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Vraag: Mag ons beelde as "boeke van die leke" in die kerkgebou toelaat?
Maar almal saam word hulle dom en dwaas, die Hulle is almal gekke en dwase, want ‘n stuk hout kan
tugtiging van die nietige afgode - dit is hout.
vir ‘n mens niks leer nie.
Wat is die nut van ‘n afgod? Dit is maar net iets wat
Antwoord: Nee, want ons
Wat baat 'n gesnede beeld dat sy maker dit reggekap deur ‘n mens gemaak is, ‘n beeld waarvan net
moet nie wyser as God wil
het, 'n gegote beeld, wat 'n leuenleraar is, dat die bedrog te wagte kan wees. Wat baat dit die maker
maker op sy eie maaksel vertrou, deur stomme om op sy maaksel te vertrou as hy ‘n afgod gemaak
wees nie. Hy wil sy 1
Habakuk 2:18afgode te maak? Wee hom wat vir ‘n stuk hout sê: het wat nie eens kan praat nie? Ellende wag vir hom
Christene nie deur stom
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Word wakker! vir ‘n dooie klip: Ontwaak! Kan hy ‘n wat vir ‘n stuk hout sê: "Word wakker!" of vir ‘n
beelde nie,
mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer, dooie stuk klip: "Staan op!" Kan ‘n afgod jou iets
en daar is géén gees in sy binneste nie!
leer? Al is hy met goud of silwer oorgetrek, is daar
geen lewe in hom nie.
Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom
geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom
hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder
sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy
hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: "Hoe
Romeine 10:14- lieflik is die voete van die wat die evangelie van wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie
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vrede verkondig, van die wat die evangelie van die boodskap bring." Die Israeliete het egter nie almal
goeie verkondig! Maar hulle was nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê
gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het immers: "Here, wie het die prediking geglo wat ons
gesê: Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof gehoor het?" Die geloof kom dus deur die prediking
maar deur die lewende
is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is
van God.
die verkondiging van Christus.
verkondiging van sy Woord 2
Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot
laat onderrig
Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot
waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te
lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot
2
Timoteus
bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte
onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van
3:16-17
lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens
God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome
van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
toegerus.
wees vir elke goeie werk.
En dit het vir ons die boodskap van die profete nog
En ons het die profetiese woord wat baie vas is,
meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat
waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in
2 Petrus 1:19
in ‘n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in
'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die
sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester
môrester opgaan in julle harte
opkom in julle harte.
Jeremia 10:8

