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Voorwoord

Jy is baie spesiaal en kan 'n erfgenaam word van veel 
meer as waaroor jy nog ooit kon dink of droom.  Jy kan 
ook die oplossing vir jou grootste probleem kry.  In die 
Bybel kan jy lees hoe dit moontlik is.  Hierdie boekie is 'n 
eenvoudige verduideliking van die Boodskap van die 
Bybel.  Om jou te help om dié Boodskap makliker te 
onthou, word dit aan die hand van die Woordelose 
Boekie verduidelik.  Die Woordelose Boekie is 'n boekie 
sonder enige woorde.  Dit bevat net ses kleure.  Elke 
kleur verwys  na 'n spesifieke saak en dit is die heel 
belangrikste dinge in die lewe wat jy moet weet en glo.

Goud:   

Vuil: Sonde maak jou lewe vuil
Rooi: Jesus se bloed 
Skoon: Rein en skoon gewas
Groen: Geestelike groei 
Blou: Jesus kom weer 

Dié Boodskap is egter nie net vir jóú lewensbelangrik nie, 
maar vir alle mense.  Daarom moet jy dit ook vir ander 
gaan vertel.  Om jou te help is dié boekie in verskillende 
tale beskikbaar.

As jy hierdie Boodskap lees en glo, sal jou lewe nooit 
weer dieselfde wees nie.  Lekker lees!

Die skrywer:  Hennie Viljoen

(Konings word meestal geassosieer met goud en goue 
voorwerpe)

(Plantjie wat groei en vrug dra)

(Lug is blou)

God is  Koning oor die hele aarde 
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Daar is net een ware God
en Hy het jou lief!

Eers was daar niks, net God alleen.  Toe het Hy alles 
geskep.

alles wat Hy 
geskep het, in stand te hou.

sorg

die enigste ware God

  Alles wat jy kan sien en ook alles wat jy nie kan 
sien nie.  Alles waaraan jy kan dink en ook dit waaraan jy 
nog nooit gedink het nie.  Alles wat jy kan hoor, voel, proe 
en ruik.  Die wonderlikste van alles wat God gemaak het, 
is die mens.  Hy het ook vir jou gemaak.  Daarom word 
Hy die Skepper genoem.  

God het nie net die wêreld en alles daarop geskep en dit 
toe gelos nie.  Hy is steeds besig om 

   Hy hou die groot sterre op 
hulle plek, maar Hy  ook vir die mossies en die 
kleinste wurmpies.  Hy sorg ook vir die mense.  

Omdat Hy alles gemaak het, is daar niks en niemand wat 
groter, beter, slimmer, sterker of belangriker as Hy is nie.  
Daarom is  dié God wat alles 
geskep het.  As enigiets of iemand wel vir jou belangriker 
as hierdie God is, dan beteken dit dat jy besig is om 'n 
afgod te dien, want daar is net één ware God.  Daarom 
mag jy niks wat God gemaak het in die plek van God 
vereer of aanbid nie, ook nie jouself, ander mense, 

 geeste of selfs engele nie.
jou 

voorvaders, 
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God is heeltemal anders 

is lief vir jóú.

Hy wil óók hê jy moet 
sy kind wees.

as enigiets wat Hy geskep het.  
Hy sien en weet alles.  Al kan jy Hom nie sien nie, op 
dieselfde oomblik op alle plekke teenwoordig.  Alles wat 
Hy wil doen, kan Hy doen.  Maar een ding wil God nooit 
doen nie en dit is sonde.  God is heilig - sonder sonde!

Die heel wonderlikste van alles is dit:  Hierdie heilige God 
  Al is Hy so groot dat Hy niks en niemand 

nodig het nie, ken Hy jou op jou naam en wil Hy graag vir 
jou goed wees.  Jy hoef nie met offers en geskenke die 
liefde van hierdie God te verdien nie.  Jy hoef jouself ook 
nie stukkend te sny of seer te maak voordat Hy jou sal 
liefhê of jou sal help nie.  Hy het jou lief - net soos jy is.

Hy wil graag jou God wees, maar 
  Daar is egter iets wat keer dat jy nie 

sommer vanself God se kind is nie.  Die vuil bladsy leer 
jou wat dit is.

is Hy 

Lees dié gedeeltes in die Bybel sodat jy God nog beter 
kan leer ken:

Genesis 1:1 tot 2:4a Jesaja 45:20-25
Deuteronomium 6:4 Matteus 6:24-33 en 10:29-31
Nehemia 9:5-37 Johannes 3:16
Job 11:7-9 Handelinge 17:24-31
Psalm 47: 3, 7-9 Romeine 1:18-25 en 11:33-36
Psalm 139:1-18 1 Timoteus 1:17
Jesaja 44:6-26                   
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Jy is vol sonde en kan 
jouself nie red nie.

God het nie vir Adam en Eva, die eerste mense wat Hy 
gemaak het, gedwing om Hom lief te hê nie.  Hy het hulle 
so gemaak dat hulle self kon besluit of hulle Hom gaan 
liefhê en gehoorsaam.  Satan het hulle verlei en hulle het 
besluit om aan God ongehoorsaam te wees.  Hulle het 
gesondig.  

  Dit beteken dat 
niemand jou lelike dinge hoef te leer nie, jy doen dit 
sommer vanself.  Omdat alle mense as sondaars gebore 
word, doen alle mense sonde. Daar is niemand wat 
sonder sonde is nie  

  In die Bybel sê  God self vir ons wat 
dit is.  Sonde is om ongehoorsaam aan Hom te wees.  Dit 
is ook om God en ander mense nie lief te hê nie.  
Wanneer jy God en ander mense nie liefhet nie, dink, sê 
en doen jy lelike en verkeerde dinge teenoor hulle.  Jy 
dink hoe jy iemand anders kan seermaak of sy goed in 
die hande kan kry.  Jy vloek en lieg vir mense.  Jy loop en 
vertel allerhande lelike dinge van hulle.  Jy wil nie werk 
nie en steel dan ander mense se goed.  Ook as jy ander 
mense se goed breek of aan die br and steek, wys dit dat 
jy hulle nie liefhet nie.  Aborsie (moord op 'n ongebore 
kind), egskeiding, verkragting en kindermolestering is 
baie verkeerd in God se oë.  

Nou is elke mens wat gebore word, klaar 
soos Adam en Eva - 'n sondaar.

Maar wat is sonde?

Al sulke dinge wys dat jy 
Hom en ander mense nie liefhet nie.  Daarom is dit 
alles sonde.

(Romeine 3:23).
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Maar selfs al doen jy nie een van hierdie verkeerde dinge 
nie, bly jy nog 'n sondaar en doen jy tog sonde, want as jy 
iets wat God wil hê jy moet doen, nie doen nie, is jy ook 
ongehoorsaam.  

Wat moet jy dan doen?  God wil hê jy moet Hom liefhê, 
gehoorsaam en aanbid.  Jy moet ander mense net so lief 
soos jouself hê.  Alles wat jy wil hê dat die mense aan jou 
moet doen, moet jy ook aan hulle doen.  As jy dit nie doen 
nie, sondig jy.  

Jou probleem is dus baie groot.  Dit is nie net die sonde 
wat jy doen nie, maar ook die feit dat jy 'n sondaar is wat 
maak dat jy nie uit jouself 'n kind van God kan word nie.  

Tog is daar goeie nuus!  Omdat God jou só liefhet, het Hy 
self ’n wonderlike plan gemaak.  Van dié plan leer die rooi 
bladsy jou.

Jy verdien dat God jou vir ewig in die hel sal straf en 
daar is niks wat jy self kan doen om dié straf vry te 
spring nie.

Lees die volgende gedeeltes.  
Dit sal jou help om te weet wat sonde is en hoe sleg dit vir jou is:

Genesis 3:1-24                    Matteus 5:21-22 en 27-28
Eksodus 20:1-17               Matteus 7:12 en 22:34-40
1 Samuel 15:22-23            Johannes 16:8-9
Psalm 51:7                        Romeine 3:9-26 en 5:12-21
Jesaja 5:8-24                     Efesiërs 2:1-3
Jeremia 22:13-19            Jakobus 1:13-15
Maleagi 2:15-16 Openbaring 21:8
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God stuur sy Seun, Jesus,
om jou te red.

Al doen al die mense sonde, het God nie opgehou om 
die mense lief te hê nie, want God is liefde!  

God besluit het om self die 
straf op jou sonde te dra.

Hy het nooit gesondig nie. 

(1 Johannes 
4:8-10)  Maar God is nie net liefde nie, Hy is ook heilig en 
regverdig.  Hy haat sonde en daarom moet Hy die sonde 
straf.  

Hoe groot God se liefde vir jou as sondaar is, sal jy eers 
verstaan as jy besef dat 

  Om dit te kon doen, moes Hy 
sy Seun as mens in hierdie wêreld laat gebore word.  Hoe 
het dit gebeur?  God het 'n wonderwerk gedoen.  Sy 
Heilige Gees het oor 'n jong vrou gekom en sy krag het 
gemaak dat dié vrou swanger geraak het.  Dit het gebeur 
sonder dat sy nog ooit met 'n man gemeenskap gehad 
het.  God het gesê dat die Kind se Naam Jesus moet 
wees omdat Hy die mense van hulle sonde sal verlos.  
Jesus is dus waarlik God, maar ook waarlik mens.  

As mens is Jesus deur Satan  versoek, maar Hy was 
altyd aan God gehoorsaam.   
Juis daarom kon Hy die straf vir my en jou sonde dra.  Hy 
het in my en jou plek aan die kruis gesterf.

Omdat Hy ook waarlik God is, het Hy die dood oorwin 
deur na drie dae uit die dood op te staan.  Deur sy 
opstanding het Hy ook die Satan en alle bose magte 
oorwin.  Hy het ons kom bevry uit die mag van die 
sonde.
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Veertig dae na sy opstanding, het Hy weer hemel toe 
gegaan.  Tien dae later het Hy en God sy Vader, die 
Heilige Gees na ons toe gestuur.  Dit is die Heilige Gees 
wat mense laat glo dat Jesus ook vir hulle sonde aan die 
kruis gesterf het.  

Jesus is die enigste Middelaar.  

Sonde het God en die mense ver van mekaar af gehou. 

  Dit het Hy gedoen toe 
Hy tussen hemel en aarde aan 'n kruis gehang het.  Dáár 
het Hy met sy bloed vrede gebring deur God en mens met 
mekaar te versoen.

Iemand wat self ook son de gedoen het, het self 'n 
middelaar en verlosser nodig.  Daarom kan só iemand 
jou nie help om by God te kom nie.  Dit beteken dat Jesus 
se moeder (Maria) en ook jou voorouers wat reeds 
gesterf het, jou nie kan help nie.  Ook geen profeet, 
geestelike leier of enige ander belangrike persoon van 
enige godsdiens kan jou help om by God te kom nie!   

  Lees Johannes 14:6.

(1 Timoteus 2:5)

Omdat net Jesus sonder sonde is, kon net Hy God en 
die mense weer bymekaarbring.

Net 
Jesus  kan dit doen!

Die volgende gedeeltes beskryf die lewe en werk van Jesus, 
die enigste Verlosser:

Lees die Evangelie volgens Markus 1 Korintiërs 15:1-6 
Lukas 1:26-38 en 2:1-20            Hebreërs 4:14-16
Lukas 22:47 tot 24:53                Hebreërs 10:11-18
Johannes 1:1-18 en 14:6-11 1 Johannes 3:4-8
Johannes 3:16 Openbaring 5:8-14
Romeine 1:2-6
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As jy in Jesus glo, kan jy 
seker wees dat jy gered is.

Jesus Christus het rééds alles gedoen wat nodig is 
om jou 'n kind van God te maak.

Jy 
moet glo

Jy moet bereid wees om jou rug op alle sonde te 
draai en aan God gehoorsaam te wees.

  Hy wil ook al jóú 
sonde wegneem sodat jou lewe skoon kan wees.  Maar 
om dit te weet, maak jou nog nie God se kind nie.  

 dat Jesus dit alles vir jóú gedoen het!  Jy moet 
dit jou eie maak.  Dit is amper soos met 'n bord kos.  Dit 
sal nie jou honger wegneem as jy net weet van die kos 
nie.  Dis ook nie genoeg om net die kos met die hand te 
vat en dit voor jou op die tafel te sit nie.  Jy moet dit eers 
eet voordat dit jou honger wegneem en iets vir jou kan 
beteken.  Jy moet dus glo en aanvaar dat Jesus in jou 
plek gesterf het. 

Omdat Jesus vir jou sonde gestraf is, kan jy nie maar net 
vir Jesus aanneem en dan voortgaan om in sonde te leef 
nie.  

  As jy dit doen, 
kan dit ook wees dat jy van jou ou vriende gaan verloor 
omdat jy nie meer lelike en verkeerde dinge saam met 
hulle wil doen nie.  Jesus het gesê dat die wêreld die 
mense wat in Hom glo, sal haat, want hulle het Hom ook 
gehaat.  Dit gaan dus nie altyd maklik wees om 'n kind 
van God te wees nie.  Nogtans sal jy bereid moet wees 
om Jesus te volg, want Hy alléén kan jou van jou sonde 
verlos en vir jou die ewige lewe gee.  Jy sal nou moet 
besluit. 
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As jy Jesus wil aanneem, kan jy die volgende gebed 
bid: “

Jy kan dus heeltemal 
seker wees van jou verlossing

Hy sal jou nie meer vir jou 
sonde straf nie.

Jesus, ek is baie jammer oor my sonde.  Ek weet 
dat ek niks kan doen om myself te red nie.  Ek glo dat U 
ook die straf op my sonde gedra het.  Vergewe daarom 
asseblief al my sonde en maak my u kind.  Help my om in 
die toekoms net te doen wat U wil hê.”  Jy kan ook in jou 
eie woorde bid. 

As jy Jesus aangeneem het, verseker God jou in 
Johannes 1:12 en in 1 Johannes 5:12-13 dat jy sy kind is 
en dat jy die ewige lewe het.  

 - nie omdat jy so voel 
nie, maar omdat God self so sê.  Omdat jy Jesus as 
Verlosser aangeneem het, woon Hy nou deur sy Heilige 
Gees in jou.  Die Heilige Gees sal jou die lus en die krag 
gee om soos 'n kind van God te lewe.  Hy sal jou ook die 
sekerheid gee dat God nou jou Vader is. 

Omdat Christus nou al jou sonde weggeneem het, sê 
God dat jy regverdig is.  

  Daarom moet jy nou uit dankbaarheid 
net vir God lewe en aan Hom gehoorsaam wees.

As jy oor al hierdie dinge meer wil leer, 
kan jy die volgende gedeeltes in die Bybel lees:

Matteus 16:24-26          Romeine 10:9-13
Johannes 6:66-69            2 Korintiërs 5:14-21
Johannes 15:18-27        Galasiërs 5:13-26
Handelinge 16:30-31            Efesiërs 1:1-14 en 2:1-10
Romeine 5:1-11              Efesiërs 4:17 tot 6:20
Romeine 8:1-39 1 Petrus 1:13-16
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As kind van God moet jy al
hoe meer soos Jesus leef!

As jy Jesus aangeneem het, dan is jy 'n kind van God - 
dan is jy gered.  Maar jy is soos 'n klein groen boompie 
wat nog moet groei, sterk word en vrugte dra.  Jy moet 
dus geestelik groei.  Jy moet God beter leer ken en meer 
en meer aan Hom gehoorsaam wees.  Uit dankbaarheid 
vir jou verlossing moet jy al hoe meer soos Jesus lewe.  
Lees Kolossense 2:6-7, 1 Johannes 2:6 asook Galasiërs 
5:22-23.  

: 
Jy kan geestelik groei deur die volgende te 

doen







Lees en gehoorsaam die Bybel

Bid 

aan ander 
moet vertel

.  Leer wat daarin 
staan.  Onthou, in die Bybel gaan dit veral oor dié 
sake waarna die Woordelose Boekie verwys.  As jy 
dus 'n gedeelte lees, vra jouself af hoe dit in verband 
met een of meer van dié ses kleure staan.

tot God.  Hy het gesê dat jy enige tyd, oor enige 
saak met Hom mag praat.  As jy in die Naam van 
Jesus vir God dié dinge vra wat volgens sy wil is, dan 
belowe Hy dat Hy jou gebed sal verhoor.  God 
verhoor egter nie selfsugtige gebede nie.  Leer die 
gebed wat Jesus vir sy dissipels g eleer het.  

As jy 'n kind van God is, moet jy onthou dat God jou 
met 'n doel gered het.  Hy wil hê dat jy ook 

 (getuig) hoe groot en goed Hy is.  Deur 
dit wat jy sê en doen, moet jy vir hulle wys dat God 
hulle ook liefhet en graag sy kinders wil maak.  Jy kan 
die Woordelose Boekie gebruik om jou te help

(Matteus 
6:9-13)



13

 om  vir  ander  van God te vertel.

Die Heilige Gees sal jou help om geestelik te groei,
maar God wil ook hê dat

.  Daarom moet jy Christenvriende soek en by 'n 
kerk of gemeente van Christus inskakel.  Jy moet
onthou dat al God se kinders mekaar nodig het.  





gaan jy tog weer sonde doen.  Dan moet jy nie begin 
twyfel of jy gered is nie.  Jy mag egter ook nie  aanhou 
om dié sonde te doen nie.  Jy moet altyd weer jou 

 en vra dat God jou sal vergewe en sal 
help om dit nie weer te doen nie. 

Moenie later moeg word om dit alles te doen nie, want 
Jesus het 'n wonderlike belofte gemaak.  Daarvan leer 
die blou bladsy jou.

sonde bely

 sy kinders mekaar moet
help

Kyk wat staan in die Bybel oor elkeen van die sake:

LEES EN GEHOORSAAM DIE BYBEL:

BID:

GETUIG:

BELY SONDE:

GROEI SAAM MET ANDER GELOWIGES:











Psalm 119   2 Timoteus 3:15-17

Matteus 6:5-15 Johannes 15:7-8 
Filippense 4:6  Jakobus 4:1-3

Matteus 28:18-20 Johannes 20:21
Handelinge 1:8 en 26:16-18 1 Petrus 2:9-10

Spreuke 28:13 1 Johannes 1:5 tot 2:6

Handelinge 2:37-47 1 Korintiërs 12
Efesiërs 4:1-16 Hebreërs 3:12-14 en 10:25

Al is jy nou 'n kind van God en al haat jy die sonde, 
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Jesus kom weer om sy 
kinders te kom haal.

Jesus het mos uit die dood opgestaan.  Hy lééf!  Voordat 
Hy na die hemel opgevaar het, 

, maar 
jy kan seker wees dat Hy  om al sy 
beloftes waar te maak.  Dit sal skielik en onverwags 
gebeur.  Dan sal daar nie meer tyd wees om dit wat 
verkeerd is, reg te maak nie.  Daar sal nie meer tyd vir 
mense wees om tot bekering te kom nie.  Net die wat dan 
gereed is, sal saam met Jesus kan gaan.  As jy vir Jesus 
aangeneem het, sal dit geen verskil maak of jy dan nog 
lewe en of jy al dood is nie, want ook d ie kinders van God 
wat dan reeds gesterf het, sal met 'n nuwe liggaam uit die 
dood opstaan.  Hulle sal ook alles ontvang wat God 
beloof het.  

As jý in Jesus glo, kom Hy jou ook haal.  In die hemel sal 
jy nooit weer sonde doen nie.  Niemand sal ooit weer 
sterf nie.  Nie een van die slegte dinge wat in hierdie lewe 
so baie met jou gebeur het, sal ooit weer met jou gebeur 
nie.  Jy sal nooit honger word, seerkry of hartseer wees 
nie.  

  Dit sal onbeskryflik lekker wees.  Almal sal God vir 
ewig prys en aanbid. 

het Hy vir sy dissipels 
belowe dat Hy weer sal kom om sy kinders te kom 
haal.

Niemand weet wanneer Jesus weer sal kom nie
beslis weer sal kom

Saam met al God se kinders sal jy altyd by God 
wees.

(Johannes 14:3)
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Wanneer Jesus weer kom, kom Hy ook al die 
  Hy sal hulle van Hom 

af wegstuur en hulle vir hulle ongeloof en sonde straf.  In 
die hel sal hulle vir altyd baie smart en pyn verduur.

Al kan Jesus enige oomblik weer kom, 
  Jy moet aanhou werk om vir 

jouself en jou gesin te sorg.  Jy mag nie leeglê en verwag 
die regering of ander mense moet vir jou sorg nie.  Omdat 
Jesus enige oomblik weer kan kom, moet jy aan God 
gehoorsaam wees.  

Die enigste rede waarom Jesus nog nie gekom het nie, is 
omdat God so geduldig is.  Hy gee mense nog kans om 
tot bekering te kom.  Daarom gee Hy jou die 

 sodat hulle ook in 
Hom kan glo. 

  As jy gereed is, hoef jy glad nie vir die 
wederkoms   Jy kan daarna uitsien, 
want dit gaan wonderlik wees!  Jy moet sommer gedurig 
in gebed vra dat Jesus gou weer sal kom.  

mense 
straf wat nie in Hom wou glo nie.

mag jy nie lui 
wees en niks doen nie.

Jy moet rein en heilig lewe. 

opdrag om 
vir ander mense van Jesus te vertel

Is jy gereed?
bang te wees nie.

Hier is enkele teksverwysings:

Matteus 24:14 2 Tessalonisense 3:6-15
Matteus 24:36 tot 25:13           1 Timoteus 6:14-16
Johannes 14:1-3                  2 Petrus 3:1-18
Romeine 8:18-30
1 Korintiërs 15                  
2 Tessalonisense 1:5 tot 2:12    

1 Johannes 2:28 tot 3:3
Openbaring 21 en 22 
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NOTAS
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Daar is net een ware God
en Hy het jou lief!

Jy is vol sonde en kan 
jouself nie red nie.

God stuur sy Seun, Jesus,
om jou te red.

 

Genesis 1:1 tot 2:4a
Jesaja 45:20-25
Romeine 1:18-25 en 11:33-36

Genesis 3:1-24
Matteus 5:21-22 en 27-28
Romeine 3:9-26 en 5:12-21

Evangelie volgens Markus
1 Johannes 3:4-8
Johannes 3:16
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As jy in Jesus glo, kan jy 
seker wees dat jy gered is.

As kind van God moet jy al
hoe meer soos Jesus leef!

Johannes 6:66-69
Galasiërs 5:13-26

2 Timoteus 3:15-17
Jakobus 4:1-3
1 Korintiërs 12

Johannes 14:1-3
2 Petrus 3:1-18
1 Johannes 2:28 - 3:3

1 Petrus 1:13-16

Jesus kom weer om sy 
kinders te kom haal.
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