
GRONDSLAG VAN DIE WAARHEID 
 
In die oploop na die onlangse Amerikaanse Presidentsverkiesing was daar 'n nuusgroep wat 
gereeld na sekere uitsprake van die twee kandidate, Barack Obama en John McCain, gekyk het 
en die waarheid daarvan getoets het met behulp van 'n sogenaamde "truthometer". Uitsprake van 
die twee kandidate (asook uitsprake óór hulle in die nuusmedia) is geklassifiseer met een van ses 
verskillende kategorieë van waarheid: True, Mostly true, Half true, Barely true, False en Pants on 
Fire (wanneer 'n uitspraak van alle waarheid ontbloot is en neerkom op doelbewuste misleiding). 
 
'n Mens wonder wat daar met so 'n "truthometer" aan die lig sal kom as jy die geloofsoortuigings 
en openbare uitsprake van moderne godsdienstige leiers op so 'n manier kon toets. Hoeveel van 
die doktrines en die cliches en die "sweeping statements" en die opgetooide formules waarmee 
goedgelowige mense deesdae gekonfronteer word, sal die streng toets van 'n waarheidsmeter kon 
oorleef? Watter telling sal dit behaal? 'n Mens vermoed maar net dat nie baie daarvan die "waar" 
kerf sal bereik nie en dat meeste in die kategorieë van "half-waar" en "beswaarlik waar" en "vals" 
sal beland. Ja, vir 'n hele paar sal daar dalk geen ander opsie wees nie as om dit in die "broek-
aan-die-brand" kategorie te plaas - eenvoudig omdat dit van alle waarheid ontbloot is en neerkom 
op niks anders as blatante misleiding nie. 
 
Iemand met die naam Allan Sherman het in 1973 voorspel: "The Truth will be phased out of our 
society, almost unnoticed, in less than a generation. It will become a curio like the two-dollar bill. 
Probably, there will be museums where samples of The Truth will be displayed for the benefit of 
curious children who want to know what it was like. One can only hope that the curators of these 
Truth Museums will have the good taste not to fake the exhibits." Ek weet nie eens of Sherman die 
waarheid van die Skrif in gedagte gehad het nie. Al wat ek weet is daar so 'n bietjie meer as 'n 
generasie sedert 1973 verloop het en dat mens vandag baie duidelik kan sien dat die waarheid 
van die Woord van alle kante bedreig word. Dit gebeur nie eens ongemerk, soos Sherman 
voorspel het nie. Dit gebeur op 'n blatante, skreiende en wêreldwye skaal. 
 
Shaul het aan Timoteus geskryf dat die huis van Elohiem, of die uitverkorenes van die ware 
Elohiem, die pilaar en die grondslag van die waarheid is (1 Timoteus 3:15). Die woord "grondslag" 
hou verband met die woord "standvastig" en dui daarop dat die uitverkorenes van Yahweh die 
verantwoordelikheid het om toe te sien dat daar nie aan die waarheid van die Woord gepeuter 
word of verander word nie. Dieselfde begrip kom voor in verse soos 1 Korintiërs 7:37 (Hy wat in sy 
hart vasstaan, doen goed); 1 Korintiërs 15:58 (Daarom, my geliefde broers, wees standvastig, 
onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Meester) en Kolossense 1:23 (julle moet 
gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die goeie nuus nie). Uit 
hierdie paar verse is dit meer as duidelik dat ons almal as gelowiges geroep is om met 'n 
afgesonderde jaloersheid die waarheid te beskerm, daarvoor op te kom en seker te maak dat ons 
nie toegee aan die subtiele pogings van die Vyand om die waarheid soos die spreekwoordelike 
mat onder ons voete uit te trek nie. 
 
In Yahuganan 8:44 word daar drie belangrike dinge van hierdie Vyand gesê: (1) Hy staan nie in 
die waarheid nie (2) daar is geen waarheid in hom nie en (3) hy is die vader van die leuen. 
Handelinge 13:10 sluit hierby aan en herinner ons daaraan dat hierdie Vyand vol is van alle 
bedrog en listigheid en daarop uit is om die weë van Yahweh te verdraai - so ook Openbaring 
12:9; 13:14 en 20:8 wat hom beskryf as een wat daarop uit is om die nasies te verlei. In 2 
Korintiërs 11:3 word beskryf dat net soos Satan vir Gawwah deur sy listigheid bedrieg het, net so 
probeer hy vandag nog om mense se sinne en denke te bederf sodat hulle vervreemd raak van 
die opregtheid teenoor die Messias. Ons kan nie versigtig genoeg wees vir hierdie teenstander 
van die geloof nie. Hy verander hom in 'n kastige boodskapper van die lig en doen homself voor 
as 'n dienaar van geregtigheid en 'n arbeider in die Naam van die Messias (2 Korintiërs 11:13-15). 
Hy doen kragtige dade en tekens en wonders, wat uiteindelik tekens en wonders van die leuen 
blyk te wees (2 Tessalonisense 2:9-11). Hy wag net vir die geringste verslapping in ons 



waaksaamheid oor die waarheid, sodat hy met mag en mening, en met verwoestende resultate, in 
ons lewens kan toeslaan. 
 
Almal weet hoe belangrik die waarheid is. In die verlede het skrywers en filosowe en teoloë boeke 
vol geskryf om te probeer om die essensie van waarheid raak te vat. Almal was nie ewe suksesvol 
nie. Baie het hulle nie eens verwerdig om te gaan kers opsteek by Hom wat die Bron van alle 
waarheid is nie. Ons is in die bevoorregte posisie dat ons ten minste weet waar ons moet gaan 
soek as ons meer oor die waarheid wil leer. En met die Woord as grondslag, en Yahweh as ons 
Bron en ons Leermeester, kan ons nou makliker agterkom of iemand op koers is as hy voorgee 
om 'n kenner of 'n leermeester van die waarheid te wees. 
 
So byvoorbeeld het Arcesilas 300 jaar v.M. die uitspraak gemaak dat daar geen geldige kriterium 
vir waarheid bestaan nie. Met dit wat ons uit die Woord weet en oorvloedig deur die Gees van 
Yahweh in ons harte geopenbaar is, kan ons vandag met oortuiging hierop antwoord: Jammer 
Arcesilas, dat jy nie die kriterium van Yahweh en van sy Woord geken het nie. Want dan sou jy 
nooit so iets gesê het nie! 
 
Nicholas Autrecourt, Franse filosoof van die 14 de eeu, het gesê die sekerheid van waarheid is 
slegs gebaseer op eie ervaring en logiese beredenering. Vandag kan ons hierop antwoord en sê: 
Nee, inteendeel, die sekerheid van waarheid is gebaseer op Hom wat die Bron van waarheid is. 
Omdat Hy betroubaar en standvastig en ewig en waar is, kan ons seker wees dat dit wat Hy vir 
ons sê, ook betroubaar en standvastig en ewig en waar is. As ons sekerheid gebaseer moes 
gewees het op ons eie ervaring en ons eie redenasies, dan sou dit maar 'n droewige en uiters 
onstabiele sekerheid gewees het. 
 
Die Franse skrywer, Jean Baudrillard, wat verlede jaar oorlede is, het die standpunt gehuldig dat 
ons in 'n wêreld vol van illusies lewe en dat daar in hierdie wêreld geen plek is vir die afgod van 
waarheid nie. Miskien moet 'n mens toegee dat jou eie beperkte idee van die waarheid later vir jou 
'n soort "afgod" kan word, maar die Skrif leer juis dat die volkome waarheid van die Woord ons 
enigste teëvoeter is vir die vreemde magtiges van hierdie wêreld. 'n "Afgod" is per definisie 'n 
vervalsing - 'n menslike fabrikasie waarin 'n sekere mag of invloed of inspirasie of gebruik of 
persoonlikheid tot die prima posisie in jou lewe verhef word, in die plek van die Een (die enigste 
ware Elohiem van hemel en aarde) wat daardie posisie verdien. 
 
Paul Churchland, Amerikaanse filosoof wat veral bedrywig was in die laaste paar dekades sedert 
1970, het by geleentheid gesê die mens is 'n skepping wat uit materie bestaan en daarom is die 
vraagstuk van "waarheid" vir die mens irrelevant. 'n Mens wonder of Churchland in hierdie opsig 
nie 'n baie getroue spreekbuis van "church" in die breë is en eintlik maar net verwoord wat lankal 
in sommige van die uitsprake en formules van kerke gehoor word nie. Die Woord leer egter 
duidelik dat die mens uit gees, siel en liggaam bestaan en dat hy nooit die vraagstuk van waarheid 
kan ignoreer nie. Ons sal goed doen as ons dit ook nie probeer doen nie. 
 
Die bekende Ralph Waldo Emerson (wie se mooi spreuke dikwels op verjaardag- en 
groetekaartjies verskyn) is bekend vir sy uitspraak: "Do not look outside the self for the truth. Self-
reliance is the best way to discover truth." Op grond van die Skrif weet ons dat ons juis buite 
onsself moet gaan soek om die waarheid te ontdek. En nie sommer op enige plek daarbuite nie. 
Nee, in die Woord van Yahweh, waar ons die objektiewe en suiwer waarheid, soos Yahweh dit oor 
honderde jare aan die mens geopenbaar het, kan verneem. Alleen vertroue op Yahweh en 'n 
doelbewuste besluit om nie langer op jou eie insigte te vertrou nie, bring ons uiteindelik by hierdie 
punt. 
 
Mieshleh / Spreuke 3:5-8 Vertrou op Yahweh met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. 
Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees 
Yahweh, en wyk af van die kwaad; dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou 
beendere 


