
GRONDSLAG VAN DIE WAARHEID (2) 
 
1. "The human intellect, of its very nature, thirsts inexhaustibly after truth" (dit is 'n wesenlike deel 
van die menslike natuur om na die waarheid te hunker) 
 
Job 5:14 Oordag stuit hulle op duisternis, en soos in die nag tas hulle rond op die middag. 
 
Yesh 59:10 Ons tas rond langs die muur soos blindes, en soos die wat geen oë het nie, tas ons 
rond; ons struikel op die middag soos in die skemeraand; ons is onder die gesondes soos dooie 
mense. 
 
Hand 17:26-27 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele 
aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, 
sodat hulle Yahweh kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van 
elkeen van ons nie; 
 
2. "Truth is not only descriptive, but also prescriptive" (nie net beskrywend nie, maar ook 
voorskrywend) 
 
Zeg 8:16 Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid 
en 'n regspraak van vrede in julle poorte! 
 
Yahuganan 3:21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan 
word, dat hulle in Elohiem gedoen is. 
 
1 Yahuganan 1:6 As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan 
lieg ons en doen nie die waarheid nie. 
 
3. "Truth is what disturbs the order of knowledge" (dit wat die bestaande patrone van kennis 
omverwerp) 
 
Yesh 59:14-15 So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver; want die 
waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie binnekom nie. Ja, die waarheid word vermis. 
 
Yahuganan 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. 
 
Yahuganan 14:17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom 
nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 
 
4. "Truth is hardly knowable without love" (slegs bereikbaar binne die konteks van liefde) 
 
Shemot 34:6 En toe Yahweh by hom verbygaan, het Hy geroep: Yahweh, Yahweh, barmhartige 
en goedgunstige El, stadig om kwaad te word en groot van goedertierenheid ("chesed" of liefde) 
en trou ("emet" of waarheid - 33 keer in die Skrif word "chesed" en "emet" saam gebruik). 
 
Efes 4:15 maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof 
is, naamlik die Messias, 
 
1Kefa 1:22 As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde 
liefde vir die broers gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit 'n rein hart; 
 
5. "For the modern man, choosing the truth is imperative" (om die waarheid te besit, moet jy dit 
kies; "sekte", "heresy" "hairesis", "haireomai" = "the act of selecting someone or something; the 
exercise of deliberate choice") 
 



Hand 24:14 Maar dit erken ek voor u dat ek volgens die Weg wat hulle sekte noem, so die 
Elohiem van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die Torah en in die profete geskryf is, 
 
Hand 28:22 Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink; want wat hierdie sekte betref, is dit ons 
bekend dat oral daarteen gepraat word. 
 
Heb 11:25 omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van Elohiem 
as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, 
 
6. "The mind cannot contemplate truth unless it is illumined by the divine light" (geen mens kan die 
waarheid "vat" tensy Yahweh dit aan hom openbaar nie) 
 
Yesh 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. 
 
Dan 2:22 Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge; Hy weet wat in die duister is, en die 
lig woon by Hom. 
 
2 Kor 4:6 Want Elohiem wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn - dit is Hy wat in ons 
harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die grootheid van Elohiem in die 
aangesig van Y'shua die Messias. 
 
7. "Scriptural truth is not based upon inerrancy but upon the truthfulness of the Almighty" (nie 
gebaseer op die onfeilbaarheid van die mens nie, maar die waaragtigheid van Yahweh) 
 
Yer 42:5 Toe sê hulle vir YermeYahu: Laat Yahweh 'n waaragtige en geloofwaardige getuie teen 
ons wees as ons nie stip handel ooreenkomstig elke woord waarmee Yahweh u Elohiem u na ons 
sal stuur nie. 
 
Yahuganan 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die een, waaragtige Elohiem, en Y'shua 
die Messias wat U gestuur het. 
 
Openb 22:6 En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en Yahweh, die 
Elohiem van die geeste van die profete, het sy boodskapper gestuur om sy diensknegte te toon 
wat gou moet gebeur. 
  
-Truth is true - even if no one knows it. 
-Truth is true - even if no one admits it. 
-Truth is true - even if no one agrees with what it is. 
-Truth is true - even if no one follows it. 
-Truth is true - even if no one but the Almighty grasps it fully. 


