het ingetree oor en 

het binne gegaan, en soos hy aan die gang was in, die standaarde val 
eerbiedig aan hom, selfs as hulle het voor. 
En toe Pilatus sien dit, hy was stomgeslaan en het byna opgestaan uit 

sy sitplek. En selfs as hy was kom vrede maak met dit, sy vrou, wat 

Sommige afstand weg was, het hom hierdie boodskap gestuur: "nie kry 
deurmekaar 

met hierdie eerbare man, want gisteraand ek agonized baie oor 'n 

droom ek oor hom gehad!" En Pilatus, roep die Jode voor hom gesê, 
"Jy weet dat my vrou is vroom, en dat sy elke bietjie die 

praktiserende Jood wat jy is." Dan antwoord hulle, "Ons is almal bewus van 
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wat." "Kyk," sê Pilatus, "my vrou net nou hierdie boodskap na my gestuur: 

' Nie raak deurmekaar met hierdie eerbare man, want gisteraand ek 

agonized baie oor 'n droom wat ek gehad het oor hom.'" "Het ons nie sê dat 

Hy was 'n sorcerer?"die Jode het geantwoord. "Jy sien, hy was die een wat 

gestuur jou vrou daardie droom!" Toe Pilatus vir Jesus geroep en gevra, 
"Wat is hierdie mans getuig teen jou? Sal jy nie oor jou 

sê?" "Hulle sal nie sê iets glad hulle was nie 

gegewe die krag om dit te doen,"het Jesus geantwoord. "Almal het die 
vermoë om te 

bring goeie of bose met die krag van die tong. Hulle sal 

dus kyk na dit." 

Dan die Joodse ouderlinge Jesus uitgedaag, "en net wat behoort ons 

om te sien, in elk geval? Ons almal weet, Eerstens, dat jy gebore is deur 

owerspel/hoerery; tweede, wat jou geboorte gebring oor die slagting van die 

kinders van Bethlehem; en derde, die rede dat jou pa en 

ma, Josef en Maria, moes hardloop weg in Egipte was omdat die 

mense al gehaat hulle." Maar sommige van die meer eerlike onder die 

Jode wat nabygeleë was staande gepraat het, "ons stem nie saam nie dat sy 

was 'n buite-egtelike geboorte omdat ons weet vir seker dat Josef was 

verloof aan Maria, en dit dus het nie uitmaak owerspel/hoerery." 

Pilatus sê vir die Jode wat beweer het dat Jesus is gebore 

egtelik, "jou lading is baseless, want daar was 'n 

betrothal deur dan. Selfs jou mede landgenote sê dat!" Annas en 



Caiaphas beantwoord dan Pilatus, "almal van ons hier in stand te hou wat 
sy geboorte 

was deur owerspel/hoerery, en steeds nie glo ons? Hierdie is 

dissipels en proseliete van syne." Toe Pilatus genoem Annas en 

Caiaphas tot homself en sê, "vertel my, wat proseliete is?" 

"Proseliete," hulle verduidelik, "is mense wat gebore is na heiden 

ouers en omskep na Judaïsme." Toe Lasarus, Asterius, Antonius, 
James Amnes, Caras, Samuel, Isak, Phinees, Crispus, Agrippa, en 

Judas, die mense wat het vouched vir sy legitimiteit, aangevoer, "Geen 

Ons is proseliete. Ons is almal van die Joodse erfenis, en sê vir jou 

die waarheid, vir ons was daar by die betrothal van Josef en Maria. " 

Pilatus dan genoem hierdie twaalf wat ontken dat hy gebore van 

owerspel/hoerery oor na homself en sê, "Ek bestel om te sweer by keiser se 

lewe dat jou eis - dat sy geboorte was nie van owerspel/hoerery – waar 
is." Maar 
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hulle het almal beantwoord Pilatus, "Ons is verbode deur ons regstelsel ooit 
om te sweer, 
want vir ons om dit te doen sou 'n sonde wees. Jy behoort te hê hulle sweer 

op keiser se lewe wat dit is nie soos ons gesê het, en ons sal aanvaar die 

straf van die dood." Pilatus dan bevraagteken Annas en Caiaphas, "sal 

jy reageer nie na hierdie dinge?" Annas en Caiaphas beantwoord 

Pilatus, "jy is kreditering hierdie twaalf manne wat hou dat hy is 

regmatige, selfs al is ons en die skare vergader hier 

clamoring dat hy deur owerspel/hoerery gebore was, dat hy praktyke 

sorcery, en dat hy nie slegs beweer 'n koningskap vir homself, maar dan 

gaan voort om te sê dat hy God se seun, en ons is geen credence gegee?" 

Pilatus beveel dan die hele skare verlaat behalwe die twaalf mans 

wat ontken dat hy deur owerspel/hoerery kom het. En na bestel 

dat Jesus word geneem uit earshot, vra hy, "Hoekom is hulle so 

angstig om hom tereggestel het?" "Hulle kan aanvaar die manier waarop hy 

presteer sy genesings op die Sabbat dag,"het hulle geantwoord. Pilatus dan 

gevra, "bedoel jy dat hierdie mans wil hom doodmaak vir doen 'n 

vriendelikheid?" "Dit is inderdaad die geval," antwoord hulle hom. 
En Pilatus, groeiende misnoegdheid, verlaat die Praetorium aangekondig 

tot almal wat was aanmekaargesit is daar, "soos die son is my getuie, ek 
doen nie 

vind enige skuld in hierdie man." "Ons sou nooit het hom aan die 
oorhandig 



jy as hy nie 'n misdadiger was nie,"die Jode antwoord aan die 
Goewerneur. By 

wat punt Pilatus verklaar, "neem hom aan julle, dus, en 

oordeel hom as jou Wet lei!" Nou ten einde te bring aan die woord 

wat was gepraat deur Jesus prefiguring die soort dood wat hy sou 

ly, die Jode gereageer het, "Dit is onwettig om ons sit 'n man 

dood." En Pilatus vra hulle, "het jou God beplan vir wat 

opdrag om toe te pas tot jy alleen en nie vir my?" 

JESUS VOOR PILATUS 

(Mat 27:11-14; Punt 15:2-5; Lukas 23:1-6; 

Johannes 18:33-38; GNc 3:2-9:1a) 

Jerusalem 

Toe Pilatus gaan terug in die Praetorium en Jesus, ontbied. 
En wanneer Jesus was staan voor die Goewerneur, Pilatus vra hom toe in 

selfvertroue, "Is jy inderdaad die koning van die Jode?" Maar Jesus gevra 

hom, "is jy vra omdat jy is geskuif om te vra, of het ander 
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mense vertel dat?" "Ek is 'n Jood?" vra Pilatus. "Jou eie mense, 
en die owerpriesters het jy in my hande geplaas. Nou wat het 

jy doen dit verdien?" "Dit is my Koninkryk nie van hierdie wêreld" 

Jesus beantwoord. "Jy sien, as myne was 'n aardse Koninkryk, my 

bediendes sou veg te hou my van aan die Jode oorhandig word. 
Die bron van my koningskap lê nie in hierdie realm." "En dan inderdaad jy 

is 'n koning!" Pilatus verklaar. "Dit is jy, dus, wat is my roeping 

koning!" Jesus het geantwoord. "Dit is hoekom ek was gebore en gestuur - 
wat 

almal wat van die waarheid kan hoor my stem." Toe Pilatus gevra 

hom, "Wat is waarheid?" Jesus het gesê, "Waarheid kom uit die hemel." So 

Pilatus vra hom, "Is daar nie enige waarheid op aarde?" "Jy het gesien vir 

jouself,"Jesus antwoord Pilatus,"dat diegene wat die waarheid praat op 

aarde is veroordeel deur diegene in gesag." 

Toe Pilatus, laat Jesus die Praetorium, uitgegaan na die Jode 

en geproklameerde, "Ek vind nie enige skuld in hom." "Hierdie man het 
gesê:" die 

Jode rejoined, "' Ek is in staat om hierdie tempel vernietig en bou dit weer 

in net drie dae.'" "Watter tempel?" Pilatus vra hulle. "Die een wat 

wat het Salomo veertig-ses jaar te bou,"antwoord die Jode. 
"Hy sê dat nie net sal hy vernietig dit, maar dat in drie dae hy sal 

dit terug!" Pilatus dan verklaar, "Ek is vry van hierdie regverdige man se 

bloed; jy sien dit julle!" "Mag die bloodguilt val op ons en ons 



kinders so goed!"antwoord die Jode. 
En Pilatus genoem die ouderlinge, die priesters en die Leviete oor te 

homself en/of gehef hulle privaat, "nie julle dit 

manier. Jou bewerings betrek genesing en Sabbat breek. Nie een van 

die dinge jy het beskuldig hom van regverdig die doodstraf." Die 

ouderlinge, hoof priesters en Leviete het geantwoord, "moet 'n man geplaas 
word om te 

dood vir blasphemy teen keiser praat?" "Hy verdien om te 

sterf vir daardie,"het Pilatus gereageer. "'N mens kwalifiseer vir die 
doodstraf 

As hy vloeke keiser,"die Jode Pilatus geantwoord,"maar hierdie man het 

blasphemed God homself." 

Die owerpriesters en die ouderlinge begin denouncing Jesus, maar hy 

nooit gereageer het op enige van dit. Toe Pilatus het hom gevra, "jy hoor nie 

Hoeveel hef hulle teen jou bring?" Maar Jesus het nie 

antwoord hom, wat dus die Goewerneur tot geen einde. Die hoof 
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priesters het gegaan aan laai hom met 'n hele reeks Misdrywe, so Pilatus 

het hom weer eens gevra, "nie gaan jy jouself verdedig? Kyk na 

Hoeveel misdade hulle is besig om te laai jy met!" Maar Jesus nog gedoen 
het nie 

reageer, en Pilatus was verstom. 
Dan die Goewerneur bestel die Jode verlaat die Praetorium. En 

Hy beroep Jesus oor homself en gevra, "Wat ek met u te doen?" 

"Selfs as dit is aan jou gegee is," antwoord Jesus. Toe Pilatus versoek, 
"En hoe was dit aan my gegee?" Jesus het geantwoord, "Moses en die 

profete forespoke van my dood en my opstanding." 

Nou is die Jode probeer om te hoor wat hulle sê was, en soos 

gou as wat hulle dit gehoor, hulle vra Pilatus, "wat het jy nodig om te hoor 

bo en behalwe daardie man se blasphemy?" En Pilatus Beantwoord die 

Jode, "as dit kwalifiseer as blasphemy, dan moet jy hom in jou 

sinagoge, hef hom daarmee, en oordeel hom as jou Wet lei!" 

Toe die Jode ingelig Pilatus, "ons Wet bepaal dat as een man 

moet 'n ander verkeerd, hy nege-en-dertig wimpers moet ontvang, maar dit 
roep 

vir die Lydia van enigiemand wat blasphemes God." "Dan vat hom" 

Pilatus antwoord hulle, "en hom straf as jy sien pas!" Die Jode dan 

gesê aan Pilatus, "ons wil graag sien dat hy gekruisig saam." "Hy doen nie 

verdien om word gekruisig saam,"Pilatus gereageer. En dan die 
Goewerneur bestudeer 



die groot aantal Jode wat was daar staan ten nouste. En wanneer 

Hy het gesien dat baie van hulle was beurtkrag trane, hy waargeneem, vir 
"nie al 
hulle wil hom vermoor sien." Maar die Joodse ouderlinge retorted dan, 
"Elkeen van ons het gekom om te bring oor sy uitvoering." Dan 

Pilatus vra die Jode, "Waarom behoort hy word dood sit?" "Omdat hy 

eise moet die seun van God,"die Jode het geantwoord,"en 'n koning so 
goed." 

Nikodemus, wat was daar onder die Jode gestaan het voor die 

goewerneur en gepleit het, "jou eer, ek smeek julle, laat my toe om te praat 

'n paar woorde." "Jy kan praat nie," sê Pilatus. En Nikodemus 

verduidelik, "Ek navraag van die ouderlinge, priesters, Leviete en almal wat 
was 

in die sinagoge, ' wat jy beplan om te doen met hierdie man? Hy 

presteer tekens en wonders wat ver talle tel, en 

wat niemand anders ooit gedoen het of ooit sal doen. Stel hom vry, en doen 

nie lank vir bose lotgevalle hom. Die tekens wat hy bied sal verduur as 

inderdaad kom God; maar indien nie, hulle sal nooit beloop 
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enigiets. Jy sien, wanneer God gestuur Moses in Egipte, hy beveel hom 

om uit te voer baie tekens voor Farao, koning van Egipte. Nou Farao 

het hierdie twee magicians, Jannes en Jambres, wat ook getrek 

talle tekens soos dié wat Moses gedoen het, en die Egiptenare was 

oortuig dat hulle gode was. Maar omdat die tekens dat hulle 

getoon het nie regtig kom van God, hulle het tot niet gegaan saam met dié 

wat in hulle geglo, soos jy Fariseërs en onderwysers van die Wet is 

goed bewus. Nou stel hierdie man vry, want hy het niks wat gedoen 

waardig van die dood.'" 

Op daardie tydstip die Jode het geantwoord, "jy is 'n omskep en 'n dissipel 
van 

sy." "Het die Goewerneur ook omgeskakel word, en sy dissipel geword?" 

Nikodemus gevra. "Het nie keiser homself aanstel hom om hierdie hoë 

kantoor?" En wanneer die Jode het dit gehoor, hulle woedend geword en 

begin te slyp hul tande teen Nikodemus. Toe Pilatus gevra 

hulle, "Hoekom is jy sinneloos jou tande teen hom wanneer jy weet 

dat hy word vertel die waarheid?" Die Jode dan gesê: Nikodemus, "Mei 

jy ontvang sy erfenis saam met sy onderrig." "Ja inderdaad" 

Nikodemus bevestig, "kan dit wees om my soos jy gesê het." 

Dan een uit die Jode het opgestaan en gevra as hy dalk sê 

iets. "As jy het iets om te sê," antwoord die Goewerneur, 



"dan jy kan praat." En hy testified, "Ek gelê in angs op 'n mat vir 

dertig-en-twintig jaar, maar toe Jesus gekom het baie van die 
demonpossessed, genesing 

asook diegene vermink deur verskeie siektes. Nou 'n paar 

jong mans het vir my gevoel en gedra my om hom op my stretcher. 
En wanneer hy my gesien het, hierdie Jesus my bejammer, en vir my gesê: ' 
optel 

jou bed en loop.' So ek my bed opgetel en begin loop!" "Vra 

hom die dag waarop hy ontvang sy genesing,"die Jode bie Pilatus. "Dit 

was op die Sabbat dag,"erken die man wat genees het is. 
Dan nog een van die Jode opgestaan en gevra die Goewerneur as hy dalk 

'n paar dinge sê. En die Goewerneur het geantwoord, "sê wat jy wil." Dit 

mens dus testified, "Ek lê in verskriklike pyn deur die skape swembad 

in Jerusalem vir dertig-agt jaar wag om te genees word. Nou by 'n 

sekere tyd, een van God se engele sou saamgaan en wakker geword die 

water, en dit is wanneer die middel sou kom. Die eerste een in, jy 

sien, sou een ontvang genesing vir wat ook al die aandoening. 
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En toe Jesus sien dat my lyding daar, hy my al gevra: ' wil jy graag 

hele gemaak word?' 'Meneer,' Ek het geantwoord, ' Ek het niemand om my 
in by die 

Roer daarvan.' 'Staan op!"hy beveel my, ' nou tel op jou bed 

en loop.' En ek was onmiddellik genees, sodat ek my bed opgetel en 

begin loop." Die Jode dan vra Pilatus, "asseblief, goewerneur, vra 

hom die dag waarop hy genees is." Die mens wat siek was het gesê, 
"Dit was op die Sabbat." Die Jode sê dan aan Pilatus, "het ons nie sê 

aan jou dat hy nie sy genesing op die Sabbat dag? En dit is deur die 

Prins van die demone dat hy exorcises demone!" En die ander van die 

Jode ingetree en bevestig, "Ek was gebore blinde. Ek kon hoor things 

net fyn, maar ek kon nie sien niks. Een dag, as Jesus loop 

deur, ek het gehoor hierdie verbygaande menigte, so ek het gevra wat dit 
was al oor, en 

Ek was vertel dat dit Jesus was. Sodat ek skree so hard as wat ek kon, ' seun 
van 

Dawid, Ontferm u oor my!' Al van 'n skielike hy gestop het en my 

gebring voor hom. Toe hy my al gevra: ' wat sou jy het my doen 

vir jou?' En ek hom geantwoord, 'Ek wil graag hê my sig.' En uit 

van deernis vir my hy my oë aangeraak en vir my gesê: ' ontvang 

jou sig!' en net soos wat ek kon sien! Dan het ek gevolg na 

hom, rejoicing en gee dank." Dan nog een van die Jode opgestaan 



en verklaarde, "Ek is hunched oor, en met net 'n woord hy het veroorsaak 
dat ek 

staan regop! " "Ek het 'n vel siekte," bevestig 'n ander, "en hy 

skoongewas my met net 'n woord!" Dan 'n vrou genaamd Veronica 

testified, "Ek was geteister word vir twaalf jaar deur 'n voortdurende vloei 
van bloed. 
Toe ek die soom van sy kleed, en dadelik my bloeding aangeraak 

gestop." Op daardie tydstip die Jode het geantwoord, "ons regstelsel nie 
erken die 

getuienis van 'n vrou." 

En na vele ander het sit vorentoe hul rekeninge, 'n ander een 

van die Jode bygevoeg, "Ek het gesien toe Jesus was uitgenooi na 'n troue in 
Cana 

van Galilea. Nadat die wyn het loop, hy beveel die dienaars te vul 

ses glasbekers ook vol water, en so het hulle gedoen het. Toe hy hulle 
geseën 

Verander die water in wyn. Almal het gedrink van dit, en hierdie 
wonderwerk 

verwonderd oor ons almal!" Dan 'n ander uit die Jode het ingetree vorentoe 

en verklaarde, "Ek het gesien Jesus wanneer hy in die sinagoge in onderrig 
was 

Capernaum. Nou in daardie plek was daar die duiwelbesetene. 
'Los my uit!' die demoon geskree. ' Wat het ons te doen met jou, 
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Jesus van Nasaret? Ek weet dat jy God se Heilige een.' Maar Jesus 

reproved sê: ' wees stil, jy vuil gees, en laat hierdie man by 

Sodra!' En dadelik verlaat hy daardie man, nie benadeling hom glad." Dan 

'n Pharisee testified: "Ek sien 'n groot skare uit alle dele van 

Galilea bring bymekaar rondom Jesus; uit Judea, die seaside, en die 

baie streke rondom die Jordan. En selfs al soveel siekes het gekom 

tot hom, hy genees elke een van hulle. Ek hoor die vuil 
geeste skree, 'jy is die seun van God!' maar Jesus beveel hulle 

heel nadruklik, 'sê jy nie vir 'n siel!' " 

En na dit, nog een, wat bekend was as Centurio, testified, 
' Ek het gesien Jesus in Capernaum. ' Meester,' ek smeek hom, ' my dienaar 
terug 

huis is wracked met verlamming.' En Jesus het gesê, ' dan is ek sal gaan en 

genees hom.' 'Maar Here,' Ek het gesê, ' Ek is nie eers omdat toegang wat jy 
moet 

Tik my huis. Sê net die woord en my dienaar sal nie teruggelaai word.' 



'Gaan dan,' hy vir my gesê, 'dit dalk vir jou soos jy geglo het.' En dit 

was van daardie tyd wat my dienaar was genees." En dan 'n sekere 

prominente man chimed in, "Ek het 'n seun wat aan dood se deur gele was 

terug in Capernaum. En toe ek hoor dat Jesus kom het in 

Galilea, ek het gegaan en smeek hom om na my huis kom en herstel 

my seun, want hy was by dood. Hy het vir my gesê: ' jou seun is 

lewendig!' en dit was vanaf daardie oomblik wat my seun was goed gedoen! 
" 

En 'n gasheer van ander skree, "want hy is die seun van God en 'n 

profeet sien ook hoe met sy woord alleen hy genees elke wyse van 

siekte, en subjugates elke demoon. " Toe Pilatus vra diegene wat 

is beweer dat die demone was onder sy gesag, "Hoekom, dan, 
jou onderwysers nie is ook onderhewig aan hom?" "Ons het geen idee," 
hulle 

geantwoord. Maar ander mense dan sleutelkwessies "net God kan gee 
hierdie soort 

van krag." "Hoekom dan is jou onderwysers nie kan beheer nie?" 

Pilatus vra die Jode. Sommige geëis, "die krag op bevel 

demone uit God alleen kom", maar ander het gesê:"Jesus opgewek Lasarus 

uit die dood nadat hy het entombed vir vier dae!" En dan die 

goewerneur shuddered, en bevraagteken die hele vergadering van Jode, 

"Hoekom is jy so gretig om onskuldige bloed vergiet?" 

Pilatus dan, ontbied Nikodemus en die twaalf wat gehou wat 

Jesus was nie gebore van owerspel/hoerery, en hulle gevra, "wat is ek 
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veronderstel is om te doen? Die mense verdeel." "Ons weet nie," hulle 

antwoord hom: "diegene wat prikkel die skare sal sien." 

Dan hy het uitgegaan om die Jode weer en verkondig aan die hoof 

priesters en die assembled menigte, "Ek vind nie enige skuld in hierdie 

man." Maar hulle het al hoe meer insistent, sê gegroei, "hy is 

onderrig oor die hele Judea, kry die mense al gewerk! Hy begin 

in Galilea uit en het voortgegaan om hierdie baie plek!" Maar wanneer 
Pilatus 

Hierdie woorde gehoor het van hulle, hy het gevra of Jesus was 'n 
Galilean. En 

toe hy besef dat Jesus val onder die jurisdiksie van Herodes, hy 

Jesus aan hom, wat teen die tyd was ook in Jerusalem gestuur. 
HERODES PROBEER JESUS 

(Lukas 23:8-12) 

Jerusalem 



Herodes was nou baie bly om te voldoen aan Jesus. Hy het gehoor 
heeltemal 'n 

bietjie oor hom en het 'n behoefte om hom vir 'n paar keer ontmoet. Hy 

was gretig om te sien dat hy 'n soort van wonder werk. En selfs al is 

Herodes interrogated hom volledig, Jesus nooit het hom enige antwoord, 
en die owerpriesters staan daar beskuldig hom met alle vehemence. 

Toe Herodes en sy soldate behandel hom shamefully. Hulle geterg 

hom, decked hom uit in pragtige finery en hom terug oor gestuur om te 

Pilatus. En hoewel Herodes en Pilatus was vyande tot wat 

tyd, daardie dag het die begin van hul vriendskap. 
JESUS SE VERHOOR VOOR DIE MENSE 

(Mat 27:15-26; Punt 15:6-15; Lukas 23:13-25; 

Johannes 18:39-19:1-16a; GNc 9:1b-9:5; GPt 6-9,1,2; 

GNaz 9 aanhaling deur Jerome, kommentaar op Matteus 4) 

Jerusalem 

Nou dit was die Goewerneur se praktyk by hierdie fees om enige gevangene 
vry 

dat die skare verlang word. By die tyd daar was dit eerder berugte 

aangehoudene genaamd Jesus Barabbas, die betekenis van wat is "die seun 
van 

hul onderwyser, wat tydens die rebellie het moord gepleeg en 

is toegesluit met die ander insurgents." Toe Pilatus weer 

afgerond tot die Jode: die owerpriesters, die liniale, en die mense. En 

Wanneer die skare het daar vergader, hulle Pilatus genader en 

Vra hom om te doen wat hy wil gewoonlik doen vir hulle. "Jy 
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gebring het hierdie man voor my,"Pilatus verklaar," as iemand wat 

corrupts die nasie. Nou kyk, ek het hom hier voor julle almal probeer 

en het hom nie skuldig wees aan die koste wat jy gebring het gevind 

teen hom, as het Herodes. Net kyk, hy het selfs gestuur om hom terug aan 
ons. 
Niks wat hierdie man gedoen het kwalifiseer hom vir die straf van die dood. 
Nou is dit jou gewoonte wat ek moet los tot jy 'n gevangene by 

Pasga, die fees van ongesuurde brood. Ek het hierdie aangehoudene 
genaamd 

Barabbas wat reeds veroordeelde vir moord, en hierdie koning van die 

Jode, Jesus, wat staan hier voor julle almal, en in wie ek het 

Geen skuldgevoelens nie gevind. Ek sal hom straf en stel hom vry." (Hy was 
nou 

onder verpligting om een man onder hulle tydens die fees vry te stel.) 



"So watter een jy wil laat los onder julle?" Pilatus 

gevra, "sou jy eerder het my vrye Jesus Barabbas of Jesus wat 

staan bekend as die Messias, die koning van die Jode?" (Hy het geweet dat 
volle goed, 
jy sien, dat dit uit jaloesie wat die owerpriesters het omgedraai 

Jesus oor aan hom. En soos Pilatus gaan sit by sy kroeg, sy vrou gestuur om 
hom dit 

woord: "nie raak deurmekaar met hierdie eerbare man want ek het 

agonized baie vandag oor 'n droom wat ek gehad het oor hom.") Maar die 
hoof 

priesters en die ouderlinge het die skare in 'n waansin gewerk, en oortuig 

hulle het Jesus sit aan die dood, en om Barabbas vrygelaat in sy 

plek. En hulle het almal gehuil as een, "nie hom hierdie man wegneem 

van ons! Stel Barabbas vry plaas; ons gee hierdie man in sy plek." (Dit 

was in daardie einste Stad, jy sien, dat Barabbas het geneem deel in 'n 

uprising en het tronkstraf opgelê is vir opstand en moord.) 

En van sy begeerte om Jesus, goewerneur Pilate weer eens vry 

gepleit het met hulle, vra, "Watter van die twee moet ek los vir jou?" 

"Barabbas!" hulle beantwoord hom. "Wat dan," Pilatus gevra, "sou 

Jy het my doen met Jesus die Christus - die een wat jy noem die koning van 
die 

Jode?" "Crucify hom!" die skare gereageer met 'n skree. En hulle 

gehou op skree, "Crucify hom! Crucify hom!" 

Pilatus 'n beroep na hulle nog 'n derde keer vra, "Hoekom moet ek? 

Wat is sy misdaad? Ek het gevind dat geen basis hoegenaamd vir hom om 

dood, so ek sal toesien dat hy geslaan is en dan het hom 

vrygestel." Maar hulle net geskree die dwing, "Crucify hom!" 

Dan Pilatus het Jesus geneem en hom geslaan bestel. Die soldate 
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'n kroon van dorings, gedraaide dan hulle sit dit op sy kop en trek 

hom in 'n pers mantel. Hulle het hom herhaaldelik genader en geterg, 
"Is u, o koning van die Jode!" en dan hulle agtergrond hom in die gesig. 
Toe Pilatus het uitgegaan na hulle weer en gesê, "kyk, ek is bring 

hom terug om jou te laat weet dat ek geen skuld in hom gevind. " Dan 

Jesus uitgekom dra die kroon van dorings en die pers mantel. 
"Kyk net na hierdie man!" Pilatus bie hulle. Wanneer die owerpriesters en 

die amptenare het hom gesien, hulle skree, "Crucify hom! Crucify 
hom!" Dan 

Pilatus sê vir hulle, "jy neem en crucify hom, want ek het gevind dat 

geen skuld in hom!" "Ons het 'n Wet," die Jode het geantwoord, "en volgens 



daardie Wet wat hy moet wees sit dood vir roep homself die seun van God." 

Toe Pilatus hoor hulle dit sê, hy het gegroei selfs meer versteur. 
En hy het terug gegaan na die Praetorium bevraagteken Jesus, "waar 

het jy vandaan?"maar Jesus het hom geantwoord nie. "So jy is nie 

gaan my antwoord,"Pilatus sê vir hom. "Doen jy nie besef dat ek 

het beide die gesag om te vry jy, asook oor het jy gekruisig saam?" 

"Jy sou nooit het sodanige krag," Jesus het gesê, "Dit was nie 

gegee tot jy van bo, sodat die een wat my aan jou oorhandig is 

pleeg van die meer ernstige oortreding." Nou Pilatus was al hoe meer 

angstig te laat hom gaan nadat hy het hom dit hoor sê, maar die Jode gehou 

clamoring, "as jy vrye hierdie man, jy kan word keiser se vriend, 
omdat hy self gemaak het uit die seun van God, en 'n koning as 

goed. Sou jy hom neem keiser se plek as koning het? Enigiemand wat 

verklaar homself koning nie so teenoor keiser! " En wanneer 

Pilatus dit hoor, hy Jesus gebring en gaan sit op die oordeel sitplek by 

'n plek bekend as "die sypaadjie", maar in Aramees dit heet 

"Gabbatha." Dit het plaasgevind by omtrent die sesde uur op die dag van 

Voorbereiding gedurende die week van Pasga. En Pilatus sê vir die Jode, 
"Kyk jou koning!" Maar hulle net brul, "weg met hom! Neem hom 

weg en crucify hom! " "Is dit my rol om crucify jou koning?" vra 

Pilatus. Die owerpriesters gereageer, "ons erken geen koning, maar 

Keiser!" 

Nou het die Jode Pilatus regtig omgekrap. "Joune was nog altyd 'n 

seditious mense,"het hy retorted," vir ewig God diegene wat 

Wil jy goeie!" "En wat hulle is dalk?" die Jode aangedring. 
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"Die manier waarop ek hoor dit," Pilatus het geantwoord: "jou God gered jy 
uit 

ondraaglike slawerny onder die Egiptenare, en Begeleide jy regoor die 

Rooi see soos deur droë land. Hy voorsien jou met manna en quails in 

die woestyn, quenched jou dors met water uit 'n rots, en toevertrou 

jy met sy eie Wet. Tog ten spyte van al hierdie, infuriated jy jou God. 
'N gesmelte kalf was al wat jy wou hê, en dit so woedend jou God wat 

Hy sou het afgevee jy uit heeltemal het Moses nie intervened op 

namens jou. En selfs al is jy gespaar was, jy het die senuwee te 

implicate my as een wie despises die keiser!" Dan hy het opgestaan uit 

sy oordeel sitplek en begin om te verlaat. En die Jode al skree, "ons 

herken slegs keiser, nie Jesus nie. Magi uit die Ooste gebring het hom 

geskenke wat geskik was vir 'n koning, en wanneer Herodes het gehoor die 
Magi sê dat 'n 



King het gebore is, hy het probeer om hom gedood het. Maar so gou as 

sy pa Josef geleer het van dit, hy het hom en sy moeder geneem en gevlug 

in Egipte. Wanneer Herodes uitgevind hieroor, het hy al die 

Hebreeuse kleingoed van Bethlehem vermoor." 

En toe Pilatus hierdie woorde gehoor het, sy bloed hardloop koue, en hy het 

die uitbundige skare pyp af. Dan vra hy, "jy bedoel 

dat dit is die een wat Herodes gesoek?" "Ja," die Jode het geantwoord, "die 

baie dieselfde." 

En hulle hardnekkig volgehou met oorverdowend uitroepe wat Jesus word 

gekruisig saam en hul uitroepe elektrisiteitskrisis. Wanneer Pilatus gewag 
het aangevoel dat hy was 

om nêrens met dit, maar was net roer tot 'n groter 

opstand, hy het water in die gesig van al gewas sy hande voor 

die son en gesê, "Ek is vry van hierdie man se bloed. Jy sal moet dra 

die skuld te gee." En almal gereageer, "laat sy bloed val op ons en ons 

kinders so goed!" Maar nie een van die Jode daar gewas hul hande, en 

het ook nie Herodes of enige van sy landdroste. Toe Pilatus opgestaan, 
sedertdien 

nie een van hulle sou was. En koning Herodes beveel wat die Here 

word weggeneem, sê: "Ek het onverwyld doen jy!" En Pilatus, Truter 

om te vertroos die skare, beveel dat die mense se sal uitgevoer word. 
Pilatus stel Barabbas, die man wat rebellie kri het is 

en moord, vry onder hulle, want hy was hul gekose een. 
Toe Pilatus gegee het die bevel, en die gordyn oorkant aan te gee sy 

oordeel sitplek was terug getrek. Dan sê hy: "Jesus, jou eie mense 
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het skuldig bevind jy vir hul koning. Ek het beveel dat jy word 

geslaan soos die Wet van die regverdige keisers lei, en hang op 'n 

kruis in die baie tuin waar jy geneem is. En die twee evildoers, 
Gestas en Dysmas is om gekruisig langs jy saam wees." 

Nou was Josef, 'n wedersydse vriend na Pilatus en Jesus, staan 

daar. En toe hy besef dat hulle hulle crucify hom, 
Josef het Pilatus genader en versoek die Here se liggaam, so dat hy 

dalk begrawe dit homself. Toe Pilatus 'n boodskap gestuur na Herodes, 
versoek sy bly. "Pilatus, my goeie vriend," Herodes het geantwoord: 

"ons sou het begrawe hom of enigiemand gevra het, sien nie 

dat die Sabbat dag is amper hier. Jy sien, dit staan geskrewe in die 

Wet, ' die son moet nie toegelaat word om te stel op enigiemand wat gelê 

tot die dood.'" En Herodes oorhandig hom aan die skare op die vooraand 
van 



die fees van ongesuurde brood. 
Sodat hulle die Here, stamp hom soos hulle staan hy op, gevat 

sê, "laat ons sleep God se seun Noudat hy is onderhewig aan ons." 

Hulle 'n pers mantel op hom geplaas en stel hom op die oordeel setel. 
"Oordeel taamlik, o koning van Israel!" hulle sneered. Dan een van hulle 

'n kroon van dorings gebring en dit op die kop van die Here geplaas. Nou 

Sommige van diegene wat staan was daar spat in sy oë, terwyl ander 

agtergrond hom in die gesig, en nog ander poked hom met 'n 
stok. Sommige 

hom gehamer en jeered, "laat ons betaal respek aan die seun van God!" 

Maar Pilatus (gehad) beveel dat Jesus word geslaan, sodat die Goewerneur 
se 

soldate die Here Jesus in beslag geneem, hom weg gelei en lei hom in die 

paleis, wat genoem word die Praetorium, waar die hele maatskappy van 

soldate marshaled rondom hom. Hulle gestroop sy klere van hom, 
wat 'n helder rooi (en) 'n pers mantel op hom geplaas. Dan hulle gedraaide 

dorings in 'n kroon en dit op sy kop geplaas. En nadat hy 'n 

personeel in sy regterhand, hulle val op hul knieë voor hom en 

taunted hom. Oor en weer hulle oorspronlike hom pretended 

aanbid en gibed, "o, koning van die Jode, hoe ons u verheerlik!" Tyd 

weer hulle het daardie personeel en klits hom oor die kop met dit, 

spoeg alles oor hom en val op hul knieë in feigned aanbidding 

hom. Dan op die laaste Pilatus omgedraai hom aan hulle om te word 
gekruisig saam. 
338 

DIE KRUISIGING VAN JESUS 

(Mat 27:31-45; Punt 15:20-33; Lukas 23:26-44; 

Johannes 19:17-24; GNc 10:1-11:1a; GPt 4-5a; AnaPlt 7a) 

Golgotha (Gethsemane), buite Jerusalem 

Nou nadat hulle het klaar mocking hom, hulle het die pers mantel 

weg van hom en sit sy klere terug op hom. Jesus verlaat dan die 

Praetorium, saam met die twee lawbreakers. Dan Jesus oorhandig is 

na die soldate, wat hom uit gedoen (en) hom weg moet gelei 

gekruisig saam. 
Hy stoot teenoor die skedel plek, wat in Aramees genoem word 

Golgotha, dra sy eie kruis. En soos hulle was uit, (die opskrif 

soldate) lei hom langs die pad, hulle is vertraag in Simon van Cyrene, 

pa Rufus en Alexander, wat op sy manier in van die 

platteland. Hulle die kruis op sy rug gelê en gedwing om hom te dra 

dit agter Jesus. 'N groot skare gevolg na hom, en sommige vroue 



GEWEEN en ween oor hom was. En Jesus omgedraai en gesê: 

hulle, "nie huil op my rekening, o dogters van Jerusalem, maar 

vir julle en vir jou kinders! Jy sien, die tyd is nader 

Wanneer jy sal sê: ' hoe geseënd is die onvrugbare vroue; die wombs 

dat nooit bore en die borste wat nooit nursed!' Dan sal hulle smeek 

die berge, 'Ineenstorting op ons!' en die heuwels, 'Skuiling ons!' As mans 

hierdie manier optree terwyl die boom is nog groen, wat sal hulle doen 
nadat dit het 

verwelk?" 

En hulle het Jesus na 'n plek bekend as Golgotha, wat beteken 

die plek van die skedel. En hierdie twee lawbreakers was ook 

uitgeneem word dood met hom sit. Dan (en) daar het hulle hom 

wyn gemeng met mirre (en) gal om te drink, en nadat hy dit geproe het 

Hy het geweier om te drink van dit. Hulle hom uitgetrek, hom in 'n linne 
toegedraai 

lap, en 'n kroon van dorings op sy kop geplaas. Dan hulle gebring 

(die) twee misdadigers en gekruisig saam die Here Jesus saam met [die] 

ander; een aan weerskante van hom. Maar hy gehou sy vrede en sy 
weggesteek 

pyn. "Vergewe hulle, Vader," het gesê dat Jesus, "want hulle weet nie wat 

hulle doen." 

Nou dit was oor die derde uur toe hulle gekruisig saam hom en hulle 

sit self daar en gehou wees op die uitkyk oor hom. Nou na Pilatus 
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verbygevaar vonnis teen hom en die kruis het is opgewek, hy 

het 'n Proklamasie van die misdaad hy is aangekla van readied en 

aangebring bo sy kop op die kruis met volledige, as die Jode hulleself 

na sy las, dat hy die koning van die Jode was gelê het. Die oordeel 

hulle het geskryf teen hom as sy titel op die kennisgewing lees: hierdie IS 
JESUS 

VAN NASARET, KONING VAN DIE JODE, KONING VAN ISRAEL. En 
baie 

daar uit die Jode lees hierdie advertensie. (Die plek waar Jesus was 

gekruisig saam was naby die Stad, jy sien, en die kennis is geskryf 

Aramees, Latyn en Grieks.) "Skryf nie, 'Die koning van die Jode'" die 

owerpriesters beswaar gemaak na Pilatus. "Skryf eerder, ' hierdie man geëis 
om te 

word die koning van die Jode.'" "Ek het geskryf wat ek geskryf het," Pilatus 

geantwoord. 



Twee diewe was ook om gepaardgaande met die kruisiging saam met Jesus 
- een tot sy 

reg, en die ander aan sy linker - vervulling van die skrif wat sê, "Hy was 

om hierdie onder die lawbreakers." Verbygangers gevuur aftakeling by 
hom, 
Skud hul koppe by hom en heckling, "o! Jy wat is om te vernietig 

die tempel en bou dit weer in net drie dae. As jy die seun van 

God, lewer jouself - dan kom van die kruis! " As die mense 

staan rondom en gawked, die leiers - die owerpriesters, die skrifgeleerdes, 
en die ouderlinge - derided hom onder hulself in soos mode, 
ridiculing hom meedoënloos. "Hierdie man het gelewer ander," hulle 

taunted, "maar hy kan selfs homself nie red nie. Laat hierdie man redding 

homself as hy die verkies een, die gesalf van God. Hy is Israel se koning! 

Hierdie Messias, die koning van Israel, behoort te bewys aan ons dat hy kan 

afkom van die kruis nou, vir dan sou glo ons in 

hom. Hy vertrou in God, so as God hou hom so goed, dan laat God lewer 

hom nou. Hy het spog, 'Ek is God se seun', jy weet." Die soldate 

ook opgeskuif na Jesus en hom geterg. Hulle hom met suur aangebied 

wyn en het gespot "as jy regtig die Joodse koning is, dan hoekom nie net 

lewer jouself." (Oor hom lees 'n geskrewe Proklamasie: hierdie IS 

DIE KONING VAN DIE JODE.) Selfs die diewe word gekruisig saam daar 

langs hom soek hom met misbruik. 
Nou nadat die soldate het Jesus op die kruis sit, hulle of muurprente sy 

kledingstukke tot voor hom, en dan hulle al gelê eis aan sy klere. 
Hulle verdeel hulle in vier gedeeltes onderling, een vir elkeen, 
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en baie om te sien wie wat kry sou uitbring. Net sy undershirt 

gebly het, maar van bo na onder dit naatlose en van 'n enkele 

geweefde lap. So in plaas van te gryp dit uitmekaar, die soldate ingestem, 
"laat 

die lot besluit wie kry om dit te hou." Dit het plaasgevind ten einde te vervul 

die woord (van) die skrif soos gepraat deur die profeet, "My klere 

hulle onder hulself verdeel en vir my kledingstukke hulle hul baie uitbring." 

Op daardie tydstip een van die misdadigers het begin reproaching hulle, 
"Dit is 

vir ons eie bose dade dat ons lyding, maar watter misdaad het dit 

man, wat het geword Verlosser vir ons almal, gepleeg teen jou?" En 

hy so infuriated hulle dat hulle beveel dat sy bene nie gebreek word, so 

dat hy dalk sterf in angs. Hierdie is die dinge wat die soldate gedoen het. 
Selfs so, een van die gekruisig outlaws wat hang was daar gehou 



reën beledigings op hom, "is jy nie veronderstel om te wees die 

Messias? Lewer jouself en ons ook!" Maar Dysmas, die ander 

dief, reproved hom en sê, "jy het geen vrees van God, sien as 

[ons] beide aan dieselfde straf? Ons lyding is regverdig, vir 

ons s'n is 'n gepaste vonnis, sien dat ons straf is in lyn 

met ons misdade. Maar hierdie man het nie gesondig nie." "Jesus," hy 

gepleit het, "as jy kom in jou Koninkryk en die volheid van jou 

Prag, onthou my asseblief! " "Ware en mees assuredly ek sê vir 

jy,"Jesus antwoord hom:"jy sal hierdie einste dag kyk my in die paradys!" 

Nou dit was omtrent die sesde uur, en van die sesde uur op die 

ninth, duisternis val oor die grond van Judea (en inderdaad) die hele 

wêreld, vir die son het donker en die sterre verskyn, maar hulle het geen 

glinstering in hulle, en die lig van die maan gegee het uit, asof dit gehad 

is omgedraai na bloed. En almal van hulle het gegroei angstig en bang, mos 

die son het afgegaan reeds, weet hy is nog lewendig, vir 

teen hulle staan dit skriftelike, "die son het beter nie ingestel op die een 

wat het gesit dood." 

JOHN SE VISIE VAN DIE KRUIS VAN LIG 

(AcJn 97-102) 

Berg van Olywe 

Nou na die dans, liewe kinders, en die afwyking van die Here, ons 

apostels was almal soos mans Oorbekend, en ons in alle rigtings gevlug. 

Maar selfs ek, (John,) soos ek was om te kyk hom ly, het nie bly om te 
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getuig sy passie. Eerder hardloop ek na die berg van Olywe, geween 

oor wat gebeur het. Nou wat Vrydag by omtrent die sesde uur, 
nadat hy het gehang is op die kruis, ingehaal duisternis die aarde. 
Net dan my Here staan in die hart van die grot, vul die hele plek 

met lig. Dan my Here uitgespreek vir my, "John, so ver as diegene wat 

is af in Jerusalem betref, ek is gekruisig saam word. Hulle is 

lancing my met spiese en stokkies, en gee my gal en asyn om te 

drink. Selfs so, ek reg hier praat met jou, luister so naby aan 

wat ek sê. Ek was die een wat sit dit in jou kop te klim dit 

Berg, sodat jy kan dalk 'n paar leerstellings wat 'n student kan hoor 

net ontvang van sy Meester, en wat 'n mens kan net leer uit sy 

God." 

Nadat dit sê, hy geopenbaar om my 'n kruis van lig wat was 

opstel. Nou was daar 'n geweldige skare rondom dit kruis wat 

was nie van 'n enkele stempel; maar binne hierdie kruis was daar beide 'n 



Verenigde vorm en 'n enkelvoud gelykenis. En ek het gesien die Here bo 
hierdie 

kruis, vormlose en bestaande van niks anders as 'n stem. Nou hierdie stem 

was nie soos die een wat ons gebruik is om te hoor, maar hemelse, 
captivating en kindhearted. "John," die stem oorgedra aan my, "Dis 

noodsaaklik dat iemand hoor hierdie dinge uit my, want ek is in 

nodig van iemand wat sal hoor. Dit is vir jou voordeel dat ek soms 

noem hierdie blink kruis die woord. Nou op ander tye ek daarna verwys as 

Gedagte, of Jesus, of Christus, of die deur, of die manier waarop, of die 
brood, of die 

Saad, of die opstanding, of die seun of die vader of die gees, of 

Lewe, of waarheid of geloof - en daar is tye wanneer ek noem dit 
genade. Dit is 

Trouens, ter wille van die mensdom dat ek heg dit sodanige terme. Nou as 
dit 

verstaan word in die self en dit is vir ons gepraat, dit is werklik die 

afbakening van alle dinge, die oprigting van, en die grondslag vir dié 

dinge wat in plek gestel het is, maar tot nou toe het gebly 

onrustig; naamlik die harmonie in die wysheid en die wysheid in die 

harmonie. Maar na regs en na links bestaan daar magte, 
principalities, owerhede, demone, implementasies, intimidations, 
fury, duiwels, Satan en die sekondêre grondslag, waaruit voort die 

essensie van ephemeral dinge. 
"So jy sien, dit is die kruis wat deur die woord gebring het 
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alles saam, severing af die transitory en laer dinge, en 

om alles in een. Maar dit is nie die hout kruis, 
wat jy gaan sien wanneer jy gaan daar, en nie een is ek 

die een daarop, wat jy nie nou sien nie, maar wie se uitsprake jy 

nou hoor. Ek word iets wat ek nie vir ek nooit geneem was 

geopenbaar my ware self aan daardie baie ander. Hulle sal dink aan my as 

iets anders plaas; iets wat is base en heeltemal onder 

my. As 'n resultaat, selfs as die plek van rus is nóg vermeende of selfs 

bespreek, ek, die Here oor hierdie plek sal beskou en bespreek 

al wat veel minder. 
"Nou is die mense wat jy sien in rondom die kruis, wat 

verteenwoordig die baser essensie, is nie van 'n enkelvoud vorm, en dié 

wat jy sien binne die kruis 'n Verenigde aspek handhaaf nie. Dit is 

want nie elke lid van die een wat Neergedaal het is 

vergader saam met hulle. Maar nadat menslike natuur het gelig 



UP, wanneer die soort wat gehoorsaam my stem nader my, en dan wie is 

hoor my sal verenig met dit. Dit is om te bly bo hulle, en sal 

verskyn nie meer as dit nie nou. Nee, dit verhef sal word bo hulle, 
selfs as ek nou. Jy sien, ek sal nooit wees nie want ek was een keer so lank 

As jy nie praat van jouself as wat aan my behoort. Maar as jy moet 

hoor wat ek sê en neem hierdie woorde van my tot hart, 
dan jy sal raak as ek nou. Maar Sodra ek geneem het om te 

myself, jy sal raak as een keer was ek vir hierin lê jou bron. 
Dus betaal geen gedagte aan die skare nie, maar stuur duidelik van hulle 

in plaas daarvan, want hulle is ver verwyder van die misterie! Herken dat ek 

bestaan geheel en al binne die Vader, en dat die Vader bestaan binne my. 
"Gevolglik het ek nooit het ly die dinge wat hierdie mense sal 

eis wat ek gely het. Jy weet daardie lyding wat ek jou gewys het en 

die ander in daardie dans, wel ek wil graag as 'n misterie van gepraat word. 
Want jy sien, wat ek het gewys jy is trouens jouself soos jy werklik is. 
Selfs so, net ek weet myself soos ek werklik is, en hierdie ander mense doen 
nie. 
Dus laat my toe om vas te hou aan wat myne is. En dit is deur 

my wat jy moet waarneem wat aan jou behoort. Soos ek vir jou gesê het 

reeds, dit is onmoontlik om te sien my as ek werklik tensy jy kan my sien 

as een wat soortgelyk aan my. 
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"Jy het al gehoor van my lyding, maar dat ek nie die een wat 

gely; Ek voel geen pyn, maar my angs was werklike; dat ek was geprikte, 
Tog ek is nie beseer; opgehang, en dog ek was nie opgehang; wat my bloed 

uitgegiet, maar dit het nie vloei en, Kortom, in geen manier het ek ly die 

dinge wat hulle sal beweer dat ek gely het. Glad nie. Selfs so, ek het 

verduur dinge wat hulle nooit noem. Maar selfs nou ek sal openbaar om te 

jy die ware aard van my lyding, omdat ek weet dat jy sal 

verstaan. Herken my as die woord - en die woord was wat 

sit was tot die dood; dat die woord was geprikte, dat die woord dripped 

bloed, dat die woord maimed was, die woord gehang, die woord was 

wat verduur die passie, die woord vasgespyker was, en dat die woord 

was wat gesterf het. Dit is hoe ek het uitgedruk, 'n plek te maak vir die 

man. Jou redenasie, dus, behoort te begin met die woord. Dan 

Jy sal kom om te dink dat die Here, en in die derde plek, die man, 
en die lyding wat hy verduur het." 

Nadat hy klaar vertel my al hierdie dinge, asook ander wat 

Ek kon uitdruk nie omdat hulle aan u as hy my sou het, hy is opgewek, en 



Niemand in daardie skare daar dit opgemerk word. Maar later na ek het 
gegaan 

ondertoe, ek het gelag hulle alle scorn, omdat hy aan my geopenbaar het 

beforehand alles wat hulle sê oor hom. Nietemin, ek gehou 

hierdie een ding baie stewig in my gedagtes: dat die Here sit elke enkele 

detail in projekte taal, as 'n geskenk gegee moet word aan die mensdom, 
wat 

hul harte daardeur omskep kan word en dus ontvang 

Sky. 
DIE OMVERWERPING VAN HADES 

(Des 2:1, 4:1-5:1; DecLtA 2:1-5:3a; DecLtB 2:1-6:2). 
Die ook 

O Here Jesus Christus, lewe en opstanding van die wêreld, en die 

Seun van die lewende God, gee ons genade om te praat van jou opstanding, 
van 

die wonderbaarlike werke wat jy het gedoen in Hades, en van die 

wonders wat jy in die ook gewerk het. Verleen ons laat 

anglisismes Geheimenisse deur jou dood op die kruis, vir jou het 

ons almal adjured en streng verbode jou bediendes te openbaar aan enige 
mens 

die geheime van jou goddelike Majesteit wat jy in Hades gewerk het. 

Nou na 30dae langs ons vaders in die afgrond, die 
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skaduwee van die dood, daardie diep duisternis waarin lê almal wat gesterf 
het 

sedert die skepping van die wêreld, iets soos die son geskyn skielik 

op ons en ons almal illumined. En hoe groot was daardie lig - die 

goue radiance van die son en die bedruk van koninklike pers. En ons kon 

sien mekaar in daardie middernag uur. 
En die Vader van die hele menslike ras bly tesame met 

Abraham, die patriarchs en die profete. En hulle het almal gehuil te 

mekaar, "hierdie lig skyn van 'n groot verligting! Dit 

lig kan wees niks ander as die outeur van die ewige lewe, wie het 

belowe om te gee ons die lig van die ewigheid." En dan Jesaja, een van dié 

wie was daar, staan gehuil hardop, "Vader Adam en al van dié 

wat is versamel rondom, luister na die woorde wat ek praat. In die dae wat 

Ek het die aarde geloop, ek geprofeteer die koms van hierdie lig deur die 

onderrig van die Heilige Gees deur wie ek gesing, 
' Grond van Zebulun en Napthali buite die Jordan, 
Galilea van die heidene, die mense sit in die midde van duisternis 



gesien het 'n groot lig; 

En onder diegene wat woon onder die skaduwee van die dood, 
'N blink lig heen gebreek het.' 
Nou dit het uiteindelik kom en illumined ons wat sit in dood." En wanneer 

hulle het sy woorde gehoor, hulle draai sy manier. "Wie is jy?" Vader 

Adam het hom gevra, "want jy het die waarheid gepraat." "Ek is Jesaja," hy 

geantwoord. 
En selfs as ons viering was in die lig wat in dawned het ons 

midst, ons Vader Simeon het gekom om ons rejoicing en sê, "gee eer 

om die Here Jesus Christus, die seun van God; vir wanneer hy was 'n 
kleinding in 

die tempel, het ek hom in my arms. En die Heilige Gees gevra 

my te verklaar, ' nou my oë u heil gesien het. Jy het dit gelê 

uit voor ons almal - 'n lig van Openbaring na die heidene, en vir die 

glorification van u volk Israel.'" En na dit, die gasheer van gehoor 

heiliges bly hoe meer, selfs as Hades en die hekke van dood al 

trembled. 
Dan hoor ons die rumbling stem van die seun van die Allerhoogste 

Vader soos hy thundered, "o prinse, opper die portaal; hoist die 

ewige hekke, en die koning van heerlikheid, Christus die Here sal kom 
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en tik daarin." En kyk, Satan, die luminary van die dood, roos op 

selfs as die heiliges exulted, gevlug in terreur aan sy amptenare en infernal 

owerhede en gesê, "My beamptes en onderste bevoegdhede, opskud en 

Skakel die hekke! Hulle veilige nou met ysterstawe! Hulle al weerstaan en 

sou veg, mos hulle moet vang ons en hou ons gebind in 

kettings." Dan al sy unholy minions was versteur en gaan 

met alle ywer te sluit die hekke en aan al die slotte versigtig vasmaak 

en yster stawe; en hulle brandished hul wapens soos hulle gil 'n 

mees frightful en grusame stem. 
Dan Satan, die Prins en erfgenaam van die duisternis, en Ringleader van 

Dood, Hades genader en gloated, "mees onversadigbare devourer, 
hearken na my toespraak. Staal jouself aan die een wat ek ontvang 

bring vir jou. Daar is hierdie een uit die Joodse 

ras met die naam Jesus wat noem homself die seun van God." En hierdie 
stem 

Hades het geantwoord, "dat stem wat uitroep inderdaad behoort aan geen 

ander as die seun van die mees hoë Vader. Die hele aarde, jy sien nie, 
selfs na die streke hieronder, skud so hard aan die klank van dit wat ek 

dink wat nou myself en my dungeons lê blootgestelde." En Satan, 



daardie leier van dood het geantwoord, "wat het gekry jy so tranerige? My 

mees antieke en aaklige vriend, het geen vrees; Ek het die hele omgedraai 

ras van die Jode teen hom! Hulle getref hom met om aan die gesig net 

soos ek beveel hulle. Ek selfs het daarin geslaag om te skakel een van sy eie 

dissipels teen hom! Hy is dieselfde as enige man; so bang is om te sterf. Net 

kyk, dit was uit vrees dat hy hardop, gehuil ' My siel is amper dood 

van hartseer.' En ek was die een wat hom af gebring. Want hy is 

niks, maar 'n man, en hy het net nou is opgelig word en gehang op 

'n kruis, so kry gereed om hom hier vas. Hy het veroorsaak dat ek 'n groot 
deel van 

moeilikheid wanneer hy daar onder die lewe geloop het. Hy het hom 

my en sy standpunt teen my by elke draai geneem. Hy het uitbring as 

baie van my bediendes as wat hy teëgekom het. Hy het genees al wie ek 

versper het deur sy woord alleen - die blinde, verlamdes, die leprous, 
en dies meer. Hy het selfs die dood wat ek gelewer het uitwis 

oor aan u." 

"Is hy regtig so sterk" Hades uitgedaag Prins Satan, "dat hy 

dit alles met sy woord alleen? As hy vrees dood soveel, en dan wat 
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moet hy wees om sodanige gesag? Sal jy inderdaad in staat wees om vas te 
hou 

jou eie teen hom, as hy het hierdie soort van clout? Kyk, deur jou 

dalk jy het gebring en groot mense aan my reël. 
So as jy hierdie soort gesag het, en hy dit regkry om te frustreer jou 

bevel, watter soort krag moet lê agter hierdie man Jesus wat 

so 'bang vir dood'? Ek sê julle die waarheid, as hy wys dit soort van 

vermoë as 'n menslike wese, en dan moet hy werklik wees all-powerful en 

Goddelike. Niemand kan staan teen sodanige krag! En as dit is, as jy 

allege, dat hy gesê het hy gevrees dood, het hy net gesê dit te deride en te 

spot as hulle minder jy, met 'n oog teenoor die voorloper met die hand van 
krag. 
En Wee, Wee jy grootser." 

"O Hades, mees onversadigbare devourer," Satan, Prins van beantwoord 

Tartarus, "sê vir my hoekom het jy so twyfel? Hoekom is jy so bang om 

ontvang Jesus, ons wedersydse nemesis? Ek is nie bang vir hom. Ek het 

in hom, geroer tot die godsdienstige ywer en regverdige wees die versoeking 

van my ou mense, die Jode teen hom, geslyp 'n urinaal te 

Prik hom met, gal en asyn gemeng vir hom om te drink, readied 'n 

boom te crucify hom op, en ingerygde dorings hom met prik. Gou hy 



dood sal wees en ek sal in staat wees om bring hom hier vir jou, albei te 
onderwerp 

Ek en jy! Dus wanneer hy hier kry, bereid wees om te hou 

hom vinnig." 

"O erfgenaam van duisternis," Hades retorted, "seun van verdoemenis en 

Duiwel, jy het nou net gesê dat deur sy woord alleen hy het 

gebring vele terug na lewe wie jy het readied vir begrafnis. Jy het 

het my meegedeel dat hy homself getrek het die dood van my. Ek het gehou 

'n groot baie hier wat daarin geslaag om die dood van my neem wanneer 
hulle 

gewoon op die aarde. Dit was nie deur hul eie krag wat hulle gedoen het 

dit, maar deur hul gebede tot God, en dit was hul Almagtige God 

Wat het hulle van my af. Wat is dan hierdie Jesus, wat neem die dood 

uit my sonder sulke gebede? Indien, dan, hy het ander mense vrygestel 

uit die graf, deur watter middel of krag moet ons aanhou om hom hier? 

'N kort tydjie gelede ek hierdie dooie man genaamd Lasarus, verswelg en 

nie lank daarna hy was outomaties verwyder uit my aanraking kan kom 
deur die 

woord van een uit die lewe, en ek dink dit was die een van wie 

jy praat." Dan Satan, die Prins van dood het gesê, "Dit was Jesus al 
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reg." En na dit, Hades gesê, "as dit is dat dieselfde een 

wat deur 'n bevel van sy woord alleen veroorsaak Lasarus om te vlieg soos 
'n arend uit 

my boesem na vier dae van die dood, dan is hy is nie 'n man van die 

menslike ras, maar God in al sy Majesteit. Ons moes laat hierdie man in 

hier, dan ek vrees dat ons almal anders ook kan verloor. Kyk net, ek 

die onrus van al wie ek het devoured sedert die wêreld was kan aanvoel 

gemaak. O, hoe my maag begin! Die neem van Lasarus uit my lyk 

vir my 'n siek voorbode, want hy was nie geneem uit my soos 'n gewone 
dood 

man. Nee, die aarde gooi hom heen so aangedoen soos 'n arend. Nou Satan, 
Meester van alle euwels, ek smeek u, deur u krag sowel as myne, doen 

nie bring hom hier vir my! Want ek vrees dat selfs as ons dit verwag 

vang hom, hy sal neem ons gevange in die plek daarvan. Kyk net, as almal 
dit geneem 

was sy stem alleen te vernietig elke bietjie van my krag, wat doen jy 

veronderstel dat hy sal doen wanneer hy wys hier in persoon? Vir so gou 

soos ek hoor die woord van sy bevel ek skud met afgryse en vrees, 
en al wat my bedien was net so doodskaam. So ek is nou heeltemal seker 



God homself, dat enige man wat kon dit doen alle inderdaad moet word 

kragtige in heerskappy, magtige in mensdom, en Verlosser aan die hele 
mensdom. 
Kyk, ek is bevrees dat sy hele doel vir hier kom is om in te samel 

die dood. En ek sê julle, deur die duisternis wat rondom ons almal, 
As jy moet bring hom hier vir my, sal hy al diegene wat vrye 

toegesluit in die wreedheid van gevangenis, shackled deur die unbreakable 

kettings van hul sondes. Hy sal hulle bring na die ewige lewe van sy 

goddelikheid, en nie soveel as een uit die dood sal gelaat word vir my!" 

"Wees nie so 'n lafaard!" Satan retorted. "Jy het beter gereed 

jouself, want hy hang aan die kruis reeds en daar is 

niks anders wat ek kan doen." "As daar niks wat jy kan doen," Hades 

geantwoord, "dan erken dat jou vernietiging byderhand is. Nou ek sal 
ongetwyfeld bly spelers af en in skande, maar jy sal geplaas word om te 

ly torments in my omhelsing." 

En al van 'n skielike, selfs as Satan en Hades was dit al stry 

uit, 'n stem thundered en geeste heen, gehuil "verhoog jou hekke, jy 

liniale, en word opgelig word, u ewige hekke; die koning van heerlikheid is 
op 

sy manier!" Nou toe Hades hoor dit, hy gooi Satan uit sy 

Koninkryk, sê vir hom: "gaan en veg hom as jy kan! Gaan dan kry 
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uit my huis! As jy so 'n magtige vegter, dan gaan en die stryd om 

teen die koning van heerlikheid,"Satan dus oor sy teenwoordigheid. Dan 

Hades bestel sy mees goddelose gegee en demoniese bediendes, "nou veilig 

die wrede hekke van brons, en stewig vasmaak die ysterstawe. Draai en 

plak hulle almal, en hou vinnig my boute. Staan hoog en hou jou oë 

oop vir enigiets. Moed en ongemak, dat ons wat hou captivity 

dalk nie onsself geneem word gevange, vir as hy moet kry hier, 

toon rampspoed aan sal tref ons almal." 

Nou die heiliges die konflik tussen Satan en Hades, kon hoor 

vir hulle het kennis besit, alhoewel hulle het nog herken nie een 

'n ander. "Heerser van dood," ons Heilige Vader Adam beantwoord Satan, 
"vertel 
my hoekom jy skud met skrik? Kyk, die Here is om te kom 

al wat jy het contrived sloop. Hy hou van jy en penarie bevind sal lê 

jy grootser up. " En wanneer die heiliges het gehoor die stem van ons 

Vader Adam, en die durf bring met wat hy het Satan, beantwoord 

hulle is versterk in hul vreugde, en hulle het almal loop tot 

Vader Adam en oorvol rondom hom. En dan ons Vader Adam stared 



oor die groot menigte uit en gewonder in verbasing as al in 

die wêreld was 'n afstammeling van hom. 
JOHANNES DIE DOPER 

(Des 2:2; DecLtA 2:3; DecLtB 5:2) 

Die ook 

Na 'n ander man, 'n anchorite uit die wildernis, het ingetree 

in hul Midde. "En wat jy dalk wat dan jouself in so 

klere?"die patriarchs het hom gevra. "Ek is John," het hy geantwoord, "die 
laaste 

van die profete. Ek het reguit die maniere van God se seun, en steek dan 

uit voor wat baie Here om duidelik die ruwe en dorre plekke in 

netjies paadjies. Myne was die vinger wat hom aan die mense van uitgewys 

Jerusalem, onthulling dat hy is die lam van die Here en die seun van 

God. Ek is die stem van die Allerhoogste, die profeet, en ek gaan 

voor sy gesig te berei sy maniere voor hy kom, lewer die 

kennis van saligheid aan sy volk, wat hulle sondes kan vergewe word 

hulle. 
"En wanneer ek hom gesien het tekening naby, die Heilige Gees gevra ek 
moet 

verklaar, ' kyk, dis die lam van God, die een wat weg neem die 
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sondes van die wêreld!' Ek hom in die Jordaan rivier met my eie gedoop 

hand, en ek het die Heilige Gees soos 'n duif op hom omliggende 
gesien. Dan ek 

hoor 'n stem uit die hemel, ' is dit werklik die seun van My liefde, die een in 

wie ek neem plesier.' En hy laat my weet dat hy sou gaan in 

die onderste ryke. En nou ek het inderdaad na hierdie plek kom, 
en weg voor hom te laat weet dat die uitgeryste seun van God is oor 

om te arriveer vanaf op hoë besoek ons wat sit in duisternis, onder die 

skaduwee van die dood. Hy het my hier gestuur vir jou te sê dat die enigste 

eniggebore seun van God wat kom af; om u te adviseer dat almal wat sit 

hul geloof in hom sal gered word, en versigtig jy wat almal wat weier om 

om te glo sal word veroordeelde. So nou is ek hier om te laat weet: as 

gou as wat jy hom sien, hom aanbid, want dit sal jou enigste kans vir word 

bekering, want in die ydele wêreld hierbo u gesondig deur al 

jou jy sal afgode, en dit sal nie moontlik wees vir jou om te berou by 

enige ander tyd." 

ADAM EN SETH 

(Des 3:1; DecLtA 3:1; DecLtB 4:2b-3) 

Die ook 



En wanneer pa Adam hierdie woorde gehoor het, het hy uitgeroep in 'n 
harde 

stem, "Hallelujah!" wat om te sê: "Waarlik die Here is op sy manier." 

En gehoor dat Jesus gedoop het is in die rivier Jordaan, pa 

Adam, die eerste mens gevorm, omhels diegene wat staan was 

rondom hom. En deur sy bitter trane huil hy aan sy seun Seth, 
"Laat jou seuns die patriarchs en profete weet alles wat jy gehoor 

van Michael die Aartsengel; met betrekking tot wat het plaas wanneer ek 

siek is en jy na die hekke van paradise aan beseech God stuur gestuur 

Sy engel om jou te gee van die boom van genade waarmee smeer olie 

my liggaam." Dan Seth, gaan voor die regverdige patriarchs en 

profete verkondig, "Patriarchs en profete, hearken na my toespraak. 
Wanneer my vader Adam, die eerste mens gevorm, gegroei ongeneeslike 
siek, hy 

my uitgestuur na die hek van paradys te bid tot God, hoop dat hy 

sou stuur 'n engel lei my na die boom van genade, wat ek dalk 

Sommige van die olie daaruit neem en smeer hom daarmee, so dat hy 

kan herstel en daardeur. So ek het gebid tot die Here, en in trane het ek 
noem 

by die voog van die paradys te gee vir my 'n paar. Dan Michael die 
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Aartsengel uitgekom en bevraagteken my, ' Seth, hoekom is jy geween? 

Vertel my dan, wat jy soek? Die Here het my gestuur hier te 

jy, sien dat ek het opgestel oor die menslike ras. Is dit omdat 

jou pa is siek en jy wil sommige van daardie olie wat oplig om die siekes, 
of anders toegang tot die boom wat dit produseer? Dit is onmoontlik vir jou 
om te 

ontvang dit net nog. Maar Seth, laat ek jou vertel, nie toil deur huilerig is 

gebed en supplication vir die olie van daardie boom van genade waarmee 

Smeer die liggaam van jou Vader, wat deur sulke pyn verwelk is. Besef 

in vooraf wat die liggaam van jou vader Adam nie teen hierdie tyd sal wees 

gegee hierdie olie van genade, maar net na die afsterwe van baie eeue. Jy 

kyk, jy sal net kan ontvang dit in die laaste dae en tye, na 

die vervulling van die vyf duisend vyf honderd jaar. Vir die duur 

geliefde seun van God sal kom uit die hemel en voer dit 

wêreld, wat hy dalk verhoog nie net die liggaam van Adam, maar inderdaad 

dié van al die u. En wanneer hy kom, sal hy gedoop deur 

Johannes in die Jordaan rivier. Dan, wanneer hy styg op en uit die 

water, hy sal smeer die liggame van almal wat glo in hom met die olie van 



sy genade. Daardie olie van genade sal wees vir diegene wat moet afgelewer 
word 

tot ewige lewe, diegene wat gebore is uit water en goddelike inspirasie. 

En wanneer hy gaan in die hart van die aarde, Jesus Christus, die 

geliefde seun van God, sal dan opstaan, dra ons Vader Adam in 

paradys, en lewer hom uiteindelik daardie boom van genade. En hy sal 
suiwer homself en sy kinders met water en die Heilige Gees. Dan 

Hy sal vry wees van elke siekte, en dan begin die ewige heerskappy van 

diegene wat in hom vertrou het. Maar nie een van hierdie kan gebeur tog, 
so gaan 

terug en sê vir jou pa, ' vyf duisend en vyf honderd jaar 

vanaf die tyd wat die wêreld was in wese, God se slegs gebring 

eniggebore seun gaan kom af om hierdie realm en neem 'n 

menslike vorm, en hy sal die een wees wat na hom smeer met die olie van sy 

genade.'" 

En wanneer Seth was gehoor aan hierdie dinge, die patriarchs, sê die 

profete en al die assembled heiliges, gevul met vreugde en exultation, 

begin te mock reprove Hades, chiding, "o, Hades, wat verteer 

alle dinge maar is nooit gevul, oop wye jou gates wat die koning van 

Heerlikheid kan kom binne." 
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DAVID 

(Des 5:2; DecLtA 5:2a; DecLtB 6:1a) 

Die ook 

Dan 'n ander kom vorentoe wat opsy gesit is deur 'n koninklik 

voorkoms. Sy naam is Dawid, en hy roep, "jy wat is 

blinde, jy weet nie dat wanneer ek in die wêreld bogenoemde gewoon, ek 
was die 

een wat gepraat het daardie woord, 'Bring jou hekke, jy liniale?' Ek gemaak 

bekend die genade van God selfs as ek geloop het die aarde, foretelling van 
die 

toekomstige vreugde, en ook van sy kom hier, sê: ' laat hulle regdeur 

die opgewondenheid, bely die Here van sy tender mercies en wonderlike 

werk namens die seuns van mans, want hy het die hekke van verpletter 

brons, vernietig die bars van yster, en hulle uit hul aansteeklike opgewek 

maniere.'" 

JEREMIA 

(DecLtB 6:1b) 

Die ook 

Dan begin elkeen van die regverdige voorvaders herken een 



'n ander en om hul onderskeie profesieë opsê. Die Heilige Jeremia, 
gaan oor wat hy gesê het, dan die ander patriarchs aangespreek word en 

profete, sê: "wanneer ek in die wêreld bogenoemde gewoon, ek forespoke 
van die 

Seun van God, van sy kom na hierdie aarde, en van die pad wat hy sou 

praat met mense." 

JESAJA 

(DecLtA 5:2b; DecLtB 5:1) 

Die ook 

Volg hom, Jesaja net so sê hulle, "wanneer ek geleef het op die 

aarde, ek het gepraat van dit deur die goddelike inspirasie, vir het ek nie sê 

aan jou, ' die dood sal ontstaan, en almal wat entombed is weer sal styg 

UP; en die volke van die aarde, (en) dié daaronder sal bly as 

een vir die dou van die Here sal genees alle '? En weer ek het gesê: ' o 

Dood, waar is jou Angel? O Hades, waar is jou oorwinning?'" 

DIE HEILIGES 

(DecLtA 5:3a; DecLtB 6:2) 

Die ook 

En wanneer die heiliges gehoor wat Jesaja gesê het, hulle het almal begin 
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aansporing Hades, "Open op jou hekke, want nou is jy vanquished. 
Van nou af, jy is te swak en defenseless wees." Dan al die 

heiliges, Voedselwetenskap in die lig van die Here voor die oë van ons 
Vader 

Adam, reageer op alles wat die patriarchs en profete gesê het, 
uitroep, "Hallelujah! Seëninge op die een wat kom met die 

Here se naam." Nou hulle uitroepe begin Satan spiertrekking en soeke na 

'n wyse van ontsnapping, maar omdat Hades en sy minions het hom al 

gebind en in die ook - omring en waak op gehou 

elke kant - al sy pogings was vir nul. "Wat het jy 

Skud?"hulle taunted. "Ons gaan nie nou laat jy uit. Neem wat 

Jy het het kom jy van die een wat jy aangeval elke en elke 

dag. En hiervan kan jy seker wees: hy sal bind jy en jy lewer 

in my hande." 

JESUS SY GEES OORGEE 

(Mat 27:46-50; Mark 15:34-37; Lukas 23:45b-46; Johannes 19:25-30; 

Johannes 19:26-30 in Codex Evangelii Johannei Templariorum; 

GPt 5:2-5; GNc 11:1a) 

Jerusalem 

En omtrent die negende uur het Jesus skree met 'n thundering 



stem, "Eloi, Eloi lama sabachthani!" -wat beteken "My God, my 

God, waarom het u my verlaat?" Nou wanneer sommige van diegene wat 
was 

nabygeleë staan dit gehoor, hulle het gesê, "luister, hy is Elia roep!" 

En een van hulle het gesê: "gee hom gal en asyn om te drink." En reg 

weg een van die mans raced kry 'n spons. Dan, na die roer die 

mengsel, hy versadig die spons met suur wyn, poked 'n stok 

deur dit, en dit gegee het om Jesus te drink. Maar hy (en sommige) ander 

gesê, "hierdie man alleen los vir nou. Laat ons sien as Elia kom neem 

hom af (en) redding hom." 

Nou Jesus se ma was staande deur die kruis, was sy ma se 

suster Maria, die vrou van Cleophas, en ook Maria Magdalene. En 

Wanneer Jesus sy ma daar gesien het, en sy geliefde dissipel sluit by 

hand, sê hy vir haar, "dierbare vrou, nie huil, want ek is op my 

pad terug na my pa, waar gaan die ewige lewe. Jou seun is reg 

hier by jou kant! Hy gaan my plek inneem." En om die dissipel 
Hy het gesê: "Hier is jou moeder!" En hierdie volgeling het haar in sy 
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huis uit daardie tyd vorentoe. 
Na daardie, weet alles is nou vervul ten einde te voldoen aan die 

Skrif, Jesus het gesê, "Ek is dors." 'N beker van vinegared wyn was 

dit sit daar, sodat hulle ryk 'n spons in dit, verbonde aan die steel van 'n 

hyssop plant, en opgewek tot Jesus se lippe, bring alles vir 'n 

beslote en opstand gekom, hulle sondes op hul koppe. En baie, dink dit 

sekuriteitsdienste, het gegaan rondom uitvoering lanterns, en hulle lê. En 

nadat hy 'n drankie geneem het, Jesus het gehuil met 'n oorverdowende 
skree, "My 

Krag! My krag! Jy het my verlaat! Dit is klaar nou!" En 

Wanneer Jesus weer gehuil het in 'n harde stem, "Vader, baddach ephkid 

rouel"wat vertaal as,"Vader, ek plaas my gees in jou hande!" 

Hy blaas sy laaste, verlaag sy kop, sy gees afgekoop en was 

in beslag geneem. 
TEKENS WAT JESUS SE DOOD VERGESEL 

(Mat 27:51-56; Punt 15:38-41; Lukas 23:45b, 47-49; Johannes 19:31-37; 

GNc 11:1b; GPt 5:6; GNaz 10, haal deur Jerome, Epistle te Hedibia 

120.8, 
GNaz 10, aanhaling deur Jerome, op Matteus 4, aangaande Matthew 27:51, 
AnaPlt 7b; Des 5:3a; DecLtA 5:3b; DecLtB 7:1) 

Golgotha (Gethsemane), Jerusalem 

En net toe die gordyn van die tempel geroof in twee van bo na 



onderkant. Die grond dan geskud en die tempel se enorme lintel 

gebreek en ineengestort, shattering in stukke. En die hele aarde 

verswelg is deur die ook so dat die einste heiligdom van 

die tempel, soos hulle daarna verwys, kon nie gesien word deur die Jode as 
hulle 

afgeneem. Die rotse gekraak oop en hulle sien 'n afgrond in die aarde hier 
onder; 

en hulle het gehoor die gor van afstroom wat op dit. 
En weereens, die stem van die seun van die mees hoë Vader gekom 

thundering (in Hades), "o jy prinse, hoist jou hekke, en jy 

ewige hekke, word opgelig word; die koning van heerlikheid kom." En 

sien dat die stem het twee keer uitroep, Satan en Hades dan 

navraag, "Wie is hierdie koning van heerlikheid?" net asof hulle nie geweet 
het nie. 
En die stem van die Here antwoord hulle, "Dit is die groot en kragtige 

Here, die Here wat Almagtige in stryd is." "Ek herken daardie woorde 

wat was skree,"David Hades, beantwoord"want ek het daardie dieselfde 
gepraat 
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woorde deur sy gees. En nou sal sê jy soos ek gesê het, ' dit 

die sterk en magtige Here, die Here wat is groot in stryd is, hy 

inderdaad die koning van heerlikheid.'" 

En tydens daardie verskriklike gebeurtenis, die liggame van baie van die 
regverdiges 

was verhewe terug tot lewe gesien wat reeds gesterf het. Hulle het gekom 

van hul grafte en volg die opstanding van Jesus, wat aangegaan word 

die Heilige Stad en verskyn om baie van sy burgers, soos die Jode het 

self erken. Hulle het gerapporteer dat hulle Abraham, gesien het 

Isak, en Jakob; die twaalf Patriarchs, Moses en selfs werk, wat 

hulle sê dood 'n paar vyf en dertig honderd jaar voor. Ek, (Pilatus,) gesien 
het 

groot getalle wat liggaamlike verskyn, en hulle was grieving vir die Jode, 
beide vir die groot ongeregtigheid wat het gebeur op hul rekening, sowel 

as die daaropvolgende verwoesting van hul volk en hul Wet. 
En na die centurion was wie staan voor Jesus, en dié 

wat was guard met hom, hou die aardbewing gesien het en 

al die ander tekens wat geneem het plaas, hoor sy skree en 

sien hoe hy gesterf het, hulle het bang gegroei en heerlikheid aan God, 
gegee 

gil en bely, "hierdie regverdige man moes gewees het die 



Seun van God!" En wanneer al wat het om te sien hierdie gebeurtenis 
gesien het 

wat het gebeur, hulle klop hul borste en links vir huis. Maar 

diegene wat hom geken het was hom kyk vanaf 'n afstand (en) onder 

hulle was 'n paar vroue, Maria van Magdala, Mary, ma van die mindere 

James, en van Joses en Salome. Hierdie vroue het saam met hom gereis 

oor die hele Galilea, by te woon om sy elke behoefte. Daar was ook baie 

ander vroue wie was hierdie dinge van ver af kyk wat het 

hom gevolg en die reis van Galilea al die pad boontoe aan gemaak 

Jerusalem. 
Nou was dit die dag van voorbereiding vir die volgende dag se hoë 

Sabbat, en die Jode, wil nie enige liggame links hang aan die 

kruisies op die Sabbat dag, het Pilatus gevra om orde wat hul bene word 

gebroke en hul lyke verwyder. Sodat die soldate gekom en het die 

bene van die eerste man wat langs Jesus, gekruisig saam dan dié van die 
tweede 

een. Maar wanneer hulle na Jesus gekom en gevind dat hy dood was 

reeds, hulle verlaat sy bene ononderbroke. Een van die soldate, egter, het 

Pierce Jesus deur sy kant met 'n urinaal, en uit hom gevloei 
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bloed en water. Nou al hierdie dinge saam gekom het om te slaag om aan te 
bring 

vervulling die skrif wat sê, "nie eers een van sy bene sal wees 

gebreek nie." En, soos dit sê in 'n ander plek: "hulle sal kyk op die een 

wie hulle het geprikte." En die man wat hierdie rekening gegee het 

Dit gebeur eintlik gesien, en sy is 'n getroue getuie. Hy weet dat hy 

is om te vertel die waarheid, dat jy ook kan glo. 
CHRISTUS SE BEGRAFNIS 

(Mat 27:57-58; Punt 15:42-45; Lukas 23:50-52; 

Johannes 19:38-39; GPt 6a; GNc 11:2a) 

Jerusalem 

Dit was nou die dag voor die Sabbat, die dag van voorbereiding. En 

daar in daardie plek was 'n ryk man wie se naam was Joseph, 'n 

blameless, deugsame (en) uitgelese lid van die Raad. Hy 

het dissented om hul uitspraak en hul daad. Nou, hy was uit 'n 

Judean dorp Arimathea genoem, en het gewag vir die koms van 

God. (Hy was 'n volgeling van Jesus, hoewel geheim, vir die vrees van die 

Jode.) So later toe op, soos die skemer was rustig raak, hy gegaan het 
vrymoedigheid tot 

Pilatus en hom vir die liggaam van Jesus gevra. 



Maar toe Pilatus hoor dat Jesus reeds dood was nie, was hy 

dus, wat, so hy genoem die centurion oor homself en gevra as hy 

het inderdaad deurgegee; en die centurion ingevul die Goewerneur op 

wat het gebeur. En toe die Goewerneur en sy vrou hoor wat 

die verslag was waar, beide van hulle was diep geskuif, en nie een van 

hulle geëet het of het niks daardie dag gedrink. En Pilatus gestuur vir die 
Jode en 

gevra: "Het jy sien almal wat gekom het om te slaag?" Maar hulle het bloot 
geantwoord, "dit 

was net 'n gewone sonsverduistering." En op daardie, Pilatus toevertrou die 

liggaam aan Josef. 
So met die toestemming van Pilatus, hy het gekom en het besit van 

die lyk, en Nikodemus, die man wat het Jesus besoek vroeër 

onder die dekmantel van duisternis was met hom. Josef gekoop sommige 
skoon 

linne, (en) Nikodemus gebring het met hom 'n mengsel van aalwyne en 

Mirre, in alles oor 'n honderd litrai. Saam het hulle die 

kwaad, die are van die Here se hande getrek en hom daar geplaas 

op die grond. En by dit, die hele wêreld geskud - en hulle was 

in beslag geneem met vrees en angs. 
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DIE EINDE VAN DIE DUISTERNIS 

(Mat 27:59-61; Punt 15:46-47; Lukas 23:53-56; 

Johannes 19:40-42; GPt 6b; GNc 11:2b, 3) 

Naby Jerusalem 

Op daardie tydstip die son verskyn, en dit blyk te wees die negende 

uur. Maar die Jode bly en omgedraai sy liggaam aan Josef, sedert 

Hy was 'n getuie vir al die wonderlike dinge wat Jesus gehad het 

gedoen. Sodat die twee van hulle het die Here hom afgewas, en toegedraai 

hom op in die linne lappie saam met die speserye, in ooreenstemming met 

Joodse begrafnis doeane. Nou daar is hierdie tuin bekend as die 

tuin van Josef naby die plek waar Jesus het is gekruisig saam, en 

in daardie tuin was daar hierdie nuwe graf wat behoort aan Josef, 
wat het dit uitgekap uit die rots homself, en niemand was nog 

daarin geplaas. Nou hulle hom gelê daar beide want dit was naby, 
en omdat dit die Joodse dag van voorbereiding en die Sabbat dag 

tekening was naby. Hy dan 'n reuse klip teen die opening gerol 
en weggegaan. Nou sy vriende, Maria van Magdala, en Maria, moeder 

van Joses - vroue wat met Jesus van Galilea - gereis het was 

getuies om al hierdie dinge, (insluitende) waar (en) hoe hy was 



geplaas word, want hulle staan in die verte. Hulle dan gegaan het by die 
huis, 
readied speserye en salf, en uitgerus op die Sabbat dag, selfs as 

die Wet lei. 
DIE DIEF 

(DecLtA 5:3b; DecLtB 7:2) 

Die ook 

Dan die Here homself afgekyk op aarde from out of hemel te 

hoor nie die gekreun van die fettered en die seuns van die slain bevry. 
Nou na die stem het sounded (in Hades), 'n man verskyn draende 

'n kruis op sy skouers, en die voorkoms van 'n dief. Hy staan buite 

en roep hulle, "Open up en laat my!" Sodat Satan gekraak die 

deur 'n bietjie en trek hom in sy tuiste, skakel die deur agter hom 

daar. En dan al die heiliges, sien hom duidelik, onmiddellik 

bevraagteken hom, "ons almal kan sien dat jy 'n dief, so verduidelik aan ons 

wat jy is dra op jou rug." "Wel ek was regtig 'n dief" 

Hy het in alle nederigheid geantwoord, "en die Jode hang my aan 'n kruis 
langs 
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my Here Jesus Christus, seun van die mees hoë Vader. Ek het gekom om te 

Herald sy aankoms; om jou te laat weet dat hy is volg op na my." 

DAVID SE GESKREEU 

(DecLtA 5: 3c; DecLtB 7:3a) 

Die ook 

Dan David raged teen Hades, huil so hard as hy kon, 
"O Hades, jy mees bose en walglike fiend, oop jou hekke 

reg nou, wat die koning van heerlikheid dalk kom in!" En al van God se 

heiliges ook opgestaan het teen Satan, probeer om hul hande op hom 

en skeur hom ledemaat van ledemaat. 
JOSEF AANGEHOU 

(GNc 12:1) 

'N Windowless huis, Jerusalem? 

Nou wanneer die Jode gehoor het dat Josef het gevra vir die liggaam van 

Jesus, hulle het oraloor op soek na hom, sowel as die twaalf wat het 

gehou word dat Jesus was nie wat buite egtelik gebore; Nikodemus, en die 

baie ander mense wat voor Pilatus kom en getuie tot sy gedra het 

wonderlike werke. Hulle was egter almal in pak slae, en die Jode net 

daarin geslaag om op te spoor af Nikodemus, wat homself 'n heerser van die 

Jode. "Hoekom is jy in die sinagoge?" Nikodemus het hulle gevra. 
"Hoekom inderdaad is jy hier?" die Jode het geantwoord. "Jy is in Liga 



met hom, en sy gedeelte sal ontvang in die lewe te kom! " "Amen, 
amen,"Nikodemus geantwoord. Toe Josef gekom het vorentoe en gevra 

hulle, "Hoekom is jy so sit met my vir die liggaam van die versoek 

Jesus? Kyk, ek het dit toegevou in vlekkelose linne en geplaas in 

my eie varsgemaalde hewn graf, en ek gerol 'n klip teen die 

mond van die grot. Jy het baie swak gehandel met die regverdige een, 
vir jy nooit eens aangeneem die hele tyd wat jy was crucifying 

hom. En bo dit alles af, jy het so ver as te prik hom met 'n 

urinaal." 

Maar die Jode Josef in beslag geneem en het hom in bewaring tot geneem 

die eerste dag van die week. "Nou besef dat dit net omdat die 

Sabbat is voor die deur, en die uur verhoed ons om u te beskadig wat 

ons onsself belet is. Maar jy kan redelik seker wees van dit: jy 

sal selfs ontvang nie 'n begrafnis. Nee, ons gaan roer jou karkas 
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uit vir die voëls van die lug om te pik." "Dit is hoe die boastful Goliath 

Sodra reproached die lewende God en die regverdige David,"Josef 

geantwoord. 'Vir deur die profeet God het gesê, 'Vengeance is myne ' 
sê die Here, 'Ek sal terugbetaal!' Nou kyk, iemand wat was 

besny, alhoewel hulle nie in die vlees, maar die hart het eerder, water, 
gewas sy hande voor die son, en verkondig voor julle almal, ' Ek is 

vry van hierdie regverdige man se bloed. Jy sal dus sien.' Op daardie 

punt jy vir Pilatus, gesê: ' mag sy bloed val op ons en ons kinders 

ook.' Nou ek is bevrees dat die Here se woede kan op beide julle kom 
inderdaad 

en jou kinders, selfs as jy gesê het." Nou wanneer die Jode het gehoor 

Hierdie woorde, hulle al gegroei het bitter in hul harte, en hulle snatched 

Josef weg en sluit hom in 'n windowless huis. Hulle gestasioneer 

bewaak om te kyk na die deur toe en verseël tot die ingang na waar hy was 

beperk. 
DIE JOODSE LINIALE BEGIN AGTERKOM HUL SKULDGEVOELENS 

(GPt 7-8a; GHb 9:2, aanhaling deur Jerome, op bekende mans 2) 

Jerusalem 

Dan die Jode, die ouderlinge en die priesters, die erkenning van die bose 
hulle 

gebring het op hulself begin klop hul borste en huil 

hardop, "o, vir die onheil van ons sondes vir ons oordeel is aan die hand, 
en Jerusalem is gedoem." Nou, (Peter,) was in rou met my 

vriende, en ons weggesteek onsself in ons harte se nood. Hulle was, jy 

sien, jag ons as evildoers op soek na die tempel brand stel. 



James het nou vowed te eet niks vanaf die oomblik dat hy het gedrink 

van die Here se beker tot tyd en wyl hy het gesien Jesus opgewek uit 

onder diegene wat slaap. En ons (ook) was vas soos ons sit 

mourning en geween nag en dag tot die Sabbat. En na die 

skrifgeleerdes, Fariseërs en ouderlinge belê het, hulle geleer dat al 

die mense was gekreun, klop hul borste en lamenting, "as sy 

dood het veroorsaak dat hierdie wonderlike tekens, hierdie man moes 
gewees het 

regverdige inderdaad!" 

DIE KERSE VAN DIE GRAF 

(Mat 27:62-66; GPt 8b; GNc 12:2) 

Jerusalem 

Dit so bang is die owerpriesters en die Fariseërs wat die 
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volgende dag, nadat die voorbereiding, hulle opgeskuif na Pilatus en bod 

hom: "Meneer, ons onthou dat terwyl daardie kwaksalwer beskou was 
lewend, hy geëis 

dat hy sou styg weer na drie dae. So gee ons soldate (en) 

bestel die graf verseker tot die derde dag, of anders sy volgelinge kan 

gekom en sy liggaam wegneem en dan gaan om vir almal vertel wat 

Hy het gestyg uit die dood! Hierdie laaste leuen sou selfs erger as word 

die eerste omdat die mense kan eintlik nie glo dat hy is 

opgewek uit die dood en doen ons beskadig." 

"Jy het jou hoede," Pilatus geantwoord. "Gaan en maak dit so veilig as 

Jy kan." En hy het hulle Petronius die centurion en sommige 

soldate te waak die sepulcher, en ouderlinge en skrifgeleerdes het met hulle 

daar. En almal wat daar was het gehelp om die centurion en die soldate om 
te 

beveilig die graf, rol die enorme klip teen die opening. 
Hulle dan sewe seëls daarop geplaas, 'n tent aangebied en lyfwag gehou 

daar. 
DIE HARROWING VAN DIE HEL 

(Des 5:3b; DecLtA 5:3d; DecLtB 7:3b-8:1a) 

Die ook 

En weer die stem gaan voort (in Hades) en die geskreeu gehoor, 
"Hoist jou hekke, jy prinse, en word opgewek, jy ewige hekke, 
die koning van heerlikheid is op sy manier." En weereens, by hierdie 
duidelike stem, 
Hades en Satan begin vra, "wie is hierdie koning van heerlikheid?" net asof 



hulle nie geweet het nie. "Die Here van gashere is daardie koning van 
heerlikheid," die 

engele van die Here verkondig, "die groot en magtige Here, selfs die 

Here wat magtige in stryd is!" 

En kyk, selfs as die antwoord het gekom, Hades begin spiertrekking, as 

die hekke van brons (en) boute van dood al verpletter in stukke en die 

ysterstawe val stukkend op die grond. Alles was links lê daar 

heeltemal blootgestel. En ons was vry van [ons] kettings, soos was 

die res van die dooie wat het in dit gebind is. En Satan was links 

Daar staan confounded, spiritless en shackled van voet in [ons] 

Midde. 
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CHRISTUS DAAL IN HADES 

(Des 5:3b-6:1; DecLtA 5:3e-6:1; DecLtB 8:1b) 

Die ook 

En selfs as David kon praat, die Here van heerlikheid afgekom 

in Hades in die vorm van 'n man, gebad in Hemelse lig van bo. 
As een wat was geringes, nog groot en vol deernis het hy wat 

rescues met onoorwinlike krag teen, ketting in die hand, insiggewend die 

ewige duisternis en breek die unbreakable kettings; besoek ons wat 

sit in die diepste duisternis, onder die skaduwee van die 

dood van sondes. 
En hy sien Christus so skielik in hul tuiste, bekommerd oor die 

verskriklike manier wat hulle gebring het is af, Hades, dood, hul 

bose minions en hul bose helpers was almal aghast dat so 'n lig 

sou sien in hul Koninkryk. En die Legioene verdryf van demone al skree 

as een, "Wee ons, want nou is ons vanquished! Jy het ons verslaan! 

O Jesus, so magtige en heerlike 'n man, so wonderlik en groot, sodat 

vlekkelose en so vry van sonde, waar ooit het jy vandaan? Kyk net, 
die aardse Koninkryk, so lank oorheers deur onsself, en wat tot nou 

het betaal ons huldeblyk, het nooit ons so 'n dooie man gestuur of afgelewer 

sulke gawes in hierdie onderste grond. Wie is jy wat gebring is het ons 

Meester om verwarring? Wat is die een wat ongeskonde deur verbygaan 

korrupsie; wat in toorn veroordeel ons krag met bewys van sy 

volmaakte heerlikheid? Wie is jy, so groot en nog so klein; so geringes 

en so grand; kommandeur en combatant; magtige in stryd nog in die 

vorm van 'n dienskneg - die koning van heerlikheid - wat gesterf het en nog 
geleef; wat 

Hoewel hy was weggeroof het die kruis gedra? Wie is jy, wat is 



ons Koninkryk met sodanige longetjies nie geskend? Jy wys nie net geen 
vrees vir 

ons torments, maar asof dit nie genoeg, jy is op soek na gratis 

almal hier uit ons bande. Jy wat eens lê lewelose in die graf 

nou kom as die lewende een. Almal van skepping skud by jou 

dood, en selfs die sterre self trembled. Jy het is vry 

onder die oorledene, en nou het jy kom op die laaste en versteur ons 

Legioene verdryf. Wie is jy dat jy in staat is om bevry die gevangenes wat 

het een keer gebind deur oorspronklike sonde, herstelling na die vryheid 

dat hulle eens besit? Wat kan jy moontlik wees wat uitstraal 
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so 'n goddelike en pragtige lig, diegene wat verblind is insiggewend 

deur die duisternis van hulle sondes? Jy is dalk dat dieselfde Jesus wie ons 

hoë kommandeur Satan gewaarsku ons eis om die hele wêreld sou lê 

deur sy dood en sy kruis?" 

JESUS GRYP SATAN 

(Des 6:2a; DecLtA 6:2b; DecLtB 8:1 c) 

Die ook 

Net toe die koning van heerlikheid in beslag geneem hul leier, Satan, deur 
sy kop, 
hom aan die engele oorhandig, en gesê, "Bind hom hand en voet, nek 

en mond in yster!" 

JESUS TEKEN AL DIE HEILIGES OM HOMSELF 

(Des 8:1b; DecLtA 6: 2c, 8:1b; DecLtB 9:1a) 

Die ook 

Dan die soort en sagte Here Jesus, Heer van heerlikheid en Verlosser te 

almal, uitgestrek en sy regterhand en gevat Adam deur sy, lig hom 

UP en teken hom in sy briljantheid, groet hom en sê vir 

hom, "vrede vir jou, Adam, en jou kinders ook, deur middel van numberless 

ouderdomme van ouderdomme! Amen." En met vreugde op sy gesig, ons 
Vader Adam val 
by die Here se knieë en gebid hard deur sy trane, "Ek sal prys 

u, o Here, want jy het wat my op, en gegee my vyande nie 

aan gloat veroorsaak. O my Here, my God, ek roep na jou, en jy, o 

Here, het herstel my! Om u heerlikheid, o Here, ek bied my 

dankbaarheid, vir jou het my opgelig uit diepste Hades. Jy het bevry 

my siel van die hel, my uit diegene wat sink in die put stoor." 

DIE GETUIENIS VAN ADAM EN EVA 

(DecLtA 8: 1c; DecLtB 9:1b) 

Die ook 



Dan ons forefather Adam val by die voete van die Here. En soos hy was 

styg, hy soen sy hande en baie trane beurtkrag begin. En 

Hy het hierdie dinge voor hulle al gepraat: "kyk en sien die hande wat 

fashioned my." En tot die Here het hy gesê, "o Heer van heerlikheid, jy het 

kom vry mensdom en lewer hulle in jou ewige heerskappy!" Ons 
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moeder Eva val net so by die voete van die Here. En oplig haarself, 
sy sy hande getroetel en uitgestort heen baie trane. En sy testified 

voordat hulle almal, "kyk die hande wat my fashioned!" 

DIE GETUIENIS VAN DIE HEILIGES 

(Des 8: 1c; DecLtA 8:1a, d; DecLtB 9:2a) 

Die ook 

(En Adam gesê) "O jy, sy heiliges, sing vir die Here en aanbod 

Danksy die memorial van sy heiligheid. In sy woede daar is vir toorn, 
maar in die genade van sy sal, daar is lewe." Dan die heiliges al 

aanbid hom uitroep, "geseënd is hy wat kom in die naam van 

die Here! Die Here God het sy lig op ons almal deurgaans geblink 

die ouderdomme. Amen. Hallelujah vir ouderdomme van 
ouderdomme! Lof, eer, krag, 
en heerlikheid aan jou, vir jou het kom kuier ons uit op hoë!" 

Jesus draai na die ander; en heen strek sy hand na hulle, hy 

het gesê: "jy wat geheilig is, wat aan my behoort en deel my 

beeld en my gelykenis, nader my nou (en) kom met my. Almal van 

jy wat tot niet gegaan het deur die boom wat aangeraak was deur hierdie 
man, 
wat weens die boom die Duiwel en die dood reeds veroordeelde, 
kyk nou net hoe die Duiwel en die dood het tot niet gegaan op account van 
die 

boom. Net kyk, ek het wat jy al weer tot lewe deur die boom van 

die kruis!" Saam hulle sing Hallelujah, rejoicing as een in sy 

heerlikheid. Dan die heiliges al het opgeraak het skielik onder die hande 
van die Here 

en vergader saam, en al die heiliges en die profete van God 

net so val by die voete van die Here. Hulle het almal gehuil met een 
beweging, 
"Ons dank u, o Christus, Verlosser van die wêreld, want jy het gebring 

ons lewe back-up van vernietiging. O julle wat die hele wêreld - gyselaar 

Jy het gekom om ons op die laaste! Meeste assuredly het jy al wat vervul 

Jy het voorspel het deur die Wet en die profete. Jy het 

verlos die lewende kinders deur jou kruis, en deur jou dood 



daarop kom jy af na ons, wat deur jou grootheid jy 

dalk spaar ons alles uit die dood en die onderste realm." 
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GEBEURE VAN DIE SABBAT: 

BAIE BESOEK DIE GRAF 

DIE SINAGOGE LINIALE SKEDULEER 'N VERGADERING 

DIE VROUE KOOP SPESERYE VIR JESUS 

(Mark 16:1; GPt 9a; GNc 12:2a) 

Die graf buite Jerusalem 

Die volgende oggend, wanneer die Sabbat dag dawned het, 'n 

skare het gekom uit Jerusalem en die platteland besoek die verseëlde 

graf. Op die Sabbat dag, die sinagoge liniale, priesters en Leviete 

geroep vir almal om te ontmoet in die sinagoge op die eerste dag van die 

week. (En) wanneer die Sabbat dag het gekom en gegaan, wanneer die 

week was amper op 'n einde, Maria van Magdala, Maria, die moeder van 

James, en Salome gekoop aromatiese speserye met wat hulle wou 

gaan en smeer die liggaam van Jesus. 
DIE TEKEN VAN OORWINNING 

(DecLtA 8:1e; DecLtB 10:1a) 

Die ook 

Dan almal wie God geheilig het die Here verlaat besought 

die teken van sy heilige kruis as 'n simbool van triomf in die ook 

dat sy bose amptenare mag dalk nie hou as 'n oortreder enigiemand wie die 

Here het vergewe. "O Here," hulle het gesê: "selfs as jy vasgestel het jou 

heerlike naam in die hemel en opgewek jou kruis op die aarde as 'n 

gebaar van jou verlossing, so ook, o Here, as 'n teken in Hades stel die 

kruis van oorwinning, dat dood nie meer kreun kan hou." En dan was dit 

gedoen: die Here geplant sy kruis in die hart van Hades; en dit, die 

merk van sy verowering, sal werklik grootser staan. 
VERLAAT HADES 

(Des 6:2b, 7, 8:1a, 2a; DecLtA 6:2a, 7:1-8:2a; DecLtB 8:1 d, 9:2b, 10:1b) 

Die ook 

En nadat hy dit het gepraat, die Verlosser uit sy hand bereik en 

geseënd Adam, plasing van die teken van die kruis op sy voorkop. En hy 

het dieselfde op al die patriarchs en profete, martyrs en 

voorouers. En deur sy Majesteit alleen, die koning van heerlikheid trampled 

Dood. Dan hy vaste sy heilige voet op sy keel en gesê, "jy het 

uitgevoer ontelbare euwels deur eindelose eeue en nooit een keer het 
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jy laat. Maar vandag ek is gee jou aan die ewige vlamme." 



En dadelik hy Hades, ontbied en beveel hom, "neem dit 

aansteeklike en mees loathsome skepsel in jou te hou totdat ek sê; 

tot die tyd van my tweede kom." 

En toe Hades het geneem hou van Satan, hy sê vir hom: "o 

Beelzebub, Prins van verdoemenis en hoof van vernietiging, erfgenaam van 
vuur 

en gemartel, vyand van die heiliges, wie die engele deride en die 

regverdige contemn, hoekom het jy soek om sulke dinge te doen? Hoekom 
het jy 

behoefte om te reël vir die kruisiging van die koning van heerlikheid? Is dit 
so dat 

Hy kan dalk hier kom en ons kaal strook? Was dit net dat jy was 

geheel gebuig op die koning van heerlikheid, deur wie se dood crucifying jy 

belowe ons alle sodanige vastness van plunder? Was jy regtig ook dwase 

om te sien wat jy doen? Nou kyk, hierdie Jesus is dit dispelling 

duisternis met die heerlikheid van sy goddelikheid. Hy het die firma 
fractured 

fondamente van ons Gevangenisse, stuur al die ballinge heen en bevry 

diegene wat het eens gebind is. Almal wat gebruik word om groan onder 
ons 

torments deride nou ons. Hul gebede het veroorsaak die storming van 

ons heerskappy en die verowering van ons Koninkryk. Die ras van mans 

nou vrees ons nie! En asof dit nie genoeg, die dood, wat nooit 

voor kon gloat oor ons, en ook as gevangenes kon hulle ooit word 
vreugdevolle, 
torment ons in nou sonder enige vrees. Oh Prins Satan, Vader van al 
Hyself skurke en renegades, sê vir my hoekom het jy hierdie ding? 

Die howls van diegene wat alle hoop op ooit wat gestoor word opgegee het 
en 

leef weer nie meer gehoor kan word. Nie 'n enkele gekreun of enkele traan 

is te vinde op enige van hul gesigte. Oh Prins Satan, Bewaarder van die 

sleutels tot die ook rondkyk en erken dat niemand nou 

lê dood in my! Die verlies van paradys en al die buit wat jy het 

opgedoen deur die boom van oortreding jy het nou verloor deur 

die boom van die kruis. Al jou vreugde het tot 'n einde kom. Wanneer jy 

gehang op dat Jesus Christus, die koning van heerlikheid, jy was nie optree 

teen jouself alleen nie, maar my ook. Jy het gehoop om die koning dood te 
maak 

van heerlikheid, maar jouself vernietig het in sy plek. So nou dat ek het 



geneem jy by myself, jy sal kom om te weet eerstehands van die euwels wat 
ek 

sal veroorsaak jy uit hierdie tyd heen! Jy sal ontmoet met die 

ewige torments en eindelose strawwe wat wag jy in my 
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ewige bewaring. Oh Prins Satan, stigter van alle dood en Fount van 

alle trots, jy moet gedink het die uitdaging geval van daardie Jesus 

deur. O kop van alle duiwels, begin van dood en einde van alles 

Bose, waar het jy enige ongeregtigheid in hierdie Jesus te wen sy vind 

vernietiging? Hoekom het jy as om uit so 'n sonde te voer? Hoekom het 

jy, vir geen rede glad en in teenstelling met geregtigheid, crucify die een jy 

geken te wees sonder sonde? Jy 'n onskuldige en regverdige man gebring 

hier om ons sfeer, en sodoende vrystelling van al die skuldiges, uitdaging en 

onregverdiges van die wêreld! Wat was jy dink wanneer jy gebring 

hierdie man af in hierdie duisternis? Deur hom jy gewees 

gestroop van alles wat gesterf het sedert die wêreld begin het. Nou al jou 

vreugde het is omskep in verdriet." En toe Hades het dus klaar is 

om Prins Satan praat, die koning van heerlikheid het gesê, "Prins Satan is 
om te 

bly jou magtiging vir ouderdomme sonder einde in die plek van Adam 

en sy kinders, my heilige kinders." 

Nou Jesus geplaas Satan in sy hande selfs soos hy het al gesê: 

dit aan hom. En voorloper Hades, die Verlosser smote hom veeleisend 'n 

rekening vir alle dinge. En dadelik het hy hou van Satan, sy 

Prins, stamp hom agtertoe, gooi hom en 'n paar ander af 

met Hades in Tartarus, doen weg met hulle – een en almal. (En) 

hulle het met hom onder die voete van die Here in die yawning kloof 

hieronder, maar ander hy gelei in die wêreld hierbo. En gryp die hand 

van Adam, hy opgestaan uit die ook met almal wie hy het 

geheilig stroom agter. En hy beveel ons, en baie ander, tot 

wisselwerking opstaan en bied die wêreld ons getuienis van die opstanding 

van ons Here Jesus Christus, en van al die dinge wat gedoen is 

die streke hieronder. 
DIE OPSTANDING 

(Matt 28:1a; GPt 9-10; 1Pet 3:18, 19) 

Die graf, die paleis van Pilatus 

Nou later daardie aand, na die Sabbat het geslaag en die 

Here se dag was naby teken, die soldate was horlosie hou in pare. 

En 'n groot geraas kom uit die lug, en hulle kon sien die hemele 

opening. Toe hulle gesien het twee mans 'n Ligstraal inkom. 



En soos hulle was die graf, die klip dat was genader 
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gedruk teen die deur van homself begin te rol eenkant. En wanneer die 

graf is geopen, die twee jong mans het daarheen gegaan. En wanneer die 

soldate het dit gesien, hulle roused die centurion uit sy sluimer, asook 

as die ouderlinge, want hulle was ook horlosie hou. En selfs as wat hulle 
was 

beskryf alles wat hulle gesien het hulle, hulle weer eens gesien het: drie 

mans het uit die graf, twee van hulle was die derde, ondersteunende en 

'n kruis gekom volg na! Nou is die hoofde van die twee bereik almal die 

manier in die wolke, maar dat die een van hulle was wat lei deur die hand, 
verleng selfs verby hulle. En hulle het almal 'n stem uit die hemel gehoor 

aanhoor, "Het jy aan diegene wat slaap gepreek?" En van die kruis 

die antwoord kom: "Inderdaad ek het!" Christus, jy sien, gesterf het een 
keer vir die 

sondes van die mensdom - die regverdige en onregverdiges gelyk – dat hy 

dalk lewer ons God. Sy liggaam was om te dood nie, maar hy was gemaak 

lewe in die gees, waarin die hy gegaan het en gepreek vir die geeste in 

gevangenis. 
DIE ASCENT IN PARADYS 

(Des 8:2b; DecLtA 8:2b) 

Tussen paradys en aarde 

En soos hy seil in die lug, die regverdige voorvaders trailed 

agter hom lof te sing en verkondig, "geseënd is hy wat kom 

in die naam van die Here! Hallelujah! Gee hom die eer, o jy 

heiliges!" Dan die regverdige David in 'n harde stem gesing, "Sing 'n nuwe 

lied tot die Here, want hy het heerlike werke uitgevoer! Sy regterhand 

en sy heilige arm het redding vir ons al gewerk. Die Here het 

bekend gemaak sy redding en getoon heen sy geregtigheid vir 

die nasies om te kyk." Dan die gasheer van heiliges chimed in, "hierdie 

inderdaad is die heerlikheid van die heiliges. Amen en hallelujah!" 

HABAKKUK 

(DecLtA 8:3a) 

Tussen paradys en aarde 

Dan Habakkuk die profeet roep, "jy het weggegaan na redding 

jou mense en te bevry jou uitverkorenes. " En die heiliges al skree, 
"Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here! Die Here self 

inderdaad is God, en hy het sy lig om te skyn op ons veroorsaak. Amen en 

hallelujah!" 
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N 

(DecLtA 8:3b) 

Tussen paradys en aarde 

Toe die profeet n net so gehuil, "Watter ander 'god' is soos 

u, o Here? Wie anders kan druk uit oortredings en sondes vergewe? 

Maar nou het jy bridled jou woede en bevestig dat jou begeerte is 

vir genade. En selfs as jy na ons pa's het voor'n in dae van ouds, 
Jy het gekyk weg en gewys ons jou toegewing, vergewe ons van 

ons misdeeds en veroorsaak dat almal van ons sondes te sink in die massa 
van 

dood." "Dit is ons God vir ewig en al ooit," vind weerklank die heiliges, "en 
hy 

sal regeer ons alle grootser. Amen en hallelujah!" So hulle gevolg 

na die Here, die profete hul Heilige woorde en lof, voordrag en 

die heiliges al responding, "Amen en hallelujah!" 

IN PARADYS 

(Des 9; DecLtA 9) 

Paradys 

Die Here dan het Adam aan die hand geneem en by hom oor die 

Aartsengel Michael. En die heiliges al gevolg na hom, wat uitgevoer 

hulle in die wonderbaarlike genade van paradys. En twee mees antieke 

kinders, mans wat was vol van dae, benader hulle as wat hulle was 

wat deur die hekke. Die Heilige vaders bevraagteken hulle, "wat 

is jy, want jy het nóg gesien dood of afgegaan in die hel, maar 

dwelled het, liggaam en siel, reg hier in die paradys. " En een van hulle 

geantwoord, "Ek is Enoch, wat mooi na God, en deur die woord van die 

Here was hier vertaal. En die een wat jy met my sien is Elia 

die Tishbite, wat in 'n chariot van vuur opgeneem was. Nooit aan hierdie 
dag 

het ons geproe van die dood, (vir) ons is om te bly lewe tot aan die einde 
van 

die ouderdom. Maar ons is het die koms van die Antichris wag, wanneer 

God sal aan ons stuur heen te weerstaan hom, wat ons kan doen sukkel 

teen hom met hemelse tekens en wonders. Hy sal dan het ons 

sit om te dood, maar drie en 'n half dae na ons dood in Jerusalem, ons 

sal dan geïn word weer. En na die drie dae, ons sal weer wees 

geneem lewendig in die wolke om te voldoen aan die Here." 
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DIE PENITENT DIEF 

(Des 10; DecLtA 10) 



Paradys 

En selfs as Enoch en Elia was aanspreek van die heiliges, kyk, 
Hierdie ander mees miserabel man genader, met inagneming van sy kruis 
op sy 

skouer. En wanneer die heiliges gevang sig van hom, hulle het hom gevra, 
"Wat jy dalk, wat die voorkoms van 'n dief? En wat is wat 

teken wat jy dra?" En hy antwoord hulle, "wat jy sê is 

inderdaad die waarheid. Jy is reg om te bel my 'n dief, want ek het alle 
vorme van 

verskriklike dinge in daardie wêreld. Die Jode my langs Jesus, gekruisig 
saam 

en ek was 'n getuie vir alles van die wonderbaarlike gebeurtenisse wat 
ontstaan as 

'n resultaat van die kruis van Jesus die gekruisig. En ek het gekom om te 
aanvaar dat 

Hy was die skepper van die natuurlike orde, die all-powerful koning! So ek 

in gebed na hom geroep en gesê: ' o Here, onthou my wanneer jy 

in u Koninkryk kom!' En ontvangs van my pleidooi, hy onmiddellik 

beantwoord my, ' In alle waarheid doen ek sê vir julle, hierdie einste dag jy 
sal wees 

met my in die paradys.' En hy het vir my hierdie teken van die kruis, en 
gesê 

vir my, ' loop reg in paradys uitvoering van hierdie advertensie, en moet die 

engel wat dit Vianney is nie laat jy, eenvoudig wys hom die teken van die 

kruis en sê vir hom: "Jesus Christus, die seun van God, wat het nou net 

is gekruisig saam my na jou gestuur het. "' 
"En ek het gekom om my kruis in paradys, nagekom is deur die 

Aartsengel Michael, toe sê ek vir hom, ' Jesus Christus ons Here, wat het 

is gekruisig saam, het my gestuur hier, so asseblief lei my na Eden se hek.' 
En na die gehoor my sê dit, hy laat my slaag deur. (Die vuurskiet 

swaard, toe dit die teken van die kruis, sien geopen reg vir my.) Maar 

Hy geplaas my af om die regte en gesê, ' dáár is, wag 'n rukkie en Adam, 
die Vader van die menslike ras, sal voer met al sy kinders, die 

Heilige en die regverdiges. En na die heerlike en mees seëvierende 

sensusdistrik van die gekruisig Here Christus, hulle sal ook toegelaat word 
binne-in.' 
En nou dat ek jou gesien het, het ek Welkom jy!" En 

Wanneer die heiliges hierdie woorde hoor, hulle almal verkondig, "Hoe 
groot is 

die Here, en kragtige sy dalk! Ons seën u, o Almagtige Here, 



Pa van ewige seëninge en van alle mercies. Jy het getoon 

jouself barmhartig om jou eie, wie het gesondig, en het gebring 
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hulle almal in die vreugde van die paradys en in jou vrugbare weiding vir 

sekerlik is dit die lewe van die gees. Amen en amen!" 

DIE AARDBEWING EN DIE VERSLAG AAN PILATUS 

(Mat 28:2-4; GPt 11) 

Die graf 

Nou was diegene wat by die graf was mekaar as om te adviseer 

Hoe nader Pilatus en breek hierdie dinge om hom. En selfs as 

hulle was dit werk uit, 'n man uit die hemel afgekom en ingetik 

in die graf. En wanneer die centurions het almal dit gesien, hulle in die 
steek gelaat 

die graf dat hulle was Vianney en net oor na Pilatus onder 

dekking van duisternis. 
Diegene wat dit gesien het was diep onrustig omdat hulle wat verband hou 
met alles wat hulle 

aan hom gesien het. "Hierdie man was regtig die seun van God!" hulle 

bely. Pilatus antwoord hulle, "My hande is skoon van die bloed van 

God se seun – dit was al jou eie doen!" Dan hulle al gesluit op 

hom en gepleit het met hom om te sê die centurion en sy soldate te 

praat niks van wat hulle gesien het aan enigiemand. "Want dit is beter vir 
ons 

dra die skuld van die grootste sonde voor God, as om te ontpit word 

die dood as die Jode." So Pilatus beveel die soldate om te hou 

stil daaroor. 
En kyk, daar was hierdie verskriklike skud van die aarde, en 'n engel 
van die Here afgekom uit die hemel. Hy het gegaan om die graf gerol 
weg die klip en sit af op dit. Sy voorkoms was soos weerlig 

en sy klere was so wit soos sneeu. Diegene wat was horlosie hou 

was so bang dat hulle almal skud en lê soos dooie. 
JOSEF NIE GEVIND NIE 

(GNc 12:2b) 

Jerusalem 

En die hele menigte – die sinagoge liniale, die priesters, en die 

Leviete - vroeg opgestaan en het Raad in die sinagoge oor hoe hulle 

moet sit Josef dood. En selfs as die Raad sit, hulle bestel 
dat hy in skande voor hulle gebring word. Maar nadat hulle oopgemaak het 

die deurtjie, hulle gevind dat hy nie binne was nie. Hulle almal was geneem 
met 



verrassing en vrees, aangesien nie een van die seëls het gebreek is nie, en 

Caiaphas gehou steeds die sleutel. So hulle nie meer gewaag om hul hande 
lê 
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op die mense wat vir Jesus in die teenwoordigheid van Pilatus opgestaan 
het. 
DIE VROUE VIND DIE GRAF OOP; 

JESUS VERSKYN AAN MARIA MAGDALENE EN DIE ANDER 

VROUE 

(Matt 28:1b, 5-10; Mark 16:2-9; Lukas 24:2-8; Johannes 20:1-17; 

GPt 12,13; EpAp 9b-10a) 

Die graf 

En wanneer Jesus opgestaan vroeg op die eerste dag, (wat) die Here se 

sy eerste verskyning aan Maria Magdalene, uit wie hy uitgebring het was 

heen sewe demone. In die vroeë oggend duisternis van die eerste dag van 

die week, selfs as die Here se dag was voor die deur, Maria van Magdala, 
een 

van die Here se vroulike dissipels gegaan het met die ander Maria om te kyk 

by die graf. En Mary Magdalene, omdat die Jode – van wie almal 

brand was met woede - het nie gedoen wat vroue gewoonlik doen 

hul geliefdes wat gesterf het. So sy, met die speserye wat hulle gehad 

voorberei, het sommige van haar dame vriende, (onder wie was) die ander 

Maria, en gaan besoek die sepulcher waar die Here het gesit. 

Nou hierdie drie vroue besoek daardie plek: Maria, Mary Magdalene, en 

haar dogter Sarah. Hulle is nou al bang dat die Jode sou sien 

hulle, so hulle het ingestem, "selfs al is ons was nie in staat om te huil en 

treur vir hom op die dag van sy kruisiging, kom ons almal gaan en doen dit 
nou." 

Hulle wept en huil oor wat gebeur het, en hulle het 

salf met hulle te giet oor sy liggaam. En as hulle egter die 

begrafnis webwerf, hulle het gevra mekaar, "nou wat sal rol die klip uit 

die mond van die graf, sodat ons kan gaan, sit op sy kant en 

verrig wat betaalbaar is?" (Die klip, jy sien, is baie groot.) "En as 

iemand moet ons sien as ons almal vrees hulle dalk, en ons vind 

onsself nie in staat om dit te doen, laat ons ten minste plaas wat ons 
gebring het 

voor die deur as 'n memorial by hom, en ons sal huil en klop ons 

breasts al die pad huis toe." 

Maar as hulle die graf hulle opgekyk was genader, en op hul 

koms hulle gesien het waar die reuse klip gerol het is weg van die 



opening, en hulle gevind die begrafnis kol ontbloot. So Maria 

Magdalene agterom Simon Peter, en die ander dissipel, wie 

Jesus lief, en gesê, "hulle het geneem die Here weg van die graf, 
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en ons weet nie waar hulle geplaas het hom! " 

Peter en die ander dissipel dus gou uit en raced aan die 

graf. Die twee van hulle daar saam gehardloop, maar die ander dissipel 

outran Peter, aankoms eers by die begrafnis plaas. Hy gebuig af en sien 

die linne doek lê daar, maar het nie aangaan dit. Toe Simon Peter 

volg na hom gekom en het gaan. En Simon, buig oor, gesien 

die begrafnis linne lê daar, en die lap uit sy kop sosatiestokkies en 

op 'n ander plek. En hy gaan weg marveling oor al wat gehad 

gebeur het. Sodat die ander dissipel wat gekry het na die graf eerste gegaan 
en 

saag, en hy het geglo. (Jy sien, op die tyd wat hulle het nie verstaan 

uit die skrifte wat dit was ander benodigdhede vir Jesus opstaan uit 

dood.) 

Die vroue, (egter) het gegaan tot die graf, gebuig oor, oopgemaak die 

deur en het 'n lyk binne-in. En reg daar in die midde van die graf, 
hulle het 'n aantreklike jong man sit, almal geklee skitterende kombinasie 
gesien 

helder uitrustings. Die engel het gevra die vroue, "Hoekom het jy kom hier? 

Wat soek jy? Hom wat gekruisig is? Hy het gestyg 

en weg weg. Maar as jy moet my woorde twyfel, net buk 

en kyk binne." En toe hulle in die graf, hulle het nie vind nie 

die liggaam van die Here Jesus daar. In plaas daarvan het hulle 'n jong man 

geklee in 'n wit mantel af aan die regterkant sit, en hulle was 

bang is. "Het geen vrees," het hy gesê om hulle. "Ek weet dat jy 

soeke na Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, maar het 

gestyg soos hy gesê het hy sou. Kom en sien waar hy was sit; sien wat 

Hy is nie daar! Besef dat hy het gestyg en terug gegaan na die plek 

waaruit hy gestuur is." 

En al van 'n skielike, selfs as hulle was marveling met hierdie twee mans 

staan langs hulle in kledingstukke wat gleamed soos weerlig, en die 

vroue was so bang dat hulle val op hul gesigte op die grond 

voor hulle. Maar dan daardie mans bevraagteken hulle, "Hoekom is jy 

op soek na die lewende onder die dood? Hy is nie hier nie. Hy is gestyg! 

Oproep na vore wat hy vir jou gesê terwyl hy nog in Galilea was: ' die seun 

Man moet wees oorhandig tot aansteeklike mans, kruisiging ondergaan en 
op 



die derde dag weer opgewek word.'" 

En hulle onthou toe die dinge het hy gesê. "Nou gaan vinnig na Peter 
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en die dissipels en laat hulle weet dat hy uit die dood gestyg het. 
En kyk, hy gaan voor jy in Galilea. Luister, ek 

vertel jy soos hy het vir jou gesê; julle is almal om hom daar te 
ontmoet." Dan, 
bang en verbysterd, hulle vinnig die graf verlaat en gevlug in vrees 

en geweldige vreugde. En sonder om te sê niks, hulle hardloop na lig 

sy dissipels - want hulle was te bang om enige iemand vertel wat het 

gebeur het. 
Mary staan nou net buite die graf geween. En selfs as sy 

wept, sy nie laer daal nie af daarheen en sien twee engele sit daar al 

geklee in wit, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van 

Jesus het geplaas word. En die engele gesê: Maria, "vrou, waarom 

is jy geween?" "Want hulle het my Here weg, geneem" het sy gesê, 
"en ek weet nie waar hulle hom moet sit." Nou nadat Maria gehad het 

gepraat van hierdie woorde, sy draai en sien Jesus staan daar, 
Hoewel sy het nie nog herken hom. Jesus vra haar, "vrou, waarom 

huil jy? Wat soek jy?" En met hom te wees 

die groundskeeper, sy sê vir hom: "Meneer, as jy hom weg geneem het 

iewers, dan vertel my asseblief waar jy hom geplaas het en ek sal 

gaan en kry hom." Toe Jesus gesê het: "Maria!" En sy draai 

en gehuil, "Rabboni!" wat beteken 'Onderwyser.' Jesus het gesê: "doen nie 

vat my, want ek het nie nog opgevaar het na die Vader. Maar gaan na my 

broers en laat hulle weet dat ek gaan my pa, wat is 

ook jou Vader, en my God, wat ook jou God is. " 

Nou kyk, selfs as die vroue was mourning en daar geween 

langs die pad, die Here Jesus ontmoet hulle en verskyn aan hulle gesê, 

"Hallo daar! Vir wie is jy geween? Stop jou huil dit 

oomblik; Ek is die een wat jy soek." En hulle het na hom, 
het hou van sy voete en aanbid hom. "Het geen vrees," het hy gesê om 

hulle, "maar laat een van jou gaan na jou broers, die dissipels, en vertel 

hulle dat hulle moet reis na Galilea en my daar ontmoet. Sê vir 

hulle, ' kom ons gaan. Die Meester het gestyg vanaf die dood!'" 

DIE VERSLAG VAN DIE SOLDATE AAN DIE JODE 

(Mat 28:11-15; GNc 13) 

In die sinagoge 

Nou as hulle was op hul pad, selfs as diegene wat in die 

373 



sinagoge het voortgegaan om te sit en verwonder oor wat geword het 

Josef, sommige lede van die lyfwag het in die Stad. Die Jode, uit 

van vrees wat die dissipels sou kom en steel sy liggaam en neem die 

Here weg iewers, aangevra het hulle van Pilatus om te hou die graf 

van Jesus veilig. Hierdie geslaag langs al wat gebeur het met die 

sinagoge liniale, die hoof priesters en die Leviete. "Daar was dit 

kragtige aardbewing,"hulle verduidelik,"en ons sien 'n engel kom 

af uit die hemel, wat die klip uit die mond van die grot gerol 

en sit op dit. Hy was so wit soos sneeu en soos weerlig in 

voorkoms, en ons was almal vreesbevange en afgeneem as dooie mans aan 
die 

grond. Ons hoor ook die stem van die engel praat met die 

vroue wat staan en wag by die graf, sê, ' het geen vrees. Kyk, ek 

weet dat jy op soek is vir Jesus, wat gekruisig het is saam. Hy is nie 

hier, maar soos hy gesê het hy sou gestyg het. Kom en sien die plek waar 

die Here lê een keer. Gaan nou na sy dissipels en laat hulle weet 

dat hy uit die dood gestyg het, en selfs nou in Galilea.'" 

"Wie is hierdie vroue wat hy met wie gesels?" die Jode navraag. 
En die lede van die lyfwag het gesê, "Ons het geen idee wat hulle was." 

So die Jode dan gevra, "en net toe het al hierdie dinge neem 

plaas?" "In die middel van die nag," gereageer het die lyfwag. "Hoekom, 
dan het jy misluk om hulle in hegtenis neem?"die Jode aangedring. "Ons 
was so 

vreesbevange dat ons as dooie mans geword,"die lyfwag verduidelik. "Ons 

het selfs hoop om te sien die lig van die dag, so hoe kon ons het moontlik 
nie 

aangehou hulle?" "Soos die Here lewe," die Jode rejoined, "ons doen nie 

glo jy." "Jy het gesien dat mens verrig soveel tekens," die lyfwag 

reproved die Jode, "en jy het nie glo steeds in hom, so hoekom moet 

jy neem ons woord vir dit? Jy is reg wanneer jy sê wat die Here 

lewens; Hy is inderdaad lewend. Ons het gekom om te leer,"die lyfwag, 
bygevoeg 

"dat jy opgesluit daardie man wat vir die liggaam van Jesus gevra. Vir 

selfs al is jy verseël die deur, wanneer jy dit terug op geopen, jy het 

vind hom nie daar nie. So waarom nie hand Josef ons, en ons sal 
oorhandig Jesus aan u." "Josef is terug in sy eie tuisdorp," die 

Jode bevestig. "En Jesus het gestyg, en in Galilea, soos ons gehoor 

die engel sê:"het die lede van die lyfwag geantwoord. 
Nou hierdie woorde getref vrees in hulle harte, sodat hulle gewaarsku 
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hulle, "Pasop dat mense nie hoor hierdie vertel; of anders almal 

sal kom om te glo in Jesus." En die ouderlinge van die Jode het Raad 

saam. Hulle 'n voldoende hoeveelheid silwer uitgelê, en het dit aan die 

soldate met hierdie woorde: "sê: ' sy dissipels al gekom het laat in die nag, 

selfs as ons geslaap, en weg met sy bly gemaak.' Nou Moenie bekommerd 
wees nie, 
as die Goewerneur moet hoor van hierdie; Ons sal hom oortuig en hou jy 

uit die gevaar se weg." So hulle het die geld geneem en gedoen soos hulle 
gesê was. 
En die Jode sit heen hierdie storie van hulle s'n, wat in die buiteland 
versprei is 

onder alle mans tot vandag. 
RAPPORTEER AAN DIE DISSIPELS; 

DIE BESOEK VAN DIE DRIE VROUE 

(Merk 16:10, 11; Lukas 24:9-12; Johannes 20:18; GPt 12; EpAp 10b) 

Buite die graf, Jerusalem 

Wanneer Mary Magdalene, Joanna, Maria moeder van Jakobus, en die 

ander het weer uit die graf, hulle berig al hierdie dinge aan die 

elf, en al die ander dissipels. Toe Mary Magdalene gebring 

die nuus dat sy het gesien die Here, en wat verband hou met alles wat hy 
gesê het: om te 

haar na daardie dissipels wat by hom was. 
Nou die dissipels was mourning en geween, want hulle het nie 

geglo dat die vroue. Na gehoor dat Jesus lewendig was, en dat Maria 

het hom gesien hulle het nie aanvaar dit, want hul woorde was belaglik 

aan hulle. Nou Maria gekom het en dit aan ons (apostels) gerapporteer, 
maar ons net 

Vra haar, "vrou, wat het ons met u te doen? Kan die een wat 

dood en in die graf moontlik word lewendig weer?" (Vir wanneer sy vir ons 
gesê 

dat ons Verlosser het gestyg van die dood, ons het haar nie glo nie.) Sy 

dan gaan terug na ons Here en gesê: "nie een van hulle my geglo dat 
wanneer 

Ek vertel hulle van jou opstanding." "Laat 'n ander een van julle gaan en 
vertel 
hulle weer"het hy gesê. En Martha gekom het en laat weet ons, maar ons 

geantwoord, "vertel ons wat jy met ons wil hê? Is dit moontlik vir die een 
wat 

oorlede is en entombed is weer lewendig word?" (Vir wanneer sy sê: "die 

Verlosser het gestyg van die dood,"Ons het nie neem haar by haar woord.) 



Sy het dan gaan terug na die Here en gesê: "Niemand het my geglo toe ek 

vertel hulle dat jy lewendig was." En hy sê vir haar, "laat 'n ander van julle 

gaan en vertel dit aan hulle weer. " So Sarah het na ons gekom en ons het 
die 

dieselfde verslag, en ons word genoem haar 'n daar. So gaan sy terug na ons 
Here 
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en het vir hom die dieselfde woord as Maria gehad het. En Maria het terug 
gekom en 

ons weer vertel, maar ons het nie glo haar, sodat sy gaan terug na die Here 

en dit by hom aangemeld. 
Nou was dit die finale dag van ongesuurde brood, en sedert die fees deur 

dan was op 'n einde, baie mense die Stad verlaat en teruggekeer na hul 

huise. En ons, die twaalf dissipels van die Here, wept en grieved, 
en elkeen van ons het terug huis mourning oor wat gebeur het. 
Maar ek, Simon Peter, en my broer Andrew het ons nette en onder leiding 

uit vir die see, en Levi, wie die Here < het genoem by die belasting hokkie > 

was met ons. 
VOORKOMS AAN JAMES 

(GHb 9, aanhaling deur Jerome, op bekende mans 2) 

Jerusalem 

Jesus verskyn dan aan James. (Volgens die evangelie van die 

Heb, na die opstanding van die Verlosser, die Here oorhandig sy 

mantel om die dienaar van die priester. Dan hy het gegaan en het homself 
aan getoon 

James. 'N klein bietjie terwyl later, die Here het gesê: "Bring vir my 'n tafel 
en 'n paar 

brood." En dadelik hy het die brood geneem en dit geseën. En nadat hy 

het gebreek dit, hy het die brood aan James die net en sê vir hom: 

"Broer, eet jou brood, vir die seun van die mens het gestyg vanaf 

diegene wat slaap!") 

DIE MARS NA EMMAUS 

(Merk 16:12; Lukas 24:13-32) 

Op die pad na Emmaus 

Nou kyk, later daardie dag Jesus homself aan twee van hulle het getoon 

in 'n ander vorm soos hulle was in die platteland, loop op hul 

manier uit na Emmaus, 'n dorpie oor sestig vleel uit Jerusalem. En 

saam was hulle gaan oor alles wat gekom het om te slaag. 
En selfs as hulle was hierdie kwessies bespreek, Jesus naby geteken het en 

gereis saam met hulle. Nou hul oë was vasgehou so as nie tot 



herken hom; en vra hy, "wat is hierdie dinge wat jy 

sê vir mekaar as jy loop al dejectedly langs?" En een van 

hulle, wie se naam was Cleophas, antwoord hom: "jy is maar 'n 

vreemdeling in Jerusalem, onbewus van die dinge wat daar gebeur het 

oor die afgelope paar dae." "Watter dinge?" vra Jesus. "Met betrekking tot 
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Jesus van Nasaret,"hulle antwoord hom:" hierdie mens, hierdie profeet wat 

was magtige in daad en woord voor God en al die mense; hoe ons 

owerpriesters en liniale oorhandig hom tot die oordeel van die dood, en 

gekruisig saam hom. Maar ons was toe op hom vir die verlossing van 

Israel, en dit is nou al drie dae sedert hierdie dinge het 

gebeur het. Daar was nou hierdie vroue wat het vroeg na sy graf, 
was maar nie vind sy bly nie. Hulle het gekom en verras ons 

met nuus van 'n engelagtige visie wat hulle ervaar het, en hulle alle 

geëis dat hy lewendig was. Nou sommige van diegene wat saam met ons 
gegaan het 

oor die graf en gevind dinge selfs as die vroue het beskryf dit 

aan hulle, maar hulle het hom nie sien nie. " "Jy dwase!" hy chided hulle, 
"en 

stadig van hart om te glo alles wat die profete voorspel gehad het. Behoort 
nie 

die Messias het gely en sy heerlikheid aangegaan?" En van al 
van die profete, begin met Moses, hy expounded die skrifte 

met verwysing na homself. 
En as hulle naby die dorpie waarvoor hulle het uiteengesit, geteken het 

Jesus opgetree het asof hy op reis was verder. "Bly by ons," hulle het gesê 
om te 

hom, "vir aand is genader en die dag is amper verby." En 

Hy het eenkant om by hulle te bly. En soos hulle tafel was 

saam, hy het die brood geneem, dit geseën, dit opgebreek, en verdeel dit 
onder 

hulle. Dan is hul oë is geopen, en hulle herken hom, en 

Hy verdwene uit hul sig. "Het ons harte nie brand binne ons as hy 

het langs die pad met ons gepraat en die skrifte aan ons uitgeklaar?"hulle 

verstom aan mekaar. 
DIE VERSLAG VAN EMMAUS. 
(Merk 16:13; Lukas 24:33-35) 

Hierdie mans daardie einste uur opgestaan en gaan terug na Jerusalem en 

berig dit aan die ander. Hulle gevind die elf wat saam in 

die geselskap van 'n paar ander. "Die Here het assuredly is opgewek om 



lewe,"hulle bevestig,"en hy het aan Simon verskyn!" Dan hulle 

Verduidelik aan hulle alles wat gebeur het as hulle loop langs die 

pad, en oor die manier dat hy het het homself bekend die 

breek van die brood, maar die dissipels het nie glo hulle óf. 
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PASSIE 2 

JESUS OPENBAAR HOMSELF AAN DIE ELEVEN 

(Merk 16:14, Freer Logion-Codex Washingtonianus; 

Lukas 24:36-43; Johannes 20:19-20; EpAp 11a) 

Jerusalem 

Laat in die aand, op die eerste dag van die week, Jesus verskyn aan 

die elf. In daardie tyd die Here sê vir Maria en haar susters, "kom ons 

alles gaan en hulle nou besoek." Hy het gekom om ons veiled en ons binne-
in gevind 

eet. Nou omdat jy bang is die Jode het die deure gesluit is die 

plek waar [ons] dissipels bymekaargemaak het, en ons was vol van twyfel 
en 

ontbreek geloof. Maar Jesus het gekom en staan in [] herdefinieer selfs as 
[ons] 

was ek hierdie dinge bespreek. "Vrede vir jou!" het hy gesê om ons. Maar al 
[ 

ons] was vreesbevange en het gedink dat [ons] 'n spook gesien het. So hy 

bevraagteken [ons], "Hoekom is jy so vol van vrees, en hoekom twyfel 
ontstaan 

in julle harte? Kyk net na my hande en my voete, dit is my reg. A 

Gees het nie vlees en bene, soos jy kan sien dat ek het." En 

Hy het hulle gewys sy hande, sy voete en sy kant. 
Nou as hulle erken dat dit die Here, sy dissipels was 

bly. En ten spyte van al hul vreugde en verbasing, hulle nog kon 

glo nie dit was hom. Dan vra hy, "jy het iets 

eet hier rond? " So hulle het hom 'n stuk kook vis, waarop hy 

het geneem en geëet het voor almal. Dan hy geskel hulle vir herhaaldelik 

weier om te glo die mense wat hom na sy opstanding gesien het. 
Nou hulle al apologized en gesê: "Satan hou kreun oor hierdie wettelose 
same 

en faithless ouderdom. Hy hou die ware krag van onrein geeste gebruik 

God uit begryp word. Laat jou geregtigheid raak duidelik, 
dus,"hulle al besought die Christus. "Satan se tyd in krag is 

deur,"die Christus het geantwoord. "Selfs so, ander verskriklike dinge is oor 

plaasvind. Ek was dood ter wille van diegene wat gesondig, wat sit 



hulle kan dalk die waarheid aan hulle herstel het. En dit is hoe hulle 

te besit die imperishable glorie van die Gees wat bestaan in die hemel." 
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DIE DIALOOG VAN DIE VERLOSSER 

(DSav; Johannes 20:21-23; GEgp, aanhalings deur Clement van Alexandria, 
Stromateis 3.6.45, 3.9.63, 3.9.64, 3.9.66, 

3.9.67, 3.13.91, 3.13.92, 3.15.97; 

Epiphanius, gemiddelde van Theodotus 67; 

Epiphanius, Ketterye 62.2.7.8f; 2Clem 12:2-5; 

Aanhaling deur Jerome, kommentaar op Ezekiel 16.52) 

Jerusalem? 

"Nou is die tyd het aangebreek, my volgelinge," sê die Verlosser vir sy 

dissipels, "vir ons wegkom van ons labors en om te rus, vir die een wat 

rus sal vir ewig rus. Nou ek sê vir julle, wees altyd bo < saak 

en > tyd. < nog ek > versigtig jy, < word nie > bang < van woede, vir > 

tot jy < dit gegee is om te ontsnap dit > woede, jy sien, is KPMG, 

< en tot > roer op woede is < inderdaad onwys. > egter, omdat jy 

het < verstaan daardie woede > kom uit < vrees, jy geword het 

wyse. > hulle het hierdie woorde teen woede met vrees en bewe, 
en dat hulle onder die krag van die archons, want niks het 

die krag om te weerstaan dit. Maar wanneer ek kom, ek 'n manier vir hulle 
gemaak en 

onthul dit aan die gekies het en die enkele, vir hulle, weet die 

Vader, het geloof in wat waar is. 
"Nou wanneer jy bied lof, doen dit só: 

Hoor ons, o Vader, 
Selfs as jy hoor jou enigste seun, 
Ontvang hom en gee hom rus van sy baie labors. 
Jy is hy wie se krag < is 

Onbeperk. > jou wapens 

Is < nie en jou woord is > lig. 
< jy is inderdaad die God van die > woon; 

< die een > wie hulle vat nie. 
< jy is > die woord van < lewe, 
Dat die deur oop na > bekering < en tot > lewe. 
< alles opbrengs > van jou. Jy is 

Die hele gedagte en kalmte 

Van die enkele. Weer, hoor 

Ons as jy gehoor 
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Jou uitverkorenes. Deur middel van jou offer 

Sal hierdie inkom; en deur middel van hul 

Goeie werke het hulle uitwis 

Hul siele van hierdie 

Blinde ledemate, wat hulle kan leef 

Grootser. Amen. 
"Ek sal jou aansê. Wanneer die tyd van ontbinding kom, die eerste 

krag van die duisternis sal jy nader. Het geen vrees, en sê nie, 
' Kyk! Die uur het gekom!' Eerder, wanneer jy kom om te sien 'n enkel 

personeel, wat < dui daarop dat > dit < tyd inderdaad gekom het, > jy < wat 

het gekies om hierdie opdrag ontvang > verstaan dat < wat 

is om te kom > uit die werk < jy gaan voortbring. > en < in woede 

sal > die archons nader jy < dat hulle dalk aanspoor jy. > hoe 

is werklik vrees die mag van die duisternis, so as jy gaan bang wees vir 

wat sal gou kom oor julle, dit sal verteer jou. Want daar is nie so 

soveel as een onder hulle sal wat jy spaar of wys jy enige genade. 

Maar kyk na die < groot krag wat lê > binne dit, want jy sien, jy het 

elektrisiteitskrisis teen elke stelling op hierdie aarde. Hierdie < sal > jy 
opper 

na die plek buite die owerhede, < waar daar geen > tiran. Wanneer 

jy < daar kry > jy sal sien almal van diegene wat < kom voor > en < al 

wat sal kom nadat jy. En so > ek jou vertel wat wat < jy moet doen 

met betrekking tot > die ontwerp. < vir verstaan die > ontwerp < wat 

bestaan die > plek van waarheid < is om te vind lewe. > hulle egter < is die 

seuns van falsehood. > terwyl jy < word kinders > van die waarheid. Dit, 
< die pad na die > lewende gees, < up geopen sal word, so > dat jy dalk 

rand aanmekaar met vreugde. So dan < vrees nie, > dat < jy dalk vind rus 
vir > jou 

siele, < en twyfel nie, > mos die woord < Verbloemde moet raak. Vir 

> wat hulle het opgelig word < is die woord, maar > hulle was nie in staat 
om 

< dit bedwing. Maak > jou binnekant < dieselfde as jou buitekant, vir jou 

binne-in en > jou buitekant < is een en dieselfde. > Formidable, jy 

sien, is daardie plek van kruising wat voor jou lê. Selfs so, slaag dit in 

enkelwees van gedagte! Vir groot is sy diepte en verhewe is sy hoogte. 

<, maar > in enkelwees van gedagte, < jy moet slaag dit! > en die vuur wat 

< brand > is < Afgesien van > die waters < in daardie plek, en > al die 

magte < sal onderwerp hulself te > jy. Hulle sal < al voorlê, > en 
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die magte < waaroor > hulle < reël sal ook swig voor. > ek 



vertel jy < die waarheid, > hierdie < siel sal > raak 'n < lig, wat sal 

skyn > binne almal < wat is die waarheid. > jy is die < dié wat 

weet hierdie waarheid, > en < wat jy voortbring sal voorsien in die 

reg vir die > vergeetagtigheid < dat dit nou oorheers die > kinders van 

< Lig. > en wat jy < produseer wanneer > jy < dit voortbring sal maak 

hulle gratis. > " 

Matthew gevra, "Hoe < is ons te bring uit wat binne ons is?" > 

Die Verlosser het geantwoord, < "jy nog verstaan nie > wat is binne 

jy. < maar as jy > sal my < my > jy < sal kom om te weet van dit. " > 

Judas gevra, "Here, < wat sal wees > die werke < gedoen > hierdie 

siele, hierdie < uitverkorenes, > hierdie kleintjies? Wanneer < sal hulle 
kom, en > 

waar sal hulle wees? < in watter manier sal > die gees < wys self? " > 

Die Here het geantwoord: < "die gees sal hulle hul plekke wys en 

hul labors, en die waarheid sal self ontvang hulle. > dit doen nie 

< in daardie dag > nie verlore sal gaan nie, en ook nie hulle kom na 
vernietiging, want hulle het 

bekende hul consorts, en hy wat hulle sou aanvaar. Die waarheid, jy 

sien, gaan soek die wyse en die regverdiges. 
"Die gedagte is om die lamp van die liggaam," bevestig die Verlosser. "So 
lank as wat 

alle dinge is gerangskik behoorlik binne jou, dit is om te sê, < in lyn met 

die waarheid, > jou liggame sal almal word glimmende. Maar solank as wat 
jou 

Harte bly halfdonker, die radiance wat jy wag < sal nie 

kom. > ek het < jy hier te laat weet > genoem wat ek sal reis < op 

voor jou. Diegene wat wil openbaar > my woord met < waarheid sal > ek 

stuur aan < diegene wat soek na dit >" 

Sy volgelinge dan navraag van hom, "Here, wat is die soeker, en 

< wat is die > revealer? " 

"Die een wat poog om < die waarheid > openbaar < die Geheimenisse van 
God. >" 

die Here het geantwoord. 
"Here," vra Matteus, "wanneer ek hoor < iets >, en wanneer ek 

praat dit, wat is dit wat < is praat, en wie is dit wat > gehoor? " 

"Die een wat praat," die Here verduidelik, "is ook die een wat 

hoor, en die een wat sien is ook die een wat onthul. " 

Maria vra hom, "Here, kyk! Vanaf waar doen ek die liggaam dra 

Wanneer ek geween, en van waar doen ek dra dit wanneer ek 
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lag?" Die Here het geantwoord: "die liggaam weeps op account van sy 

werk, soos ook vir wat bly wat, en die gees lag omdat < dit 

herken die > gees. Daar is 'n verwarring wat lei tot dood 

en 'n verwarring wat lei jy om te lewe. Moet mens nie staan die 

duisternis hy sal nie in staat wees om te sien die lig. En so het ek jou vertel 
< daardie onkunde > van die lig is self die duisternis. En as jy dit doen nie 

staan in die duisternis, jy sal nooit kom na die lig sien. < vlug vanaf 

dit wat kom uit > die leuen, < vir > hulle gebring het < uit 

die plek van duisternis. > jy sal afgee < 'n brilliant > lig, en < jy 

sal > bestaan vir alle tye in die < blessedness > van een < wat sal leef 

vrede > vir ewig. Dan die bevoegdhede wat hierbo, sowel as diegene wat 

is hieronder, sal < vlug vanaf > jy. In daardie plek sal daar word geween 

en kners van tande met betrekking tot die einde van al hierdie dinge." 

Judas het gesê: "vertel ons, Here, wat was daar voor die hemel en 

die aarde gekom het?" 

Die Here hom geantwoord, "Daar was duisternis, en daar was water, 
en daar was gees op die water. En ek is hier om jou te vertel dat wat 

jy soek en vra oor, kyk, dit lê binne jou, en 

< binne jy lê albei > die krag en die misterie < van > die gees, vir 

uit van die < duisternis, ligte vreugde uitstraal voortgekom. > bose kom < 
ten einde te 

verberg > die ware gees en < te vervreem jou van jou ware self. > 

Kyk, < dit toeganklik sal wees, en jy sal kom om te besit dit >" 

< een van hulle > gesê, "Here, vertel vir ons waar die siel vasgestel word en 

waar die werklike gedagte bestaan." 

Die Here het geantwoord: "die vuur van die gees gekom het om te wees 
binne hulle 

albei. En vir hierdie rede, die < gees > kom word, en die ware gees 

gekom het binne hulle < albei. > as een moet sy siel op plaas 

hoë, hy sal word opgelig word daardeur." 

En Matteus gesê, "< sê vir ons, > wat dit, wat is om te sê het < die gedagte 

van waarheid? Sekerlik > dit is diegene wat sterk. " 

Die Here het gesê: "< jy is > meer kragtig as hy < wat reëls by 

teenwoordig. En > jy < kragtiger as > is hy wat volg; jy 

en al die werke < wat is gebring het voortgekom uit > julle harte. Vir 

selfs as jou harte < het oorkom >, dus is dit die middele tot 

oorweldig die bevoegdhede wat bo en ook diegene wat onder, 
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wie het krag laat < wat heers op hierdie tyd. > ek sê julle, 
doen dit, en berou. En laat hom wat weet soek en vind en 



neem plesier." 

"Kyk!" sê Judas, "Ek sien dat alles bestaan < volgens 

voorsienigheid, > soos die tekens wat bo die aarde. Dit is waarom 

dinge gebeur het hierdie manier." 

Die Here het gesê: "wanneer die Vader stel op die wêreld, hy versamel 

water daaruit en sy woord uitgereik voortgekom uit dit en dit het gekom om 
te leef 

baie < plekke. > dit was hoër as die pad van die sterre, wat 

omring die hele aarde. Hulle < was in want of, > vir die water 

wat ingesamel verby hulle existed. < almal van hulle was ontneem > 

van dit, 'n massiewe vuur rondom hulle alle, selfs as dit was 'n muur. En 

< kom daar 'n > tyd wanneer baie dinge uit wat geskei het geword 

was binne. Wanneer die woord gebring, hy het gekyk op < die 

aarde > en gesê, ' gaan en uitbring voortgekom uit jouself, wat < niks 

dalk > ontbreek word van generasie tot generasie, en vanaf ouderdom tot 
ouderdom.' 
Daarna dit spewed voortgekom uit homself gushers van melk en 
wellsprings 

van heuning en olie en wyn en fyn vrugte, saam met soetheid van 

geur en eetbare wortels, wat dit 'n gebrek aan niks van generasie na 

generasie, en vanaf ouderdom tot ouderdom. 
"En die woord bestaan bo < alle dinge, en dit was daar > stel, 

naamlik < bo die uitspansel. > sy skoonheid < was 'n groot, > en elders 

Dit was 'n kragtige lig, glimmende en selfs meer helder as die een 

dit stem ooreen met dit, want dit is die een wat reëls oor die gasheer van 
ewige 

dié, diegene wat bo saam met diegene wat is hieronder. Die lig 

is geneem uit die vuur en versprei oor die volheid wat bestaan 

bo en onder al die werke wat afhang van hulle. Hulle is < stel > 

oor die bogenoemde hemele en die aarde hier onder. En al die werke 
staatmaak 

op hulle." 

En Judas, toe hy hoor hierdie dinge, bedruktes in aanbidding 

die Here en hom lof aangebied. 
"Hierdie dinge wat jy kry van die seun van die mens," Mary gevra die 

broers, "waar ooit sal jy hou hulle?" 

"Suster," die Here beantwoord haar, "Niemand sal in staat wees om te kyk 
na 

Hierdie dinge behalwe vir iemand wat 'n plek vir hulle in sy hart 

383 



en is in staat om wat voortgekom uit hierdie realm en aangaan van die 

plek van die lewe, dat hy dalk nie word aangehou hier in hierdie wêreld van 

armoede." 

Matthew het gesê: "Here, ek wil graag sien dat plek van lewe, wat plaas 

waar is daar geen boosheid nie, maar slegs suiwer lig bestaan!" Die Here 
beantwoord 

hom, "broer Matthew, jy sal nooit in staat wees om dit te sien, solank jy 

dra hierdie vlees." Matthew gesê, "Here, selfs as ek nie in staat sal wees 

om dit te sien, laat my toe om te onderskei dit!" Die Here het gesê: "almal 
wat gekom het om te 

weet self het erken binne hulself al het 

gegee om self alleen te doen, en hulle het gekom om te lyk soos dit in 

hul deug." 

"Here," sê Judas, "vertel my, watter oorsake die skud wat beweeg die 

aarde?" En pluk van 'n klip, die Here het dit in sy hand en 

gevra, "wat is ek hou in my hand?" 

"Dit is 'n rots," beantwoord Judas. "Wat ondersteun die aarde," Jesus 

hulle in kennis gestel, "is ook wat die hemele ondersteun. Wanneer 'n 
woord 

kwessies voortgekom uit die grootheid, dit beweeg langs wat ondersteun 

die hemel en die aarde. Jy sien, dit is nie in die feit dat die aarde wat 

beweeg, want as dit die ding wat geskuif was, dit sou val. Dit egter 

gebeur nie, moet die eerste woord in gebreke sou bly, want dit was wat 

gestig die heelal. Nou die heelal gekom het binne dit 

en sy geur daaruit ontvang. Vir wat ook al dinge bly 

unmoved, ek < sal beweeg > hulle namens jou, die seuns van die mens. 
Jy sien, Dis jou plek van oorsprong. Jy bestaan binne die harte van 

diegene wat praat van vreugde en waarheid. En selfs al gaan dit heen 

onder die mensdom uit die einste liggaam van die Vader, hulle is nie 

ontvanklik sal wees vir dit. Selfs so, gaan dit terug boontoe na sy plek. 
"Hy wat herken nie die werk van volmaaktheid weet niks glad, 
en een wat staan nie in die duisternis sal nooit kom om te sien die 

lig. Wie verstaan nie hoe vuur was gebring sal word 

brand daarin, want hulle ken nie die wortel daarvan. Wie nie doen nie 

verstaan eers water verstaan niks, so watter goeie dit doen 

om te doop hom? Wie verstaan nie hoe die wind wat 

om in wese sal blaas daarmee weg gekom. Wie versuim om 

verstaan hoe die liggaam wat hulle dra regoor kom in wese sal 
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nie verlore sal gaan saam met dit. En hoe sal hy wat nie die seun ooit ken 



kom na die Vader ken? Soos vir enige iemand wat weet nie die wortel van 

bose, hy is nie 'n vreemdeling vir dit. Wie sal nie weet hoe hy gekom 

in wese, sal nooit weet hoe hy is om af te wyk. Hy is geen vreemdeling vir 

hierdie wêreld, wat sal < nie verlore sal gaan, en > word verneder. " 

Dan hy het Judas, Matthew, en Mary < uit te > die einde van 

Hemel en aarde. En na die plasing van sy hand op hulle, hulle gehoop 

dat hulle kan kom om te sien. Judas opgelig word sy oë, en daar het hy 
gesien 

'n verhewe plaas, en onder 'n groot afgrond af. Judas gevra Matthew, 
"Broer, wat kan hoop skaal hierdie hoogte, of gaan in hierdie 

diepte? Want daar is 'n groot vuur in daardie plek, sowel as 'n groot 
terreur." 

Daardie oomblik 'n woord vandaan dit. En selfs as dit staan daar hy 

waargeneem die manier waarop die woord afgekom. Dan vra hy dit, 
"Hoekom het jy kom na hierdie plek?" En groet hulle, die seun 

van die Man het gesê: "'n saad uit 'n krag ontbreek, en dit opgetree in 

die afgrond van die aarde. Dan die grootheid onthou dit en gestuur die 

Woord af na dit. Daardie woord gebring dit in sy teenwoordigheid, wat die 

Eerste woord kan nie misluk nie." Sy dissipels was verstom oor alles wat hy 

het gesê en hulle ontvang dit al op geloof. En hulle het almal om te sien wat 

Dit was nie nodig om te kyk op die bose. Dan verduidelik hy aan sy 

dissipels, "het ek nie sê jy wat soos 'n sigbare donderweer, of die 

flitsende van weerlig sou die goeie opgeneem word om die lig?" 

Dan al sy dissipels hom geprys en gesê: "Here, wie is daar 

bied jy prys voor jy kom hier na hierdie plek - vir alle lof 

bestaan op jou rekening? Of wat is dit wat jy sal bied seëninge - vir almal 
goeie dinge voort uit jy?" En selfs as hulle was staande 

daar, sien hy twee geeste dra 'n enkele siel met hulle in 'n skitterwit 

bout van weerlig. En 'n woord kom van die seun van die mens, sê, 
"Bied hulle met hul kleed!" Die klein geword net soos die 

groot; dit en die kinders ontvang hulle was net gelyk. < toe hy 

teruggekeer met die > dissipels wie hy het < geneem up. > 

"< het jy > sien bose < onder > hulle vanaf die eerste < tyd hulle gesien > 

mekaar?"vra Mary. < "Ja ek het," > die Here het geantwoord, < "en > 

Wanneer jy sien hulle < verenig en > raak enorm, hulle sal < al feign 

hul eie belangrikheid. >, maar wanneer jy kom om te sien die een wat lewe 
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vir ewig, dit is inderdaad die groot visie." 

"Verduidelik dit vir ons!" het hulle al implored. "Hoe sou jy eerder sien dit" 

Hy het gevra, "in 'n vlietend visie, of 'n ewige een?" Hy sê verder, 



"Probeer om te red wat kan volg nadat jy. Kyk vir dit en praat van 

binne dit, sodat al dat jy soek vir dalk in harmonie met jou. 
Want ek is hier om jou te vertel, die lewende God leef binne jou, < en 

jy leef > binne hom. " 

"Hoe werklik ek wens < om te woon in daardie plek," > Judas gesê. "Die 
lewende 

God lewens < binne die een wat > geheel,"die Here het geantwoord: 

< "terwyl > die tekort < gesetel binne die leeg." > 

Judas gevra, "wat < sal kom om te woon daarin?" > Die Here 

beantwoord hom, < "diegene wat klaar > die werke wat < bly te wees 

gedoen. As vir > wat bly, dit is hulle wat jy < is om voor te berei 

vir hul oorwinning oor die engelagtige liniale." > 

"Kyk," sê Judas, "die archons is bo ons, sodat hulle sal word die 

dié om te heers oor ons!" 

"Jy sal die mense om hulle regeer," Jesus gestuit word, "maar net 

nadat jy het julle ontslae van covetousness. Dan is jy sal nie die 

kledingstukke van die lig en die bruidskamer aangaan." 

"Hoe sal ons kledingstukke word gebring aan ons?" het Judas gevra. "Daar 
is 

'n paar wat sal bring hulle aan jou,"die Here geantwoord,"en daar is 

ander mense wat jy sal ontvang. Jy sien, hulle is die mense wat sal 

voorsien jy jou klere. Vir wat sal in staat wees om deur 

daardie plek van vergelding? Selfs so, die klere van lewe gegun 

om mans omdat hulle sien die pad wat hulle moet gaan. Dit is selfs 'n 

uitdaging vir my om te slaag deur." "Daarom," sê Mary, "' die moeilikheid 

Van elke dag,' en 'Die werker verdien sy loon,' en ' die dissipel 

Soos sy leermeester is.'" (Sy sit heen hierdie uitdrukkings as 'n vrou 

wat verstaan hulle volledig.) 

Die dissipels dan hom gevra, "wat is hierdie 'volheid' en wat is 

Hierdie 'tekort'?" "Die ' volheid,'" het hy gesê, "is waar jy vandaan kom, 
terwyl die 'tekort' is die plek waar jy tans woon. Maar 

kyk en sien, hoe sy lig het uitgestort neer op my!" 

"Here," vra Matteus, "vertel my hoe die dooie slaag op, en die 

lewe kom in die lewe!" Die Here antwoord hom, "jy het my gevra 
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oor die gesegde; <' jy het my gewys > wat geen oog gesien het, nóg 

Ek gehoor het dit van enigiemand maar jy.' Nietemin ek sê vir julle, 'n man 

word na verwys as 'dood' as wat animates hom weggeneem word. Nou 

Wanneer wat lewendig escapes uit wat is dood, dit sal dan genoem word 

"lewendig' weer." 



Judas gevra: "waarom doen hierdie sterf en leef weer vir die sake van 

waarheid?" "Wat die waarheid bring heen is nie wat sterf," die Here 

geantwoord. "Wat van vrou gebore is, is die ding wat sterf." 

"Here," Mary het hom gevra, "sê vir my, was ek gebring om hierdie plek te 
kry 

'n wins of 'n verlies ly?" "Jy is hier," die Here verduidelik, "tot 

Wys heen die oorvloed van die Revealer!" "Is daar enige plek, dan, 
Dis verlate, of in want of waarheid?" Mary navraag. "In die 

plek wat ek nie!"die Here het geantwoord. "Here," sê Mary, "jy is 

wonderlike en KPMG; 'n allesoorheersend vuur aan diegene wat nie 

weet jy." 

Matthew gevra, "Hoekom kan ons almal net rus nou?" Die Here 

antwoord hom: "Sodra jy het neergelê hierdie laste, jou rus sal 

kom." Matthew gevra, "hoe die klein raak een met die 

groot?" Die Here het geantwoord, "jy sal inderdaad vind rus sodra jy 

verlaat die werke wat kan volg nadat jy." 

Maria het gesê: "Ek wil graag alle dinge sien soos hulle werklik is." "Die 
lewe is 

die fortuin vir hom wat dit poog,"die Here verklaar. "Die plesier 

dat hierdie wêreld bied is nagemaakte; sy goud en die silwer is maar 'n 

dwaling." 

Sy dissipels vra hom, "wat behoort ons te doen om te verseker dat ons 

werk kom tot perfeksie?" "Word voorberei in die aangesig van alle dinge," 
die 

Here het geantwoord. "Hoe geseënd is die man wat die oorlog, het erken 

en gesien het die stryd met sy eie twee oë, want hy het na vore gekom 

triomfantlik, nadat nóg vermoor nóg dood gely." 

"Here," Judas navraag, "sê vir my waar die pad begin." "Met liefde 

en met geregtigheid,"beantwoord hy ons. "Selfs een van hulle was 

onder die archons, bose nooit sou kom in bestaan." 

"Here," sê Matteus, "jy het gepraat openlik oor die einde van alle 

dinge." Die Here het gesê: "jy het verstaan en aanvaar op geloof 

al wat ek vir jou gesê het. Hulle is joune so ver as jy kan 
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verstaan. As, egter, jy kan begryp hulle, is dit nie 

vir jou het." 

"Wat is hierdie plek wat ons is op pad na?" hulle hom prodded. 
"Watter plek lê binne jou vermoë, daar jy moet staan," sê die 

Here. 
Mary gevra, "Is dit moontlik om te sien alles wat gestig is in 



hierdie wyse?" Die Here het geantwoord, "die een wat sien is die een wat 

Onthul, selfs as ek het vir jou gesê voor." 

Sy twaalf dissipels bevraagteken hom, "juffrou, < waar is die pad 

om die > vreedsame < hart? > leer ons < hoe ons gaan bereik dit > " 

Die Here het gesê: "as jy het verstaan alles wat ek het verduidelik 

jy, jy sal bereik onsterflikheid. Jy < is, > immers, < die pad wat 

lei tot > alles. " 

Mary sê: "Daar is maar een woord dat ek sal praat die Here met 

inagneming van die misterie van die waarheid waarin ons te staan gekom 
het: ons 

het is geopenbaar aan die kosmiese wesens." 

Judas sê aan Matteus, "ons wil graag verstaan die tipe 

kledingstuk waarmee ons gaan clothed wees wanneer ons vertrek uit 
hierdie 

korrup vlees." Die Here het geantwoord: "die archons en 

administrateurs besit kledingstukke wat gegee is om hulle net 

vir 'n sekere tyd, en wat nie verduur nie. Jy, egter, as kinders 

van waarheid, is nie aan julle in hierdie temporale vestments skikking. Jy 

sal eerder jou seën ontvang wanneer jy kom klere uittrek 

julle! Jy sien, dit is geen groot ding < om julle strook en tot 

stap > buite. " 

< een van hulle > gesê, < "Here, > praat < aan ons oor ' die mosterd 

Saad.'" > Die Here het geantwoord, < "Dit het gesaai is deur > jou vader < 
en 

Dit is hy wat dit heen bring." > "Wat is die aard van daardie mosterd 

saad?" Mary hom gevra. "Kom dit uit die hemel of uit die 

aarde?" Die Here het geantwoord: "wanneer die Vader ingestel die wêreld 

vir homself, hy behou 'n paar dinge van die moeder van almal, en dit 

inspireer beide sy praat en sy dade." 

"Dit jy het gepraat van die gees van waarheid," Judas gesê. 
"Wanneer ons bid, hoe moet ons dit doen?" "Bid in die plek waar daar 

is geen vrou,"die Here het geantwoord. ("Nou deur vertel ons om te bid in 
'n plek 
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waar daar geen vrou,"sê Matteus,"hy beteken dat ons moet 

Vernietig die werke van die vroulike. Dit beteken nie dat daar is 

sommige ander manier bring voort, net wat eendag vroue sal nie 

meer gee geboorte.")" Hulle sal nooit ophou om te bestaan!" Mary 
bestaansjaar. 
"Wat is so seker dat hulle nie alles oplos," die Here het geantwoord, "hul 



werke ook in hierdie plek ontdoen word?" (Nou toe Salome gevra, 
"Hoe lank sal dood gaan voort om te regeer?" die Here beantwoord haar, 
"As 

lank as jy vroue voortgaan om te dra." Jy sien, die Verlosser het homself 

bevestigde, "Ek het gekom om die werke van die vroulike ongedaan te 
maak." Hy nie 

beteken dat voortplanting is sleg nie, want so is nodig vir die verlossing 

van diegene wat glo. Verder, die Here het gesê: "wie het 

geneem 'n vrou moet haar forsake nooit, maar wie het nie gedoen 

sou word beter af nie trou." Vir in die evangelie van die 

Egiptenare baie geheimsinnige aangeleenthede van hierdie aard is 
aangegee as 

esoteriese wysheid geheim deur die Verlosser, leer sy dissipels gegee 

dat die Vader, die seun en die Heilige Gees is nie 'n enkele een. Die 

Naassenes handhaaf dat die siel is moeilik om te vind en 

ken. Dit is omdat dit bly ook nie in 'n enkelvoud vorm, 
nóg nie dit konformeer tot 'n bepaalde aspek, en as sodanige beteken nie 

besit 'n definitiewe voorkoms sodanig dat enige patroon of persepsie van dit 

kon moontlik dit te beskryf. Nou aangesien die woord het gepraat van die 
einde, 
Salome was reg om te vra, "Hoe lank is mans te ly dood?" 

Skrif utilizes die woord 'man' hier op twee maniere; sowel as dié van die 

uiterlike, sigbare vorm saam met die siel en ook met verwysing na 

die verlosde en die ouers gelyk. Die impuls van die 'manlike' is 

gebruik om aggressie verteenwoordig, en die term 'vroulike' word gebruik 
om aan te dui 

lusting. ' Werke ' simboliseer geboorte en verrotting. Dit beteken nie 

dat die lewe 'n slegte ding is of dat die skepping is bose, net wat so die 

kursus van aard. Jy sien, wanneer Salome gevra, "dan het ek klaar goed 

deur nie kinders?" Die Here het geantwoord, "jy mag eet van elke 

plante, maar van die bitter een nie nuttig nie. " Laat ons almal wag in 
konstante 

verwagting van die koms van die Koninkryk van God in liefde en 

geregtigheid, want ons weet nie die dag van God se kom. Vir jou 

sien, toe Salome navraag van hom, "sê vir ons wanneer u Koninkryk sal 

kom."die Here het geantwoord,"wanneer jy trap om hierdie bedekking van 

389 

skande, en wanneer die twee moet verenig, die innerlike raak een met 

die buitenste, en wanneer die manlike raak nóg manlike of vroulike met 

betrekking tot die vrou." Wanneer ons praat die waarheid aan mekaar, 



jy sien nie, die twee word een, vir 'n enkele siel, vry van alles wat is vals, 
die twee persone dit okkupeer. Soos die 'buite' word selfs die 

'binne-in,' hier is die interpretasie: met verwysing na wat is binne, hy 

beteken die siel, en met verwysing na wat is sonder, hy beteken die 

fisiese liggaam. So selfs as wat jou liggaam kan duidelik gesien word, so ook 
behoort 

jy maak die karakter van jou siel duidelik deur jou goeie 

werke. Nou wanneer hy sê: ' die man met betrekking tot die vroulike, nóg 

manlik of vroulik,' hy sê: ' wanneer 'n broer lyk op 'n suster, hy 

behoort nie te dink aan haar as vrou, en sy net so behoort nie te dink 

van hom as man.' Dus hy verseker ons: "as jy doen hierdie dinge, my 

Koninkryk sal verskyn.") 

Judas sê aan Matteus, "die werke van die vroulike al ver-dwyn. 
< en wanneer hulle sien dit, > die archons sal beroep op < hul elke 

sterkte. > Is dit hoe ons gaan raak vir hulle voorberei? " 

Die Here gevra, "kan hulle eerlik sien jy? Kan hulle die kinders sien 

ontvang jy? Kyk! 'N woord is die uitreiking van die Vader stilletjies 

in die afgrond, bring heen soos 'n weerlig flits. Hulle in staat is om 

sien of bedwing dit? Glad nie, selfs nou dit bly aan jou! Jy 

geweet het die manier wat geen engel of krag ooit gesien het. Maar dit 

behoort aan die Vader en die seun, want hulle is albei 'n enkel < een. > 

Jy sal reis langs die pad dat jy al gekom het om te weet, en 

maak nie saak hoe groot die archons wat raak, hulle sal nooit in staat wees 
om 

om dit te bereik. Selfs so, luister hier - Dis 'n las selfs vir my om dit te 
doen." 

"Wanneer die werke los < in uit," > Mary gevra die 

Here, < "sal dit jou werke word > wat 'n werk los?" Die Here 

beantwoord haar, "sonder vraag, vir < die manier > is bekend aan elkeen 
van 

jy. < nou > as ek moet los < die werke, hulle > sal < elk > gaan 

terug na hul plek." 

"Hoe die gees blyk?" het Judas gevra. "Hoe het die swaard 

Jesus verskyn?"beantwoord. "Hoe die ligte appear nie?" Judas probed. 
Die Here het gesê: < "jy reeds bestaan > vir ewig binne dit." 

Judas gevra, "wat forgives die werke van wie? Daardie werke 
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wat < sal veroordeel > die wêreld. < wanneer die tyd van oordeel kom 

ongeveer, > wie is dit wat forgives die werke. " Die Here antwoord hom, 
"Wat is dit < wat veroordeel? > dit is pas vir die een wat verstaan het 



die werke uit die Vader se Testament te voer. Soos julle almal, streef daarna 
om ontslae te raak 

homself van woede en jaloesie. Ook, strook julle van jou 

< worldliness, > en nie < soek na dit wat nie jou eie. (?) > 

<><... en wanneer die tyd kom om te wankel nie > skande 

< die wêreld. > want ek sê vir julle, < die archons sal val op jou om te staak 

vrees in jou hart. (?) > <><... wanneer > jy neem die < woord van God 

om te yourselves(?) > jy < sal rus op dit, en die persoon > wat het 

gesoek, en het < kom om te verstaan >, rus sal < op dit ook. > 

Hy sal grootser leef. En ek sê dit aan jou < nou, sodat > jou 

geeste en jou siele dalk nie word gelei verlore." Toe Jesus weer gesê 

aan hulle, "vrede vir jou! Ek stuur jy heen selfs soos die pa het 

my gestuur." En nadat dit sê, hy blaas op hulle en sê: 

"Ontvang die Heilige Gees! Die sondes van mense wat jy het sal vergewe 

inderdaad word vergewe, en die sonde van mense wat jy het nie sal vergewe 

bly unforgiven." 

JESUS SE TWEEDE VERSKYNING AAN DIE TWAALF 

(EpAp 11b, 12; Johannes 20:24-29) 

Jerusalem 

Maar Thomas, een van die twaalf apostels - wat is ook bekend as 

Didymus - nie was daar by die tyd wat Jesus gekom het. En wanneer die 

ander dissipels hom meegedeel, "Almal van ons het die Here gesien!" hy 

antwoord hulle, "tensy ek sien die spyker merke in sy hand, en plaas my 

vinger in hulle, en my hand in sy sy, ek sal glo nie." 

Nou na agt dae het verbygegaan, van die dissipels was almal weer 

versamel saam binne-in, en die deure gesluit was, en Thomas was 

met hulle. Dan Jesus gekom en in hul Midde gestaan het deur te sê: "vrede 

aan u!" Nou hy homself aan ons in 'n hemelse vorm aangebied; en ons, 
Verbeel hom te wees 'n spook, is skrik en / en bang, nog nie 

glo dat dit hom kon word. Maar inderdaad was dit die Here, so hy 

bevraagteken ons, "Hoekom is jy so ontwrig, en hoekom twyfel ontstaan 

julle harte? Kom nou, en het geen vrees. Ek is jou Meester, jou 

onderwyser; die een wat jy, Peter, geweier drie keer voor die gebrabbel van 
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die haan. Is jy ontken my tog weer?" 

En ons het hom in ons harte twyfel of dit kon genader 

hom moontlik word. Dan vra hy ons, "hoekom hierdie hardnekkige 
weiering om te 

glo? Hoekom is jy so skepties? Glo dat ek die een wat 

gesels jy oor my vlees, my dood, en my opstanding. Nou net 



sodat jy kan weet dit is my, vat my, Peter, en jy sal sien. 
Plaas jou hand op die spyker druk in my hande, en jou vinger binne 

hulle." Aan Thomas sê hy: "soos jy, Thomas, bring jou vinger 

oor en inspekteer my hande. Nou bring jou hand en vat die 

steek wond wat in my kant gemaak is. Plaas jou vinger (en) jou 

hand daarin, en word nie betwyfel nie, maar gelowige!" En by hierdie 
Thomas 

bely, "jy is my Here en my God!" "Thomas," Jesus 

bevraagteken hom, "nie jou geloof staatmaak op jou gesien my? 

Geseënd is dié wat nie gesien het nie en tog geglo het. Soos vir jou, 
Andrew, kyk na my voete en kyk of hulle raak aan die grond, 
of laat 'n voetspoor. Jy sien, in die profeet dit staan geskryf, ' die voet 

van 'n spook of 'n demoon nie een vat die grond, (nóg) enige blare 

soort van druk agterstallig is.'" 

Maar nou ons hom vir seker weet of het hy werklik aangeraak 

gestyg in die vlees, en toe het ons hom gevoel en gevind dat hy het 

gestyg inderdaad wisselwerking, ons val om ons gesigte voor hom. En bely 

ons sonde, ons vra dat hy ons vergewe vir ons faithlessness, want ons het 

het en hom nie geglo. Dan ons Verlosser, die Here en Verlosser vir ons gesê 
het, 
"Nou opstaan, en ek sal aan jou openbaar al wat op die aarde, en wat 

is in die hemel, en selfs dat wat bo die hemele, insluitend jou 

opstanding, die res wat bestaan in die Koninkryk van God, en net waarom 
dit 

is dat my pa het het my gestuur. My pa, jy sien, my gegee het 

krag te neem jy, saam met alles wat in my vertrou." 

DIE MISSIE VAN DIE APOSTELS 

(EpAp 13-30) 

Jerusalem? 

Nou is dit wat hy aan ons geopenbaar: "Dit het so gebeur dat wanneer ek 
het 

byna bereik hierdie plek, selfs soos ek was wat deur die hemele, 

op my manier neer van die Vader van almal, ek sit op die wysheid van die 

Vader en clothed myself in sy krag en mag; en toe ek in 
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die hemel, ek is soos die hemel. Ek geslaag deur die engele en 

aartsengele, en word soos hulle in voorkoms, ek geslaag deur die bestellings 

en Dominions, prinse en magte, waarvan in volle mate die 

wysheid van die Vader wat my gestuur. Maar Michael, wat hoogste geledere 

onder die engele, gevolg na my. En aartsengele Gabriel, Uriel, 



en Raphel, gevolg my geheim so goed, totdat ons aangekom by die vyfde 

hemelse vliegtuig, in hul harte glo my te wees onder hulle geledere, 

my voorkoms word soos hulle s'n. Die Vader self het my gegee 

Hierdie krag. Dan is ek geseënd die aartsengele met die stem van die 
wonder, 
hulle al tekere en die byeenroeping van hulle opklim voor die altaar van 

die Vader voltooi die diens van hul werk tot sodanige tyd as ek 

moet terugkeer na hom. En dit was as die beeld van sy wysheid wat ek 

het dit gedoen. Ek het geword die alles binne die almal onder hulle, jy sien, 
dat ek 

dalk terug te keer na die heerlikheid van die Vader van heerlikheid, gebring 
het 

oor die barmhartig wil van die een wat my gestuur. Is jy bewus dat 

die engel Gabriel afgekom bring die woord aan Mary?" "Ja, 
Here,"ons beantwoord hom. Sodat hy voortgegaan, "nou doen jy onthou my 

sê vir jou dat ek soos 'n engel onder die engele geword? " En ons 

antwoord hom: "Ja, Here." "Tóé," hy geopenbaar aan ons, "Dit is ek 

wat verskyn aan die maagd Maria, en dit was ek wat gepraat het met haar, 
die transformasie van myself in die beeld van die Aartsengel Gabriel. Met 

geloof en lag het sy aanvaar my in haar hart. En ek, die woord, 
omskep myself en haar baarmoeder ingeskryf en het vlees geword. En 

met betrekking tot Maria, het ek geword 'n dienaar vir myself, verskyn die 

skyn van 'n engel. Net so sal ek doen nadat ek styg weer tot my 

Pa. 
"Nou jy moet kyk na my afsterwe. Indien, by die tyd van Pasga, jy 

die memorial van my dood, dan een van julle moet twee 

staan hier met my gegooi word in tronk vir die sake van my 

naam. En hy sal in groot nood en verdriet, lamenting in 

verre isolasie van jou selfs as jy dit waarneem. Vir die een 

wat beperk is spyt gaan wees dat hy dit met jy kan hou. Nou ek sal 
Stuur my eie krag in die vorm van die engel Gabriel, en die tronk 

deure oopgemaak sal word. Hy sal glip weg en kom hou die all 

nag vigil met jou, en bly met u tot die gebrabbel van die haan. 
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Maar by die haan se kraai, die voltooiing van my Agape en van my 

gedagtenis, hy sal weer eens word geneem weg en gegooi in 

gevangenis vir 'n getuienis totdat die tyd kom vir hom los daardie plek 

en begin om te preek wat ek het aan jou gegee in die manier wat ek het 

opdrag jy." En ons vra hom, "Here, het jy nog nie klaar 

die drink van die Pasga? Ons, perchance, hoef te neem die beker 



en een keer meer drink?" En hy antwoord ons, "As 'n saak van die feit, dit is 

noodsaaklik om dit te doen tot sodanige tyd as wanneer ek terug met 
diegene wat 

gely het martelaarskap vir my onthalwe." En ons het gesê, "o Here, wat jy 

is nou sê ons is 'n groot, soos wat jy gesê het voor. So in 

wat vorm of krag is jy oor te kom?" "Hoe werklik doen ek sê vir 

jy,"hy beantwoord ons,"dat op die vlerke van wolke sal ek kom, met 
inagneming van 

my in heerlikheid en bars heen met 'n sevenfold helderheid - selfs as 

die son - en my kruis gang voor my. Ek sal kom op die 

aarde te slaag oordeel oor die lewende en die dode." 

En ons vra hom, "Here, hoeveel jaar bly totdat dit 

gebeur?" Hy beantwoord ons, "die koms van die vader sal plaasvind 

by die voltooiing van die een honderd en fiftieth jaar, tussen 

Pentecost en Pasga, na die honderdste en die twintigste deel 

geslaag het." (Die vervulling van [hierdie] nommer [s], jy sien, 
ooreenstem met sy kruisiging en sy opstanding.) "Nou Here," ons 

gesê, "tot nou jy het net vir ons gesê dat jy was kom, maar net 

nou het jy gesê dat hy wat jy gestuur sou kom. So hoe kan jy sê 

"Dit sal wees die een wat my wat sal kom gestuur'?" "Ek is heeltemal binne 

my pa,"het hy verduidelik vir ons,"en my pa is heeltemal binne-in my." 

Ons vra hom toe, "is jy regtig aan die gang om ons te verlaat totdat die tyd 

van jou terugkeer? Waar ooit sal ons vind 'n onderwyser?" "Wil jy nie 

verstaan,"hy ons"dat selfs tot nou ek bestaan beide hier beantwoord 

en daar met die een wat my gestuur?" "Here," Ons het hom gevra, "is dit 

werklik moontlik vir jou om te bestaan beide hier en daar by die dieselfde 
tyd?" 

En hy het gesê: "Ek is heeltemal binne die Vader en die Vader is binne 

my. Ek bestaan na sy beeld en sy gelykenis, na sy krag, sy 

perfeksie, en sy lig." (Nou wanneer het hy gesê, "Ek is sy perfekte woord 

in sy volste sin,"dui dit op die werk wat hy gedoen het deur middel van die 

vlees, selfs soos hy gesê het na sy kruisiging, toe hy het gesterf en gestyg 

394 

op.) "Vir hom" (hy vervolg,) "Ek het iets soos dit geword: ek 

is die perfekte gedink in die vorm van 'n tipe. Nou ek gekom het 

op die agtste dag, (wat is die Here se.) Maar deur my eie 

verlossing jy sal kom om te ervaar die wonders, en sy beeld, 
en elke ding in sy volmaaktheid – die voltooiing van alle dinge en hul 

gevolgtrekking sowel. Dan sal jy sien my styg weer na my hemelse 

Vader, wat in die lug. Nou kyk, ek is gee jou 'n nuwe 



opdrag; lief vir mekaar en uitstel om mekaar so daardie vrede 

altyd dalk met jou. Wys liefde aan jou teëstanders, en doen aan Nee 

een anders wat jy sou nie gedoen het aan jou. Verkondig dit en leer 

dit onder diegene wie se geloof is in my. Verkondig die hemelse Koninkryk 
van 

my vader; en selfs soos my pa het my bemagtig, so ook doen ek 

bemagtig jy, dat jy dalk bring naby die kinders van die hemelse 

Pa. 
"As jy preek dit, hulle sal glo! Dit is jou plig om te lei sy 

kinders na die hemel!" Maar ons vra hom, "Here, beslis jy kan doen 

alles wat jy het bidden ons; maar net hoe is ons veronderstel om dit te 
doen?" 

"Ek sê julle die waarheid," het hy gesê, "dit preek en leer dit, want ek sal 

word daar aan jou kant. Jy sien, ek is meer as tevrede bly met 

jy, help jy om my mede erfgename in die Koninkryk van die hemel, 
wat behoort aan hom wat my gestuur nie. Ek sê julle die waarheid, jy 

my vriende en broers, sal wees vir my pa het verheug in beide 

jy en diegene wat sal kom om te glo in my deur jou. Ek sê vir 

jy heel nadruklik, so 'n groot en wonderbaarlike vreugde het my pa 

voorberei vir jou wat die engele en owerhede het lank verlang, 

(en steeds) begeer om te kyk na dit en waarneem! Maar hulle sal nie 

gegee die visie van my vader se heerlikheid." "O Here," Ons het hom gevra 

"wat is die betekenis van al wat jy sê?" "Jy gaan sien 'n 

lig wat is helderder as enige ander lig wat skyn,"hy het geantwoord,"en 

selfs meer volmaak as volmaaktheid self; en die Vader van die lig sal 
Vervolmaak die seun. Jy sien, die pa is volmaaktheid self; en dit is 

deur dood en opstanding wat die seun is perfek gemaak. So die 

een feat, Trouens, outshines die ander, en ek is in alle betrekking die reg 

hand van die Vader, want ek bestaan binne die een wat accomplishes; die 

volheid van die Vader < wat gestuur > my. " "Maar Here," die twaalf van 
ons 
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gereageer het, "jy het ons lewe en raak ons redding, selfs as jy 

sulke woorde kan spreek hoopvol vir ons!" "Glo in dit, en skep moed 

dit,"hy ons in kennis gestel,"en vrede najaag binne julle harte vir werklik 

Ek sê vir jou dat daar bestaan so 'n res in Winkel vir jou in die hemel, 
daardie plek waar daar geen eet of drink, geen rou of 

Vrolikheid, geen wêreldse kommer, geen kledingstuk van vlees en geen 

perishing van diegene wat daarin woon. Jy sal nie bestaan as deel van die 

skepping onder, maar jy imperishable dié gaan ontvang 'n aandeel in, 



en woon binne die incorruptibility van my pa. En selfs as ek 

bly voortdurend binne die Vader, so ook nie jou plek van rus lê 

binne my." "Sal ons verskyn in die vorm van 'n engel," Ons het hom gevra, 
"of wat van die vlees?" "Kyk," het hy gesê, "Ek het sit op daardie vlees van 

joune. Ek is gebore met dit, gekruisig saam met dit, begrawe dit, en deur 

my hemelse Vader, roos weer met dit. Dit gebeur te vervul die 

oracle wat die profeet Dawid gepraat het van my, foretelling van beide my 

dood en my opstanding: 

' O Here, hoe diegene wat daarna streef om 

Met my het vermenigvuldig, 
En hoeveel is diegene 

Wat styg teen my. 
Baie is diegene wat sê my siel, 
"God sal nooit na kom jou hulp." 

Maar jy, o Here, is my beskerming en my heerlikheid; 

Selfs die een wat my kop oplig. 
Dan my stem uitroep tot God, 
En van die berg van sy heiligdom 

Hy hoor my. 
Ek lê en geslaap, en ek ontstaan, 
God self het opgewek my. 
U, o Here, is my toevlug. 
Ek het geen vrees vir die skare 

Wat teen my opgestaan en verskans my. 
Opstaan en verlos my nou, 
O, my Here en my God! 

Want jy het smitten en gooi op die grond 
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Al wat ek vir geen goeie rede gehaat het. 
Jy het hulle onder jou voete, trampled 

En u het die tande van die goddelose gegee verpletter. 
Redding kom van God alleen. 
Kan jy sanctify jou eie.' 
"Alles wat die profete gepraat het dus afgehandel is, neem 

plek en met sy vervulling in my. Ek was binne hulle, jy sien, 
(en) Ek myself gepraat het deur hulle, so met hoeveel meer sekerheid 

sal wat ek het onthul aan jy werklik gebeur, sodat jy en almal wat 

glo in my heerlikheid bring dalk aan die een wat my gestuur!" 

Maar na al hierdie vir sê ons, ons het gesê, "Here, u het getoon dat ons 

genade en dit is op jou rekening wat ons gered is. Jy het ons getoon 



al hierdie dinge; maar as dit moet lyk of dit goed vir jou, ons wil graag vra 

jy 'n vraag." En Jesus antwoord ons, "ek besef dat jy 

luister mooi en dat jy lank om te hoor, vir werklik jy sal alles verduur, 
en selfs as jy na my luister jou alle harte vul met vreugde. Kyk, vra my 

enigiets wat jy graag wil weet. As jy luister na wat ek sê, aan die 

Dit sal my plesier om te praat met jou wees. Hoe werklik doen ek sê 

jy, selfs as die pa het kans gegun my from out of dood, so ook 

sal jy opstaan in die vlees. Hy sal jou na daardie plek wat vervoer 

bo die hemele oor wat ek het gepraat jy vanaf die eerste 

voorberei vir jou deur die een wat my hier gestuur. En dis hoe ek sal 
bring om te slaag al wat gereël is vir jou verlossing - en dit is 

met dit in gedagte dat ek genade aan sy volmaaktheid gebring. Vir 

om unbegotten, ek is gebore van die mensdom, en as een wat was sonder 

vlees het ek die vlees gedra en grootgeword in dit. Jy sien, ek het gekom om 
te 

herstel jy wat in die vlees, was Eniggeborene wat deur jou 

wedergeboorte jy dalk in jou vleeslike opstanding verkry 'n 

imperishable kleed. Vir my pa het verheug in u, en almal 

van diegene wat hoop en hul geloof in hom plaas. En ek sal wek die 

hoop van die Koninkryk in wie ek asseblief. " Op daardie tydstip ons alle 

gesê: "Hoe groot is die hoop dat jy inspireer, en die manier 

wat jy praat!" En hy het gereageer, "glo jy dat alles 

Ek vertel jy werklik sal gebeur?" En ons antwoord hom: "Ja Here, 
ons doen nie." "Ek sê julle die waarheid," het hy gesê, "my pa het my gegee 
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voltooi owerheid teken al van dié wat in duisternis in die 

lig en al diegene wat in corruptibility in incorruptibility, en 

diegene wat in falsehood in geregtigheid, en diegene wat in 

dood in lewe, en diegene wat in captivity in vryheid. Jy sien, dit 

is moontlik vir God om te doen wat mens kan. Ek hoop vir die 

hopeloos, 'n helper vir die behoeftiges, 'n skat vir die verarmde, 'n 

geneesheer vir die siek, en die opstanding vir die dood." 

En nadat dit sê vir ons, ons vra hom, "Here, sal die vlees 

inderdaad beoordeel word met die siel en die gees? Sal die een inderdaad 
rus 

in die hemel terwyl die ander ly 'n lewe van ewige straf?" 

Dan vra hy ons, "Hoe lank sal jy voortgaan om aan te Por my vir 

antwoorde?" "Maar Here," ons weer prodded hom, "Dit is belangrik dat ons 

vra hierdie dinge van jou, want jy het beveel ons om te preek, 
profeteer en leer, dat ons dalk daarom raak bevoeg 



predikers, in staat om hulle te leer in so 'n manier dat hulle kom om te glo 

in u, omdat ek verneem het die sekerheid van alle dinge deur u. Dit is 

waarom ons vra so baie vrae." En hy antwoord ons, 
"Werklik doen ek sê vir julle, die vlees van elke man sal opstaan met sy siel 

en gees steeds binne." En ons vra hom, "Here, is dit moontlik vir 

wat het geslaag weg en verdwyn weer leef (en) gemaak word 

geheel? Nou ons is nie vra dit omdat ons twyfel, want dit is nie 

onmoontlik met jou, want ons glo alles wat jy sê, óf het 

reeds gebeur het of gaan eendag gebeur." "O jy beperk van geloof" 

Hy het gereageer in toorn, "Hoe lank sal jy nog vra van my? Selfs so, doen 

nie bang wees om te vra my oor wat jy wil weet; 

ungrudgingly sal ek openbaar dit aan jou. Eenvoudig hou my GEBOOIE 

en doen soos ek sê jy sonder huiwering. Hou niks terug, en doen 

nie wys respek van persone of jou oë van enigiemand, voorkom dat ek 

dalk nie my gesig van jou draai nie. Eerder, dien in 'n reguit, direkte, 
en smal weg. As jy dit moet doen, my pa sal neem groot 

plesier in julle almal." Weer ons het gesê, "Here, kyk, ons is geneem met 

nood. Ons weet dat ons is irriterende jy met so baie vrae." 

Op daardie tydstip hy ons geantwoord, "Ek weet wat in geloof, met (en) van 

jou hele wese doen jy doen navraag van my, en so ek is verheug deur jou. 
Vir werklik doen ek sê vir julle, wat beide myself en my pa binne my 
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is dat jy steek en bevraagteken my plesier. Ek bly dat jy het die 

durf bring om dit te doen, dat dit werklik lei jou in die lewe." Maar ons was 
gelukkig om 

hoor hom Beantwoord hierdie manier, want hy het gepraat meekly ons. Ons 

het hom dus aangemoedig: "Here, jy het jouself genadig aan ons gewys in 

alle dinge; gee ons lewe deur alles wat ons het sit jy beantwoord. Sal 
jy weer openbaar aan ons alles wat ons van julle dalk vra?" Toe hy gevra 

ons "Is dit die gees of die vlees wat verbygaan weg?" "Wat vergaan is 

die vlees,"ons beantwoord hom. Dan sê hy: "wat het gedaal sal styg 

weer, wat verlore is sal gevind word, en wat languishes bons sal 

terug, wat sodoende my vader se heerlikheid kan geopenbaar word. En selfs 

As hy vir my gedoen het, so ook sal ek vir jou doen wat in my glo. Vir 

wel ek sê vir jou, die siel sal nie opstaan sonder die vlees so wat 

op daardie dag 'n rekeningkundige kan plaasvind. Dit is so dat hulle dalk 

besit om hul werke, hetsy goed of sleg, en in die gesig staar hul 

oordeel dienooreenkomstig, wat 'n keuse en aanbieding van diegene wat 

is getroue en saamgevat is die opdrag van die Vader wat my gestuur het 

kan dus gemaak word nie. Dan die oordeel van bitterheid sal plaasvind 



in ooreenstemming met my pa se Testament, wat vir my gesê: ' My seun, 
aan 

OORDEELSDAG, jy gaan nie vrees die ryk, nóg uit jammerte is jy om te 

spaar die armes. Nee, jy gaan lewer elkeen van hulle oor ewige 

straf volgens hul aksies.' Maar om my geliefde, daardie wat 

my terug liefgehad het en gedoen het as die Vader wat my gestuur het 

beveel, sal verleen ek rus en lewe in my vader se hemelse 

Koninkryk. Kyk en sien watter gesag hy my gegee het. Hierdie sal 
sien ook die soort krag wat die Vader vir my, dat ek dalk gegee het 

bereik wat ek graag in die manier wat ek begeer, dat ek dalk gee dit aan 

diegene in wie het ek hierdie hoop, diegene aan wie dit is my sal kans gegun 

om te gee en om te voorsien. En dit is vir hierdie rede dat ek afgegaan 

na die plek van Lasarus en het gepraat na Abraham, Isak en Jakob, 
verkondig die goeie nuus aan die regverdiges en die profete, dat hulle 

kan opstaan uit die aard van die afstande wat bestaan onder aan dié wat 

lê bo in die hemel, soos met jou, steek hulle die regterhand van 

die doop van die lewe, saam met die vergifnis van sondes en die 

verlossing uit alles wat verkeerd is. En dus sal ek gee uit hierdie tyd 

op plaas almal wat hul geloof in my. Nietemin, moet iemand 
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glo in my en nie steur aan my bevele, dit sal hulle niks, wins 

wat ook al hul siening van my dalk. So het die kursus afgewyk, loop 

en hul lot sal fout en vernietiging en 'n groot en pynlike 

straf, want deur hulle opsetlike verontagsaming hulle gesondig het 

teen my bevel. Maar jy, en almal van diegene wat plaas hul 

vertroue in my het ek toegestaan om die kinders van die lig, (en) van 

lewe in God, vry van alle bose, en die las van die oordeel, (en) 

die krag van die archons. En alles wat ek belowe jou, ek sal 

gee aan al hierdie ander mense ook, dat hulle kan ontsnap uit die tronk, die 

fetters (en) die spiese van die archons - en ook van hul kake 

vuur!" En by wat ons gesê het om hom, "Here, u het het veroorsaak dat ons 
bly 

en gegee het ons rus, (en) lewe, (en) < het gesteun > ons geloof 

met ongelooflike werke. Vir in alle waarheid het jy verkondig aan ons 
vaders 

en die profete, en selfs so doen jy preek vir ons en vir almal van 

mensdom. Sal jy nou leer ons soos jy hulle geleer?" Toe hy 

ons, "inderdaad ek sê aan jou en almal wat in my vertrou het in kennis 
gestel 
en aan almal wat sal kom om te glo in die een wat my gestuur, wat ek sal 



lei tot en na die hemel, na die plek wat my pa het 

voorberei vir die gekies het en die meeste gekies het, en die Koninkryk van 
die 

verkies in die beloofde rus, en ek sal jou eindelose lewe gee. Soos vir 
diegene 

wie het gesondig teen my GEBOOIE, leer iets anders 

in plaas daarvan, by te voeg en neem uit hulle, hul eie inflate 

grootheid, wat as as 'n gevolg moet estrange en vernietig dié wat 

glo in my in die waarheid, sal ek gee aan ewige vernietiging." 

Maar ons vra hom, "Here, sal ander < heen sit 'n > grief en 

bring oor 'n ander onderrig buiten dit wat jy ons gegee het?" 

"Net soos daar is diegene wat doen wat gepas en pragtige," hy 

beantwoord ons, "so ook moet die uitdaging kom, wat beide goed en kwaad 

dalk bekend gemaak word. Dan 'n net verhoor sal plaasvind in wat hierdie 

sal gegee word tot vernietiging (en die) dood, in ooreenstemming met hul 

werk en dade." En weer ons sê vir hom: "Here, hoe vreugdevolle ons is 

om te kyk op jou en hoor jy praat so woorde vir ons, vir ons oë het 

gesien al die wonders wat jy gewerk het." En hy antwoord ons, 
"Hoeveel meer vreugdevolle is hulle wat nie gesien het nie en het nog 

geglo, want hulle sal die kinders van die Koninkryk genoem word. Hulle is 
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perfekte binne die perfekte een, en in my pa se gemaak word 

Koninkryk ek sal hul lewe grootser word." Weereens ons bevraagteken 

hom, "Here, < sien > dat jy gaan los ons, hoe sal iemand 

ooit kom om te glo ons, in die lig van die feit dat jy het ons in kennis gestel, 
"'N dag en 'n uur kom wanneer ek sal styg tot my pa'?" Hy 

beantwoord ons, "gaan en preek aan die twaalf stamme van Israel, en die 

Israeliete onder die heidene, van noord na Suid (en) van Suid na 

Noord; van die Sonsopkoms in die Ooste aan die sonsondergang in die 
Weste. Baie sal 
glo in my, die seun van God." Maar ons vra hom, "Here, wat sal 

glo die dinge wat ons sê? Wat sal selfs gee ons 'n gehoor? Hoe is 

ons voer of leer of vertel die tekens, wonders, en kragtige 

werke wat jy gedoen het?" Hy het geantwoord: "bloot gaan en preek te 

hulle, en leer almal oor my terugkeer, in die lig van my pa se 

genade. Ek sal werk deur jou selfs soos die pa het gewerk deur 

my, aangesien ek daar by jou kant sal wees. Ek sal my vrede stuur aan 
jou; my 

gees en my krag te. Van my baie krag en gees sal ek aktiveer 

jy profeteer om hulle tot by die ewige lewe. Dit is hoe dit sal wees met 



jy - en hulle sal glo! Inderdaad, dit ook sal hierdie krag wees 

gegee en geslaag langs, dat hulle kan leer dit aan die heidene in 

skakel." 

MARIA VRA JESUS 

OOR DIE AARD VAN SY VOLGELINGE 

(GTh 21) 

Maria vra Jesus, "Wie doen jou volgelinge soos lyk?" "Hulle is 

soos klein kindertjies wat leef op iemand anders se grond,"hy beantwoord 

haar. "Wanneer die verhuurders kom rond, hulle sal sê: ' gee ons rug 

ons boedel.' En dit sal alles strook kaal in hul teenwoordigheid, dat hulle 

dalk gee hulle weer hul veld. So dit is hoe ek praat van dit: moet 

die huiseienaar besef dat die dief kom, hy sal kyk hou 

voordat hy kom om te steel sy dinge, en nie laat hom toe om tonnel in 

sy huis, wat is sy Koninkryk. Jy, egter, moet staan lyfwag 

vanaf die stigting van die wêreld. Julle gereed in die grootheid van 

krag, wat die diewe dalk nie hul weg vind na jy; vir hulle sal 

val op die krag wat jy soek na hulp. Laat daar wees jou 

midst 'n man wat verstaan. Wanneer die vrugte bars heen, hy het gekom 
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vinnig, Sekel in die hand, en dit afgemaai. Wie het ore wat hoor, laat 

hom hoor." 

PETER SE BESWAAR AAN MARIA 

(GTh 114) 

Jerusalem? 

Simon Peter sê aan hulle, "het Maria Wyk uit ons, vir vroue 

kwalifiseer nie vir hierdie lewe." "Kyk," Jesus antwoord hom: "Ek sal 

lei haar myself, maak van haar 'n 'manlike' soos jy, sodat sy kan ook 

kom in die lewe in die gees. Trouens, enige vrou wat maak haarself manlike 
sal 

Tik in die Koninkryk van die hemel." 

DIE EVANGELIE VAN MARIA 

(GMary, GPh 28, 48b) 

Jerusalem? 

{Ses bladsye is vermis vanaf die manuskrip.} 

< een van die dissipels het gevra die Verlosser, > "sal saak word vernietig 

of nie?" 

"Elke aard," antwoord die Verlosser, "elke vorming, en elke 

organisme bestaan binne en onder mekaar. Elkeen sal, op sy beurt, word 

weer in sy eie wortel, opgelos vir in sy oorspronklike wortel nie die 

essensie van alle aangeleentheid terug. Wie het ore om te hoor, het beter 



hoor!" 

Petrus het gesê, "want jy het is onthulling alle dinge om ons, beskryf 

ons ook die sonde van die wêreld. " 

"Die 'sonde' nie lê in hierdie wêreld nie," antwoord die Verlosser. "Dit is jy 

wat bring sonde deur jou strewe van die adulterous aard 

en dit skep die persepsie van sonde. Dit was om te herstel elke wese 

van elke aard na sy behoorlike wortel dat die goed af na gekom word met 

jy." "Dit is die rede waarom siekte en dood bly saam met jou," het hy 
vervolg, 
"want jy gee julle aan die ding wat noodroep. Wie ook al 

het 'n gedagte wat kan begryp dit, laat hom verstaan. Saak gebring 

passie in bestaan, en hierdie passie het geen eweknie sedert dit 

gekom het teen aard. Dan ontstaan 'n versteuring in die hele 

liggaam, wat is hoekom ek sê jy moet goeie moed, en nie tot 

konformeer julle na die vlees, maar om daardie ander beeld van aard 

in plaas daarvan. Wie het ore wat hoor, laat hom hoor." 
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Na sê al hierdie dinge, die Geseënde een het gesê dat aan almal, 

"Vrede vir jou! Maak 'n plek binne jy vir my vrede. Word op die 

uitkyk vir enigiemand wat lei jy verlore deur te sê: 'Kyk, oor hier!' 
of: 'Kyk, daar!' Vir die seun van die mens lê binne julle, so 

Jy moet soek na hom. Diegene wat hom soek sal hom ontdek. 
Nou gaan en verkondig die evangelie van die Koninkryk! En nie soos 

die lawgiver, lê af reëls verder as dié wat ek het aan jou gegee, of 

anders sal hulle kom jy oorheers." En na spreek hierdie woorde, 
Hy verlaat hul teenwoordigheid. 
Maar almal van hulle was diep hartseer, en deur hul trane hulle 

gevra, "Hoe is ons veronderstel om te gaan na die heidene uit en verkondig 
die 

Koninkryk van die seun van die mens? Hoe ooit sal ons wanneer hulle het 
ontsnap 

nie eers spaar hom?" Toe Mary, om op te staan en die aanspreek van hulle 

almal, het gesê om haar broers, "huil nie! Nie hartseer of word verloor los 
op, vir 

sy genade sal altyd met jou, jy te alle tye beskerm word. Laat ons 

in plaas daarvan gee lof aan sy grootheid, want hy het ons almal readied en 
sit ons 

in voeling met ons ware menslikheid." En nadat sy gepraat het, sy 

hul gedagtes teenoor die goeie omgedraai, en hulle begin bespreek die 

woorde van die Verlosser. 



(Nou is daar drie Marys wat geloop met Jesus: sy ma, 
sy suster, en Mary Magdalene, wat sy metgesel was genoem. Sy 

suster, sy moeder, en sy metgesel was al genoem "Mary." Maar 

Mary Magdalene < was sy > metgesel, en < hy is lief vir > haar meer 

as enige van die dissipels, en hy sou dikwels soen haar < op die mond. > 

< dit sou beledig > die ander dissipels, < en hulle gebruik word om openlik 

afkeur. > "Waarom," sou vra hulle, "het jy haar lief meer as die 

res van ons?" Die Verlosser antwoord hulle, "Hoekom is my liefde vir jou 
nie 

soos my liefde vir haar?" As 'n blinde man moet staan in duisternis 

saam met iemand wat kan sien, Watter verskil is daar tussen die 

twee. Maar wanneer op die laaste die lig breek uit, die een met gesig sal sien 

die lig, maar die blinde een sal bly in die duisternis.") 

"Suster," Peter bevraagteken Maria, "Ons weet hoe die Verlosser bevoordeel 
jy bo alle ander vroue. Vertel ons wat jy weet en onthou van die 

woorde wat die Verlosser gesels jy; dinge wat ons het nie nog bekend staan, 
of het ons so veel as voorheen gehoor het nie." "Ek sal aan jou openbaar al 
wat 
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versteekte van jou,"beantwoord Maria. En sy het dus begin om te praat 

hulle: "Ek was 'n visie van die Here gegee. En ek sê vir hom: ' Here, dit 

baie dag het ek gesien dat jy in 'n visie!' ' Hoe geseënd jy is nie 

wavering by die gesig van my,' hy beantwoord haar, ' vir die skat is in die 

dieselfde plaas as die verstand.' 'Here,' het ek gevra ' is dit deur die siel of 
die 

Gees die een wat sien 'n Visioen ervaar dit?' ' Dit is deur 

nóg die siel of die Gees wat hy kom om te sien,' die Here het geantwoord. 

' Dit is deur die gees plaas, wat bestaan tussen hierdie twee wat 

die visie is ervaar. En dit is < deur die gedagte dat die siel 

en die gees bymekaar kom.'" (En Mary het voortgegaan met die 

verborge dinge van die Here aan hulle.) > 

{Vier bladsye is vermis vanaf die manuskrip.} 

< (en dan sy hou verband met 'n visie van die siel se gang hulle.) "Na die 

vergadering met en oorwinning van die eerste krag, wat genoem word 

Duisternis, die siel benader die tweede krag, wat genoem word 

Begeer, en gesels met > dit. En begeerte het gesê: ' Ek sien jy gaan nooit 

af, maar nou sien ek jy gaan. Hoekom lê jy na my? Jy 

Daarom behoort aan my!' Maar die siel gereageer, ' jy nóg gesien het, nóg 

herken my, maar ek het gesien jy! Jy verwar het my ware self met die 

klere dat ek gedra. Jy het my vir wie ek was nooit gesien.' Die siel, na 



dit te sê, gaan weg rejoicing. 
"Toe dit gekom het tot die derde mag, wat onkunde genoem word. Na 

noukeurig ondersoek van die siel, dit aangedring, ' waar jy dink dat jy 

gaan? Jy is vasgevang in owerspel/hoerery! Jy durf nie slaag 

oordeel, daarom, omdat jy daarin is gebind!' En die siel 

gereageer het, ' hoe kan jy oordeel my wanneer ek nie myself geslaag het 

oordeel? Ek het inderdaad gebind is, maar ek het nie gebind 

ander mense. Niemand my ooit erken. Selfs so, ek het erken 

die ontbinding van alle dinge, albei van hemel en aarde.' 
"Na die oorwinning van die derde mag, dit het gegaan tot en selfingenome 
die 

wat was vierde, sevenfold in sy verskyning. Die eerste vorm is 

Duisternis, die tweede, begeerte, die derde, onkunde, die vierde, die 

Impuls teenoor die dood, die vyfde, die ryk van die vlees, die sesde 

Dwase vleeslike logika, en die sewende is die wysheid van toorn. Hierdie 

is die sewe Wrathful magte. Hulle wat hierdie vrae aan die 
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siel: 'Waar het jy kom uit, jy slayer van mans?' en ' waar is 

jy op pad, jy oorwinnaar van ruimte?' ' Wat my gebind gehad het 

is vanquished,' die siel het geantwoord, ' en wat het my verskans 

is ongedaan gemaak. Begeerte het sy greep op my verloor, en my onkunde 
het 

gesterf het. Ek is vrygestel van hierdie wêreld as 'n ewige een, en as 'n tipe 

van die tipe het ek is bevry van die vlietend fetters van vergetelheid. 

Uit hierdie tyd en grootser, regdeur die seisoen en die 

volheid van die ouderdom, sal ek rus in stilte.'" 

En nadat dit sê alle, Mary val stil, want dit was tot op hierdie punt 

dat die Verlosser het gepraat om haar. Maar Andrew gekla tot die 

broers, sê: "jy kan sê wat jy graag oor die dinge wat sy net 

gesê, maar ek vir een glo nie dat die Verlosser het gesê al wat. Kom 

op, wat doen jy veronderstel? Vir hierdie dinge lyk radikaal verskil van 

sy denke, (en) hierdie leerstellings beslis bevat 'n paar vreemde 

idees!" En Peter gesekondeer, praat teen hierdie dinge. Hy 

vra hulle al ten opsigte van die Verlosser, "het hy regtig openbaar al 
Hierdie dinge geheim 'n vrou sonder hulle openlik om praat ons? 

Is ons veronderstel om te draai en begin luister na die hou van haar? 

Nie hy eerlik verkies haar vir ons?" 

En deur haar trane, Mary bevraagteken Peter, "wat is jy 

denke, broer Peter? Doen jy dink dat ek al opgeroep het 

Hierdie up uit my eie hart, of oor die Verlosser lê dat ek vertel? " 



Levi sny in, sê Peter, "Peter, jy was nog altyd hottempered; 

ooit inclining rigting van woede en voortdurend manier om dit te gee. 
En selfs nou dit is presies wat jy doen, ondervraging haar soos 

Jy was al haar vyand. Nou gaan jy aanval hierdie vrou 

asof sy een van die teëstanders? As die Verlosser het gedink haar te wees 

waardig, dan wie is jy om haar te ontslaan? Want hy het geweet dat haar ten 
volle en 

was lief vir haar devotedly, en dit is omdat die Verlosser ken haar so goed 
wat 

Hy is lief vir haar meer as hy ons nie. Laat ons daarom word skaam en 

dan onsself in ons ideale mensdom. Laat ons almal op ons manier wees en 

verkondig die evangelie as die Verlosser het beveel het, nie lê af enige 

reëls of wette bo diegene wat hy vir ons neergelê." En na 

hoor dit, hulle het gegaan en begin om te publiseer en te preek. 
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VERSKYNING BY DIE SEE VAN TIBERIAS 

(Johannes 20:30-21:25) 

See van Tiberias (see van Galilea) 

Nou na hierdie dinge Jesus weer geopenbaar homself aan sy dissipels 

by die see van Tiberias. Simon Peter, Thomas, wat ook bekend as 

Didymus, Natánael van Cana in Galilea, die twee seuns van Zebedee, en 

twee ander dissipels was met hulle so goed. Simon Peter sê aan hulle, 
"Ek gaan om te vis." En hulle antwoord hom, "toe ons gaan 

saam met jou." En dadelik hulle gegaan het om die boot klim 

aboard, en hulle niks al wat aand gevang. Nou as oggend was 

nadering, Jesus staan daar op die strand, maar Geeneen van die dissipels 

erken hom as sodanig. Dan vra hy, "kinders, jy het 

iets om te eet?" "Nee ons het nie" antwoord hulle hom. Jesus dus 

genoemde [hulle], "gooi jou netto oor die regterkant en jy sal 

iets kry." Nou is hul vangs van die vis was so groot, dat hulle 

ontbreek die krag sal dit in. Dan die geliefde dissipel van Jesus 

sê vir Petrus, "Dit is die Here!" Nou Simon Peter nie kleertjies 

enigiets, so toe hy hoor dat dit was die Here, hy sit op sy hemp 

en regs in gespring. En aangesien hulle was nie ver van die strand, net 

ongeveer twee honderd cubits weg, die ander dissipels het gekom na binne 

die klein kruik, sleep die netto wat was vol vis. En as hulle 

disembarked op die grond, hulle het gesien 'n steenkool brand daar, en 'n 
enkele vis 

daarop, en 'n bruibrood aan brood ook. En Jesus sê vir hulle:, "nou 

bring die vis wat jy gevang het." Simon Peter het gegaan en 



gesleep na die netto wat oorlaai is met vis. Nou was daar een 

driehonderd en vyftig drie van hulle, en hierdie vis was baie groot. En 

ten spyte van die grootheid van die haul, die netto nooit het. Toe Jesus gesê 

aan hulle, "kom nou en laat ons 'n paar ontbyt eet!" En die wete 

hom aan die Here, nie een van sy volgelinge word gewaag om hom te vra 
wat hy was. 
Dan Jesus geneem het en hulle brood gegee het. En hy het dieselfde met die 

vis so goed. Nou dit was reeds die derde keer na sy opstanding 

dat hy getoon het homself aan sy dissipels. 
En wanneer hulle hul oggend ete klaar het, Jesus bevraagteken 

Simon Peter, "Simon, seun van Johannes, het jy lief my meer as dit?" 

"Here," hy het geantwoord: "natuurlik ek doen nie. Jy weet hoe ek is lief vir 
jou!" En 
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Hy het gereageer, "Voed my lammers." En 'n tweede keer hy bevraagteken 

hom: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Hy het geantwoord, "Ja 
Here, 
jy weet dat ek u liefhet." En hy bied hom "Neig my skaap." Nog 'n 

derde keer hy vra hom: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Nou 

Peter was hartseer dat hy hom die derde keer gevra, "Het jy my lief?" 

En hy gereageer het, "Here, u weet alles. Jy weet dat ek lief 

jy." En Jesus het gesê, "voed my skape. Ek sê julle die waarheid, 
toe jy klein was, jy jouself clothed en geloop waar jy 

bly. Maar nadat jy gegroei het ou, jy sal uitstrek jou hande 

teenoor 'n ander, sal wat jy aantrek en dra waar jy gedoen het 

nie wil gaan." (Dit het hy gesê om aan te dui die wyse van die dood deur 

waarop hy sou God verheerlik.) 

Nadat dit sê aan hom, Jesus het gesê: "volg my!" Peter omgedraai 

rond en sien die geliefde dissipel van Jesus volg op hulle; die een 

wat leaned teen sy bors tydens die aandete en gevra, ' wie is 

jou betrayer, Here?' En toe Petrus sien hom daar, hy vra Jesus, 
"Here, wat van hierdie man?" En Jesus het geantwoord, "as dit is my wil dat 

Hy moet bly totdat ek kom, hoekom behoort wat jou kommer? Jy 

moet volg na my!" Die broers het dit beteken dat dit 

dissipel sal nooit sterf nie. Maar Jesus nooit gesê het dat hy nie sou sterwe, 
slegs "as dit is my wil dat hy moet bly totdat ek kom, wat is dit om te 

jy?" En daardie dissipel is die een wat dit geskryf het af. Ons is 

sekere te maak dat sy 'n betroubare getuie. Daar is ook baie ander dinge 

dat Jesus gedoen het. As dit was om geskryf te word een vir een, ek wat 
veronderstel 



selfs die wêreld self sou nie groot genoeg wees om huisves die rol 

nodig om hulle almal bevat. Hoewel Jesus uitgevoer baie tekens 

en wonders voor sy volgelinge wat nie geskryf is op hierdie 

rol, hierdie dinge het nietemin is neergeskryf sodat jy 

dalk kom om te glo, (en) voortgaan om te glo dat Jesus die 

Messias, die seun van God, en wat deur jou geloof, jy kan kom 

om lewe te hê in sy naam. Amen. 
DIE GROOT KOMMISSIE 

(Mat 28:16-20; Mark 16:15-18) 

Die berg in Galilea waar Jesus die apostels aangewys 

Die elf dissipels dan weggegaan na die berg in Galilea 
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waar Jesus het aangestel hulle. En toe sy dissipels sien hom 

daar, hulle aanbid hom, maar selfs so, sommige van hulle het voortgegaan 
om te 

twyfel. En Jesus het gekom vir hulle sê: "alle gesag in die hemel en 

aarde aan my gegee is. Gaan uit in elke hoek van die aarde en 

verkondig die evangelie aan alle skepping, en dié van elke nasie, doop 

hulle leer alles oor die Vader, die seun en die Heilige Gees. 
Leer hulle om my deur alles wat ek jou gegee het. Wie glo 

en is gedoop sal gered word, maar wie nie glo nie sal 

veroordeel. En dit is die tekens wat sal volg vir die gelowiges: 

Hulle sal uitbring uit demone in my naam, en praat tot nou toe 
onuitgesproke 

tale. Hulle sal hanteer giftige reptiele; en as hulle moet drink 

enige gif, dit sal in geen manier beskadig hulle. Hulle sal hul hande lê 

op die siek, en hulle sal herstel. En kyk, ek sal met jou tot 

die einde van die ouderdom. Amen." 

DIE VEERTIG DAG INTERIM 

(Lukas 24:44-49; Handelinge 1:3-5; 1Cor 15:6, 7; GTh 12) 

Verskeie plekke? 

Hy was daarna deur sowat vyf honderd getuies gesien. (Nou 

Sommige van hierdie het neergelê nie, maar die meeste is lewendig tot op 
hierdie dag.) 

Dan hy verskyn aan almal van die dissipels op een slag. Baie en onfeilbare 

was die proewe deur wat hy getoon het homself lewend aan die apostels 

wie hy gekies het. Hy was te wagte weens hulle vir veertig dae na sy 

passie, en hy gesels hulle oor God se Koninkryk. En wanneer hy 

was aanmekaargesit met hulle, hy hulle opdrag gegee om nie te laat 
Jerusalem, 



maar om te "wag vir die belofte van die Vader, oor wat jy het 

hoor my praat. Vir werklik John gedoop met water, maar nie baie 

dae van nou, jy met die Heilige Gees gedoop sal word. " En hy het gesê 

aan hulle, "Dit is die woorde wat ek gepraat het terwyl ek nog met jou: 

' Alles wat geskryf is in die Wet van Moses en die profete, en 

die Psalms, moet vervul word in my.'" 

Dan is hy hul harte aan die Bybel oopgemaak en verduidelik, "dit 

was langs hierdie lyne wat hulle geskryf was, so dit was pas vir die 

Christus te ly hierdie manier en styg uit die dood op die derde dag, 
en wat uit Jerusalem selfs tot by al die nasies, 'n verandering van hart 

en die vergifnis van sondes in sy naam verkondig kan word. Jy is 
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getuies na hierdie dinge. Luister nou! Ek sal stuur jy wat die 

Pa het belowe om aan jou te gee, maar jy moet bly in 

Jerusalem totdat jy is clothed met krag uit op hoog." Die 

dissipels vir Jesus, gesê: "ons besef dat jy gaan om ons te verlaat en 

dat ons kan jou terughou. Wie, dus, sal opstaan en regeer 

oor ons?" En Jesus antwoord hulle, "as jy by daardie plek, jy 

moet gaan James die net, vir wie hemel en aarde het in werking 

word." 

JESUS LEER OOR PAUL 

(EpAp 31-33) 

Jerusalem? Berg van Olywe? 

"Nou kyk, jy sal ontmoet met 'n man met die naam Saulus, wat sal 

daarna word verander na 'Paul.' Hy is 'n Jood, as die Wet besny 

lei. Met vrees en bewe sal hy hoor my stem uit uit van 

hemel, en sy oë sal gemaak word donker. Nou doen vir hom soos ek gedoen 
het 

jy; maak 'n kruis van spittle op hom met jou hande. En so gou as 

jy lewer hom oor om ander, hierdie man se oë oopgemaak sal word. 
Dan sal hy vir die lof van God, my hemelse Vader wees. Hy sal 

raak magtige onder die heidene; en baie, wanneer hulle hoor die 

manier wat hy preaches gelas, sal my verlustig en gestoor word. Toe hy 

sal plaasvind soos elke en afgelewer in die hand van sy vyand. Hy sal 

getuig voor sterflik en bederfbare liniale. En op hom sal kom die 

voltooiing van my getuienis, vir want hy het begin deur persecuting 

en despising my, hy sal na my omskep word en sodoende sal hy 

preek en leer. Hy is een van my uitverkorenes, 'n gekose vaartuig en 'n 

muur wat misluk nie. Die laaste van die laaste sal dan uitgaan en preek 

om die heidene volgens die volmaakte wil van my vader." 



En hy het dit vir hulle in geen onseker terme: "selfs as jy het 

kom leer van die skrifte wat jou voorouers die profete 

het gepraat van my, en wat vervul is in my, so ook sal jy word hul 

leiers. En selfs as dit befits jy, elke woord wat ek gepraat het 

jy en alles wat jy geskryf het van my - hoe ek die Vader se woord 

en hoe die Vader is binne my – dat jy moet ook aan daardie man. 
Leer hom om hom oproep na vore wat die skrifte gesê het, en 

Hoe is hulle vervul in my. Dan sal hy wees vir die verlossing van die 
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Heidene." 

En ons vra hom: "Meester, doen ons deel die dieselfde hoop van 

erfenis met hulle?" En hy het gereageer, "is die vingers op die 

hand gelyk? Is die ore van koring in die veld gelyk? Moenie die vrugte bome 

al bring die dieselfde vrugte? Doen hulle nie alle produseer volgens 

hul Nature?" En ons vra hom, "Here, jy praat ons weer 

in gelykenisse?" "Nie sleg voel," hy ons beantwoord. "Want waarlik doen ek 
sê 

jy wat jy is my vriende en broers in die hemelse Koninkryk van 

my pa, en hy is plesier met hierdie reëling. Mees assuredly ek 

sê vir julle dat ek bied ook hierdie hoop aan almal wat sal kom om te glo 

deur jou onderrig." 

En weer eens ons hom, "Here, wanneer sal ons kom bevraagteken 

ontmoet dat mens, en wanneer sal ons gaan om jou pa, ons Here en 

God?" En hy antwoord ons, "daardie man sal gaan heen uit die grond van 

Cilicia om Damascus in Sirië te skeur uitmekaar die kerk, wat 

Jy moet julle vestig. Teen daardie tyd sal ek praat deur u, 
en hy sal vinnig kom. Hierdie man se geloof sal inderdaad word 

sterk, dat hy dalk vervul die woord van die profeet wat sê: ' kyk, 
uit die grond van Sirië sal ek die oproep van 'n nuwe Jerusalem, en ek begin 

sal subdue en vang Zion,' en ' die een wat sonder kinders 

en onvrugbaar sal vrugte dra en word genoem "dogter" deur my pa. Ek, 
egter, sal bel haar my bruid.' Ek sal skakel dan dat die mens eenkant, wat 

Hy kan nooit daardie plek bereik en sy bose planne uit te voer en 

deur hom sal my vader se heerlikheid voltooi word. Kyk, ek sal praat 

aan hom from out of hemel nadat gegaan het om met my pa, en 

Dit sal wees om hom soos ek dit aan u het gepraat." 

INLEIDING TOT DIE APOCALYPSE VAN PETER 

(ApPt 1a) 

Berg van Olywe, Bethany, buite Jerusalem 

{Die tweede koms van Christus en die opstanding van die dode, 



Watter Christus geopenbaar aan Peter. (Dit was vir die behoud nie die 

gebod van God hul Skepper wat hulle al tot niet gegaan in hul 

sondes.) En Peter pondered dit sorgvuldig, dat hy dalk ontsluit die 

misterie gebind in die seun van die genadige God, wat genot in 

genade.} 
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SY DISSIPELS VRA OF DIE TYD VAN SY KOMS AAN DIE HAND 

(Lukas 24:50a; Handelinge 1:6-8; ApPt 1b; EpAp 34a) 

Berg van Olywe 

Dan hy het hulle sover Bethany, en soos hy gaan sit op die 

Berg van Olywe sy dissipels al na hom gekom. So wanneer hulle was 

weer eens saam daar, hulle vra hom, "Here, gaan jy 

Laai die Koninkryk van Israel in hierdie tyd?" En hy het gereageer, "tot 

jy dit nie toegestaan is om te weet die tye of die seisoene, wat 

die Vader het vaste volgens sy eie gesag. Maar jy sal wees 

krag gegee nadat die Heilige Gees het jou kom, en jy sal my 

getuies in Jerusalem en Judea, en vanaf Samaria tot die verste suidelike 

bereik van die aarde." En weer eens ons sê vir hom: "Here, hoe 

diepgaande is die dinge wat jy openbaar en verkondig. Jy het 

dinge bekend aan ons wat het nog nooit gepraat, en jy gemaak 

het ons getroos en jouself genadig aan ons gewys in alle betrekking. 
Want jy het getoon dat ons al hierdie dinge na jou opstanding sodat 

ons verlossing kan ontvang. Selfs so, jy net geopenbaar aan ons wat tekens 

en wonders sou plaasvind in die hemele en op die aarde. Leer 

ons genoeg oor hulle erken hulle." En elkeen van ons smeek en 

gepleit het met hom, sê, "openbaar aan ons die tekens van jou opbrengs, 
saam 

met dié van die einde van die wêreld, sodat ons kan weet wanneer dit sal 

kom en maak sodoende 'n rekord van dit, want ons moet dit leer om dié 

wat kom na ons - diegene aan wie ons is om te verkondig die woord van 

jou evangelie, en wie ons is om te installeer in jou kerk. Daardie kant 

wanneer hulle kom om te hoor, hulle sal spesiale aandag aan dit en 

Merk en sodoende die tyd van jou kom." En ons Here bevestig aan ons, 
"Ek sal leer jy nie net al wat sal tref, maar ook wat sal 

kom van diegene wat jou opdrag sal aanvaar. Sien dat geen mens lei 

jy astray, veroorsaak jy raak twyfelaars, wat ander daardeur bedien 

'gode.' Baie sal kom met my naam en aanspraak maak dat hy, ' Ek is die 

Christus!' Jy glo nie hulle. Selfs trek nie naby hulle, vir 

die koms van God se seun sal nie op enige wyse gesien word behalwe die 

wat weerlig flits uit die Ooste en die Weste verhelder. 



In al my glorie sal ek kom, 
Op die wolke van die hemel 
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En met 'n groot menigte. 
In al my glorie sal ek kom, 
Met my kruis afsterwe voor my gesig. 
In al my glorie sal ek kom, 
Sewe keer helderder as die son skyn 

Met al my heiliges, alles van my engele. 
In daardie tyd, my pa sal plaas 'n kroon op my kop, dat ek dalk 

slaag oordeel oor die lewende en die dode, en beloon hulle almal vir 

wat hulle gedoen het." 

'N VERMANING 

(2Esd 2:15-32) 

Moeder, Omhels jou kinders, en bring hulle met blydskap, as 'n 

duif. Plant hul voete stewig, want ek het gekies jy sê die Here. By 

daardie tyd ek sal opper nie die dood van hul abodes, en bring hulle al 

from out of hul grafte vir in hierdie het ek gesien dat my naam. Het geen 

vrees, o moeder van die kinders, want ek het wat jy opsy gesit is, verklaar 
die 

Here. Help sal ek aan jou, selfs my dienaars Jesaja en Jeremia stuur. 
Volgens hul profesie het ek eenkant twaalf bome wat is 

vol met vrugte van verskeie tipes, en 'n ooreenstemmende nommer van 

fonteine wat met melk en heuning, saam met sewe groot vloei is 

berge waarop groei rose en lelies, waarmee ek sal vul jou 

kinders met al die vrolikheid. Beskerm die regte van die geskeide. Beveilig 

geregtigheid vir die wese. Verskaf vir diegene wat in nood is. Verdedig 

die wees gelaat. Verstrek klere vir die naak. Sorg vir die plaaseienaar 

en die verswaktes. Nie spot as hulle minder verlamdes. Beveilig die gewond, 
en 

die blinde, gee 'n visie van My heerlikheid. Sorg vir die ou en jong 

binne jou mure. Neem en begrawe die dood wanneer jy teëgekom 

hulle, en ek sal jou gee die eerste plek in my opstanding. Vrede, My 

mense, en word steeds, vir jou rus sal werklik kom. O, goeie soog, 
voed jou kinders te vestig en hul voete. Nie een van die dienaars 

dat ek aan jou gegee het sal verlore wees, want ek sal hulle uit vereis 

onder diegene wat binne jou genommer is. Dat dit jou onderkry nie, 
wanneer die dag van 

nood en bekommernis kom, ander sal huil in hartseer, maar jy sal 

verlustig jou in jou oorvloed. Die heidense sal al jou beny, maar kan 



niks teen jou sê die Here. My hande sal bied dekking, wat 
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jou kinders dalk Gehenna sien nie. Ag moeder, juig met jou 

kinders, want ek sal jou red, sê die Here. Oproep na vore jou kindertjies 

wat slaap, want ek sal bring hulle uit die ingewande van die aarde en 

Wys hulle genade; want ek is barmhartig sê die Almagtige Here. Hou 

styf om jou kinders totdat ek kom en wys hulle wat My genade 

behels, vir My fonteine vloei vrylik en My genade nooit versuim. 
DIEGENE WAT VERSEËL IS 

(2Esd 2:34b-41) 

O jy nasies wat hoor en verstaan - kyk vir jou 

Shepherd, en hy sal jou gee ewige rus, vir naby aan die hand is hy 

wat kom aan die einde van hierdie ouderdom. Julle gereed vir die skatte 

van die Koninkryk, vir die ewige lig sal skyn op jy grootser. 
Die specter van hierdie ouderdom vlug en ontvang die vreugde van u 
heerlikheid! Ek dra 

getuie openlik van my Verlosser. Aanvaar die geskenk aan jou gegee 
word. Word 

heeltemal gevul met vreugde. Gee dank aan hom wat jou geroep het om te 

die hemelse realm. Opstaan en staan hoog! Kyk die aantal 

diegene wat by die fees van die Here verseël is! Hulle het gevlug uit die 

skaduwee van hierdie wêreld en die heerlike robes van die Here aanvaar. 
Neem weer o SION die volheid van jou getalle en verseël tot die 

meet onder julle van diegene wat hulself clothed in wit, 

wat het die Wet van die Here oortuig. Vervul is die getal van jou 

kinders - almal van diegene vir wie jy weggevat het. Vra vir krag uit 

die Here, wat u mense, diegene wat genoem was van die begin af, 
kan nou gemaak word heilig. 
DIE GROOT MENIGTE 

(2Esd 2:42-48) 

Ek, (Ezra,) 'n groot en numberless menigte op mount selfingenome 

Zion, en alles was die Here met liedjies geprys. Onder hulle was 'n 

jong man wat was groot van statuur, veel hoër as die ander 

daar, en hy was 'n kroon plaas op elk van hul koppe. Steeds, hy was 

meer roemryke as hierdie. En ek was gefassineer, so ek het die engel gevra 

"Wat, Meneer, is dit?" En toe antwoord hy, "hierdie is die mense wat 

het deesdae hul aardse klere en vervang hulle met die 

klere van onsterflikheid. Dit het alle confessed God se naam, en 

selfs nou is bekroon word, en hulle ontvang palmbome." "Wie is 
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daardie jong man wat krone op hul hoofde en palmbome is plasing 

in hul hande?" "Hierdie een is die seun van God," die engel het geantwoord, 
"wie hulle het bely in die wêreld." Toe het ek begin geprys 

diegene wat sou vir die naam van die Here gestaan het nie. Dan die engel 

opdrag my, "gaan, en laat my weet hoe talle mense en elders 

meet is die wonders van die Here, die God wat jy gesien het." 

DIE VYE BOOM 

(ApPt 2a; SbOr 2:154-186) 

Berg van Olywe 

"Neem nou die vye boom as 'n teken: Sodra sy takke groei uit 

en sy lote bars heen, die einde van die wêreld sal word naby aan die hand." 

En ek, Peter, sê vir hom, "verduidelik die gelykenis van die vye boom vir 
my. 
Hoe kan ons sin maak van dit, aangesien die vye boom is vir ewig sit 

heen sy lote, en elke jaar opbrengste sy eienaar vrugte. Wat is dit dan 

gelykenis van die vye boom veronderstel om te beteken. Nie een van ons 
verstaan dit." 

En die Here antwoord my, "Wil jy nie kyk wat die vye boom 

verteenwoordig die huis van Israel? Dit is net soos die man wat 'n vye 
geplant 

boom in sy tuin wat vir hom geen vrugte. Nou vir 'n paar jaar hy 

het uitgegaan om te sien as dit ooit het enige vrugte voort. Nou toe hy 
gesien het 

dat dit gedoen het nie, het hy gesê om sy tuinier: ' hierdie vye boom spit 
deur die 

wortels, dat dit dalk nie maak nutteloos ons grond.' En om God hy 

geantwoord, ' ons, u dienaars, wil graag maak dit skoon, grawe in die 

omliggende aarde en water dit. As in daardie tyd dit dra jy geen vrugte, ons 

sal nie huiwer om te trek dit uit die boord, selfs deur sy wortels, en 

plant 'n ander in sy plek.' Nou, het jy verstaan hoe hierdie vye boom 

verteenwoordig die huis van Israel? Vir werklik doen ek sê vir julle, in die 
laaste 

dae, nadat sy takkies het uitgeloopte, valse profete sal kom en 

verhoog die hoop van almal, sê: ' Ek is die Christus, en nou is ek 

die wêreld!' As, egter, hierdie advertensie verskyn regdeur die aarde: 

kinders met grys slape gelewer word vanaf hul geboorte, toon rampspoed 
aan 

alle mans, massa verhongering breek uit, epidemies en oorlogvoering 
lotgevalle 



ontstaan, by die verandering van tye, met uitdrukkings van hartseer, en 'n 
oormaat 

van trane, 'n groot baie kinders onder die nasies sal ongelukkig, en met 

piteous wails, verslind hulle ouers. Hulle sal cloaks lê hul 
lyke en begrawe hulle onder die aarde, die moeder van alle nasies, 
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wat sal hê is besoedel deur bloed en stof. Wat ongelukkig laat voel het en 

frightful sondaars is dié van die laaste geslag, wat nie verstaan 

dat wanneer vroue nie meer gee geboorte, die oes van oortuigende mans 

werking het nie. Wanneer deceivers kom om te praat op aarde - selfs in die 
plek 

van profete - die byeenkoms sal word naby aan die hand. En wanneer Israel 

kom om te sien die kwaad wat hulle gedoen het, hulle wat grootliks 
gesondig deur 

crucifying die ware Christus draai weg en sal hulle in plaas daarvan, volg 

repudiating die een wie ons voorvaders geprys. Beliar sal net so 

kom en verrig baie tekens voor die mensdom, maar hierdie kwaksalwer 
beskou 

nie die Christus. En met sy dagger sal hy murder die baie martyrs 

wat is verwerp hom. Dan sal bars heen die takke van die vy 

boom, wat om te sê, die huis van Israel. Baie sal weggeroof word deur hom, 
en hulle sal dus martyrs geword. Werklik in daardie dae sal daar 

word verwarring van Heilige, gekose en getroue mans. Dit sal wees 

plundered, saam met die Jode. Op hierdie sal 'n verskriklike toorn val 
Wanneer 'n volk uit die tien stamme, wat die offshoot van die 

Assyrians vernietig het, sal kom uit die Ooste te soek uit die Jode. 
Na hierdie dinge sal die heidene nie verlore sal gaan. Vanaf hierdie dag 
vorentoe, die 

proses en uitverkorenes onder die Hebreërs sal regeer oor baie kragtige 

mans, subjecting hulle soos in tye van ouds, vir hul krag was nie 

verlore. Die meeste hoë, wat woon in die hemel en reëls oor almal sal 

stuur dan slaap oor mensdom, veroorsaak al van hul oë te sluit. Hoe 

geseënd is die bediendes wat die Meester wakker sal vind by die tyd van 

sy kom, want hulle het regdeur die ouderdom, wakker gebly 

kyk met slapelose oë in verwagting. Want hoewel hy moet 

kom by Dagbreek, of skemer, of in die middag, hy sal mees assuredly kom, 
en 

Jy sal vind dit al soos ek gesê het. Dit sal kom met die verloop van 

tyd, vir die komende generasie, wanneer in die middag al van die sterre sal 
verskyn uit die hemel van sterre, in die teenwoordigheid van die twee groot 



luminaries. 
KOMS VAN ENOCH EN ELIA 

(ApPt 2b, SbOr 2:187-195) 

Berg van Olywe 

"Enoch en Elia sal dan ten einde hulle opdrag gestuur word wat 

Dit is die deceiver kom in die wêreld, dat hy dit dalk misleidend 
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deur tekens en wonders. Op daardie tyd die Tishbite, bevordering van 'n 

hemelse chariot teen volle spoed uit die hemel, sal opdaag op die aarde 

en wys heen drie tekens vir die hele wêreld, selfs as lewe vervaag 

weg. Wee om soveel soos gevind word met kind op daardie dag, en 

soveel soos kindertjies is verpleging, en soveel as woon by die see. 

Wee inderdaad tot soveel as sal sien daardie dag, vir 'n wolk van duisternis 
sal 

omvat die aarde, van oos na Wes en Suid na Noord. En so dit sal 

gebeur dat diegene wat deur sy hand, weggeroof word sal genommer word 
onder 

die goeie en getroue martyrs wat in hul leeftyd het God plesier. 

TEKENS VAN DIE EINDE 

(EpAp 34b) 

Berg van Olywe 

"Nou sal daar wees 'n paar wat sal hoor hierdie man, (Paul,) en kom 

om te glo in my deur hom. En al hierdie sal kom om te slaag in dié 

komende jaar en dae." En weer ons hom, "sê vir ons wat sal gevra 

gebeur dan?" En hy het geantwoord: "die proses en die vrees 

sal 'n trompet in die lug, die wys heen van magtige sien saam 

sterre in breë daglig, 'n draak en wonderbaarlike dinge strek 

Hemel en aarde; sterre gaan in vlamme, groot hailstones 

in 'n fantastiese vuur brand, die hewige stryd tussen die son en 

maan, die ceaseless en bang donderweer en weerlig, die klap van 

donderweer en die skud van die aarde. Stede sal na afval en mans gelê word 

sal nie verlore sal gaan in hul ruin. Die reën sal misluk en 'n groot droogte 
sal 

volg. Daar sal 'n verskriklike plaag vergesel deur wydverspreide word en 

dikwels skielike dood tot so 'n mate dat diegene wat sterf sal 'n gebrek aan 
'n 

graf. Kinders en familielede gelyk sal uitgevoer word 'n 

enkele bed. En 'n ouer sal nie draai om sy kind in die gesig staar, nóg 'n 
kind sal 
kyk na sy ouer, nóg sal 'n mens draai teenoor sy naaste. Maar 



diegene wat verlaat en links sal opstaan en sien die kinders 

wat verlate hulle, deurdat hulle gesleep hulle uit op account van die 

plaag. Alle dinge haat, doodgaan en jaloesie weerspieël. Hulle sal 

neem een en aan 'n ander gee nie. Nou vir diegene wat treur 

geïgnoreer hierdie bevel, vir wat volg sal word selfs erger! 
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MEER PLAGUES, DIE KOMS VAN DIE UITVERKORENES 

(EpAp 35-39) 

Berg van Olywe 

"In daardie tyd my vader se woede sal word aangesteek oor die 
verdorwenheid van 

mensdom. Baie van hulle is hul misdade, jy sien, en hul lewens is korrup- 

die afgryse van hul impurity staan teen hulle op so baie maniere." 

"O Here," Ons het gevra, "watter leuens in die Winkel vir diegene wat hoop 
in jou?" 

En hy het gereageer, "hoeveel langer sal jou harte word vaal? Hoe 

werklik doen ek sê vir julle, selfs as dit van my en my mense gepraat is 

deur David die profeet, so sal dit wees vir diegene wat kom om te glo 

in my. Maar deceivers en teenstanders sal daar in die wêreld, word daardie 

wat beswaddering wat reg is. En hulle sal lewe tot die profesie van 

David, wat gesê het: ' hoe vinnig is hulle voete om bloed te vergiet en hul 

tale te weef bedrog; die gif van serpents is onder hulle lippe. 
En ek sien jy as jy reis met 'n dief, en eis jou gedeelte met 'n 

fornicator. En bo dit alles af, jy sit daar slandering jou broer 

en stel 'n lokval vir die seun van jou ma. Wat? Dink jy 

wat ek moet wees soos jy?' Sien hoe God se profeet het 

encompassed alle dinge deur sy woorde. En selfs as ek het vir julle gesê 

voor, dit is so dat alles vervul kan word." 

En weer ons bevraagteken hom, "Here, sal die heidene nie dan vra, 

"Waar is hierdie God van hulle s'n?'" En hy het gereageer, "Dit is hoe die 

uitverkorenes gaan openbaar gemaak word nie: hulle sal na vore kom na 
lyding so 'n 

beproewing." En ons vra hom, "is hulle verlaat hierdie wêreld deur die 

foltering van 'n doodgaan?" "Hulle sal nie," sê hy vir ons, "maar as hulle 

moet in die gesig staar hierdie verhoor, sal dit as 'n toets van hul geloof; of 
nie 

hulle hou hierdie woorde van myne in hul harte en my bevele te 
gehoorsaam. 
Hulle sal opstaan en wag maar 'n paar dae, dat hy wat my gestuur kan 

word verheerlik, en myself saam met hom. Al hierdie ek sê vir julle, vir hy 



het my gestuur hier aan jou. Maar jy moet dit slaag op Israel, en ook om te 

die heidene, wat hulle dalk ook hoor van dit. Hulle sal kom om te 

glo in my en het 'n deel in jou verlossing; en hulle sal ontsnap 

die foltering van hierdie plaag. Nou soos verag die pyne van dood sal 

word weggeneem en in die tronk gehou. Hulle sal daar wees soos gemartel 
diewe." "Here," Ons vra hom, "sal hulle word soos die unbelievers, en 
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sal jy diegene wat gevlug het uit hierdie plaag in 'n soortgelyke straf 

manier?" En hy sê vir ons, "hulle het uitgevoer uit die werk van sondaars. 
En selfs al is hulle het geglo in my naam, hulle het 

Nietemin opgetree het soos dié wat doen nie." En weer ons hom gevra 

"Here, het diegene wat het ontsnap dus in Winkel vir hulle geen gedeelte 

in die lewe?" En hy het geantwoord, "wie is my vader verheerlik is die baie 

huis van my vader." 

En ons bie hom, "Here, wys ons wat hierna gaan gebeur." "In 

daardie komende jaar en dae,"sê Jesus,"Daar sal word oorloë op 

oorloë. Die vier hoeke van die wêreld sal geskud word, en hulle sal 

verklaar oorlog teen mekaar. Dan die wolke sal almal geroer word, 
en sal bring duisternis, droogte, en die vervolging van diegene 

wie glo in my, en ook die uitverkorenes. En dan be'invloeding, oorlog, 
en bose dade sal opstaan tussen hulle. Sommige van hulle sal glo in 

my naam, maar sal volg na bose - en al hulle leer sal tevergeefs wees. 
Nou mans sal volg na hulle en buig na hul rykdom, hul 

korrupsie, hul dronk debaucheries, en hul omkoopgeld; en onder 

hulle die reël sal wees om te wys respek van persone. 
"Maar diegene wat wil kyk op die gesig van God, toon geen sodanige 

agting vir die sondige ryk, nóg vrees vir diegene wat lei hulle verlore, maar 

wat sou hulle eerder reprove, gaan word bekroon die baie 

teenwoordigheid van die Vader. Diegene wat haar hul bure sal word 

gestoor as goed, want so is die kind van wysheid en geloof. As, egter, hy 

moet die kind van wysheid geword nie, hy sal haat en persecute sy 

broer. Hy sal nie skakel teenoor sy broer (of) sy naaste, maar sal 

verag hom en draai teen hom en gooi hom. 
"Maar diegene wat loop in die pad van waarheid en die kennis van geloof 

in my, my liefhet en besit van die kennis van wysheid en 

deursettingsvermoë ter wille van geregtigheid behoort te exult, vir hulle 

onder wreedheid gedra het, en in armoede, sit geloop het 

met diegene wat haat en hulle misbruik. Vir mans verag diegene wat 

streef om hulself te swak, en vir alles wat voortgaan om te verduur. 
Groot inderdaad sal hul beloning wees. Hulle het is geteister en gemaak 



behoeftige, want selfs as hulle geloop het in honger en dors, mans het 

plaasvind soos elke hulle. Maar hulle het dit gedra al vir die blessedness van 
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hemel, sodat hulle sal vir ewig by my kant bring. Maar seën diegene wat 

loathe en verag hulle; diegene wat loop in die haughtiness en spog, 
vir hierdie is bestem vir perdition." 

Maar ons vra hom, "Here, sal al hierdie dinge werklik gebeur? 

Sekerlik dit nie raak jy wat moet kom ons by hulle 

onsself!" "Hoe dan," vra Jesus, "sal die oordeel van 

geregtigheid word uitgespreek op die regop óf die goddelose gegee?" 

"Maar Here," Ons het gesê: "op daardie dag, sal hulle nie dan sê, ' wanneer 

Dit het gekom om geregtigheid en ongeregtigheid, lig en duisternis, 

goeie en bose, jy nooit gesien het om dit te < voor, maar > nou jy gelei het 

< almal > in geregtigheid, het getoon dat hulle al albei lig en 

duisternis, goed en kwaad, (en) geskei hulle.'" Dan het hy gesê, "by 

daardie tyd ek sal sê aan hulle, ' Adam gegee is die kans om te besluit 

Watter van die twee wat hy verkies. En hy sy hand op die 

lig, kies dit en forsaking die duisternis, giet dit weg van hom 

(en) verwerp dit. En almal anders het hierdie vermoë om te glo die 

lig en die lewe, wat is my vader wat my gestuur. En so almal 
wat het geloof en dra uit die labors van die lewe sal leef, binne bestaande 

beide (die lig en die lewe.) Maar as hy weier om te erken die 

lig se bestaan en in plaas daarvan, die werke van duisternis presteer toe hy 

kan sê: niks in sy eie verdediging. Hy sal nie eers in staat wees om sy lig 

oë te kyk op my, die seun van God.' En ek sal sê vir hom: ' jy gevind 

net wat jy soek, en wat vir ontvang het wat jy 

gevra het. O, mens, op watter gronde doen jy soek vir my? 

Hoekom doen jy ons veroordeel? Hoekom doen jy nie verstaan 
ons? Hoekom het 

jy laat vaar en disown beide myself en my Koninkryk? Jy was 

ontken my selfs soos jy was my erken. Hoekom doen jy nog 

nou voort om te verkondig en tog weier my? Nou kyk en sien; nie 

nie elke mens het die krag om te kies of om te glo (en) leef of 

anders om te sterf? Wie het my bevele gehou en vir hulle gehou sal 

voortaan word 'n seun van lig, selfs 'n seun van die hemelse Vader. Ek 

afgekom uit die hemel ter wille van diegene wat hou en doen my 

GEBOOIE; (maar) op grond van dié wat my woorde verdraai. Ek is 

daardie woord. Ek sit op die vlees en ek labored en ek het gesterf. Ek het 
geleer dat 

sekere mense sal gekies word en gestoor, maar wat ander mense, wat was 
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verloor, sou vir ewig verlore wees. Hulle sal moet ly ewige foltering 

en verwoesting, word scourged lewendig deur vuur, in hul gees, in hul 

vlees, en in hul siel. " 

DIE GEESTE BY DIE OORDEEL 

(ApPt 3) 

Berg van Olywe 

En in sy regterhand wat hy my gewys het, (Peter,) die siele van mans, en 

in die palm daarvan, die figuur van wat sal kom om te slaag op die laaste 
dag 

rakende die regop en hoe hulle gaan afgesny word van onder 

die goddelose gegee; hoe die regverdiges van hart gaan eksamenprestasie, 
en hoe die 

werkers van die bose sal gewortel wees grootser. Ons het gesien die 
sondaars 

GEWEEN en mourning in bitter angs tot so 'n mate dat al wat 

gekyk is na trane, die regverdiges, die engele, sowel as al die 

sondaars. En ek vra hom, "Here, laat my toe om iets te sê oor 

Hierdie sondaars: hulle sou beter gewees het af hulle was nie 

gebore." En die Verlosser gereageer, "o, Peter, hoekom sou jy veronderstel 

dat dit sou beter gewees het vir hulle het hulle nooit gebore is? 

Werklik jy is verset teen God. Jy kon nooit meer deernis het 

vir sy beeld as hy nie. Jy sien, hy het hulle almal gemaak en gebring 

hulle heen, wanneer hulle het selfs bestaan nie voor. En my hart is 

swaar want jy het gesien wat die sondaars in die finale sal lotgevalle 

dae; maar ek sal vir jou wys deur watter werke hulle het gesondig teen die 

Allerhoogste. 
OORDEELSDAG 

(ApPt 4a; SbOr 2:214-220) 

Berg van Olywe 

"Nou kyk na wat dit sal ly in die sluitingsdatum dae, wanneer 

die dag van God begin. Op die dag dat God sy oordeel, lewer die 

seuns van mans sal al aanmekaargesit word van oos na Wes voor my pa 

Wat vir ewig leef. Dan sal hy die bevel uitreik, en hel toe sal 

oop op sy balke van staal en oorgee diegene wat binne aangehou is. 

En dan die undying engele van die onsterflik God, Michael, Gabriel, 
Raphel, en Uriel, wat weet die bose dade van die ganse mensdom, sal lei 

die siele van almal uit die donker duisternis oor na hul oordeel, te 

die balk van die groot en onsterflik God. En aangesien dit is sy wat sal alle 
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mans moet verskyn, al die diere en voëls sal bestellings te ontvang 

gee terug al van die vlees wat hulle verteer het. Want alle dinge 

behoort aan God, niks vergaan ooit vir hom, of enigiets 

onmoontlik om hom. (Vir by die behest van God, alle dinge kom om te slaag 

op die dag van beslissing, die dag van oordeel, as geneem het plaas wanneer 
hy 

die wêreld gemaak en bevele gegee het aan alles wat daarin is.) Daar 

is maar een wat ewige, is die universele liniaal homself, wat sal 

oordeel al van die mensdom. Net so sal dit kom in die laaste dae, vir 

alle dinge is moontlik by God. (Ook, in skrif hy sê: "seun van 

Man, om al hierdie bene, profeteer ' bene, sluit aan saam met bene, 
dan op met jou gewrigte, tendons, senuwees, vlees, vel en hare.'") 

Dan, wanneer God kwessies die bevel, Uriel sal voorsien hulle met 

hul siel en gees. (God, jy sien, sit hom oor die opstanding 

van die dooie wanneer die dag van beslissing kom.) 

DIE GRAAN VAN KORING 

(ApPt 4b; Macarius Magnes, Apocritica 4.6.16) 

Berg van Olywe 

"Ons kyk nou na die graan koring wat op die grond gegooi is en 

daarop reflekteer. Mans uitbring hulle na die aarde as iets dried-up en 

sonder 'n siel, maar hulle leef weer en dra hul vrugte. Die aarde gee 

hulle terug soos ontvang deur die belofte. Nou dit wat sterf en gesaai die 

aarde in die vorm van 'n saad verteenwoordig mensdom. En dit sal weer 
roer 

en het sy lewe restored--(even) diegene wat beoordeel sal word. Net so met 

Hoeveel groter sekerheid sal God verhoog tot op die dag van beslissing al 

van diegene wat in hom vertrou, en wat deur hom gekies is, en is dié 

vir wie het hy die wêreld gemaak. En die aarde sal dit gee werklik 

terug na God op die dag van beslissing, vir dit en die hemel wat 

omvat dit is om te oordeel saam met hulle in die gesig staar. 
'N FIGUUR VAN DIE VERHOGING VAN 

VAN DIE MENSDOM EN VAN OORDEEL 

(SbOr 2:221-251) 

Berg van Olywe 

Op daardie tydstip, die hemelse een sal gee die dooie beide asem en 

stem, en bene sal saam met allerlei vasgemaak word 

verbindings; vlees en sinews, are en vel van die vlees, sowel as 
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elke hare wat was voorheen daarop. Op 'n enkele dag sal 
menslike liggame weer en weer laat kop uitsteek in 'n hemelse manier, en 



asemhaling sal begin. Dan daardie magtige engel, Uriel, sal 

sloop die massiewe boute van rigiede staal. Hy sal gooi oop wyd die 

hekke van die hel - wat nie van metaal - gesmee en lei al die bedroef 

wesens weg na hul oordeel, meeste veral dié van die 

oorspronklike phantoms, die Titans en die reuse wat vernietig was 

deur die vloed. Diegene ook wie die golwe ingehaal in die see, saam 

met so baie diere en reptiele en voëls soos was devoured ooit, 

selfs hierdie sal hy oproep voor sy oordeel sitplek. Verder, hy sal 

ook bymekaar en stel voor dit al van diegene wat vernietig was in die 

vuurvlamme op die vlees-beslag, wanneer Sabaoth Adonai, wat 

afstroom uit op hoë, sit 'n einde aan lot, oplig tot die dood, en 

neem sy sitplek op sy hemelse troon, en vestig 'n magtige kolom. 

Christus, wat homself imperishable, sal kom in heerlikheid op 'n wolk te 

die een wat leef vir ewig, in die teenwoordigheid van sy heilige engele. Hy 
sal 

neem sy sitplek aan die regterhand van die groot een, tot erby die 

verhoor van lewe, beide van die pious en die oortreders. En Moses, wat 
groot 

vriend van die Allerhoogste sal kom asook, homself met donned die 

vlees. Die regverdige Abraham sal net so terug in die vlees, 
saam met Isak en Jakob, as Testament Joshua, Daniel, Elia, 
Habakkuk, Jonah, en almal wat ooit deur die Jode weggeroof was nie. Al 
die 

Heb na Jeremia sal hy verwoes deur in oordeel voor hom 

daar, dat hulle kan ontvang en lewer wat vergelding is 

geskik vir wat enigiemand ooit het tydens hul aardse 

bestaan. 
DIE TOON RAMPSPOED AAN, VERNIETIGING DEUR VUUR 

(ApPt 5-6a, vgl Macarius Magnes, Apocritica 4.7; 

SbOr 2:196-213; 2Pet 3:10b-12) 

Berg van Olywe 

"Nou is die dinge wat sal kom om te slaag op OORDEELSDAG 

aan diegene wat het weggeval van hul geloof in God en het in plaas daarvan 

uitgevoer boosheid. 'N groot torrent van skroei vuur sal voortgaan 

uit die hemel. Vlammende riviere sal word laat los, duisternis en 
onbekendheid 

sal ontstaan en omvat die aarde, die waters sal dan transformeer, 
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verandering in vurige kole. Alles wat binne hulle lê sal blaze en die 

see self sal skakel om te vlam. Onder die hemel 'n unquenchable vuur 



sal woed, vloei weens die uitspraak van toorn, wat sal 

vernietig elke plek in elke land, die fathomless see en 

skitterende see, al die mere, riviere, en springs, en al 

genadelose Hades asook, saam met die vault van hemel. Die vlamme 

van vuur sal brand die sterre en die hemelse magte. Die hemelse 

ligte sal ook bots met mekaar in 'n verlate vorm, en 

die sterre sal van die hemel en in die see val. Alles van die mensdom sal 
gnash hul tande in 'n brandende stroom; vuur en swawel sal flits 

oor 'n vlammende plain, en as sal kom om oor alle dinge. Die 

aardse elemente sal almal gelaat word kaal, word hulle óf grond, of see of 
lug, 
of lig, of die hemelse vault; selfs al die dae en nagte. Die 

talle voëls wat die lug gevul sal nie meer wees nie, en akwatiese 

wesens nie meer swem in die diep; skepe gevul met vrag sal 

Voyage nie meer op die see, en ook sal die plough getrek word deur die 

diere, en die wind blaas nie meer deur die bome. Alle dinge sal 
tegelyk fuse in een, en dan in dun lug diffuse. Die hemel sal wees 

gerol soos 'n rol en die sterre sal smelt en val soos blare van 'n 

wingerdstok, of dié van die vye boom, en word asof hulle nooit was. Die 

strongholds van die hemel, vir hul gebrek aan water, sal ophou om te 
bestaan en word 

asof hulle nooit was. Die weerlig boute van die hemel, wat deur hul 

sjarme sal paniekerig raak die wêreld, sal nie meer bestaan nie. En die 
geeste van die 

lyke sal groei soos hulle; brand stel dat by God se 

opdrag. Op daardie dag die wolke weg met 'n whoosh, slaag sal die 

elemente sal vlam uit bestaan, en die aarde en alles daarin 

gebring sal word om te oordeel. En dan, wanneer die hele bestelling geskep 
het 

kom ontdoen, diegene in die Ooste sal vlug na die Weste (en dié in die 

weste) sal vlug na die Ooste; dié in die suide na die noorde, sal vlug 

terwyl diegene in die noorde sal vlug na die suide. Maar die toorn van die 

KPMG vlamme sal hulle oral verby. Dit sal hulle ry op 

en lewer hulle tot die oordeel van toorn in strome van 

unquenchable vuur. Dit vloei en vlamme met vuur, en na sy 

seething golwe heen gebreek het, daar sal veel kners van tande 

onder die kinders van mans. Nou sedert die skepping self kom uitmekaar 
soos 
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Hierdie, dink oor hoe jy behoort op te tree, wat goddelike en gefokusde 
lewens 

Jy moet bly wees! Uitsien na die koms van die dag van God. 
Ywerig werk om sy aankoms, is gou vir daardie dag die hemel sal wees 

stel brand totdat hulle al verbrokkel, en die elemente sal weg smelt 

in die vlamme. 
Dan almal sal sien my kom as ek kom op 'n ewige 

blink wolk, in die teenwoordigheid van die engele van God wat sal sit met 

my op my heerlike troon aan die regterhand van my hemelse Vader. 

Hy sal 'n kroon op my kop sit. Elke nasie sal huil vir self- 

-selfs as hulle kyk dit ontvou. En hy sal bestel hulle moet aangaan om die 

rivier van vuur selfs as hulle gekonfronteer word met hul aansteeklike 
dade. Elke 

een sal terug betaal in ooreenstemming met sy eie werke. Die uitverkorenes 
is, aan 

die ander hand, wat goed gedoen het sal trek my nabyheid en nie 

aanskou die skouspel van dood deur die allesoorheersend vuur. 
DIE STRAF VAN DIE GODDELOSE GEGEE 

(ApPt 6b-7a; SbOr 2:252-282) 

Berg van Olywe 

"Maar as die bose wesens, die sondaars en die hypocrites, hulle 

sal kom om te staan in die donker afgrond wat nooit eindig. Die vuur is hul 

straf. Die engele sal dan vermoed hul sondes en 

Berei 'n plek vir hulle waar hulle sal elkeen word gestraf vir ewig in 

ooreenstemming met hul misdaad. Uriel, die engel van God, sal dan bring 

Stuur die siele van dié wat gesondig voor die vloed, wat leef in al 

wyse van afgod - in gesmelte beelde, voorwerpe van begeerte, en skilderye, 

saam met diegene wat woon op die toppe van die heuwels, binne die klippe 
en 

langs die pad – al die dinge dat mans noem 'gode.' Dan sal hulle al 

slaag deur die vurige rivier van undying vlam. Dit sal dan wees 

verbrand in die ewige vuur saam met hul afgod. Die regverdige mense 

sal almal gered word, maar die uitdaging sal vernietig word vir goeie, 
insluitend 

diegene wat het uitgevoer gruweldade of moorde, asook hul 

accomplices. Leuenaars, ook, sal net so verlore, soos sal Meyersdal diewe en 

destroyers van huise; die parasiete, die adulterers, die slanderers, die 

gewelddadige, die wettelose same, en die idolatrous, wat het die groot 
verlate 

en wetsgehoorsame God en raak blasphemers, die stoere, plundery 



breek die geloof, en slag die regverdiges. Ook soveel 
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ouderlinge en gerespekteerde diakens as craftily, shamelessly, en 

hypocritically beoordeel met respek en, gelowig in sondige 

State, het onregverdig behandel met ander mense. Meer vernietigende 

as 'n luiperd of wolf, is assuredly die mees depraved. Ook, 
soveel as is uiters arrogante, of diens Woekerwet, versamel rente 

op rente vir hul eie huishoudings, wat sodoende skade 

weeskinders of weduwees. Selfs diegene wat gee aan weeskinders of 
weduwees uit 

wat is afgelei van sulke euwels, soos ook diegene wat haar ander wanneer 

hulle gee om hulle van hul eie labors. Ook, soveel soos verwaarloos hulle 

ouers in hulle oudag nie gee hulle niks terug glad, weier 

om te sorg vir hulle beurt. Verder, soveel as ongehoorsaam of het gepraat 

terug na hul ouers, en almal wat teruggaan op hul plegtige pledges, 
en sodanige dienaars soos omgedraai teen hul meesters. Ook, diegene wat 

die vlees deur lewdness, en al wat geheim betrokke is in besoedelde 

omgang, die gordel van virginity, en soveel as smote die ongedaanmaking 

wat hulle gehad het in die baarmoeder, giet heen hul kinders strydig is met 
die 

Wet. En nadat hulle vernietig gewees het, tesame met hul huise, 
hulle sal daarna gestraf word vir ewig. Mans en vroue sal dan 

kom na watter plek befits hulle beste." 

DIE BLASPHEMERS 

(ApPt 7b/21,22 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En ek, (Peter,) het 'n somber plek, selfs die plek van straf gesien. 
Nou diegene wat was daar gestraf word op 'n wyse geklede was 

betaamlik die plek. Hulle het almal gedra donker klere, soos het hul engele 
van 

straf. Nou was daar 'n paar daar wat hang was deur hul 

tale. Dit was die mense wat die manier van blasphemed 

geregtigheid. Daaronder lê verspreiding uit 'n unquenchable vuurskiet 

vuur wat hulle tormented. 
DIEGENE WAT FORSOOK GEREGTIGHEID 

(ApPt 7c/23 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En kyk, daar was hierdie ander plek met 'n reuse put (en) 'n lake 

wat was gevul met mire brand. Sekere mans wat verlaat het nie? 

geregtigheid is gebind daar, en tormenting engele was 
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gestasioneer daaroor, besoek hulle en stoking die vuur van hul 

straf. 
MOEDSWILLIGE VROUE EN MANS 

(ApPt 7d/24 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"Weer, was daar hierdie twee vroue hang oor die seething mire 

van hul nekke en hair was wat in die put gegooi word. Hierdie 

was die mense wat hulself versier (en) nie hul hare gevleg 

ter wille van comeliness, maar ten einde nooi owerspel/hoerery, dat hulle 

dalk daartoe lei dat die siele van mans af na vernietiging. Die mans wat 

met hulle geslaap en besoedel hulleself deur owerspel, was 

hang deur hul voete (en) lendes in daardie vlammende plek. Hul koppe 

was al in die mire vassteek, en hulle het hardop gehuil aan mekaar, ' ons het 

nie weet nie, (en het ons) glo dat ons sou beland in hierdie plek van 

ewige angs!' 
DIE MOORDENAARS EN HUL ACCOMPLICES 

(ApPt 7e/25a Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En ek, (Peter,) gesien het die moordenaars en hul accomplices gegooi 

in 'n vurige crevasse – 'n plek wat met reptiele kruip was (en) 

giftige wesens - waar getalle wurms, soos inky wolke, 
onderdruk hulle almal. En in daardie foltering hulle writhed sonder rus. 
DIE SLAIN KYK HUL MOORDENAARS 

(ApPt 7f/25b Akhmim) 

Berg van Olywe 

"Die engel Ezrael sal bring dan vorentoe die siele van hulle slagoffers. 
En daarna, dit alles staan en gesien die lyding van dié 

wat het hulle murdered. En die moordenaars bely, ' o God, hoe 

werklik regverdige is jou oordeel. Vir werklik ons gehoor het dat ons 

sou kom om hierdie plek van ewige oordeel, maar ons het nie 

glo dit.' 
DIEGENE WAT STAAK HUL KINDERS 

(ApPt 8a/26 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En naby hierdie vlammende plaas ek nog 'n kloof gesien het. Hier het 
gevloei in 
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oordeel alle vorme van skrikwekkende vullis uit alle wyse van bronne - die 

ontlas en liggaamlike afskeiding van die tormented - en daar dit beveg 



in 'n dam. En daar was vroue sit daar engulfed deur dit tot 

hul kele, lyding 'n mees pynlike straf. Dit was die 

dié wat kinders buite-egtelik verwek deurkom en dan het 

aborsies, die vernietiging van die werk wat God gemaak het. 

DIE OPGESKORT 

(ApPt 8b) 

Berg van Olywe 

"En oorkant aan te gee hulle daar was hierdie plek waar groot getalle van 

die opgeskort gaan sit geween. Albei kante leef en huil tot God. Lightnings 

flits van hierdie kinders en prik die oë van diegene wat fornicated 

en oor hul vernietiging gebring. 
"Bo die ander mans en vroue staan kaal, en hul kinders 

staan oorkant aan te gee hulle in 'n hemelse plek. Daar hulle groan, en 

selfvertroue ontbied hulle ouers voor die oordeel setel van Christus 

en huil hardop tot God vir wat hulle gedoen het, ' dit was dié 

wat buite rekening gelaat, stel by nul, en het nie hou by jou woord. Hulle 

murdered ons swets die engel wat fashioned ons en ons gehang. 
Hulle gehou word vanaf ons die lig wat jy vir almal aangestel het.'" (So dit 

geslaag en ontvang in die Bybel geïnspireer 

deur God.) 

"Melk het gevloei uit die borste van die moeder, wat dan congealed 

en 'n stank gegee het. Vanaf uitgereik dit klein vlees eet monsters, wat 

scurried oor hulle, teen hulle draai en hulle tormenting 

grootser saam met hul mans, omdat hulle overthrew die 

opdrag van God en hul kinders murdered. " (Hierdie leer wat 

straf kom as gevolg van sinning.) "Hierdie kinders, wat 

is blootgestel deur hul ouers, word dan aan die engel toegewys 

Temelouchos, wat hulle daar rears en koester hulle, wat veroorsaak dat 
hulle 

te wees soos een wat nog getroue vir 'n honderd jaar." (Peter in sy 

Apocalypse sê dat hierdie sal ontvang die beter lot vir na 

ontvangs van hierdie kennis, hulle hoop om te bereik om 'n beter bestaan, 
asof 

hulle het reeds daardeur is die lyding wat hulle sou hê 

ondergaan het hulle toegelaat is om te leef uit 'n fisiese bestaan. Die 
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ander, daarenteen, sal aangebied word redding as diegene wat reeds 

hom en wie genade ervaar het. Hulle sal ontvang 'n 

beloon 'n bestaan wat sonder angs.) "Maar diegene wat gedood 

hulle is na 'n ewige foltering verduur vir selfs so is die wil van 



God. 
DIE PERSECUTORS EN BETRAYERS VAN DIE REGVERDIGES 

(ApPt 9a/27 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En ander mans en vroue staan daar in vlamme strek 

halfpad op hul liggame. En dan Ezrael, die engel van toorn, gebring 

stuur hul half-knetter liggame, en hulle in die hel van geteister 

mensdom, 'n swart plaas waar daar bestaan alle wyse van strawwe. 
Daar hulle was geteister deur bose (en) wrathful geeste, terwyl 
neversleeping 

wurms gnawed onophoudelik by hul guts. Dit was dié wat 

vervolgde en bespot my regverdige mense. 
DIEGENE WAT TWYFEL EN LASTER GOD SE MANIER VAN 

GEREGTIGHEID 

(ApPt 9b/28 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"Nie ver van diegene wat geleef soos dit was ander mans en vroue 

wat gnawed by hul tongetjies (en) bis deur hul lippe. Daar hulle 

was so pla en poked in die oë met rooi warm yster. Hierdie 

was die mense wat ondervra en insulted my pad van geregtigheid. 
DIE LEUENAARS WIE VERMOOR DIE MARTYRS 

(ApPt 9c/29 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En oor die pad van hierdie daar was nog ander mans en vroue 

wie se aksies is uitgevoer deur misleiding. Dis alles het hul 

lippe gesny en deur hul tongetjies byt was. Vuur geslaag in 

hul monde en hul guts ingeskryf. Hierdie was die valse getuies 

wat deur hul leuens veroorsaak die martyrs om weggeroof word. 
DIEGENE WAT IN HUL RYKDOM VERTROU 

(ApPt 9d/30 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En naby aan daardie plek was daar 'n plek waar 'n pilaar van vuur gestaan 
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geleë oor gloeiende klippe wat skerper as enige swaard of spitbraai sal was. 
En mans en vroue geklee in lappe en vuil klere is op geteister 

hulle, waar writhe hulle in angs, dat hulle die ewige mag verduur 

marteling van oordeel. En in daardie plek was daar die ryk, wat 

vertrou in hul rykdom. Hulle het getoon die weduwees, die weeskinders en 

hul moeders geen genade, maar het eerder plaasvind soos elke (albei) 
hierdie (en) 



die gebod van God, in wie se sig < hulle is kosbare. > 

USERERS 

(ApPt 10a/31 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En nie ver van daar was hierdie reuse lake wat choked was met 

vullis; afskeiding, bloed, en prut mire. En hulle was staande 

daar tot hul knieë in die plek waar hulle roer af mans en 

vroue wat geld geleen en vereis 'n hoë rentekoers. 
CULTISTS 

(ApPt 10b/32 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En ander mans en vroue geslinger hulself uit die hoogtes 

neer 'n steil helling. En wanneer hulle die bodem bereik hul 

torturers, die demone, sou hierdie sal worshippers om te ry hul 

wit se einde. Hulle hulle terug na die afgrond, waar hulle is gedwing om 

weer gestoot af, en weer eens val van daar af. En hulle doen 

Hierdie talle, (en) tormented vir ewig soos dit sonder Respyt. 
Hierdie is die mense wat uit toewyding aan 'n paar 'Apostel' toegelaat het 

hulself te sny, en het hul liggame besoedel deur optree as 'n 

vrou met 'n man, en die vroue met hulle daar is hulle wat 

het gemanierd teenoor mekaar as 'n man met 'n vrou. 
DIE SAL WORSHIPPERS 

(ApPt 10c/33 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En verder as hierdie mense, deur die afgrond, < was daar nog 

ander. > en onder hulle Ezrael readies 'n groot vuur; 'n plek 

verteer deur 'n brandende inferno, vol van alle wyse van goud en silwer 

afgod, dinge wat lyk soos katte en leeus, reptiele en diere; werke 

wat was fashioned deur die hande van mans. En die mans en vroue 
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wat het beelde in die plek van God gevorm is om te bly daar in 

hul vurige kettings. En as gevolg hiervan, hul fout, dit sal staan 

scourging hulself in ewige straf voor die sondige 

beelde, en so word hul oordeel. Nou langs dit staan mans en 

vroue wat was gloeiende stawe vashou, en hulle was elkeen klop 

ander sonder rus. 
DIEGENE WAT FORSOOK DIE MANIER VAN GOD 

(ApPt 10d/34 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En naby aan die hand was nog ander mans en vroue wat was 



gerooster en omgedraai in die vuur, bak weg in die vlam van oordeel 

en sy ewige foltering. Hierdie is die mense wat heeltemal 

afstand gedoen van die weg van God en eerder na volgende duiwels 
geneem. 
DIEGENE WAT DISHONOR HUL PA EN MA 

(ApPt 11a) 

Berg van Olywe 

"En daar was hierdie ander baie hoë posisie. In daardie plek is daar 'n 

oond en 'n brazier, waar 'n groot vuur blazes. En aan die een kant 

kom 'n vurige vlam. Die mans en vroue wat 'n valse stap gaan 

bo: af na daardie plek van vrees. En weereens, as die vuur wat 

readied vir hulle strome, hulle klim terug net om te val terug en 

hervat hul agtergrond. En hulle sal hierdie manier gestraf word 

grootser. Hierdie is die mense wat wou nie hul Vader eer 

en ma, maar opsetlik uit hulle onttrek het nie. En in hierdie 

manier waarop hulle vir ewig gestraf is. 
DIEGENE WAT HUL OUERS EN HUL OUDERLINGE ONGEHOORSAAM 

(ApPt 11b) 

Berg van Olywe 

"Ezrael die engel dan bring kinders en jong vroue 

Wys hulle die kinders daar gestraf word. Hul pynlike straf 

sal wees gehang word vir vlees eet voëls om te pik. Hierdie is die mense 

wat in hul sondes, vertrou hul ouers se bevele ongehoorsaam, volg nie 

die leerstellings van hul voorouers, nóg moet hulle respekteer hul 
ouderlinge. 
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DIEGENE WAT HET HUL VIRGINITY BEWAAR NIE 

(ApPt 11c) 

Berg van Olywe 

"Langs hierdie was jong vroue wat slegs in clothed was 

duisternis. Hul straf sal intense en hul vlees sal 
aan flarde geruk. Dit is diegene wat nie hul virginity tot gehou 

hulle was in die huwelik gegee, en hulle sal hierdie torments voel die 

hele tyd hulle hulle daaronder ly. 
ONGEHOORSAAM BEDIENDES 

(ApPt 11d) 

Berg van Olywe 

"Daar was weer, hierdie ander mans wat voortdurend gnawed by hul 

tale en was so pla word in die ewige vlamme. Dit was die 



bediendes wat ongehoorsaam te wees hul meesters. En dit sal hul oordeel 
word 

Altyd. 
SELFVOLDAAN HYPOCRITES 

(ApPt 12a) 

Berg van Olywe 

"Nou is nie ver van die plek van angs, daar was mans en 

vroue wat in wit geklee was wat kon nie sien of praat. 
Hierdie styf verpak saam en val op kole van 

inextinguishable vuur. Hierdie is die mense wat maak liefdadigheids 

skenkings en beskik oor, 'Ons is in die oë van God, regverdige' al 
hulle het nog nooit labored vir geregtigheid. 
DIE VURIGE STROOM VAN OORDEEL 

(ApPt 12b; SbOr 2:283-312) 

Berg van Olywe 

"Dan Ezrael, die engel van God, laat hulle na vore kom uit hierdie 

vuur net om hulle finale oordeel teen hulle uitspreek. Hierdie dan 

raak hul finale vonnis. En 'n vurige stroom is ontketen op die 

veroordeel en hulle word uitgevoer na die Midde daarvan, en Uriel plekke 

hulle af daar." (Nou hierdie rivier van vuur simboliseer dat geslote deur 

deur wat die goddelose is om uit die Koninkryk gehou word, soos Daniel het 

geskryf, soos het Peter in sy Apocalypse. "Dat party van dwase mense sal 

opstaan en vind die deurtjie skakel,"verwys na die brandende rivier wat lê 
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voor hulle.) "Ook daar bestaan fiery wiele wat, deur hul 
revolusies hou hierdie mans en vroue in suspensie. Hierdie mense 

gebring sal word deur God se toorn naby die pilaar rondom wat 'n 

unquenchable vurige rivier swirls, asook die towenaars en die 

sorceresses wat daar met hulle. Nou die mense wat blaze in die 

put is die towenaars en die sorceresses. En rakende hul 
uitsprake, hierdie vlammende wiele is numberless. Nou is om te wees 

skielik en ernstig geklits met vurige whips van bo deur die 

engele van die ewige God, en gebonde hieronder met kettings van vuur en 

unbreakable verbande. Dan, in daardie duisternis van die nag, hulle sal 
wees 

Kleingeld voor bevrees diere van die ook, waar die duisternis is 

inderdaad diepgaande. Maar wanneer die engele het talle deel 

strawwe op alles van diegene wat was goddelose gegee van hart, 'n 
vuurskiet 

maelstrom van die magtige rivier sal daarna sluit hulle. (Vir 



hulle was heeltemal of gedeeltelik verteer deur bose dade.) Dis alles heen en 
weer sal 
huil, af in die verte, 'n mees lamentable lot ly. Pa's 

en pasgebore kinders, ma's en babas op hul bors geween. 
Hulle sal nooit wil vir trane, nóg sal hul lang krete gehoor word as 

hulle kerm mees wretchedly hier en daar, maar in onbekendheid sal hulle 

skree onder in donker en dank Tartarus. Goddelose plekke en knetter 

vuur sal hulle betaal drie maal oor vir die kwaad wat hulle gedoen het. Al 
hierdie 

sal maak hul tande en verwelk weg van dors en eindelose wreedheid. 
Hulle sal almal huil vir dood, maar dit sal hulle, vir nóg dood ontwyk 

nóg donker van die nag sal hulle enige Respyt bekostig. Hulle sal vir ewig 
huil 

uit tevergeefs na God, die heerser van hemel, maar hy sal opvallend 

draai sy gesig van hulle, want hy het sewe ouderdom-dae gegee om 'n 
everstraying 

mensdom, wat hulle dalk berou deur die Intersessie van 

die Heilige maagd. 
DIE REGVERDIGES KYK DIE STRAF VAN DIE GODDELOSE GEGEE 

(ApPt 13) 

Berg van Olywe 

"Die engele dan gebring vorentoe in hul arms my gekies het en my 

regverdige mense, wat gemaak is perfek in alle regverdigheid, 

ewige lewe as hul kledingstuk te dra. Hulle sal sien vengeance uitgevoer 

uit op diegene wat plaasvind soos elke hulle selfs as hulle sy ondergaan 
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straf. Almal van hulle sal 'n ewige foltering wat ontvang 

lyn met hul eie aksies. En diegene wat ly sal huil as een, 
' Wys ons 'n paar deernis, want nou weet ons wat God se oordeel, 
selfs al het hy ons al voorheen gewaarsku en ons nooit geluister het.' En 

Tartarouchos die engel sal kom en selfs groter torments veroorsaak op 

hulle sê: ' is jy nou, sonde wanneer daar is geen tyd om te 

berou? Niks meer oorbly van jou lewe!' Maar teen daardie tyd sal 
al bely, ' regverdiges is die oordeel van God! Ons almal het al gehoor dat dit 

nou, en kan waarneem dat sy oordeel is net, is dat ons 

straf is in lyn met ons misdade.'" 

DIE APOSTELS SE BESORGDHEID VIR DIE SONDAARS 

(EpAp 40-42) 

Berg van Olywe 

"O Here," Ons het gesê, "Hoe tormented ons is op hul rekening!" 



"Dis goed," die Here het geantwoord, "vir die regverdiges wys ook kommer 

vir die sondaars - bid en beroep aan God my Vader, en 

pleit by hom." En weer eens ons sê vir hom: "o Here, nie 

Niemand supplicate jy? Hoe is dit dat niemand jy vrees?" Maar hy 

beantwoord ons, "inderdaad ek sal hearken aan die gebede wat die 
regverdiges 

maak namens hulle." En wanneer hy dit aan ons geopenbaar, ons 
beantwoord 

hom, "o Here, deur alles wat jy het vir ons gesê het, jy het waarlik 

ons, geïnspireer en in toon ons genade het ons, dat ons dalk 

verkondig dit aan wie dit is reg, om diegene wat waardig is, en inderdaad 
ons 

sal. Maar sal ons ons beloning met jou?" Maar hy sê eenvoudig vir ons, 
"Gaan uit en begin preek, en jy sal goeie bedienaars geword en 

dienaars." "Maar Here," Ons het gesê, "jy is selfs as 'n Vader vir ons. Jy 

sal wees die een te verkondig deur ons!" Op daardie tydstip hy ons, 
bevraagteken 

"Is almal 'n pa, dan? Is almal 'n dienaar? Almal is 'n 

onderwyser? Doen nie julle almal raak vaders of onderwysers." En wat ons 

sê vir hom: "Here, het jy nie sê vir ons, ' nie praat van iemand op 

Hierdie aarde as jou "pa" of jou "Meester," vir jou Hemelse Vader 

is jou pa en jou Meester.' Nou Hoekom is jy om ons te vertel, ' hou van my, 
Jy is te raak vaders aan baie kinders, onderwysers voortbring 

en bediendes.'" En hy antwoord ons, "wat jy gesê het is inderdaad 

Die waarheid. Want ek sê vir julle dat elkeen wat gekom het om te glo 
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my deur te luister na jou; deur jou sal hy ontvang vanaf my doop 

en die lig van die seël wat in my hand. Dit is deur my wat jy 

sal raak vaders en onderwysers sowel as dienaars." 

Maar ons vra hom, "Here, hoe kan ons elkeen van hierdie drie? Hoe 

kan dit wees dat die drie behoort een?" "Hoe werklik doen ek sê vir julle," 
hy 

expounded, "jy sal genoem word vaders eerste van alles, want uit jou 

hart en uit jou deernis, jy het aan die lig gebring om hulle die 

leerstellings van die Koninkryk van die hemel. Tweedens, sal jy genoem 
word 

dienaars omdat dit deur jou dat dit die doop ontvang sal 

van lewe en deur my hand die vergifnis van sondes. En jy sal verwys word 

om as onderwysers omdat ungrudgingly het jy my woord te openbaar 

hulle. Sonder nood het jy gewaarsku hulle is en jou teregwysing 



het veroorsaak dat hulle om te berou. Jy het nie gevrees hul rykdom, nóg 
gerespekteer 

hul persone, maar in plaas daarvan gehou het my pa se opdrag en 

gebring dit tot voltooiing. En groot is jou beloning met my trots 

Vader, want hulle sal hulle sondes vergewe hulle en hulle sal woon 'n 

ewige lewe, ontvang 'n aandeel in die Koninkryk van die hemel." "O Here," 

Ons het gesê, "as ons almal (en) elkeen van hulle het tien duisend tale met 

wat om te praat, ons kon nie behoorlik Dankie dat jy so belowend 

dinge wat ons!" En hy het gereageer, "nou wat ek gedoen het vir jou, ek 

sê, gaan en ook vir ander doen." 

DIE WYSE EN DWASE MAAGDE 

(EpAp 43-45) 

Berg van Olywe 

"Dan is jy selfs soos die wyse Maagde wat die vlam aangesteek sal word en 

dan gehou kyk; wat nie geslaap het nie, maar het saam met hul lampe te 
ontmoet 

hulle Here, die bruidegom, en die bruidskamer aangegaan het 

met hom. Maar die dwase mense wat het gepraat met almal aan die slaap 
geraak en 

bewys hulself kon nie." En ons vra hom, "Here, wat is die 

wyse en wie is die Grapjas?" En hy antwoord ons, "met betrekking tot 

wat die profeet gesê het, die vyf wyse en die vyf dwase is 

kinders - vir hulle is die dogters van God. Nou laat mensdom te 

hoor hul name." Maar ons was downcast en angstig, geween vir 

die onthalwe van diegene wat het neergelê (en) is toegemaak het. En hy 

geopenbaar aan ons, "die vyf wat verstandig is geloof, liefde, genade, vrede 
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en hoop. Wanneer diegene wat glo in my kom in besit van 

Hierdie, raak hulle gidse aan ander wat glo in my en in hom 

Wat my gestuur. Ek is die Here en die bruidegom, wie hulle 

aanvaar het. Hulle gegaan het met my in die bruidegom se huis 

het gelê met my in my bruidskamer en bly. Maar 

die vyf dwase mense geslaap, en wanneer hulle wakker hulle gekom het die 

bruidegom se huis en klop aan die deur, want deur dan dit was 

Skakel styf. Dan almal van hulle wept en mourned want die deure het 

is vasgemaak en hulle was nie oopgemaak kan word vir hulle. " Maar ons 

bevraagteken hom, "Here, wat van hul wyse susters wat daar in 

die bruidegom se huis? Het hulle eenvoudig binne-in sit en open dit vir nie 

hulle? Het hulle nie jammer vir hulle voel of smeek die bruidegom om te 
open 



tot hulle?" "Hulle is natuurlik hartseer en angstig vir hulle," het hy gesê. 
"Selfs so, maak nie saak hoe hulle pleit met die bruidegom, dit avails hulle 

niks, want hulle kan nie bekostig enige genade om hierdie ander. " "O 
Here," 

Ons het gevra, "wanneer sal die dag kom vir hulle wees om in te laat vir hul 

suster se onthalwe?" En hy het gereageer, "wie is toegemaak het bly shut 

uit." En ons sê vir hom: "Ons het verstaan hierdie woord van joune, o 

Here, (maar) is hierdie werklik bindend? Wie dan is hierdie dwase mense?" 

"Luister," het hy gesê om hulle, "Dit is hul name; Wysheid, 
Kennis, gehoorsaamheid, deursettingsvermoë en genade. Dit het het 

rustend in diegene wat het in my geglo en my erken. Maar 

sedert dié wat geslaap het misluk om te hou my GEBOOIE, hulle gaan 

bly buite die Koninkryk en vou van die shepherd en sy skape- 

- en wie bly buite die sheepfold deur wolwe geëet kry. 
En selfs al is hy hoor, hy sal nietemin word beoordeel – en hiervoor 

rede ly dood. Hy sal ondergaan baie lyding, ellende, en 

ontbering. Res sal ontwyk hom, en hy sal nie in staat om te volhard. En 

al sy lyding is akute en hy is aan flarde sny, verskeur (en) 

gemartel deur sy langdurige en pynlike straf, sy sal werklik word 'n 

stadig (en) pynlike dood." En ons sê vir hom: "Here, hoe goed jy 

het geopenbaar alles vir ons." En hy het gereageer, "doen jy 

verstaan hierdie woorde van my?" "Ja, Here," Ons het almal bevestig. "Dit 
is 

deur hierdie (eerste) vyf wat hulle hoop verkry toegang tot jou 

Koninkryk, en deur die vyf wat sluit uit dat hulle gaan 
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bly buite. Selfs so, o Here en bruidegom, as gevolg van dié 

wat aan die slaap val, diegene wat horlosie gehou en het te wees met jou sal 
nooit 

bly." En by wat hy gesê het aan ons, "hulle sal bly deurdat hulle 

gegaan met die Here en bruidegom, maar diegene wat geslaap is hul 

susters, sodat hulle inderdaad grieved op hul rekening sal wees. Nou God 
die 

Pa het nie tien dogters." "O Here," Ons het gesê, "Hoe werklik dit 

befits jou grootheid dat jy genade op hierdie, moet stort hul 

susters." En hy het gereageer, "Dit was nie jou eie idee, maar wat van 

Hom wat my hier gestuur, en ek stem saam met hom!" 

DIE SONDAARS VRYGESTEL VAN HADES 

(ApPt 14a; SbOr 2:313-338; Jude 22,23) 

Berg van Olywe 



"Maar as hul eweknieë, diegene wat belangstel in geregtigheid 

en regverdige dade, heiligheid en werklik regop denke, engele sal 

samel hulle uit die brandende stroom en lewer hulle vir die lig- 

selfs na die sorgelose realm, waarin lê die pad van onsterflikheid van die 

Almagtige God en die drie fonteine: van wyn, van heuning en melk. 
Dan die wêreld sal behoort dieselfde vir almal, met geen mure of 
omheinings te 

hulle verdeel. Dit sal dan, van sy eie, voortbring vrugte in 'n veel groter 

oorvloed. Mense leef hul lewens as een, en rykdom sal 

eweredig versprei. In daardie plek daar sal wees nie 'ryk' of 'swak ' 
nóg despot, nóg enige slaaf. Daar sal verder, bestaan in daardie tyd 

nóg die gewone of die hoog aangeskrewe; nóg soewereine of hoof van 

staat, vir almal sal wees op die dieselfde vlak met mekaar. Dit sal geen 

meer gesê word dat 'nag het gebreek' of wat ' iets sal gebeur 

môre ' of dat 'iets gebeur het gister', nóg sal daar wees 

dae aan te dink. Nóg sal daar word enige lente of somer, 
koop of verkoop, skemer of Dagbreek, want hy sal dit maak almal as een 
lang dag. 
Om al hierdie, sy regverdige mense, die ewige God wat handel oor alles, 
sal verleen hulle iets verder nog: toe vra hulle hom tot redding 

mensdom uit die unquenchable brand en ewige kners van tande, 
Hy sal vir hulle gee wat hulle vir lank, en dit is beslis. Ek sal dan 

lewer uit foltering whomsoever my regverdiges en verkies dié 

moet vra van my." (Word hartlik na diegene wat twyfel, maar ander 

Jy moet trek uit die vuur, selfs die kledingstuk wat is tainted despising 
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deur die vlees.) "(En) as iemand moet my in hul ellende, huil ek 

sal toeken aan hulle teenoor God. Kyk, hy sal homself ruk hulle uit die 

undying vuur en stel hulle in 'n ander plek, selfs in 'n ander een ewige 

Realm waar hulle sal leef vir ewig met die onsterflik is. Dan sal ek 

gee my regverdiges en verkies dié die kosbare doop en die 

redding vir wat hulle het gepleit het met my, daar in daardie diep en 

wetsgehoorsame Acherusian lake, waar hy het die breë golwe, (en) wat 

is bedoel om deur mans as die Elysian veld; en al hierdie vir die sake van 

Sy eie. En hul gedeelte sal wees met my regverdige mense, wat sal 

word versier met blomme; en ek sal gaan < na hulle > en juig met 

hulle. Dan sal ek reis na my ewige realm exulting met die 

patriarchs en my uitverkorenes. Ek sal die beloftes vervul wat my trots 

Ek en pa het wat aan hulle gemaak. Die heidene ook sal ek vir veroorsaak 

Tik my ewige realm. Ek en my pa sal openbaar al wat ek het 



belowe om te gee aan hulle in alles van sy ewigheid." 

VERMANING OM TE PREEK 

(EpAp 46-50; Tradisies van Matthias, 
Aanhaling deur Clement van Alexandria, 
Stromateis 3.4.26, 7.13.82) 

Berg van Olywe 

"Almal van julle, waag heen! Leer en preek in 'n duidelike en eerlike 

wyse. Staan jou man voor alle mans en nie uitstel om enigiemand. 

Wys nóg enige vrees van, en ook respek vir enigiemand nie, maar veral 

die ryk, vir hulle bevind sal word nie my bevele, gevolg het, maar 

om het reveled in hul rykdom in die plek daarvan." "Here," Ons vra hom, 
"nie 

Dit is van toepassing op die ryk alleen?" En hy het geantwoord, "as iemand 
moet 

maar 'n bietjie stof, en word nie ryk, behoort hy te gee aan die behoeftiges 

en ontken nie die arme siel wat niks, ek vertel jou dat mans 

sal noem hom 'n humanitarian. Maar as daardie een moet struikel onder 
die 

las van die sondes wat hy gepleeg het, en sy naaste moet doen 

verkeerd, dan ter wille van die goedhartigheid wat hierdie persoon het 
getoon 

sy naaste, sy naaste behoort te vermaan hom. Nou na sy 

naaste het hom geskel en hy aangeneem het, hy sal gered word, en 

die een wat hom reproved het eindelose lewe as sy beloning. Maar as 'n 

behoeftige persoon moet sien iemand wat sommige goed gedoen het vir 
hom 
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sinning weg, en hy hom teregwysing nie (maar) moedig hom 

(eerder) so 'n een sal erg beoordeel word, vir een man wat blind 

lei 'n ander sal veroorsaak dat hulle albei om te val in 'n sloot laat beland. Jy 
sien, vir albei 

die gerespekteerde en die een wat opsigte, aangemoedig en encourager 

gelyk is om gestraf te word met die dieselfde straf." (Vir hulle sê 

dat in die tradisies van Matthias die Apostel dit altyd sê, ' moet 

die naaste van die een wat sonde is gekies, die gekose een het gesondig as 

goed. Jy sien, het hy homself getransformeer tot die onderrig van die 
woord, 
dan sy naaste sou gewees het te skaam vir sy leefstyl te leef 

uit enige lewe van sonde.' Matthias ook geleer dat ons behoort nie te gee 

onsself lisensie om te geniet in sensuele Eden, maar dat ons behoort 



eerder om te bots met die vlees en laat die siel om volwasse deur 'n 

geloof wat is mingled met kennis.) "En selfs as die profeet het 

gepraat, ' diegene wie se maag is hul god, wat 'n persoon aan te moedig 

sonde, wat 'n sondaar in hou verband, regverdig die goddelose vir sommige 
soort 

van beloning, is Jovald – een en almal.' Nou moet jy sien hoe die 

oordeel sal wees. Herken dat 'n oordeel wag op hulle. Jy kan wees 

seker dat op daardie dag, ek sal nie een vrees die ryk, en ook sal ek gaan 
maklik op 

die armes. 
"As jy 'n getuie 'n ander se sonde, en dan net tussen die twee 

jy, maak effe na hom waar hy verkeerd is nie, want as hy moet luister 

aan jou, dan het jy gewen hom! Nietemin, as hy moet 

hom nie steur aan jou teregwysing, en dan bring langs 'n ander een, of selfs 
twee indien dit 

moet kom dat. Korrigeer jou broer (en) bied hom leiding! 

Maar as immers dat hy steeds nie luister nie, dan merk hom as, en 
behandel 
hom soos 'n heiden of 'n belasting-versamelaar. 
"Moet jy hoor iets oor jou broer, enige gee nie dit 

krediet. Beswaddering enigiemand en nie lank geneem om te hoor dit van 
ander, 
want dit staan skriftelike: 'Laat nie jou oor ooit hearken aan 
beswaddering.' Indien 

Jy het iets gesien, en dan denounce dit; korrigeer en omskep hom." 

"O Here," Ons het gesê, "jy het gegee ons opdrag en bewerings in 

alle dinge. Selfs so, Here, behoort daar te wees dissensions en geskille, 

covetousness en onrus, haat en woede onder die proses wat 

glo in die preek van jou naam? Vir jou gesê het: ' hulle sal 
skuldlose 'n persoon sonder inagneming van hul karakter.' Is hierdie 
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nie sinning deur despising die een wat hulle gekorrigeer het?" En hy 

beantwoord ons, "vertel my weer hoekom die oordeel wat kom? Is dit nie so 

dat die koring dalk maak dit in die skuur en die kerfmasjien, in die vuur? 

< Dis hoe dit gaan met dié > wat het hierdie soort haat. As vir die 

een wat my liefhet en reproves diegene wat uit te voer nie my 

GEBOOIE, hy vir dit plaasvind sal wees, soos te elke, en sal dus ly 

vervolging. Mans sal verag en spot as hulle minder hulle. En as dit sou 

nie genoeg, hulle sal ook doelbewus sê wat is onwaar. A 



samesweringsteorieë geval sal ontstaan teen dié wat my liefhet. Maar 
hierdie reprove sal 

hulle, met 'n oog teenoor optel hul redding. Maar enigiemand wat 

punte uit enige van hul misdeeds en poog om hulle te korrigeer en exhort 

hulle sal eers gehaat, dan vermy, en uiteindelik stel by nul wees. 

Ook iemand soek om te lewer hulle enige bystand uit gehou sal word 

doen. Maar met die Vader, is diegene wat dit gely het Staanplek 

as martyrs. Jy sien, hulle was gretig om te sien geregtigheid uitgevoer, 

en was nie gemotiveer deur 'n soort van corruptible ywer." En ons 

het hom gevra, "sal so 'n ding plaasvind selfs in ons Midde?" En hy 

beantwoord ons, "Moenie bang wees nie die groter deel, maar wees op die 
uitkyk vir wat 'n paar 

sal doen." "Sê vir ons wat jy bedoel," Ons het gevra. En hy het gesê, "'n 
ander 

onderrig sal ontstaan nie; 'n omstredenheid. Soek nou net te verheerlik 

hulleself, hulle sal kom sit heen waardeloos lering. Nou dit 

aanleiding sal gee tot 'n fatale fout, wat sal leer selfs diegene wat glo in 

Ek draai weg van my opdrag, en hulle van die ewige lewe lei. 

Al diegene wat verdraai my woorde en my opdrag vir forsake verdoem 

hul eie punte, en verdoem hulle almal wat gee hulle 'n gehoor, en al 

wat verwerp die lewegewende gebod, vir hulle is om te deel hul 

ewige straf. 
VERMANING AAN PETER 

(ApPt 14b/1-3 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En Peter, ek het al hierdie aan jou gepraat, en expounded, 
wat veroorsaak dat jy om dit te verstaan. Gaan Wes-dus, uit om daardie 
Stad wat 

reëls oor die Weste, en om daardie wingerd waaraan ek sal direkte jy. 

<' Wys hulle > deur die hand van my sondelose seun wat selfs nou sy werk 

< is gedoen, wat die kinders > van vernietiging kan gemaak word 
heilig.' Maar 
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Jy is die een wat gekies is in die hoop wat ek gegee het 

jy. Gaan in vrede en my evangelie dwarsdeur die wêreld versprei. Drink 

die koppie wat ek voorspel het het jy moet drink aan die hand van die seun 
van 

hom wat in Hades, wat sy vernietiging kan kom, en dat jy 

dalk gemaak word waardig van die belofte. Wanneer mense kom om te sien 
die 



bron van my woord, wat in werklikheid die hoop van die lewe, die hele 
wêreld 

sal skielik uitgevoer word. 
"Maar daar sal baie vals profete onder hulle. Hierdie mense 

sal sit heen divergent leerstellings en leringe van perdition, en sal 

dus raak die kinders daarvan. Daarna het God sal kom my 

getroues wat honger en dors, lyding doodgaan en die verhoor van 

hul siele in hierdie lewe." 

'N VISIE VAN DIE REGVERDIGES 

(Lukas 24:50b-51a; Handelinge 1:9; 

ApPt 15-17a, 18/4-20 Akhmim) 

Berg van Olywe 

"En my Here en koning Jesus Christus sê vir my, ' kom ons klim dit 

Heilige berg. " En ons, sy twaalf dissipels opgeskuif, bedel en 

pleit by hom om te openbaar aan ons selfs een van ons regverdige broeders 

wat het vertrek uit hierdie wêreld, dat ons kan kyk na hulle 

en sien hul vorm vir onsself, dat ons deur ons durf bring dalk 

Moedig diegene wat ons moet hoor. En by sy transfiguration, die 

Here het getoon (my) Peter, en ook James Johannes en Jakobus, die seuns 
van 

Zebedee, die klere van die laaste dae, die dag van die opstanding. 

Nou kyk, selfs as ons bid is, hierdie twee mans verskyn het om ons, 

staan daar voor die Here, maar ons was nie in staat om lyk Jasper 

en sien hul gesigte, vir hulle beamed heen selfs meer lig as die 

son. Hul klere was glimmende verby woorde, en verder 

vergelyk, soos het nooit deur enige mens in hierdie wêreld gesien is. Die 

teerheid daarvan geen mond kan uitdruk nie, en ook kan enige hart 
swanger 

van die heerlikheid van hul adornment of die skoonheid van hul gesigte. 
Verstommende en wonderlike was hul voorkoms. Die groter een, ek 

sou waag om te sê, meer uitblink in sy briljantheid as 'n kristal. En 

ons was almal verstom oor die gesig van hulle. Hulle liggame was selfs 

whiter as sneeu, en het 'n rooiheid oortref enige roos. Dat 
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rooiheid, verder, was mingled met die wit daarvan. Dit is 

eenvoudig nie moontlik vir my om hul skoonheid in woorde. Hulle het 

krulhare wat geraam hul gesigte en skouers in 'n heerlike 

wyse. En rondom hul voorhoofde daar was 'n kroon van nard - soos 'n 

garland geweef uit nard bloeisels - en pragtige blomme van 



verskillende skakerings, soos 'n reënboog op die water, (of) in die lug was 
[hul] 

hare; so fyn fashioned was hul vorm, en [hulle] was decked uit in 

allerhande 13mm. En wanneer ons gekyk op hulle in al 

hul prag ons verstom in hul teenwoordigheid, en ons was verras deur 

hul skielike voorkoms. 
"En ek opgeskuif na ons Here God Jesus Christus en gevra, ' wie is 

Hierdie, my Here?' En hy antwoord my, ' dit is jou regverdige 

broeders, Moses en Elia, die mense wie se vorm het jy gewens om te sien.' 
Toe ek vra hom, ' waar dan is Abraham, Isak, Jakob en die 

ander Heilige patriarchs? En wat is die aard van daardie wêreld waarin 

Hierdie wie het sulke heerlikheid woon?' Die Here dan geopenbaar aan ons 
dit 

uitgestrekte, otherworldly soort opstel, waar alles afkomstig 

lig - 'n paradys in die Ooste gekies vir Adam deur God. Die lug in wat 

plek was aangekla skitterende sonlig en plante van pragtige 

skoonheid, en was vergesel deur die geur van parfuum - en ek het gesien 

daar baie vrugte. Hierdie tuin, die aarde, was bars met unfading 

blomme - eetplekke van speserye en plante wat blom sulke heerlike; nooit 

vervaag, en Geseënde vrugte voort te bring. Die blomme in daardie grond 
gegee het 

so 'n wonderlike geur af wat as vrygestel van daar, dit 

oorgedra aan waar ons was. Diegene wat woon in daardie realm 

die blink klere van engele gedra, en hulle klere het gepas die 

atmosfeer van hierdie, hul huis. In daardie streek, engele geloop onder 

hulle. Geleef in daardie plek was almal so heerlik soos die ander daar. 
En in die blessedness van daardie uitgestrekte, hulle die Here God met 
geprys 

'n algemene stem. En my Here en God Jesus Christus het my gevra, ' doen 

jy herken die gemeente van die patriarchs? Dit is waar jou 

broers, die hoë priesters en die regverdiges kinders woon. Diegene wat 

om te ly vervolging ter wille van my geregtigheid is om te ontvang 

beide eer en heerlikheid, en kom geniet hierdie einste afstande.' 
"En ek bly geglo en het gekom om te herken wat was 
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geskryf in die boek van my Here Jesus Christus. En ek vra hom, ' Here, 
sou jy het my bou drie Tabernakels hier; een vir jou, een vir 

Moses, en die ander vir Elia?' En in woede hy geantwoord, ' Satan gevegte 

teen jou en veiled het jou begrip, want jy is 

oorweldig deur die dinge van hierdie wêreld. Jou oë moet oopgemaak word, 



en jou ore unstopped wat < jy kan kom om te sien > 'n tent wat 

nie deur die hande van mans, maar een wat my pa het fashioned is 

gemaak veral vir myself en my uitverkorenes. 
[By my] kom, (Jesus het gesê,) [I] sal oprig in die dood... en veroorsaak 

my regverdige mense om selfs sewe keer helderder as die son skyn. 

Hul krone ek sal veroorsaak te glinster soos kristal, soos 'n reënboog in die 

tyd van reën. Geparfumeerde met nard en buite alle woorde sal < hul 

krone, > ten volle bejeweled met rubies en die blink blink 

emeralds, topazes, edelgesteentes en geel pêrels wat skyn heen 

soos die sterre van die hemel en die strale van die son - almal van hulle 
heeltemal 

spierwit, en onmoontlik om te kyk op.' En ons was so by die 

sig." 

En wanneer hy het hierdie dinge aan ons gepraat en sy diskoers geëindig 

met ons, weer eens hy vir ons gesê het, "nou kyk, (Onthou dat ek gesê het) 

' Na drie dae en drie uur, sal hy wat my gestuur kom en neem 

my met hom.' Die Vader het die oordeel van alle dinge te verbind 

die seun. Het jy verstaan my woorde aan jou, (Peter)? Dit is vir jou, 
om te weet dat hierdie misterie, maar jy moet nie laat die sondaars wat jy 
weet 

gehoor het my sê, want as jy dit doen, hulle net die meer sal sondig en val 

in selfs groter oortreding. My pa sal lewe verleen aan alle mans, 
gee al hierdie heerlikheid aan hulle, sowel as die Koninkryk wat nooit 
verbygaan. 
Ek kom ter wille van diegene wat glo in my. En dit is ook omdat 

van dit wat in my geglo wat op hul versoek, ek sal jou wys genade 

aan almal van die mensdom." En selfs as hulle gekyk, hy sy hande gelig 

en hulle geseën. Net dan was daar donderslae en weerlig en 

Skud van die aarde, (en) 'n stem uit die hemel gehoor het was om te 
verklaar, 
"Dit is My geliefde seun in wie ek bly, en my GEBOOIE: 

hom hoor." (En groeiende bang, ons heeltemal verloor sig van die dinge 

van hierdie lewe, en al die dinge van die vlees. En ons het geen 

manier van verstaan die dinge waaroor ons het is praat, 
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beide as gevolg van die wonders wat ons gesien het op daardie dag, asook 

die manier waarop hy het aan die lig gebring sy tweede kom ons op wat 

Berg, tesame met die Koninkryk dat daar geen einde nie.) En selfs 

As hy hulle seën was, hy was opgeneem uit hulle en 

uitgevoer na die hemel. 'N helder en enorme wit wolk gevorm 



oorhoofse en gebaar weg ons Here, met Moses en Elia. En [ons] 

staan daar spiertrekking met skrik, maar ons almal boontoe gekyk en 
gesien 

die lug versprei uitmekaar. Ons vlees-draende mans nader kon sien 

en verwelkomende ons Here, saam met Moses en Elia. En ons hoor 

die stemme van baie engele soos hulle bly en verkondig, "o priester, 

samel ons in jou heerlike lig." En soos hulle nader was die 

hemelse uitspansel, ons het hom dit hoor sê, "Gaan in vrede!" 

En die gesigte van die engele daar oortref selfs die skyn van die 

son, en hul krone is selfs as die reënboog in die tyd van reën. 
(Hulle is al) geparfumeerde met nard, en hul oë glinster soos die 

oggend ster. Daar is geen woorde om te verwoord 'n skoonheid soos hulle 
s'n. 
Hul klere geweef is nie, maar is wit soos die fuller se, selfs as die 

dié dat ek, (Peter), op die berg gesien het waar Moses en Elia 

was. 
DIE SENSUSDISTRIK 

(Mark 16:19-20; Lukas 24:51b-53; Handelinge 1:10-11; 

Openb 1:7; ApPt 17b; AsIs 11:3b-33) 

Berg van Olywe, die sewe hemele 

Die Here afgeskiet sy twaalf apostels soos hy opgestaan het in die lug, maar 

Hy was in die vorm van die engele daar verander nie. Satan self, 
en die engele van daardie uitspansel hom daar gesien het en hom aanbid. 

En groot was die angs in daardie plek, soos hulle uitroep, "Hoe het 

ons Here kom hier na ons sfeer en ons nie Let op na sy 

grootheid, sien in hom dat hy die koning van heerlikheid was? Net nou 
doen 

Ons erken dat dit die heerlikheid wat op hom selfs uit was was die 

sesde hemel." Dan hulle aangegaan is die tweede hemel, en hy was 

omskep nie daar, maar al die engele, dié aan die regterkant, diegene wat 

links, sowel as die troon wat was in die Midde, aanbid hom en 

aangebied hom lof, deur te sê: "Hoe het ons Here verberg homself op sy 

manier af en ons dit nie sien nie?" En in soos mode het hy opstaan in 
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die derde hemel, en na hierdie dieselfde patroon het hulle hom prys en 

praat. En deur die vierde en die vyfde hemele, die engele al 
het gepraat op presies dieselfde wyse. Daar was maar een heerlikheid, en hy 

was nie verander nie. En ek, (Jesaja) selfingenome sy inskrywing in die 
sesde 

hemel, dat hulle hom daar aanbid en hom lof aangebied. Selfs 



so, die lof het gegroei harder in elk van die hemele. Dan ek gesien 

sy ascent in die sewende hemel, waar al die regverdiges en al 

die engele sing sy lof. Toe ek gekyk het hom soos hy het sy sitplek te 

die regterhand van die groot en heerlike God, wie se heerlikheid hoor ek 

kon nie so veel as kyk op. En ek sien die engel van die Heilige 

Gees sit daar en na links. Dit vervul die woord van die skrif 

wat sê: "hierdie geslag poog om die aangesig van die God van Jakob." En in 

hemel daar was groot alarm en verbasing. Die engele al gestroom 

mekaar te vervul die skrif wat sê, "o jy prinse, open die 

hekke!" (Dan hy is nie) verdwene uit hul sig. En selfs as wat hulle was 

staar vasgenael boontoe, twee mans in wit klere gestaan het deur hulle en 

bevraagteken hulle, "o manne van Galilea, hoekom is jy staan hier 

opwek tot in die hemel? Hierdie Jesus, wat uit opgeneem is 

onder julle en ontvang weer na die hemel, sal terugkeer in dieselfde 

wyse as jy sien hom in die lug opstaan." (Kyk, hy kom 

met wolke, en elke oog sal kyk op hom, selfs diegene wat geprikte 

hom; en al die nasies van die aarde sal treur op sy rekening. Selfs 

so, amen!) Dan was die hemel, wat het geopen is, terug skakel 

UP. Hulle aanbid hom (en) het gesê 'n gebed en afgegaan terug die 

Mountainside prys God, wat het die name van die regverdige mense 

geskryf in die boek van die lewe, wat in die hemel. En hulle het met vreugde 

terug in Jerusalem, oor in die tempel, en God geprys 

onophoudelik. 
En na ontvang hul instruksies, hulle berig aan Peter en sy 

metgeselle. Daarna, Jesus homself sit hulle werk as 

ambassadeurs in beheer van die Heilige en imperishable woord van 
versprei 

ewige saligheid aan die een kant van die aarde na die ander. So hulle het 
gegaan 

en dit oral gepreek, en die Here gewerk het met hulle, 
bevestig die woord met die tekens wat gevolg. 
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