
#31 

OBADJA 
ObadjaSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Obadja was 'n boodskapper van God. In

hierdie boek profeseer (voorspel) 
Obadja wat met die land in Edom gaan 
gebeur en dit is nie goeie nuus nie. Die 
mense van Edom was hoogmoedig en 
arrogant. Edom was byvoorbeeld bly 
toe Jerusalem aangeval is. Al dink 

Edom hulle het gewen, bly dit steeds 
God wat regeer. Obadja is ook die 

kortste boek in die Bybel.



#32 

JONA 
JonaSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Ninevé was 'n plek waar klomp 

verkeerde dinge plaasgevind het. God 
het vir Jona gekies om na Ninevé te 

gaan om die Woord daar te verkondig. 
Jona was selfsugtig en bang en was toe 

ongehoorsaam. Hy het gevlug in die 
teenoorgestelde rigting. Jona word toe 

deur 'n vis ingesluk en uitgespoeg op die
land. Hierdie keer het Jona na God 

geluister en na Ninevé gegaan.



#33 

MIGA 
MigaSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Miga was 'n profeet op die platteland. 

Hy het gepreek oor die verkeerde dinge 
wat hy gesien het in die stede. Miga het 
ook gepreek dat God getrou sal bly aan 

Sy beloftes en ook dat Hy sy volk se 
sondes sal vergewe.



#34 

NAHUM 
NahumSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Nahum was 'n boodskapper van God. 

God het hom na Ninevé gestuur om hul 
toekoms te voorspel, nadat Jona reeds 

daar was om die volk te waarsku. 
Ninevé het aangehou met hul 

wreedheid en onregverdigheid teenoor 
ander mense. God bring 'n einde 
hieraan. Hy verdra nie onreg nie.



#35 

HABAKUK 
HabakukSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Habakuk was 'n boodskapper in Juda 

(stam in Israel). In hierdie boek lees ons 
dat ten spyte van swaar tye, is ons as 

gelowiges nogtans oortuig daarvan dat 
God sal ingryp.



#36 

SEFANJA 
SefanjaSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Dit het baie sleg gegaan met Juda. Dit 
het egter beter begin gaan na Koning 

Josia aan bewind was. Dit was in 
hierdie tyd waar God vir Sefanja na 
hulle gestuur het. Sefanja noem dat 
God alles tot 'n einde sal bring aan 

almal wat Hom deur die jare getoets 
het. God het ook groter planne as net 

dit. Hy sal ook eendag alles weer 
herstel.



#37 

HAGGAI 
HaggaiSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Na die Jode 70 jaar in ballingskap was in 

Babelonië, het hul teruggekeer na 
Jerusalem, waar hulle die groot tempel 

wat vernietig was, sou herbou. Hulle het 
aanvanklik begin bou, maar het later 

gesloer, aangesien hulle op hul eie 
behoeftes gefokus het. Haggai, 'n profeet, 
het hierdie mense gaan herinner om nie 
van die tempel of van God te vergeet nie. 
Die mense was gehoorsaam en God was 

baie bly.



#38 

SAGARIA 
SagariaSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
God het nog 'n profeet na die Jode 

gestuur na die ballingskap in 
Babelonië. Saggaria het baie hoopvolle 
boodskappe aan die Jode gebring. Hy 
het gesê dat die mens moet terugkeer 

na God en Hy sal terugkeer na die 
mens. Die herstel van die wêreld sal 
egter nie net vir die Jode wees nie, 

maar vir die hele wêreld en nasies sal 
Hom vereer.



#39

MALEAGI 
MaleagiSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Die Jode het uiteindelik die tempel klaar 

gebou na die ballingskap in Babelonië. Dit was 
opdragte van verskeie profete. Die Jode het 
verwag dat baie van die beloftes van God 

nagekom sou word, wanneer die tempel klaar 
gebou is. Maar niks het gebeur nie en mense 
het toe die pad buister geraak. God het vir 

Maleagi ("My Boodskapper") gestuur om met 
die Jode te praat oor die groot afstand tussen 
hulle en God. God gee vir hulle om, maar hulle 
gee nie vir God om nie. God beloof egter steeds 

om vir Israel te herstel.



#40

MATTEUS 
MatteusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Matteus is die eerste boek in die Nuwe 
Testament, asook die eerste Evangelie. 

Evangelie beteken "Die Goeie Nuus". 
 

In hierdie boek vertel Matteus vir ons 
die storie van Jesus en Sy rol as 

Messias op aarde. Hier lees ons dat 
Jesus die Seun van God is. 



#41

MARKUS 
Johannes MarkusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Markus is die tweede Evangelie (Die 
Goeie Nuus). In hierdie boek lees ons 

ook van Jesus se lewe en die 
wonderwerke wat Hy gedoen het. Ons 

lees ook van Sy dood en Sy 
opstanding. Ons lees ook dat Jesus 

outoriteit as Seun van God gehad het.  
 
 



#42

LUKAS 
LukasSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Lukas is die derde Evangelie (Die Goeie 
Nuus). Hierdie boek is ook die langste 

Evangelie, asook die langste boek in die 
Nuwe Testament. 

 
Lukas was 'n dokter en 'n goeie navorser. 
In hierdie boek vertel hy ook die storie 
van Jesus, presies soos dit gebeur het. 

Die boek vertel van Jesus se 
wonderwerke, preke, gesprekke en 

persoonlike gevoelens. 
 
 



#43

JOHANNES 
JohannesSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Johannes is die vierde en laaste 

Evangelie (Die Goeie Nuus) in die 
Bybel. Johannes was een van Jesus 

se dissipels. 
 

In hierdie boek vertel Johannes ook Jesus 
se storie. Hy verduidelik dat Jesus die 
Woord van God is, asook die Seun van 
God. Hier vertel hy ook van Jesus se 

wonderwerke. 



#44

HANDELINGE 
LukasSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Jesus het aarde toe gekom, Hy het 
geleef, gesterf, weer opgestaan en 
opgevaar na die Hemel. Die Heilige 
Gees is uitgestort oor die gelowiges. 
Handelinge vertel die verhaal wat 

hierna gebeur het. 
 

Handelinge vertel Petrus en Paulus se 
storie en hoe hul passievol die Evangelie 

oor die nasies versprei het.



#45

ROMEINE 
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Romeine is die eerste brief in die Nuwe 

Testament wat Paulus geskryf het. 
Paulus was nog nooit in Rome nie en 

het hierdie brief aan die gemeente daar 
geskryf. Hy het vir hulle die Evangelie 

verduidelik, asook die implikasies 
daarvan. Hy wou hulle ook bemoedig en 
herinner hoe hulle as kerk moet optree 

binne hul geloof. 



#46

1 KORINTIËRS 
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
1 Korintiërs is die tweede brief in die 

Nuwe Testament wat Paulus geskryf het. 
Paulus het vroeër die kerk in Korinte 
gestig. Korinte was 'n groot stad in 

Griekeland. Hy het gehoor dat die kerk 
in die moeilikheid is en het vir hulle 'n 
brief geskryf. In hierdie brief spreek hy 
al die probleme aan, maar moedig die 
kerk hoofsaaklik aan om God eerste te 

stel. Hy fokus ook baie op die liefde, soos 
wat ons kan lees in 1 Korintiërs 13.



#47

2 KORINTIËRS 
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
2 Korintiërs is die derde brief in die 

Nuwe Testament wat Paulus geskryf het. 
Dit is ook die tweede brief in die Bybel 
wat Paulus vir die gemeente in Korinte 

skryf. 
 

Hierdie brief is 'n vertroostende een. Dit 
is 'n brief wat Paulus se liefdevolle 

verhouding met die kerk, wat hy jare 
gelede geplant het, bevestig. Dit is 'n 
brief wat die jong kerk prys vir hul 

gehoorsaamheid, vrygewigheid en liefde. 



#48

GALASIËRS
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Galasiërs is die vierde brief in die Nuwe 

Testament wat Paulus geskryf het.  
 

Daar word druk geplaas op die gemeente in 
Galasiërs om die Joodse Wette te volg. Hulle 

word onder druk geplaas om te glo dat dit die 
enigste verlossing sal bring, indien hul hierdie 
wette nakom. Dit is presies die teenoorgestelde 
van wat Paulus hul geleer het. Hy skryf 'n brief 
vir die gemeente om hul weer terug te bring na 

die Waarheid en dit is dat ons enigste verlossing 
deur Jesus Christus is. Hy verduidelik hoekom 
Jesus moes sterf en wat die implikasies vir ons 

is.



#49

EFESIËRS
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Efesiërs is die vyfde brief in die Nuwe 

Testament wat Paulus geskryf het. 
 

Paulus het 'n brief geskryf aan die 
gemeente in Efese, wat hy vroeër gestig 
het. Paulus het vir hierdie gemeente 'n 
brief geskryf om hulle te herinner waar 
hulle in God se familie pas. Paulus gee 
aandag aan drie hoof temas: genade, 

vrede en liefde. God het dit aan die mense 
in Efese getoon, daarom moet ons mekaar 

as gelykes behandel.



#50

FILIPPENSE
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Filippense is die sesde brief in die Nuwe 

Testament wat Paulus geskryf het. 
 

Die gemeente in Filippi word vervolg, maar is 
steeds besig om die Evangelie te versprei tot 

die beste van hul vermoëns. Paulus was in 
hierdie tyd in die tronk en het gehoor van die 
gemeente se moeilike omstandighede en skryf 

toe vir hulle hierdie brief. Hierdie brief 
bemoedig die gemeente en fokus baie op die 

vreugde. Ten spyte van moeilike 
omstandighede is God besig om Sy werk deur 

die gelowiges in Filippi te laat geskied.



#51

KOLOSSENSE
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Kolossense is die sewende brief in die Nuwe 

Testament wat Paulus geskryf het. 
 

Paulus het nog nooit die gemeente in Kolossense 
besoek of ontmoet nie, maar het by ander gehoor 
dat hierdie gemeente baie sterk is in hul geloof en 
liefde. Jong kerke is gereeld mislei deur valshede. 

Paulus het vir hulle 'n brief geskryf om hul 
hierteen te beskerm. Hy verduidelik vir hulle 

presies wie ons in Christus is en gee ook 
instruksies hoe ons in Christus moet leef. Hoe 

beter ons verstaan wat ons glo, hoe moeliker raak 
dit om anders oortuig te word. 



#52

1 TESSALONISENSE
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
1 Tessalonisense is die agtste brief in die 
Nuwe Testament wat Paulus geskryf het. 

 
Paulus het vroeër hierdie gemeente gestig en 

het nou baie goeie terugvoering van die 
gemeente ontvang. Die gemeente is baie sterk 
in hul geloof en het hul medemens lief. Paulus 
is baie bly hieroor. Hy skryf vir hulle 'n brief 
om hul verder te bemoedig en instruksies te 
gee vir selfs verdere groei in hul geloof. Hy 

herinner hulle ook aan die hoop van die 
wederkoms waaraan hulle moet vashou. 



#53

2 TESSALONISENSE
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
2 Tessalonisense is die neënde brief in die Nuwe 

Testament wat Paulus geskryf het. 
 

Die gemeente in Tessalonika is onder baie druk, 
aangesien die ongelowiges hul steeds vervolg. 

Daar is ook mense wat vir hul valse inligting gee 
deur te sê dat Jesus reeds weer terugekom het. 
Baie mense het moed opgegee en hoop verloor. 

Hierdie gemeente was vir Paulus baie spesiaal en 
hy was bekommerd oor hulle. Hy het toe vir hulle 

hierdie brief geskryf waar hy hul bemoedig en 
instruksies gee rondom die vervolging wat hul 

ervaar, asook die valshede wat hul moet 
weerstaan.



#54

1 TIMOTEUS
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
1 Timoteus is die eerste brief wat Paulus aan 'n 

spesifieke persoon geskryf het en nie 'n gemeente 
nie. Hierdie brief het hy aan Timoteus geskryf.  

Paulus het 'n gemeente gestig in Efese. Hy het vir 
Timoteus hierdie gemeente toevertrou om hul 

verder te lei. Paulus en Timoteus het 'n baie hegte 
band gehad en was Paulus soos 'n mentor vir 

hom.. Timoteus was 'n baie jong leier. Paulus het 
vir Timoteus spesifieke instruksies gegee rondom 

wat vir Christene geleer moet word nie. Hy het 
ook geskryf oor hoe God se teenwoordigheid van 

toepassing is in alle fasette van die lewe. 



#55

2 TIMOTEUS
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
2 Timoteus is die tweede brief wat Paulus aan 'n 

spesifieke persoon geskryf het en nie 'n gemeente 
nie. Hierdie brief het hy weer aan Timoteus 

geskryf. 
Paulus het aan die einde van sy lewe gekom. Sy 

werk was amper klaar. Alhoewel Paulus binnekort 
die wêreld sou verlaat, het hy die wêreld nie sonder 
‘n verteenwoordiger van die waarheid verlaat nie. 

Paulus het vir Timoteus geskryf oor die belangrike 
dinge wat hy as prediker moet onthou. Hy moet 
onthou om te waak en te veg vir die Evangelie, 

asook om voort te gaan met goeie onderrig. Hierdie 
brief kan ook as ‘n goeie riglyn gebruik word vir 

kerkleiers in vandag se tyd. 
 



#56

TITUS
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Titus is die derde brief wat Paulus aan 'n 

spesifieke persoon geskryf het en nie 'n gemeente 
nie. Hierdie brief het hy aan Titus geskryf. 

Paulus het vroeër kerke geplant op die eiland van 
Kreta en Titus was verantwoordelik om hierdie 

gemeente voort te bou. Paulus het vir Titus ‘n brief 
geskryf om hom aan te moedig rakende die 

uitdagings wat hy ervaar by die gemeente. Hierdie 
brief fokus baie op leierskap, regstellings en die 
orde van die kerk. Paulus skryf vir Titus dat hy 

ouderlinge moet aanstel en dat goeie dade 
aangemoedig moet word in die gemeente. Die 

mense van die kerk moet anders as die mense van 
die wêreld optree omdat God hulle verander het. 



#57

FILEMON
PaulusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Filemon is die vierde en laaste brief wat Paulus aan 
'n spesifieke persoon geskryf het en nie 'n gemeente 
nie. Hierdie brief het hy weer aan Filemon geskryf. 
Paulus het hierdie brief hoofsaaklik aan Filemon, ‘n 
kerkleier, geskryf, maar die brief is ook aan Affia en 

Argippus gerig. Filemon het ‘n slaaf gehad, Onesimus. 
Onesimus het weggehardloop en op een of ander 

manier vir Paulus op sy reis ontmoet. Paulus het die 
Evangelie met hom gedeel en Onesimus is gered. 
Onesimus het toe by Paulus gebly en hom gehelp 
terwyl hy in die tronk was. Nou stuur Paulus vir 

Onesimus terug na Filemon, sy ou meester. Paulus 
stuur hierdie brief saam, waar hy hom vra om iets 

ongehoords te doen: om vir Onesimus te vergewe en 
om te aanvaar soos ‘n broer en nie ‘n slaaf nie. 



#58

HEBREËRS
OnbekendSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Die boek Hebreërs is 'n lang lys van redes om 

jou verbintenis aan Jesus in stand te hou. 
Hebreërs is geskryf vir Christene wat uit die 

Joodse tradisie kom. Hierdie mense het geweet 
van engele, die geloofshelde van die Ou 

Testament, die duiwel en van Moses. Hierdie 
brief se doel was om te bou op die kennis van 

die Joodse geloof en daarop te bou in hul geloof 
in Christus.  Hierdie boek is 'n boodskap wat ons 

troos en motiveer om God te gehoorsaam.



#59

JAKOBUS
JakobusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Stel jou voor dat jy groot geword het om die wet 
van Moses te leer, goeie werke te doen en om die 
gebooie te onderhou wat God aan sy volk Israel 
gegee het. Nou word skielik gesê dat Jesus van 
Nasaret die Seun van God is, die lang verwagte 

Messias, se kruisdood jou sonde bedek. En al wat jy 
hoef te doen, is om in Hom te glo. Nou moet jy 

vrede maak met die feit dat nie-Jode, mense wat 
nooit hierdie wette nagekom het nie, nou net soveel 
deel van God se mense is, soos jy. Hy skryf 'n brief 

aan die Christelike Jode wat oor die wêreld versprei 
is, en moedig hulle aan om die geloof te behou en 

voort te gaan met goeie werke.



#60

1 PETRUS
PetrusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Petrus was een van Jesus se twaalf dissipels. 

Petrus skryf ‘n brief aan Christene in die 
Romeinse Ryk wat fokus op die lyding en glorie 

van Christus en Sy kerk. Vir Petrus is 
Christelike lyding nie net iets om te verdra nie - 

dit is iets om te verwag. Geen lyding is lekker 
nie, maar Petrus noem dat dit eintlik 'n seën is.


