
DIE WEG VAN YAHWEH
TWEE VERSKILLENDE MANIERE OM DAARNA TE KYK

NET EEN MANIER OM DIT TE LEER KEN



Spr 10:29 Die weg van Yahweh is vir die 
opregte 'n vesting, maar 'n ondergang 
vir die werkers van ongeregtigheid.

Dis dieselfde Weg, maar die opregtes beleef dit 
heeltemal anders as die werkers van 
ongeregtigheid.

Hoe beleef ONS die weg of die weë van 
Yahweh?

 Is sy weg vir ons ‘n vesting/bron van 
beskerming of ‘n bron van 
irritasie/verleentheid?



Wat sien jy?



Wat sien jy?





Hos 14:9 Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let!  

Wie verstandig is, laat hom dit erken!  Want die weë 

van Yahweh is reg; en die regverdiges sal daarop 

wandel, maar die oortreders daarop struikel!

Hos 14:4-8

Ek sal hulle genees

Ek sal hulle vrywillig liefhê

Ek sal vir hulle wees soos die dou

Ek sal vrug in hulle lewens tot stand laat kom

Hulle wortels sal stewig wees

Hulle sal blomme vertoon soos ŉ lelie

Hulle sal ŉ reuk afgee soos die Libanon bos

Hulle sal die innerlike skoonheid van ŉ olyfboom hê

HOSHEA 14





ONS WEG OF SY WEË?

Jes 40:3 'n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van 

Yahweh; maak gelyk in die wildernis 'n grootpad vir onse Elohiem!

Jes 40:27 Waarom sê jy: My weg is vir Yahweh verborge, en my reg 

gaan by my Elohiem verby?

Jes 40:28-31 Het jy dit nie gehoor nie?  'n Ewige Elohiem is Yahweh, 

Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; 

daar is geen deurgronding van sy verstand nie.  Hy gee die vermoeide 

krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.  Die 

jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die 

wat op Yahweh wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die 

arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word 

nie mat nie.





WAT IS DIT WAT MET ONS OË MOET GEBEUR?

Opb 3:17-18  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het 

aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en 

beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van 

My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en 

wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie 

openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.

Hand 28:27 Want die hart van hierdie volk het stomp 

geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë 

het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien 

en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en 

Ek hulle genees nie.



EEN BOODSKAP, TWEE PERSEPSIES

Rom 1:16 Want ek skaam my nie oor die goeie nuus van die 

Messias nie, want dit is 'n krag van Elohiem tot redding vir elkeen wat 

glo, eerste vir die Yehudi en ook vir die Griek.

1 Kor 1:23-24 Ons verkondig die Messias wat aan 'n 

folterpaal opgehang is, 'n struikelblok vir die Yehudiem en 

dwaasheid vir die Grieke; maar vir die wat geroep is, Yehudiem 

sowel as Grieke is die Messias die krag van Elohiem en die 

wysheid van Elohiem.



EEN REALITEIT, TWEE PERSPEKTIEWE

Wat baie mense in die wêreld rondom hulle sien, lyk só: 

Vanuit ‘n ander perspektief gesien, lyk dit egter só:



HOE LEER KEN ‘N MENS HIERDIE WEG?

Jes 42:16 En Ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken 

nie, hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is; Ek sal die 

duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelagtige plekke gelyktes.  

Joh 14:4-6 En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. 

Taóma sê vir Hom: Meester, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die 

weg ken? Y'shua antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; 

niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Ps 25:12  Wie tog is die man wat Yahweh vrees?  Hy sal hom 

leer aangaande die weg wat hy moet kies.

Ps 119:30 Ek het die weg van waarheid verkies; u 

verordeninge het ek voor my gestel.


