
GRONDSLAG VAN DIE WAARHEID (3) 
 
Selfs net 'n oppervlakkige studie van die Skrif sal aan die lig bring hoe belangrik dit vir elke 
gelowige is om die waarheid na te jaag en te beoefen. So staan daar onder meer in die Skrif: 
 
"Vrees dan nou Yahweh en dien Hom in opregtheid en waarheid" (Yahushua 24:14); 
 
"Lei my in u waarheid en leer my, want U is die Elohiem van my verlossing" (Tehielliem 25:5) 
 
"Stuur u lig en u waarheid; laat dit my lei; laat dit my bring na u afgesonderde berg en na u 
woning" (Tehielliem 43:3) 
 
"Leer my, Yahweh, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u Naam" 
(Tehielliem 86:11) 
 
"Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid" 
(Tehielliem 119:160) 
 
"Yahweh is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid" (Tehielliem 
145:18) 
 
In die Woord is daar 'n onuitputlike bron van vars, lewegewende en verkwikkende water en die 
ontdekking hiervan kan vergelyk word met die ontdekking van die kosbaarste skatte wat daar is, ja 
meer nog, die ontdekking van 'n sleutel wat die deur na ware lewe kan oopsluit. Daarom het 
iemand eenkeer gesê: "Truth is not what makes one think, but what makes one live". Ons praat 
hier van 'n realiteit wat nie geïgnoreer kan word nie. 'n Ontdekking wat nie in materiële terme 
gemeet kan word nie. 'n Geleentheid wat mens nie deur jou vingers moet laat glip nie. 'n Besitting 
waarsonder geen mens kan bekostig om te probeer oorleef nie. 
 
Die woord "waarheid" kom so ongeveer 250 keer in die Skrif voor, afhangend van watter vertaling 
'n mens gebruik. Die tema van waarheid is egter 'n tema wat feitlik op elke bladsy van die Skrif, in 
een of ander vorm, aangeroer word. Dit is presies wat die skrywer van Tehielliem 119 in gedagte 
gehad het toe hy gesê het "die hele inhoud van u woord is waarheid "¦". Die boek in die Skrif 
waarin die begrip "waarheid" die meeste voorkom, is die boek Yahuganan waarin dit nie minder 
nie as 56 keer in die een of ander vorm gebruik word - soms as "waarheid", soms as "waar" of 
"waaragtig" en soms as "waarlik". 
 
Selfs 'n skynbaar neutrale woord soos "waarlik" is sonder enige twyfel gebruik om mense se 
aandag op die waarheid te vestig. As daar byvoorbeeld in Yahuganan 4:42 geskryf staan "ons 
weet dat Hy waarlik die Messias, die Verlosser van die wêreld, is" beteken dit letterlik: "Ons het 
die waarheid ontdek dat Hy die Messias, die Verlosser van die wêreld is." Ander voorbeelde is 
Yahuganan 6:14 (Toe die mense dan die teken sien wat Y'shua gedoen het, sê hulle: Hy is waarlik 
die profeet wat in die wêreld sou kom = Die waarheid is dat Y'shua die profeet is wat sou kom); 
Yahuganan 6:55 (Want my vlees is waarlik brood, en my bloed is waarlik drank = die waarheid is 
dat julle my vlees en my bloed nodig het soos wat mens brood en drank nodig het); Yahuganan 
7:26 (Sou die owerstes dan waarlik weet dat Hy werklik die Messias is? = Sou die owerstes die 
waarheid ken dat Hy die Messias is?); Yahuganan 8:31 (As julle in my woord bly, is julle waarlik 
my dissipels = As julle in my woord bly, is julle my dissipels in waarheid - die interessante is dat 
ons direk na hierdie vers die bekende 8:32 lees: "En julle sal die waarheid ken, en die waarheid 
sal julle vrymaak"); Yahuganan 17:8 (hulle het waarlik erken dat Ek van U uitgegaan het = hulle 
het die waarheid ontdek / ingesien dat Ek van U uitgegaan het). 
 
Kom ons kyk vervolgens na 'n aantal gedeeltes in die Messiaanse Skrifte wat vir ons kan help om 
nog beter te verstaan wat ten diepste met die begrip "waarheid" bedoel word. 
 



Mar 12:14 En hulle kom en sê vir Hom: Meester, ons weet dat U waaragtig is en U aan niemand 
steur nie; want U sien nie die persoon van mense aan nie, maar U leer die weg van Elohiem in 
waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet 
ons nie betaal nie? 
DIE WAARHEID WORD BEVORDER WANNEER 'N MENS NIE OP DIE STEMME VAN MENSE 
KONSENTREER NIE, MAAR OP DIE WEG VAN ELOHIEM. 
 
Yahug 3:21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, 
dat hulle in Elohiem gedoen is. 
WAARHEID KAN DAARAAN HERKEN WORD DAT DIT UITMOND IN WERKE WAT 
DEURSIGTIG IS EN IN ELOHIEM GEDOEN IS. 
 
Wat beteken "in Elohiem"? Sien ZegarYah 10:12 "En Ek sal hulle sterk maak in Yahweh, en hulle 
sal in sy Naam wandel, sê Yahweh." 
 
Rom 1:25 hulle wat die waarheid van Elohiem verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en 
gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amein. 
WAARHEID WORD HERSTEL WANNEER IEMAND DIE KEUSE MAAK OM NIE LANGER 'N 
SKEPSEL TE VEREER NIE, MAAR YAHWEH ALLEEN VIR ALTYD TE VEREER. 
 
2 Kor 13:8 Want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. 
WANNEER ONS DIE WAARHEID TEENSTAAN, BLY DIE WAARHEID NOG DIESELFDE, 
WANNEER ONS DAARVOOR OPSTAAN, KAN ANDER SE OË DAARVOOR OOPGAAN. 
 
Ghal 2:5 (die ingesmokkelde valse broers) aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid 
toegegee het nie, sodat die waarheid van die goeie nuus by julle bestendig sou bly. 
WAARHEID IS IETS WAARVAN DIE GRENSLYNE NIE ONDER DRUK VERSKUIF MOET 
WORD NIE, SODAT DIT ALTYD BESTENDIG KAN BLY. 
 
Efes 6:14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die 
geregtigheid aan 
WAARHEID IS DEEL VAN DIE UITRUSTING WAARMEE ELKEEN VAN ONS TOEGERUS 
MOET WEES OM STAANDE TE KAN BLY TEEN DIE LISTE VAN DIE DUIWEL. 
 
Kol 1:6 wat julle sowel as die hele wêreld bereik het; en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van 
die dag af dat julle dit gehoor het en die guns van Elohiem in waarheid leer ken het; 
WAARHEID HET DIE INHERENTE EIENSKAP OM WARE VRUG TE VOORSKYN TE BRING EN 
SAL UITEINDELIK DIE HELE WÊRELD BEREIK. 
 
  
 
Maar ons moet Elohiem altyd oor julle dank, broers wat deur die Meester bemin word, dat Elohiem 
julle van die begin af verkies het tot verlossing in afgesonderdheid van die Gees en geloof in die 
waarheid (2 Tess 2:13) 


