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RAADPLEGING 
TEKSVERSE EN VOORBEELDE 

  

 

Hoe spreek die ALLERHOOGSTE wanneer HY geraadpleeg word?  
 

1 Samuel 28:6  
en Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord 

nie— nie deur drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie. 
 

Urim & Tummim - Fisiese Raadpleging Toerusting 

 
 

 Teksgedeeltes en Voorbeelde uit die 1933/1953 Afrikaanse Ou Vertaling. 
 

INHOUD        Bl. 
 

1. Inleiding & Opsomming van voorbeelde.     1 
2. Urim & Tummim.       3 
3. Drome, Naggesigte.       4 
4. Profete, Sieners van ouds.      5 
5. Bybelse voorbeelde van Raadpleging.    6 
6. Vrees die KONING van die HEELAL!   12 

7. HY verander die lot van SY volk.    14 
8. Laat die ALLERHOOGSTE as KONING oor ons heers! 15 

 

Nota: Die skrywer se eie woorde word kursief gedruk. Nog meer verse oor die onderwerpe kan 
aangehaal word. Die getalle van teksverse wat in die Bybel voorkom verskyn in hakkies. 
Bybel Konkordansies en die E-Sword Rekenaarprogram kan gebruik word om al die verse oor 
die onderwerpe te soek, en biddend te bestudeer. Onderwerpe behoort in Bybelse konteks 
gesien en verstaan word. 
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1. Inleiding & Opsomming van Bybelse voorbeelde. 
 

 Jesaja 8:19 .. moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie? 

 Jesaja 9:13..16 maar die volk bekeer hulle nie tot Hom wat hulle slaan nie, en hulle 

soek nie die HERE van die leërskare nie. ..en die leiers van hierdie volk het 
verleiers geword, en dié van hulle wat gelei word, is op ‘n dwaalweg gebring. 

 Jesaja 30:1,2 Wee die opstandige kinders, spreek die HERE, wat ‘n plan uitvoer, 
maar dit is nie uit My nie; wat ‘n verbond sluit, en dit is nie uit my Gees nie,....en 

hulle raadpleeg my mond nie,.. 

 Jesaja 30:21 en jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel 

daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan. 

 (Pred 6:12) Want wie weet wat goed is vir die mens in die lewe gedurende die getal 

dae van sy nietige lewe wat hy soos ‘n skaduwee deurbring? Want wie kan aan die 
mens bekend maak wat ná hom sal wees onder die son? 

 (Jer 33:3) Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en 
ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. 

 
Die Bybel sê HY spreek persoonlik tot SY kinders/diensknegte/volk deur o.a. drome, urim 
& tummim en SY profete. Die Bybel maak die Gebooie, Wet, Insettinge en Verordeninge vir 
ons duidelik. HY verskaf egter waarskuwing en leiding aan ons deur die volgende: 
 

 

 Die LOTSBESLISSING deur URIM en TUMMIM 

 

Die Urim en Tummim is ‘n fisiese visuele meganisme, fisiese raaplegings toerusting, 
wat HY tot beskikking van SY volk gestel het om hulle daarmee te rig sodat almal kan 
sien wat SY besluit is. Dat almal SY besluit kan aanvaar en nie daaroor stry nie. 
Niemand kan dan mislei en sê: “die HERE het vir my so en so gesê nie.” Dis moontlik 
om te sê: ”Kom ons bid en vra dat HY, ons Skepper, die Allerhoogste, ons Verlosser, en 
Heilige Gees ons wys hier voor almal se oë, wat is die uitkoms van die saak”.  
(Num 27:18-20) 

 
Vanuit die Bybelvoorbeelde sien ons die Urim & Tummim (Lot) was 
gebruik om: 
 

1. Leiers aan te wys. 
 

2. Grond en eiendom te verdeel. 
 
3. Geskille te laat ophou. 
 
4. Skuldiges aan te wys. 
 
5. Woonplekke aan te wys. 
 

6. Diens en orde reëlings bepaal. 
 

7. Oorlogs besluite te neem. 
 
8. Voedsel besluite. 
 
9. Stamverband bepaal. 
 
10. Regspraak lewer. 
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 GOD gee SY WOORD ook deur DROME 
  

1Sam 3:1   En die seun Samuel het die HERE gedien voor Eli,  
en die woord van die HERE was skaars in die dae: gesigte was daar 

nie baie nie. 

 
Duidelike drome wat jare later nog volkleur, met klank, met emosies en woordeliks 
onthou kan word is heel waarskynlik ‘n boodskap van die Allerhoogste. As daar oor die 
betekenis van drome ernstig gebid word raak die uitleg duidelik. 
 
Gén 40:8  En hulle antwoord hom: Ons het ‘n droom gehad, en daar is niemand wat 
dit kan uitlê nie. En Josef vra hulle: Is uitlegging nie ‘n saak van God nie? Vertel 
my tog. 
 
 Drome is beter boodskappe as mense se menings of vooruitskattings omdat dit van 

GOD af kom vir ‘n spesifieke mens of volk. Ongelukkig steur min mense hul daaraan of 
verstaan die betekenis nie. God gee nie drome om ons te verwar nie, maar om ons te 
help en te waarsku. God se Woord het in die Bybel gekom deur 
drome/visioene/naggesigte oor die volgende sake: 
 
 Beloftes aangaande Abraham en sy nageslag. 
 Oorwinnings uitslag van ‘n komende oorlog. 
 Toekoms van die koningkryke van die aarde. 
 Begin en einde van konings en koningkryke. 
 Toekoms van die berg Sion. 
 Toekoms van Israel. 
 Wat geëet kan word. 
 Wat rein en onrein is. 
 Voorspoed, straf en hongersnood. 

 

 PROFETE wat GOD raadpleeg. 
  

Die profete was die sieners wat gesigte gesien het en GOD se stem so kon hoor. Die 
profete was GOD se diensknegte wat sy volk bedien het. Konings en volksgenote het 
die profete gevra om GOD te raadpleeg i.v.m. sake. Die Profete het GOD dan 
geraadpleeg namens andere oor die volgende sake: 
 
 Die pad wat getrek moet word. 
 Die saak wat gedoen moet word. 
 Swangerskap. Siekte. 
 Regspraak.  
 Volksake.  
 Familiesake.  
 Gesinsake.  
 Sake rakende die Individu.  
 Stamverband. 
 Waarskuwings het vanaf God deur die profete gekom. 
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2. Urim & Tummim. (7 Teksverse) 

 

 (Exo 28:30) Jy moet ook in die borstas van beslissing die Urim en die Tummim sit, dat hulle op die 
hart van Aäron kan wees as hy voor die aangesig van die HERE ingaan. So moet Aäron dan die 
beslissing van die kinders van Israel gedurigdeur op sy hart dra voor die aangesig van die HERE. 

 (Lev 8:8) Verder het hy hom die borstas aangeheg en in die borstas die Urim en die Tummim gesit. 

 (Num 27:18-20) Toe sê die HERE aan Moses: Neem vir jou Josua, die seun van Nun, ‘n man in wie die 
Gees is; en lê hom die hand op, en stel hom voor die priester Eleásar en voor die hele vergadering, 

en gee hom ‘n opdrag voor hulle oë; en lê op hom van jou hoogheid, sodat die hele vergadering van 

die kinders van Israel na hom kan luister. En hy moet voor die priester Eleásar staan, dat dié vir 

hom die beslissing van die Urim kan vra voor die aangesig van die HERE; volgens sy uitspraak 

moet hulle uittrek en volgens sy uitspraak moet hulle intrek, hy en al die kinders van Israel saam met 
hom en die hele vergadering. 

 (Deut 33:8) En van Levi het hy gesê: U Tummim en u Urim is vir die man, u gunsgenoot, u wat deur 
U beproef is in Massa, met wie U getwis het by die waters van Mériba; 

 (1Sa 28:6) En Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie—nie deur 
drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie. 

 (Ezr 2:63) (Neh 7:65) En die goewerneur het aan hulle gesê dat hulle nie mag eet van die hoogheilige 
gawes nie, totdat ‘n priester sou optree met Urim en Tummim. 

 EFOD (Priesterkleed met Urim en Tummim in) 
(Exo_28:4; Lev_8:7; Rigters_8:27, Rigters_17:5; 1Sa_2:18, 1Sa_14:3, 1Sa_21:9, 1Sa_22:18, 1Sa_23:6, 

1Sa_23:9; 1Sa_30:7; 2Sa_6:14) 

(Hos 3:4) Want die kinders van Israel sal ‘n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder 

slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode. 

 

Die Lot. (Lot 100+verse, Raadpleeg 60+ verse, Lot word gewerp, die lot tref iemand, lotgevalle) 

 (1Kron 24:31) En hulle het ook die lot gewerp net soos hulle broers, die seuns van Aäron, in 
teenwoordigheid van koning Dawid en Sadok en Ahiméleg en die familiehoofde van die priesters en van 

die Leviete: die familiehoof net soos sy jonger broer. 
 

 (Spreuke 16:33)   In die skoot word die lot gewerp,  
                         maar elke beslissing daarvan kom van die HERE. 

 

 (Jer 21:8) En aan hierdie volk moet jy sê: So sê die HERE: Kyk, Ek hou julle die weg van die lewe 
voor en die weg van die dood: 

 (Psa 16:5) die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot. 

 (Psa 14:7, 53:6-7) Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As die HERE die lot van sy volk 
verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. 

 (Psa 126:1,4) .. Toe die HERE die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom...o die HERE, 
verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. 

 (Sef 3:10,20) Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my 
offerande bring...ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof 

onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.  

 (Eseg 39:25) Daarom, so sê die Meester die HERE: Nou sal Ek die lot van Jakob verander en My 
ontferm oor die hele huis van Israel en ywer vir my heilige Naam. 

 (Hand 8:21) Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. 
 

(Luk 19:38-40) .. Geseënd is die Koning wat kom in die Naam van die HERE, vrede in die hemel en 

heerlikheid in die hoogste hemele! En sommige van die Fariseërs uit die skare sê vir Hom: Meester, bestraf 

u dissipels! En Hy antwoord en sê vir hulle: Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep.  

 

GOD die ALLERHOOGSTE kan klippe soos die Urim en Tummim gebruik om mee te 

spreek tot SY volk as dit HOM behaag, want HY is die ALMAGTIGE! 
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3. Drome, Naggesigte. (Drome, naggesigte, 100+ Bybelverse) 

 

 (Gen 15:1) Ná hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ‘n gesig en gesê: Vrees 
nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot. 

 (Num 12:6) Toe sê Hy: Hoor tog my woorde. As julle profeet van die HERE is, sal Ek deur ‘n gesig My 
aan hom bekend maak, deur ‘n droom sal Ek met hom spreek. 

 (Rigters 7:13-15) .. Kyk, ek het ‘n droom gehad: Daar rol ‘n hard gebakte garsbrood in die laer van 
die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit dat dit omval en keer dit onderstebo, en toe lê die 

tent daar! En die ander een het geantwoord en gesê: Dit is niks anders nie as die swaard van Gídeon, 

die seun van Joas, die Israeliet; God het die Midianiete en die hele laer in sy hand gegee. Toe Gídeon 

dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid; en hy het teruggekeer na die laer 

van Israel en gesê: Maak klaar, want die HERE gee die laer van die Midianiete in julle hand. 

 (1Sa 3:1..15) En die seun Samuel het die HERE gedien voor Eli, en die woord van die HERE was 
skaars in die dae: gesigte was daar nie baie nie...Toe het die HERE gekom en gaan staan en geroep 

soos die vorige kere: Samuel, Samuel! En Samuel het geantwoord: Spreek, want u kneg hoor. En 

Samuel het bly lê tot die môre toe. En hy het die deure van die huis van die HERE oopgemaak; maar 

Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. 

 (1Sa 28:6) En Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie—nie deur 
drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie. 

 (Job 4:12-13) Verder is ‘n woord op geheimsinnige wyse na my gebring, en my oor het ‘n gefluister 
daarvan opgevang, by die gedagtespel, uit naggesigte gebore, wanneer diepe slaap op die mense val. 

 (Job 33:14-18) Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie. In 
die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed, dan open 

Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle; om die mens terug te hou 

van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg; sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy 

lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie. 

 (Klaagl 2:8-9) .. haar (dogter van Sion) koning en haar vorste is onder die heidene; daar is geen 
onderwysing nie, en haar profete ontvang geen gesig van die HERE nie. 

 (Jes 1:1) Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda 

 (Jes 6:1) ..het Jesaja die HERE sien sit op ‘n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul 

het. 

 (Jes 29:7-8) En soos ‘n droom, ‘n naggesig, sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek 
teen Ariël, ja, almal wat teen hom oorlog toe trek en teen sy bergvesting en hom benoud maak. En soos 
‘n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en—sy siel is leeg; en soos ‘n dorstige droom dat 

hy drink, maar hy word wakker en—hy is moeg en sy siel versmag: só sal die menigte van al die nasies 

wees wat oorlog toe trek teen die berg Sion. 

 (Jes 29:11-13) So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword soos die woorde van ‘n 
verseëlde boek wat hulle gee aan iemand wat kan lees, met die woorde: Lees dit tog! Maar hy sê: Ek 

kan nie, want dit is verseël. Of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie, met die woorde: 

Lees dit tog! Maar hy sê: Ek kan nie lees nie. En die HERE het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met 
hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat hulle vrees vir My ‘n 

aangeleerde mensegebod is, 

 (Dan 2:3..28) sê koning Nebukadnésar vir hulle: Ek het ‘n droom gehad, en my gees is onrustig om 
die droom te verstaan.. gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne. ..Toe gaan Daniël na sy 

huis en maak aan Hanánja, Mísael en Asárja, sy metgeselle, die saak bekend, en dat hulle 

barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, ..Daarop is in ‘n 
naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het 

toe gespreek en gesê: Mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid 

en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; 

Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het; Hy openbaar 

ondeurgrondelike en verborge dinge... 

 (Dan 9:23) By die begin van jou smekinge het ‘n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te 
deel, want jy is ‘n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. 

 (Hand 11:5) Ek was in die stad Joppe in die gebed, en in ‘n verrukking van sinne het ek ‘n gesig 
gesien: ‘n voorwerp het uit die hemel neergedaal soos ‘n groot laken wat aan die vier hoeke uit die 

hemel neergelaat word, en dit het tot by my gekom. 
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4. Profete, Siener van ouds. (Siener 32 Bybelverse) 

 

 (Jer 23:25) Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my NAAM vals profeteer met die woorde: Ek het 
gedroom, ek het gedroom! 

 (1Sa 9:9) Vroeër het die mense in Israel so gesê as hulle gaan om God te raadpleeg: Kom, laat ons na 
die siener gaan. Want die profeet van teenswoordig het hulle vroeër siener genoem. 

 (1Sa 9:11, 18-19) .. Is die siener hier?.. Daarop het Samuel Saul geantwoord en gesê: Ek is die 
siener! Gaan voor my uit op na die hoogte, dan kan julle vandag saam met my eet; en ek sal jou môre 

vroeg laat gaan; en alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee. 

 (2Sa 15:27) Verder het die koning aan die priester Sadok gesê: U is tog siener? Gaan in vrede .. 

 (2Sa 24:11) Toe Dawid die môre opstaan—die woord van die HERE het naamlik tot die profeet Gad, 
die siener van Dawid, gekom en gesê: 

 (2Kon 17:13).. die HERE het Israel en Juda gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke siener 
en gesê: Bekeer julle van jul verkeerde weë en onderhou my gebooie, my insettinge, volgens die hele 

wet wat Ek julle vaders beveel het, en wat Ek deur die diens van my diensknegte, die profete, vir julle 

gestuur het. 

 (1Kron 9:22) (1Kron 26:28) Hulle almal wat as drumpelwagters uitgesoek was, was twee honderd en 
twaalf; .. Dawid en die siener Samuel het hulle in hul ampsplig bevestig. 

 (1Kron 21:9-12) En die HERE het met Gad, die siener van Dawid, gespreek en gesê: ..spreek met 
Dawid en sê: So spreek die HERE: Drie dinge lê Ek jou voor; kies vir jou een daaruit, dat Ek dit aan jou 

kan doen... óf drie jaar lank hongersnood, óf om drie maande lank om te kom vanweë jou teëstanders 

deurdat die swaard van jou vyande jou inhaal, óf drie dae lank die swaard van die HERE, naamlik pes 

.. 

 (1Kron 25:5) Hulle almal was seuns van Heman, die siener van die koning in die woorde van God. 

Om hom te versterk, het God aan Heman veertien seuns en drie dogters gegee. 

 (1Kron 29:29) .. dit is beskrywe in die Geskiedenis van die siener Samuel en in die Geskiedenis van die 
profeet Natan en in die Geskiedenis van die siener Gad, 

 (2Kron 9:29) .. die siener Jedi ..(2Kron 12:15) .. die siener Iddo..(2Kron 16:7) .. die siener Hanáni  

 (2Kron 16:10) Maar Asa het hom vererg vir die siener en hom in die gevangenis gesit.. 

 (2Kron 19:2) ..die siener Jehu, die seun van Hanáni, uitgegaan hom tegemoet, en aan koning Jósafat 
gesê: Moet ‘n mens die goddelose help, en het u lief die wat die HERE haat? Daarom kom daar nou ‘n 

toorn op u van die HERE. 

 (2Kron 29:25).. Gad, die siener van die koning,..     (2Kron 29:30) .. Asaf, die siener.. 

 (2Kron 33:18) En die verdere geskiedenis van Manasse en sy gebed tot sy God en die woorde van die 
sieners wat tot hom gespreek het in die Naam van die HERE, die God van Israel,  

 (2Kron 35:15) .. die bevel van Dawid en van Asaf en Heman en Jedútun, die siener van die koning, 
en die poortwagters by elke poort; hulle het nie nodig gehad om van hulle diens af weg te gaan nie, 

want hulle broers, die Leviete, het dit vir hulle berei. 

 (Jes 29:10) Want die HERE het oor julle uitgegiet ‘n gees van diepe slaap, en Hy het julle oë—die 
profete—toegesluit en julle hoofde—die sieners—toegebind. 

 (Jes 30:9-11) Want dit is ‘n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die 
HERE nie wil hoor nie; wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat 

reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry; wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die 

Heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn! 

 (Amo 7:12) Toe sê Amásia vir Amos: Gaan weg, siener, vlug na die land Juda .. profeteer daar! 

 (Miga 3:4-7) Dan sal hulle die HERE aanroep, en Hy sal hulle nie antwoord nie; maar Hy sal sy 
aangesig in dié tyd vir hulle verberg, omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. So sê die HERE 

aangaande die profete wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, 
vrede verkondig; maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle ‘n heilige oorlog! 

Daarom sal dit nag word vir julle, sonder ‘n gesig, en duister vir julle, sonder waarsêery; ja, die son 

sal oor die profete ondergaan, en die dag oor hulle verduister word. En die sieners sal beskaamd 

staan, en die waarsêers sal bloos, en hulle almal sal die baard bedek, omdat daar geen antwoord van 

God kom nie. 

 (Jes 13:1) Godspraak oor Babel wat die profeet Jesaja, die seun van Amos, gesien het. 

 (Hab 1:1) Die Godspraak wat Hábakuk, die profeet, gesien het. 
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5. Voorbeelde van Raadpleging. 

 

 Opdrag aan Moses om met sy staf te demonstreer aan ‘n ongelowige geslag. 
 
(Exo 4:1-2)  Toe antwoord Moses en sê: Maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê: 

Die HERE het nie aan jou verskyn nie? Daarop vra die HERE vir hom: Wat is daar in jou hand? En hy 

antwoord: ‘n Staf. 

(Exo 4:17)  Neem dan hierdie staf in jou hand waarmee jy die tekens moet doen. 

(Exo 17:5)  En die HERE het Moses geantwoord: Trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel 

met jou saam; en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan weg. 
(Exo 17:9)  En Moses het aan Josua gesê: Kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op 

die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. 

(Núm 20:8)  Neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aäron, en spreek julle die rots 

aan voor hulle oë; dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die 

vergadering en hulle vee laat drink.  
 

 Urim & Tummim: Josua as Leier aangewys. 
 

(Num 27:15..23) .. Moses met die HERE gepraat en gesê: Laat die HERE, die God van die geeste van alle 

vlees, 'n man oor die vergadering aanstel wat voor hulle uittrek en wat voor hulle intrek, en wat hulle uitlei 

en wat hulle inlei; sodat die vergadering van die HERE nie mag wees soos skape wat geen wagter het nie. 

Toe sê die HERE aan Moses: Neem vir jou Joshua, die seun van Nun, 'n man in wie die Gees is; en lê hom 
die hand op, en stel hom voor die priester Eliázar en voor die hele vergadering, en gee hom 'n opdrag 

voor hulle oë; en lê op hom van jou hoogheid, sodat die hele vergadering van die kinders van Israel na hom 

kan luister. En hy moet voor die priester Eliázar staan, dat hy vir hom die beslissing van die Urim kan 

vra voor die aangesig van die HERE; ooreenkomstig sy uitspraak moet hulle uittrek en ooreenkomstig sy 

uitspraak moet hulle intrek, hy en al die kinders van Israel saam met hom en die hele vergadering. En 

Moses het gedoen soos die HERE hom beveel het. 
 

 Saul as koning aangewys. Saul raadpleeg Die HERE en dan ‘n dodebesweerster. 
 

 (1Sa 10:19-24) ..Stel julle dan nou op voor die aangesig van die HERE ooreenkomstig julle stamme en 

ooreenkomstig julle geslagte. Toe Samuél dan al die stamme van Israel laat nader kom het, is die stam 

van Benjamin aangewys; en toe hy die stam van Benjamin ooreenkomstig sy geslagte laat nader kom 
het, is die geslag van Matri aangewys; verder is Saúl.. aangewys. En hulle het hom gesoek, maar hy 

was nie te vinde nie. En hulle het die HERE verder geraadpleeg: Het nog iemand hierheen gekom? En 

die HERE sê: Kyk, hy het tussen die pakgoed weggekruip...En Samuél sê aan die hele volk: Sien julle 

hom wat die HERE uitgekies het? 

 (1Sa 14:36-37)  Toe sê Saul: Laat ons in die nag aftrek agter die Filistyne aan, .. En hulle (manskappe) 

antwoord: Doen alles wat goed is in u oë. Maar die priester het gesê: Laat ons hier tot God nader. 
Toe het Saúl God geraadpleeg: Sal ek aftrek agter die Filistyne aan? Sal U hulle in Israel se hand gee? 

Maar Hy het hom daardie dag nie geantwoord nie. 

 (1Sa 15:22) Daarop sê Samuél:...eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die 

HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp. 

 (1Sa 28:6..16) En Saúl het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie - 
..Saúl sê ..Soek julle vir my 'n vrou wat 'n dodebesweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar 
raadpleeg... En Samuel (uit die doderyk) sê vir Saul: Waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? 

En Saul antwoord: Ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog, en God het van my 

gewyk en antwoord my nie langer deur die diens van die profete en ook nie deur drome nie; 

daarom het ek u geroep om my bekend te maak wat ek moet doen. En Samuél sê: Maar waarom 

raadpleeg jy my terwyl die HERE van jou gewyk en jou vyand geword het? 
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 Dawid raadpleeg die HERE, Koningskap gaan na Dawid. 
  

 (1Sa 22:10) En hy (die priester Ahiméleg) het vir hom (Dawid) die HERE geraadpleeg en hom padkos 

gegee...En Saul sê vir hom (Ahimeleg): Waarom het julle teen my saamgesweer, jy en die seun van Isai, 

deurdat jy... God vir hom geraadpleeg het, sodat hy hom as iemand wat my voorlê, teen my sou versit 

soos vandag die geval is? Het ek vandag vir die eerste keer God vir hom geraadpleeg? Dit is ver van 

my! Die koning moet nie op sy dienaar, op my hele familie, iets lê nie; want u dienaar het van hierdie 

hele saak, klein of groot, niks af geweet nie. Maar die koning sê: Ahiméleg, jy moet sekerlik sterwe, jy 

en jou hele familie...Toe tree Doëg, die Edomiet, nader en hy val op die priesters aan; en hy het op dié 
dag 85 man wat die linneskouerkleed dra, gedood.... 

 (1Kron 10:4,13,14) .. Daarop neem Saul die swaard en val daarin. En Saul het gesterwe weens ontrou 

wat hy teen die HERE begaan het, weens die woord van die HERE wat hy nie gehou het nie; en ook 

omdat hy die gees van ‘n afgestorwene om inligting gevra het, maar die HERE nie geraadpleeg het 

nie. Daarom het Hy hom omgebring en die koningskap laat oorgaan op Dawid,.. 
 

 Is ons reispad veilig? 
(Rigters 18:5-6) Toe vra hulle (5 dapper manne van die stam van Dan)  hom (die Leviet): Raadpleeg God 

tog, dat ons kan weet of ons pad waarop ons reis, voorspoedig sal wees. En die priester sê vir hulle: Gaan 

in vrede; voor die HERE lê julle pad waar julle langs sal gaan. 

 

 Stamverband word bepaal. 
(Esr 2:62-63)  Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar dit 

was nie te vinde nie; daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap.  En die goewerneur het 
aan hulle gesê dat hulle nie mag eet van die hoogheilige gawes nie, totdat ‘n priester sou optree met 

Urim en Tummim. 

 

 Woonplek word aangewys met die lot. 
(Neh 11:1) En die owerstes van die volk het in Jerusalem gewoon, maar die res van die volk het die lot 

gewerp om 1 uit 10 te bring om in die heilige stad Jerusalem te woon, en 9 dele in die stede. 
(Jes 34:17) En Hy het vir hulle die lot gewerp, en sy hand het die land aan hulle met die meetsnoer 

uitgedeel; tot in ewigheid sal hulle dit besit, van geslag tot geslag daarin woon. 

 

 Dawid raadpleeg Die HERE met Urim & Tummim oor oorlogsake: veg en vlug. 
  

 (1Sa 23:2) Toe raadpleeg Dawid die HERE en vra: Sal ek gaan en daardie Filistyne verslaan? En die 

HERE sê vir Dawid: Gaan en verslaan die Filistyne en verlos Kehíla.  

 (1Sa 23:4) Toe raadpleeg Dawid die HERE nog weer, en die HERE het hom geantwoord en gesê: Maak 

klaar, trek af na Kehíla, want Ek gee die Filistyne in jou hand. 

 (1Sa 23:9..11) .. Bring die skouerkleed nader. En Dawid sê: HERE, God van Israel, u kneg het 

verseker gehoor dat Saul na Kehíla wil trek om die stad om my ontwil te verwoes. Sal die burgers van 
Kehíla my in sy hand uitlewer? Sal Saul afkom soos u kneg verneem het? HERE, God van Israel, gee u 

kneg dit tog te kenne! Toe antwoord die HERE: Hy sal afkom.  

 (1Sa 23:12-13)  Daarop sê Dawid: Sal die burgers van Kehíla my en my manne in die hand van Saul 

uitlewer? En die HERE antwoord: Hulle sal uitlewer. ...Toe Saul berig ontvang dat Dawid uit Kehíla 

ontsnap het, het hy opgehou om uit te trek. 
 (1Sa 30:7-8) En Dawid sê vir Abjatar, die priester, die seun van Ahiméleg: Bring tog die skouerkleed 

vir my hier. Daarop het Abjatar die skouerkleed na Dawid gebring. En Dawid het die HERE 

geraadpleeg en gesê: Sal ek hierdie bende agternajaag? Sal ek dit inhaal? En Hy sê vir hom: Agtervolg, 

want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. 

 (2Sa 2:1)  En daarna het Dawid die HERE geraadpleeg en gesê: Sal ek optrek in een van die stede van 

Juda? En die HERE het hom geantwoord: Trek op. Toe sê Dawid: Waarheen moet ek optrek? En Hy 
antwoord: Na Hebron. 

 (2Sa 5:19) (1Kron 14:10) Toe het Dawid die HERE geraadpleeg en gesê: Sal ek optrek teen die 

Filistyne? Sal U hulle in my hand gee? En die HERE het aan Dawid gesê: Trek op, want Ek sal die 

Filistyne verseker in jou hand gee. 

 (2Sa 5:23) (1Kron 14:14) Toe raadpleeg Dawid God weer, en God het aan hom gesê: Jy moet nie agter 
hulle aan optrek nie; trek om, van hulle af weg, en val hulle vlak voor die balsembosse aan. 
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 Wie moet veg? 
 

(Rigters 1:1-2) En na die dood van Joshua het die kinders van Israel die HERE geraadpleeg en gesê: Wie 

van ons moet eerste optrek teen die Kenaániete om teen hulle te veg? En die HERE het gesê: Juda moet 
optrek. Kyk, Ek gee die land in sy hand. 

(Rigters 20:7..28) Hier is julle, kinders van Israel, nou almal: gee julle hier woord en raad!..maar dit is nou 
die ding wat ons Gíbea (in Benjamin) sal aandoen: Op teen hom volgens die lot! ..En hulle het 

klaargemaak en opgetrek na Bet-el en God geraadpleeg; en die kinders van Israel het gesê: Wie van ons 

moet eerste optrek om te veg teen die kinders van Benjamin? Toe sê die HERE: Juda eerste.. en hulle het 

op dié dag in Israel 22,000 man teen die grond vernietig...En die kinders van Israél het opgetrek en geween 
voor die aangesig van die HERE tot die aand toe en die HERE geraadpleeg en gesê: Moet ek weer nader 

trek om te veg teen die kinders van Benjamin, my broer? En die HERE sê: Trek teen hom op! ..En die 

kinders van Israel het die HERE geraadpleeg - want die verbondsark van God was in daardie dae daar, 

..en gesê: Moet ek nog weer uittrek om teen die kinders van Benjamin, my broer, te veg, of moet ek ophou? 

Toe sê die HERE: Trek op, want môre sal Ek hom in jou hand gee. 

 

 Klere is verdeel 
 

(Psa 22:18) Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. 

(Mat 27:35)(Mar 15:24)(Luk 23:34) (Joh 19:24) En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere 

verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere 

onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. 

 

 Land word verdeel. (40+ Verse) 
 

 (Num 26:55-56) Nogtans moet die land deur die lot verdeel word; volgens die name van hulle 

voorvaderlike stamme moet hulle erwe. Volgens die lot moet hulle erfenis verdeel word tussen die 

wat baie en die wat min is. 

 (Num 33:54) En julle moet die land deur die lot as erfdeel verwerwe, volgens julle geslagte; vir die 

wat baie is, moet julle hulle erfdeel groot maak, en vir die wat min is, moet jy hulle erfdeel klein maak. 
Waar die lot vir iemand val, moet dit sy deel wees; volgens julle vaderlike stamme moet julle dit as 

erfdeel verwerwe. 

 Sien ook Num 36:3, Josua 15:1, 16:1, 17:1, 17:14-17, 18:6-11, 19:1,10,17,24,32,40,51, 21:4-10,20,40 

en  

1 Kronieke 6:54,61, 63, 65, 24:5, 7, 31, 25:9, 26:13,14, ens. 
 (Jos 18:6,8,10) Maar julle moet die land in sewe dele beskrywe en die beskrywing hier na my toe bring; 

dan sal ek vir julle die lot werp, hier voor die aangesig van die HERE onse God. Die manne het toe 

klaargemaak en gegaan; en by hulle vertrek het Josua hulle bevel gegee om die land te beskrywe, met 

die woorde: Gaan heen, trek rond in die land en beskrywe dit, en kom na my terug; dan sal ek hier vir 

julle die lot werp voor die aangesig van die HERE in Silo. Toe het Josua vir hulle die lot gewerp in Silo, 

voor die aangesig van die HERE; en Josua het die land daar onder die kinders van Israel verdeel 
volgens hulle afdelings. 

 (Jes 34:17) En Hy (die HERE) het vir hulle (die diere) die lot gewerp, en sy hand het die land aan 

hulle met die meetsnoer uitgedeel; tot in ewigheid sal hulle dit besit, van geslag tot geslag daarin 

woon. 

 

 Die sondebok word aangewys met die lot. 
  

 (Lev 16:8,10,26) En Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp, een lot vir die HERE en een lot vir 

Azazel... maar die bok waar die lot vir Azazel op gekom het, moet lewendig voor die aangesig van die 

HERE gestel word, om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Azazel in die woestyn te stuur. 
 

 (1Sa 14:41)  Toe sê Saul aan die HERE: God van Israel, gee tog die waarheid! En Jónatan en Saul is 

aangewys, maar die manskappe het vry uitgegaan. En Saul sê: Werp die lot tussen my en my seun 

Jónatan. En Jónatan is aangewys. Daarop vra Saul vir Jónatan: Gee my tog te kenne wat jy gedoen 

het. En Jónatan het hom te kenne gegee en gesê: Ek het net ‘n bietjie heuning geproe met die punt van 

die staf wat in my hand was;..., ek sal sterwe.  
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 (Spr 18:18) Die lot laat die geskille ophou en maak sterkes uitmekaar. 
 

 (Jos 7:13-22) .. Sonder julleself af teen môre; want so sê die HERE, die God van Israel: Daar is 'n 

ban in jou midde, Israel! Jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat julle die ban onder julle uit 

verwyder het nie. Kom dan môre vroeg aan ooreenkomstig julle stamme; en die stam wat die HERE 

deur die lot aanwys, moet aankom ooreenkomstig die geslagte; en die geslag wat die HERE aanwys, 

moet aankom ooreenkomstig die huisgesinne, en die huisgesin wat die HERE aanwys, moet aankom 

man vir man. En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy 
met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die HERE oortree en 'n skanddaad in Israel 

begaan het...Juda is aangewys... het die lot die geslag van die Sargiete aangewys; toe hy die geslag 

van die Sargiete laat aankom man vir man, is Sabdi aangewys; toe hy sy huisgesin man vir man laat 

aankom, is Agan..aangewys. Toe sê Joshua vir Agan: ... gee my tog te kenne wat jy gedoen het; steek 

dit nie vir my weg nie...geantwoord en gesê: Waarlik, ek het gesondig teen die HERE, die God van 
Israel, en so en so het ek gedoen. ..en kyk, dit was weggesteek in sy tent, en die silwer daaronder. 

 (Jon 1:4,7-8) .. HERE het 'n sterk wind op die see gewerp, .. die skip gevaar geloop om skipbreuk te 

ly...Hulle sê toe vir mekaar: Kom en laat ons loot; dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons 

getref het. En hulle het geloot, en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom: Vertel ons tog om 

wie se ontwil hierdie ramp ons getref het?.. 

 

 Murmereerders wat klae oor hul lot. 
 

(Judas 1:16) Hulle is murmureerders wat oor hul lot klae, en volgens hulle begeerlikhede wandel; en 

hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. 

(Exo 16:8) Daarop sê Moses: Dit sal gebeur as die HERE julle in die aand vleis gee om te eet en in die môre 

volop brood, omdat die HERE julle murmureringe hoor wat julle teen Hom kerm. Want wat is ons? 
Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar teen die HERE. 

 

 Diensreëlings word bepaal met die lot. 
 (1Kron 24:31) En hulle het ook die lot gewerp net soos hulle broers, die seuns van Aäron, in 

teenwoordigheid van koning Dawid en Sadok en Ahiméleg en die familiehoofde van die priesters en van 

die Leviete: die familiehoof net soos sy jonger broer. 

 (1Kron 25:8) En hulle het die lot gewerp vir die reëling van die diens, die kleinste net soos die 
grootste, die meester saam met die leerling. 

 (1Kron 26:13) En hulle het die lot gewerp, klein en groot, volgens hulle families vir elke poort. 

 (1Kron 26:14) En die lot vir die ooste het op Selémja geval; ook vir sy seun Sagaría, wat ‘n verstandige 

raadgewer was, het hulle die lot gewerp; en sy lot het uitgekom vir die noorde; 

 (Neh 10:34) En ons, die priesters, die Leviete en die volk het die lot gewerp oor die lewering van hout, 
om dit volgens ons families op vasgestelde tye jaar vir jaar te bring na die huis van onse God om vuur 

te maak op die altaar van die HERE onse God soos geskrywe staan in die wet; 

 

 Koning van Babel werp die lot in besluite. 
(Eseg 21:21-23) Want die koning van Babel gaan staan waar die paaie uitmekaarloop, by die begin van 

die twee paaie, om van waarsêery gebruik te maak: hy skud die pyle, raadpleeg die huisgode, bekyk die 

lewer. In sy regterhand is die lot: Jerusalem, om stormramme op te stel, om die mond met geskreeu oop 
te maak, om die stem te verhef met krygsgeroep, om stormramme op te stel teen die poorte, om ‘n wal op 

te werp, om forte te bou. Maar dit is vir hulle soos ‘n bedrieglike waarsêery ... 

 

 Matthias word aangewys as appostel met die lot. 
(Hand 1:17) want hy (Judas Iskáriot) is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening 

verkry... Laat ‘n ander een sy opsienersamp neem. Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het 

al die tyd waarin die Meester Yahshua by ons in— en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op 
die dag dat Hy van ons opgeneem is—van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy 

opstanding. En hulle het twee voorgestel: Josef .. en Matthías. En hulle het gebid en gesê: U, die HERE, 

wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het om die lot van 

hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. 

Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthías geval; en hy is gekies om saam met die elf apostels te 

wees. 
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 Ons vyande gebruik ook die PUR – die LOT 
 

 (Joe 3:3) En oor my volk het hulle die lot gewerp en ‘n jong seun weggegee vir ‘n hoer en ‘n meisie 

verkoop vir wyn en dit gedrink. 
 (Est 3:7) .., het hulle die Pur, dit is die lot, voor Haman gewerp vir elke dag en vir elke maand, twaalf 

in getal, dit is die maand Adar. 

 (Est 9:24-26) Want Haman, die seun van Hammedáta, die Agagiet, teëstander van al die Jode, het ‘n 

plan beraam teen die Jode om hulle uit te roei, en die Pur, dit is die lot, gewerp om hulle te 

vernietig en hulle uit te roei. Maar toe dit voor die koning kom, het hy skriftelik bevel gegee dat sy 

goddelose plan wat hy teen die Jode uitgedink het, op sy eie hoof moes neerkom; en hulle het hom en 
sy seuns aan die galg opgehang. 

 (Eseg 24:6) Daarom, so sê die Here HERE: Wee die bloedstad, die pot waar roes in is en waarvan die 

roes nie afgegaan het nie. Haal stuk vir stuk daaruit; geen lot is daaroor gewerp nie. 

 (Oba 1:11) ..die dag toe vreemdes sy rykdom weggevoer en uitlanders deur sy poorte gedring en die lot 

oor Jerusalem gewerp het—toe was jy ook soos een van hulle! 
 (Nah 3:10) .. as gevangene in ballingskap gegaan; nogtans is sy kinders by al die straathoeke 

verpletter, en oor sy edeles is die lot gewerp, en al sy groot manne is met kettings geboei. 

 

 Afvalliges werp die lot en die sondaars lot tref hulle. 
(Jes 17:14) In die aand—daar is verskrikking! Voordat dit môre word, is hulle nie meer nie. Dit is die deel 
van hulle wat ons plunder, en die lot van hulle wat ons beroof. (lot = hulle straf) 

(Spr 1:10-15) My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie; as hulle sê: Gaan saam met 

ons, ... kosbare goed sal ons vind, ons huise sal ons vol maak met buit; jy sal jou lot onder ons werp, ons 
sal almal een beurs hê—my seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie. (verdeling vd buit) 

 

 Lotgevalle 
(Job 31:2-3) Wat tog is die lot wat God daarbo beskik, en die erfdeel van die Almagtige uit die hoogtes—is 

dit nie ondergang vir die kwaaddoener en ongeluk vir die werkers van ongeregtigheid nie? 

Hand 28:15 - En die broeders wat van ons lotgevalle gehoor het, het ons daarvandaan tegemoetgekom tot 

by die .. Drie Herberge; en toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. 
 

 Die Leviet en armes se Lot 
(Deut 12:19) Neem jou in ag dat jy die Leviet nie aan sy lot oorlaat solank as jy in jou land lewe nie. 

(Deut 14:27) Maar die Leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen 

deel of erfenis saam met jou nie. 

(Job 20:19) Want hy het die armes verdruk, aan hulle lot oorgelaat; ‘n huis het hy geroof, maar hy sal dit 
nie opbou nie. 

 

 Profeet Jeremia raadpleeg die HERE vir Israel. 
(Jer 42:1..7) Toe het al die owerstes van die leërs aangekom, .. en die hele volk, klein en groot,en aan die 

profeet Jeremia gesê: Laat ons smeking tog voor u kom en bid tot die HERE u God vir ons, vir hierdie 

hele oorblyfsel—want ons het as ‘n klein klompie uit baie oorgebly, soos u oë ons sien - dat die HERE u 

God ons bekend mag maak die pad wat ons moet trek, en die saak wat ons moet doen. En die profeet 
Jeremia het hulle geantwoord: Ek hoor; kyk, ek sal tot die HERE julle God bid volgens julle woorde; en 

alles wat die HERE julle antwoord, sal ek julle bekend maak; ek sal vir julle niks agterhou nie. Toe sê hulle 

vir Jeremia: Laat die HERE ‘n waaragtige en geloofwaardige getuie teen ons wees as ons nie stip handel 

ooreenkomstig elke woord waarmee die HERE u God u na ons sal stuur nie. Laat dit goed of sleg wees—

ons sal luister na die stem van die HERE onse God na wie ons u stuur, dat dit met ons goed kan gaan as 

ons luister na die stem van die HERE onse God. En aan die einde van 10 dae het die woord van die 
HERE tot Jeremia gekom, 

 

 Rebecca gaan raadpleeg die HERE. (Die eerste geval waar ons raadpleging teëkom in die Bybel) 
  

(Gen 25:22-23) En die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar (Rebecca). Toe sê sy: As dit so gaan, 

waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die HERE te raadpleeg. En die HERE het haar 

geantwoord: Twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam; en die een 

volk sal sterker wees as die ander volk; en die oudste sal die jongste dien. 
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 Moses raadpleeg God namens die volk Israel. 
 

(Exo 18:15-16) En Moses antwoord sy skoonvader: Omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. As 

hulle 'n saak het, kom hulle na my; en dan moet ek regspreek tussen die partye en die insettinge van God 
en sy wette bekend maak. 

(Exo 33:7) En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laer opgeslaan, ver van die 

laer af; en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die HERE wou raadpleeg, het 

uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laer was. 

 

 Agab wil oorlog maak, Miga en 400 profete raadpleeg. 
 
(2Kron 18:3..6,17) (1Kon 22:5-19) Toe sê Agab, die koning van Israel, vir Jósafat, die koning van Juda: Sal 

u met my saam na Ramot in Gílead trek? En hy antwoord hom: Ek is soos u, en my volk soos u volk, en 

ons sal saam met u in die oorlog wees. Verder het Jósafat aan die koning van Israel gesê: Raadpleeg tog 

eers die woord van die HERE. Toe laat die koning van Israel die profete, 400 man, bymekaarkom en sê 

vir hulle: Sal ons teen Ramot in Gílead trek om te veg, of sal ek dit laat staan? En hulle antwoord: Trek op, 

en God sal dit in die hand van die koning gee. Maar Jósafat sê: Is hier nie nog 'n profeet van die HERE, dat 
ons deur hom kan raadpleeg nie?...Miga sê: So waar as die HERE leef, wat God my sal sê, dit sal ek 

praat! ..... hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil?  

 

 Raadpleging i.v.m. siekte. 
 
(1Kon 14:5-6) Maar die HERE het vir die profeet Ahía gesê: Kyk, die vrou van Jeróbeam kom om jou te 

raadpleeg oor haar seun, want hy is siek; so en so moet jy vir haar sê... sê hy: Kom in, vrou van Jeróbeam! 
.. Aan my is ‘n harde boodskap aan jou toevertrou. 

(2Kon 1:2-4)  En Ahásia het .. geval en siek geword. ..en sê vir hulle: Gaan raadpleeg Baäl-Sebub, die god 

van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word. Maar die Engel van die HERE het vir Elía, die Tisbiet, 

gesê: Maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van Samaría tegemoet, en spreek met 

hulle: Gaan julle, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te 
raadpleeg? Daarom dan, so sê die HERE: Van die bed waar jy op geklim het, sal jy nie afkom nie, want jy 

sal sekerlik sterwe. En Elía het gegaan. 

(2Kron 16:12) En in die nege en dertigste jaar van sy regering het Asa gely aan sy voete; sy siekte was baie 

ernstig; maar selfs in sy siekte het hy die HERE nie geraadpleeg nie, maar die geneeshere. 
(Luk 4:38-40) .. En Simón se skoonmoeder was aangetas deur 'n hewige koors, en hulle het Hom (Jesus) 

geraadpleeg oor haar. Toe gaan Hy oor haar staan en bestraf die koors, en dit het haar verlaat, en sy het 
onmiddellik opgestaan en hulle bedien. En toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met 

allerhande kwale, na Hom gebring, en Hy het een vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond 

gemaak. 

 

 Visioen van Elísa, die profeet. Hy sien Hásael word koning oor Aram. 
 
(2Kon 3:11) En Josafat (koning van Juda) vra: Is hier nie 'n profeet van die HERE, dat ons deur hom 

die HERE kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israel se dienaars en sê: Hier is 

Elisha, die seun van Shafat, wat water op die hande van Elia gegiet het. 
(2Kon 8:8..13) Toe sê die koning (Bénhadad, die koning van Aram) vir Hásael: Neem ‘n geskenk in jou hand 

en gaan die man van God tegemoet en raadpleeg die HERE deur hom en vra: Sal ek van hierdie siekte 

gesond word? Daarop het Hásael hom tegemoetgegaan en ‘n geskenk in sy hand geneem, naamlik 

allerhande kosbare goed van Damaskus, ‘n vrag vir veertig kamele; en hy het gekom en voor hom gaan 
staan en gesê: U seun Bénhadad, die koning van Aram, stuur my na u om te vra: Sal ek van hierdie siekte 

gesond word? En Elísa antwoord hom: Gaan sê: Jy sal sekerlik nie gesond word nie; want die HERE het 

my laat sien dat hy sekerlik sal sterwe. .. Toe sê Hásael: Waarom ween my heer? En hy antwoord: 

Omdat ek weet watter kwaad jy die kinders van Israel sal aandoen; jy sal hulle vestings aan die brand 

steek en hulle jongmanne met die swaard ombring en hulle jong kinders verpletter en hulle swanger vroue 

oopsny. Maar Hásael sê: Wat is u dienaar, die hond, dat hy hierdie groot ding sou doen? En Elísa 
antwoord: die HERE het my jou laat sien as koning oor Aram. 
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 Die Wetboek word gevind. 
(2Kron 34:15,21,27) Daarop het Hilkía aan die skrywer Safan gesê: Ek het die wetboek in die huis van die 

HERE gevind!.. en die koning het bevel gegee...gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die wat in Israel en 

in Juda oorgebly het, oor die woorde van die boek wat gevind is; want groot is die gramskap van die HERE 
wat oor ons uitgestort is, omdat ons vaders die woord van die HERE nie gehou het om te handel 

ooreenkomstig alles wat in hierdie boek voorgeskrywe is nie...omdat jou hart week is en jy jou voor die 

aangesig van God verneder het toe jy sy woorde teen hierdie plek en teen sy inwoners hoor, en jy jou voor 

my aangesig verneder het en jou klere geskeur en voor my aangesig geween het, daarom het Ek ook 

verhoor, spreek die HERE. 

 

 Israel in verdrukking 
 

(Jer 21:1-2)  Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het toe Sedekía, die koning, Pashur, die .. 

priester, na hom gestuur het met die woorde: Raadpleeg tog die HERE vir ons, want Nebukadrésar, die 

koning van Babel, voer oorlog teen ons; miskien sal die HERE met ons handel volgens al sy wonders, sodat 

hy van ons af wegtrek. 

(Jer 37:7) So sê die HERE, die God van Israel: So moet julle sê aan die koning van Juda wat julle na My 
gestuur het om My te raadpleeg: Kyk, die leër van Farao wat uitgetrek het om julle te help, sal teruggaan 

na sy land, na Egipte toe; 

 

 HY antwoord Elia voor die oë van die volk en 450 Baälpriesters. 
 

(1Kon 18:22,36-39) Toe sê Elía vir die volk: Ek het alleen oorgebly as profeet van die HERE, terwyl die 
profete van Baäl 450 is. .. die profeet Elía nader gekom en gesê: HERE, God van Abraham, Isak en Israel, 

laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord 

gedoen het. Antwoord my, HERE, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, HERE, God is, en 

dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die HERE neergeval en die brandoffer en die 

hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit 

sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê: die HERE, Hy is God, die HERE, Hy is God! 
 

 HY roep Saul op pad na Damaskus. 
 

(Hand 9:3-7) En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af; en hy 

val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? En hy sê: Wie is U, 

HERE? En die HERE antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. 
En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: HERE, wat wil U hê moet ek doen? En die HERE antwoord 

hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam 

met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. 

 

 Paulus raadpleeg nie dadelik mense nie. 
 
(Gal 1:15-17)  Maar toe dit God behaag het, wat my (Paulus) afgesonder het van die skoot van my moeder 

af en deur sy genade geroep het, om SY Seun in my te openbaar, sodat ek Hom onder die heidene sou 
verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan .. nie.. 
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6. Vrees die KONING van die HEELAL! (Jes 11:2) 

 

 Die dag van die HERE kom! 
 
(Eseg 7:7..27)  Die lotsverandering kom teen jou, inwoner van die land! Die tyd kom, die dag is naby! .. 

en hulle sal ‘n gesig verlang van die profeet, maar die wet sal verlore wees vir die priester en die raad vir 

die oudstes. Die koning sal rou, en die vors sal hom beklee met verbasing, en die hande van die mense van 

die land sal deur skrik verlam wees. Ek sal met hulle handel volgens hulle weg, en volgens hulle 

verordeninge sal Ek hulle vonnis; en hulle sal weet dat Ek die HERE is. 

 

 HY soek gehoorsaamheid. 
 

(1Sa 15:22-23) Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in 

gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te 

luister beter... Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en 

beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp. 

 

 Kom weg van die drekgode af!! 
 

(Eseg 14:3-9) ..sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg? Daarom, spreek met hulle en sê vir 

hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en 

die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—Ek, die HERE, 

sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee; sodat Ek die huis van Israel in 
hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode hul van My afgewend het. Daarom, sê aan die 

huis van Israel: So spreek die Here HERE: Bekeer julle en wend julle af van julle drekgode en wend 

julle aangesig af van al julle gruwels. Want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat 

in Israel vertoef, wat hom afsonder en My nie navolg nie en sy drekgode in sy hart opneem en die 

struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, dat dié My vir hom 

kan raadpleeg—hom sal Ek, die HERE, self antwoord gee. Ek sal my aangesig rig teen dié man en hom 
tot ‘n teken en ‘n voorwerp van spot maak, en Ek sal hom uitroei uit die midde van my volk; en julle sal 

weet dat Ek die HERE is. En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié 

profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel. 

 

 Die HERE toets die harte. 
 
 (Hand 8:21) Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. 

 (Psa 7:9) Laat tog die boosheid van die afvallige mense 'n einde neem, maar bevestig U die regverdige, 

ja, U wat harte en niere toets, o regverdige God! 

 (Spr 17:3) Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die HERE toets die harte. 

 (Spr 21:2) Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die HERE toets die harte. 

 (Spr 24:12) As jy sê: Kyk, ons het dit nie geweet nie! - sal Hy wat die harte toets, dit nie merk nie? En 
Hy wat let op jou siel, Hy kom dit te wete. En Hy vergeld die mens na sy werk. 

 

 Die HERE laat Hom nie raadpleeg deur onrein afvalliges nie. 
 

 (Jes 65:1) Ek het My laat raadpleeg deur wie na My nie gevra het nie; Ek het My laat vind deur die 

wat My nie gesoek het nie; aan 'n nasie wat na my Naam nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek!.. 

 (Eseg 20:1-4)  ..het daar manne uit die oudstes van Israel gekom om die HERE te raadpleeg; en hulle 
het voor my gaan sit. Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Mensekind, spreek met 

die oudstes van Israel en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Kom julle om My te raadpleeg? So 

waar as Ek leef, gewis, Ek laat my deur julle nie raadpleeg nie, spreek die Here HERE. Wil jy hulle 

oordeel, wil jy oordeel, mensekind? Maak hulle dan die gruwels van hulle vaders bekend, 

 (Eseg 20:31,35)  ja, deur die aanbieding van julle offergawes, deur julle seuns deur die vuur te laat 
gaan, is julle verontreinig met al jul drekgode tot vandag toe—en sou Ek My deur julle laat raadpleeg, 

o huis van Israel? So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, Ek laat My deur julle nie raadpleeg 

nie!..En Ek sal julle bring in die woestyn van die volke, en ..in die gerig tree van aangesig tot aangesig. 
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 Hulle soek die HERE nie en raadpleeg hom nie. 
 
 (Deut 18:10-11) Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat 

deurgaan - wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens (divination) of towery omgaan 

nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra of 'n gees wat waarsê, of wat 

die dooies raadpleeg nie.  

 (2Sa 20:18) Daarop praat sy en sê: Vroeër was hulle gewoond om so te sê: Laat hulle Abel maar net 

raadpleeg! en so het hulle 'n saak afgehandel. 
 (Jos 9:14) Toe neem die manne van hulle padkos; maar die mond van die HERE het hulle nie 

geraadpleeg nie. 

 (Jes 8:19) .. moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie? 

 (Sef 1:2..6) Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, sê die HERE. Ek sal wegraap 

mense..diere..voëls..visse..struikelblokke..afvallige, ja..mense uitroei van die aardbodem af weg...die 

wat van die HERE afvallig word en wat die HERE nie soek en Hom nie raadpleeg nie. 
 (Hos 4:12) My volk raadpleeg sy hout, en sy staf moet hom die inligting gee; want 'n gees van 

hoerery het hulle verlei, en deur hulle hoerery het hulle van hul God afvallig geword. 

 (Hab 2:18-19)  Wat baat ‘n gesnede beeld dat sy maker dit reggekap het, ‘n gegote beeld, wat ‘n 

leuenleraar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou, deur stomme afgode te maak? Wee hom wat vir 

‘n stuk hout sê: Word wakker! vir ‘n dooie klip: Ontwaak! Kan hy ‘n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek 
met goud en silwer, en daar is géén gees in sy binneste nie! 

 

 Profetiese gawes van die Gees. 
 

 (1Kor 12:7,10)  Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is., 
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, 

aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. 

 (1Kor 12:28)  En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede 
profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, 
allerhande tale. 

 (1Kor 14:1,3)  Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te 
profeteer.  Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. 

 (1Kor 14:39)  Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale 
gespreek word nie. 

 

 Elisa laat die yster dryf. 
 

(2Kon 6:5-7)  Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water; en hy roep uit en sê: Ag, my heer, dit 
is nogal geleen! En die man van God (Elísa) vra: Waar het dit geval? En toe hy hom die plek wys, het hy ‘n 

stok afgesny en dit daarheen gegooi en die yster bo laat drywe. En hy sê: Haal dit nou maar uit! En hy 

het sy hand uitgesteek en dit geneem. 

 

 Luister na SY STEM! 
 

 (Num 14:22) al die manne wat my ligglans en my tekens gesien het wat Ek in Egipte en in die woestyn 
gedoen het, en My nou al tien maal versoek het en na my stem nie geluister het nie, 

 (Jer 7:23) Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle 

‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met 

julle goed kan gaan. 

 (Jer 11:7) Want Ek het julle vaders nadruklik gewaarsku op die dag toe Ek hulle uit Egipteland laat 

optrek het tot vandag toe, vroeg en laat, en gesê: Luister na my stem! 
 (Joh 10:27) My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. 

 (Joh 18:37) Pilatus sê toe vir Hom: Is U dan tog ‘n koning? Jesus antwoord: U sê dat Ek ‘n koning is. 

Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen 

wat uit die waarheid is, luister na my stem. 

 (Joh 10:3-4,7,11) .. die skape luister na SY stem; en hy roep SY eie skape by hulle naam en lei 
hulle uit. En wanneer HY SY eie skape uitgebring het, loop HY voor hulle uit; en die skape volg HOM, 

omdat hulle SY stem ken... Jesus .. sê vir julle, Ek is die deur van die skape... Ek is die goeie herder. 
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7. HY verander die lot van SY volk. (HY verander ‘n tydperk van vervloeking na die tydperk van seën.) 

 

 (2Kron 7:14) as my volk, oor wie my NAAM uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my 
aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle 

sonde vergewe en hulle land genees. 
 

 (Hag 2:18-19) Merk tog op, van hierdie dag af terug, van die vier en twintigste dag van die negende 
maand, naamlik van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die HERE gelê het; merk op: 

Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die 

olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal Ek seën. 

 (Job 42:10) En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE 
het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. 

 (Deut 30:1-3)  En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy 
dit ter harte neem onder al die nasies waarheen die HERE jou God jou verdryf het, en jy jou tot die 
HERE jou God bekeer en na sy stem luister net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou 

hele hart en met jou hele siel, dan sal die HERE jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en 

Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die HERE jou God jou verstrooi het. 

 (Psa 14:7) Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As die HERE die lot van sy volk verander, 
dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. 

 (Psa 126:1) Toe die HERE die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. 

 (Psa 126:4) o die HERE, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. 

 (Jer 29:14) En Ek sal My deur julle laat vind, sê die HERE, en julle lot verander en julle versamel 
uit al die nasies en uit al die plekke waarheen Ek julle verdryf het, sê die HERE; en Ek sal julle 

terugbring na die plek vanwaar Ek julle in ballingskap weggevoer het. 

 (Jer 30:3) .. daar kom dae, .., dat Ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê die HERE; en 
Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem. 

 (Jer 30:18) So sê die HERE: Kyk, Ek verander die lot van die tente van Jakob en sal My oor sy 
wonings ontferm; en die stad sal op sy puinhoop herbou word, en die paleis sal op sy regte plek staan. 

 (Jer 31:23) So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Weer sal hulle hierdie woord sê in die 
land Juda en in die stede daarvan, as Ek hulle lot verander: Mag die HERE jou seën, o .. heilige berg! 

 (Jer 32:44) Gronde sal hulle vir geld koop en die briewe onderteken en verseël en getuies neem, in die 
land Benjamin en in die omstreke van Jerusalem en in die stede van Juda en in die stede van die 

Gebergte en in die stede van die Laeveld en in die stede van die Suidland; want Ek sal hulle lot 

verander, sê die HERE. 

 (Jer 33:7) En Ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle bou soos tevore. 

 (Jer 33:11) die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem 
van die bruid, die stem van die wat sê: Loof die HERE van die leërskare, want die HERE is goed, want 

sy goedertierenheid is in ewigheid! --van die wat 'n lofoffer bring in die huis van die HERE; want Ek sal 

die lot van die land verander soos tevore, sê die HERE. 

 (Jer 33:26) dan sal Ek ook die nageslag van Jakob en van my kneg Dawid verwerp, dat Ek nie uit sy 
nageslag heersers sal neem oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie; want Ek sal hulle lot 

verander en My oor hulle ontferm. 

  (Klaagl 2:14) Jou profete het vir jou valse en ongerymde dinge gesien en jou ongeregtigheid nie 
geopenbaar om jou lot te verander nie, maar hulle het vir jou Uitsprake van God gesien tot bedrog en 
verstoting. 

 (Eseg 7:7,10) Die lotsverandering kom teen jou, inwoner van die land! Die tyd kom, die dag is naby! 
(Die groot dag van die HERE) Rumoer en geen vreugdegeroep op die berge nie! 

 (Hos 6:11) Ook vir jou, o Juda, is daar 'n oes beskik as Ek die lot van my volk verander. 

 (Joe 3:1) .. in daardie dae en in daardie tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander, 

 (Amo 9:14) Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, 
ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. 

 (Sef 2:7) En dit sal wees 'n deel vir die oorblyfsel van die huis van Juda: hulle sal daarop wei; hulle sal 
saans in die huise van Askelon gaan lê, die HERE hulle God sal op hulle ag gee en hulle lot verander. 
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8. Laat die ALLERHOOGSTE as KONING oor ons heers! 
  

 (Rigters 17:6)  In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. 

 (Jes 24:23) ..maan sal rooi word..son sal skaam wees; want die HERE van die leërskare sal regeer op 

die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar heerlikheid wees. 

 (Deut 15:4-6) Maar daar moet geen arme by jou wees nie, want die HERE sal jou ryklik seën in die land 

wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem; as jy net goed luister na die 
stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al hierdie gebooie wat ek jou vandag beveel. Want 

die HERE jou God seën jou soos Hy jou beloof het, sodat jy aan baie nasies sal uitleen, maar self nie 

hoef te leen nie; en jy sal oor baie nasies heers, maar oor jou sal hulle nie heers nie. 
Almal heers oor ons volk omdat HY nie as KONING oor ons erken word nie! 

 (1Sa 8:7) Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou 
het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. 

 (Rigters 8:22-23) Daarop sê die manne van Israel vir Gídeon: Heers oor ons, u sowel as u seun en u 

kleinseun, want u het ons verlos uit die hand van die Midianiete. Maar Gídeon antwoord hulle: Ek wil 

nie oor julle heers nie, en ook my seun mag nie oor julle heers nie: die HERE sal oor julle heers. 

 (Psa 146:10) die HERE is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag! Halleluja! 

 (Psa 10:16) die HERE is Koning vir ewig en altyd; die heidene het vergaan uit sy land. 
 (Jes 9:6) Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, 

en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors – 

 (Jes 25:1) HERE, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, 

raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou. 

 (Mat 24:35) Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. 
 (Spr 3:6) Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. 

 (Psa 55:17-19) Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem. Hy verlos my 

siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle 

antwoord; ja, Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela; omdat by hulle geen verbetering is en hulle 

God nie vrees nie. 

 (Openb 22:13) Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste. 
 

SY Ewige Hoëpriesterskap: 
   

 (Heb 7:21-27) (Psa 110:4) (Heb 5:6,10) (Heb 6:20) (Heb 7:1..17) U is priester vir ewig volgens die orde 
van Melgisédek— in sover het Jesus van ‘n beter verbond borg geword... maar Hy, omdat Hy vir ewig 

bly, besit ‘n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur 

Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so ‘n hoëpriester was vir ons 

gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele 

geword het; wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring 
en dan vir dié van die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het. 
  

  (Heb 4:12-16) Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende 

swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar 
van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar 

alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het. Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester 

het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis 

vashou. Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat 

in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die 
troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte 

tyd gehelp te word. 
  

 (Openb 12:10-11) .. Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God 
geword, .. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam .. 

  

Mag ons volk na HOM smag en HOM soek. Mag ons volk deel van SY Bruid wees. Mag ons volk die 
ALLERHOOGSTE as KONING oor ons aanvaar! HY het die eerste en die laaste sê oor alle sake in SY 
Koningkryk. HY is die EWIGE KONING! Mag ons volk HOM toelaat om in ons volksake en persoonlike sake 
die finale sê te hê en vir ons die goedkeuring te gee! Dan sal ons weet SY seën rus daarop. HalleluJaH! 

  

 


