
Waar is die Ware 

Christelike kerk vandag? 
 

 

18 bewyse, leidrade, en tekens van die ware identifiseer teen valse Christelike 
kerk. 
 
Plus 7 bewyse, leidrade, en tekens te help identifiseer Laodicense kerke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus het gesê dat sy kerk sal voortgaan 

(Mattheus 16:18) 

 



 

Waar is die Ware Christelike kerk 

vandag? 
 

 

18 bewyse, leidrade, en tekens van die ware identifiseer teen valse Christelike 
kerk. 
 
Plus 7 bewyse, leidrade, en tekens te help identifiseer Laodicense kerke. 
 

Deur Bob Thiel, Ph.D. 
 

Die inligting wat hier is vertaal uit die Engelse taal materiaal om soveel as 
moontlik (Mattheus 24:14 bereik; 28:. 19-20 Terwyl die vertalers is versigtig om 
behoorlik te vertaal, aangesien hulle gewoonlik nie lede van die Voortgesette Kerk 
van God, verstaan dat daar kan 'n paar misverstande van inligting. As iets nie reg 
lyk of onduidelik, raadpleeg asseblief die oorspronklike Engelse bron, by 
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Bedek: Sou Jesus se ware kerk het torings of gebruik obeliske? Alle fotos deur 
Joyce Thiel, behalwe Westminster Abby, wat openbare domein was. 
 
Jesus het gesê dat die graf sou dit nie oorweldig sy kerk. Weet jy waar die kerk 
vandag? 
 
Is jy seker? Is jy bereid om 'n ware "dader" Christen te wees en nie net 'n 
hoorder? Kan jy die waarheid oor die ware Christelike kerk te hanteer? 
 
Kan 'n klein en beswadder groep beste verteenwoordig die ware Christelike 
kerk vandag? 
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Sou jy bereid wees om "kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die 
heiliges oorgelewer aan die heiliges" of sou jy verkies om 'n vervalste? Indien jy 
staatmaak op jou emosies of die woord van God om te besluit? 
 
Sal jy werklik glo die kriteria van die Bybel? Weet jy wat bewyse, tekens, en 
leidrade te identifiseer die ware en Voortgesette Kerk van God? 
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1. Watter Kerk sal voortgaan? 
 
Duisende van Kerke en biljoene mense 
 
Daar is duisende van groepe met groot leerstellige verskille wat beweer dat hulle 
deel van Christus se kerk wees. Baie van hulle is ernstig praat oor ekumeniese 
eenheid. Twee miljard mense wat na bewering deel van die kerke wees. Is 'n 
massiewe kerk die ware Christelike kerk? 
 
Een feit, verstommend, maar waar is, is dat hoewel die meeste mense lyk om te 
aanvaar dat al beweer Christelike kerke kry hulle oortuigings en leerstellings van 
die Bybel, die werklikheid is dat byna al die kerke wat daarop aanspraak maak dat 
Christen wees dikwels staatmaak op nie-Bybelse en heidense tradisies vir hulle 
geloof! 
 
Byna niemand sal die volle waarheid van die Bybel te leer as wat gaan dikwels 
teen hul troos tradisies, kultuur en / of die gemeenskap. 
 
Kan jy regtig die ware Christelike kerk te identifiseer? 
 
Is daar maklik bewyse om jou te help valse kerke uit te skakel? As jy bereid is om 
jou gedagtes en hart oop te maak vir hierdie bewyse, tekens, en leidrade te 
ontdek is, sal die antwoord geopenbaar en jy sal verstaan hoekom dit is van 
kritieke belang om te weet waar die ware Christelike kerk vandag en die rede 
waarom ons die ywer om moet hê tree op hierdie punt in God se plan. 
 
Vind uit wat die Bybel leer en uit te vind vir jouself. Welkom by jou reis na die 
ware Kerk van God. 
 
Jesus het geleer dat Sy Kerk sal voortgaan 
 
Jesus het geleer dat Sy kerk sal voortgaan tot die einde van hierdie wêreld: 
 

... Sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie 
oorweldig nie. (Mattheus 16:18, New King James Version regdeur tensy 
anders vermeld) 
 



... Sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die Netherworld sal dit nie 
oorweldig nie. (Mattheus 16:18, New American Bible, versprei deur die 
Amerikaanse Konferensie van Katolieke Biskoppe) 
 
   "Alle gesag is aan My gegee in die hemel en op aarde. Dan heen, maak 
dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en van 
die Seun en van die Heilige Gees, 20teaching hulle om alles te onderhou 
wat ek waarneem beveel julle uit, en kyk, Ek is met julle al die dae tot die 
voleinding van die wêreld ". (Mattheus 28: 18- 20) 

 
 
Geen dood (Hades / die onderwêreld) of tyd (die einde van hierdie wêreld) sal 
oorweldig die ware Christelike kerk. Jesus se lering bewys dat daar 'n groep (of 
verskeie groepe) wat die ware kerk uitmaak van die hele kerkbedeling moet wees. 
aan diegene wat die Vader sal noem (Johannes 06:44) in die hele wêreld: Hierdie 
kerk sou alles wat Jesus beveel het (19-20 Mattheus 28) leer. 
 
Jesus het ook geleer oor die geskiedenis van die ware Christelike kerk, by 
voorbaat. Hy het dit gedoen in die boodskappe Hy het aan die kerke in 2 en 3 
hoofstukke van die Boek van Openbaring. 
 
As die Bybel, godsdienstige geskrifte, en sekulêre geskiedenis kan wys wat die 
vroeë apostoliese en getroue post-apostoliese kerk geglo het, die enigste werklike 
kandidate vir daardie ware kerk, die hele kerkbedeling, sal diegene wat daardie 
leerstellings en praktyke gehou word (vgl . Judas 3). 
 
Sedert die kerkbedeling nie geëindig het, as Jesus nog nie teruggekeer het, die 
ware kerk moet bestaan. Maar waar? 
 
Ten spyte van die feit dat daar baie vervalle was, is daar eintlik net twee 
moontlikhede vir ware kerk van Christus in die 21ste eeu: dit is óf 'n hoogs Grieks-
Romeinse beïnvloed groep een of meer kerke, of is dit 'n kerk of groep kerke van 
'n ander, meer werklik apostoliese en Bybelse, bron (vergelyk Openbaring 2, 3, & 
17). 
 
Vir diegene van ons wat die Bybel glo, is daar geen ander opsies. Die enigste 
werklike kandidaat (e) vir die ware kerk sal wees een of meer groepe wat nog 



dieselfde leerstellings en praktyke vandag as die vroeë apostoliese kerk eintlik 
gedoen. 
 
Die Bybel leer om Beproef alle dinge 
 
Baie nie versigtig oorweeg wat kerk hulle woon. Baie glo dat die eise van die 
ekumeniese en intergeloof skares wat alle gelowe lei tot dieselfde plek. Tog het 
Jesus geleer dat breë benadering (die "maklike manier") was die pad na 
vernietiging en slegs 'n paar soekers sal die reguit en smal pad in hierdie 
ouderdomsgroep (Mattheus 7: 13-14, NV) te vind. 
 
Indien u die moeite om te bewys of jou kerk is 'n ware Christen een? 
 
Die meeste mense aanvaar wat ook al die dominante godsdiens hul familie of 
plaaslike kultuur aanvaar. Sommige sal egter veranderinge in hul leeftyd te maak. 
Sommige veranderinge is gebaseer op emosie, 'n paar vir gerief, en 'n paar op 
leer. Sommige kies 'n kerk waar hulle voel die meeste gemaklik. Ander kies een 
wat gebaseer is op sy nabyheid, jeug en / of ander maatskaplike programme, of 
omdat een of ander manier kan dit 'n loopbaan te bevorder. 
 
Wat moet jy doen? 
 
Die apostel Paulus skryf (volgens Protestantse en Katolieke aanvaar vertalings van 
die Nuwe Testament): 
 
  Beproef alle dinge; behou wat goed is. (1 Thessalonicense 5:21) 
 

Beproef alle dinge; behou wat goed is. (1 Thessalonicense 5:21, Douay-
Rheims Bible-DRB) 

 
En moenie aan hierdie sondige wêreld, maar word verander deur die 
vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en 
welgevallige en volmaakte wil van God. (Romeine 12: 2, NAV) 

 
En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig; maar hervorm in die 
nuwigheid van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die 
aanvaarbare en die volmaakte wil van God. (Romeine 12: 2, DRB) 



 
Het jy al bewys waar die ware Christelike kerk vandag? As jy dink jy kan hê, het jy 
regtig gebruik die kriteria wat die Bybel gebruik? 
 
Wanneer het die Kerk Begin? 

 
Om 'n beter idee van waar die kerk vandag kry, sou dit 'n goeie idee om te sien 
waar dit begin het nie. In Mattheus 16:18, Jesus het gesê dat Hy sy kerk "op 
hierdie rots" te bou (wat beteken Homself, Hand 4: 10-11; 1 Kor 10: 4) en sal die 
Heilige Gees (Johannes 16 stuur: 7; vgl Joh 14:26). Wanneer het hierdie begin? 

 
Dit het begin en vyftig dae nadat hy opgewek. 
 
Die Christelike kerk het op die dag van Pinkster c. 31 nC, wat is wanneer die 
Heilige Gees gestuur. Let op die volgende vanaf die tweede hoofstuk van die boek 
Handelinge oor hoe die Kerk van God begin: 

 
Wanneer die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal 
eendragtig bymekaar ... 4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en 
het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te 
spreek. (Hand 2: 1,4) 

 
Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en vir hulle gesê: 

 
"Manne van Judea en al die inwoners van Jerusalem woon, dit moet julle 
weet, en ag slaan op my woorde ... 22" Israeliete, luister na hierdie woorde! 
Jesus, die Nasaréner, 'n man bevestig deur God vir julle aangewys 
wonderwerke, wonders en tekens wat God in jou midde deur hom gedoen 
het, soos julle ook self weet ook - 23 hom, wat deur die bepaalde doel en 
voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur wettelose hande geneem 
en gekruisig en gedood; 24 hom het God opgewek, ontbind die smarte van 
die dood, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word 
dit ... 
 
"Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hierdie Jesus, wat 
julle gekruisig het gemaak, Here en Christus." 

 



En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die 
ander apostels, "Broeders, wat moet ons doen?" 

 
En Petrus sê vir hulle: 

 
"Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van 
Jesus Christus tot vergewing van sondes,. En julle sal die gawe van 
die Heilige Gees ontvang 39 Want die belofte kom julle toe en julle 
kinders en vir almal wat daar ver is, die wat die Here onse God sal 
roep. " 

 
En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: 41 Die 
wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop "Laat julle red uit 
hierdie verkeerde geslag."; en op dié dag omtrent drie duisend siele 
toegebring aan hulle. 42 En hulle het volhard in die leer en gemeenskap van 
die apostels, in die breking van die brood en in die gebede ... 47 terwyl hulle 
God geprys het en in guns by die hele volk. En die Here bygevoeg daagliks 
by die gemeente diegene wat gered is. (Hand 02:14, 22-24, 36-42, 47) 

 
God is toe te voeg tot die kerk daagliks. Let diegene daarin was tot bekering en 
doop. Dus, slegs diegene wat kan doen albei by die ware Christelike kerk.Let 
daarop dat die getroue voortgegaan in die leer van die apostels. Hierdie leidrade 
kan jou help om die verskil tussen die ware kerk en diegene wat bloot daarop 
aanspraak maak dat die kerk van Christus te wees verstaan. 

 
Wat is die Kerk? 

 
Die Nuwe Testament woord vertaal as "kerk" kom van die Griekse term 
getranslittereerde as "ekklesia," wat beteken dat die Bybel leer ook dat die kerk 
die liggaam van Christus verteenwoordig "n uitgeroep vergadering.": 

 
En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin 
is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan 
wees.(Kolossense 1:18) 

 
... Christus, ter wille van sy liggaam, wat die gemeente is (Kolossense 1:24) 

 



So, in ons soeke na die ware kerk, is ons op soek na 'n liggaam van getroue 
gelowiges wat voortgegaan met die geloof en leringe van Jesus en Sy 
oorspronklike Apostels. Die kerk is 'n "geestelike huis" (1 Petrus 2: 5), en is nie 
beperk tot een fisiese organisasie of korporasie deur die geskiedenis. 

 
Wat is 'n ware Christen? 

 
'N Ware Christen is iemand wat die oproep om Jesus aanvaar het, behoorlik 
berou, gedoop, en eintlik het God se Heilige Gees (Hand 02:38). Natuurlik, baie 
mense wat nie ware Christene beweer dat. 
 
Let ook op dat die apostel Paulus skryf dat 'n Christen het die Gees van God woon 
in hulle en dat hulle 'n ander soort lewe as diegene wat dit nie doen nie sal lei:  

 
Maar jy is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van 
God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié 
behoort nie aan Hom. 10 En as Christus in julle is, dan is die liggaam dood 
vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. 11Maar 
as die Gees van Hom wat geopper Jesus uit die dood in julle woon, sal Hy 
deur wie Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame 
lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. 

 
Daarom, broeders, is ons skuldenaars - nie aan die vlees te lewe nie volgens 
die vlees 13 Want as jy lewe volgens die vlees sal julle sterwe,. maar as julle 
deur die Gees doodmaak die werke van die liggaam, sal julle lewe. 14 Want 
almal wat onder leiding van die Gees van God laat lei, is kinders van 
God. (Romeine 8: 9-14) 

 
Diegene wat nie regtig het die Gees van God is nie aan Hom. 

 
Christene is om lief te hê en te wys liefde, maar nie raakgesien deur die wêreld: 

 
Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dít: om wese en 
weduwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar 
van die wêreld. (Jakobus 1:27) 

 
Die apostel Petrus het geskryf: 



 
Jy dan, geliefdes, terwyl julle vooraf weet dit, pas op dat julle wegval uit jul 
eie vastigheid nie meegesleep word deur die dwaling van sedelose 
mense; 18 Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here 
en Saligmaker, Jesus Christus. Aan Hom nou en vir ewig die heerlikheid 
wees. Amen. (2 Petrus 3: 17-18) 

 
'N mens se lewe verander deur geestelike groei is 'n belangrike deel van 'n ware 
Christen. Ook, ware Christene besef dat die ware geloof is "spreek soos van 
kwaaddoeners oral" (Hand 28:22), het sy leiers onderwerp was om aanklacht van 
ander godsdienstige "owerhede" as gevolg van hul leerstellings en onderwys 
(Hand 4: 1-21; 6: 9-14), en dat ware Christene hulself sal onderhewig wees aan 
vervolging (Johannes 15:20). 
 
Wyle Kerk van God evangelis Dibar Apartian geskryf: 

 
Dit verg moed om 'n ware Christen! 

 
Die profete van die ou tyd, die manne van moed. Wanneer God vir Josua 
gesê om die stryd na die beloofde land ingaan begin, Hy beveel: "Wees 
sterk en vol moed" (Josh 1:. 6). . 
 
Die apostels was net sulke mense moed, veral nadat hulle God se Heilige 
Gees ontvang. Dit was nie maklik vir hulle om die Evangelie te midde van 
voortdurende dreigemente en vervolging te preek. Hulle moes kies tussen 
gehoorsaamheid aan God en gehoorsaam man - tussen die aanvang van die 
groot hek en die smal een. Hulle is vertel deur die owerhede, "Ons het hulle 
skerp aangespreek jy nie om te leer in hierdie naam nie, maar hier het jy 
gevul Jerusalem met julle leer en jy wil die bloed van hierdie Man op ons 
bring" (Hand 05:28, RSV). Die antwoord Petrus en die ander apostels gegee 
het, was een van die geloof en moed: "Ons moet aan God meer 
gehoorsaam wees as aan die mense" (vers 29). 

 
Het jy wat eendag besef jy mag hê om dieselfde antwoord op diegene wat 
julle vervolg nie? 

 



Hebreërs 11 word algemeen bekend as die geloof hoofstuk. En praat oor 
geloof dit doen. Al die mense genoem het daarin gewoon deur geloof, maar 
dit vereis baie moed. (Goeie Nuus, Januarie 1981) 

 
Die ware Christelike kerk bestaan sedert Pinkster in Handelinge 2, soos Jesus gesê 
het dit sou (Mattheus 16:18; Openbaring 2 en 3). 

 
Tog, net om die ware Christelike kerk is nie genoeg nie. 'N Mens moet ook 
persoonlik 'n ware Christen: 

 
En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg 
nie. (James 1:22) 

 
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie 
dinge sal vir julle bygevoeg word. (Mat 06:33) 

 
Ware Christene het God se gees, die praktyk liefde, is vol moed, en verlang na die 
koninkryk van God. Die ware Christelike kerk gaan voort om te leer dat en die 
ander aspekte van die oorspronklike geloof (Judas 3).  

 
2. Tekens Die identifisering van die Ware Kerk 

 
Noudat ons gesien dat die ware kerk moet voortgaan, en hou die oorspronklike 
geloof, sal ons nou kyk na 'n paar spesifieke tekens, leidrade en leringe wat jou 
help om te identifiseer die ware kerk. 
 
Geheilig deur die Waarheid-Die Woord van God 

 
Jesus het gesê dat die teken dat afgesien ware Christene gestel was dat hulle 
geheilig deur die waarheid: 

 
Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld. 17 Heilig hulle 
in u waarheid. U woord is die waarheid. 18 Soos U My na die wêreld gestuur 
het, het Ek ook hulle in die wêreld. 19 gestuur word en om hulle ontwil Ek 
heilig Myself, sodat hulle ook die Heilige laat ken deur die 
waarheid. (Johannes 17: 16-19) 

 



'N ware sleutel tot die ware Christelike kerk te onderskei van baie van die 
namaaksels is hoe verbind die kerk werklik is om die woord van God.  Die meeste 
wat Christus bely is deel van kerke wat een of baie van hulle leer van heidense en 
ander bronne wat in stryd is met die Woord van God te kry. -Menslike uitgedink 
godsdienste met valse nederigheid is nie van werklike geestelike waarde 
(Kolossense 2:23). 
 
Terwyl sommige verkies om hul emosies te vertrou om 'n geskikte kerk bepaal, 
het die woord van God en 'n ander standaard-God se: 

 
Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte staat 
maak nie. 6 In al jou weë Hom erken, dan sal Hy jou paaie 7 Wees nie wys in 
jou eie oë nie; Dien die Here en wyk af van die kwaad. (Spreuke 3: 5-7) 

 
Wie is 'n trotse hart verwek twis, maar hy wat op die HERE vertrou, sal 
voorspoed gehad. 26 Hy wat sy vertroue in sy eie hart is 'n dwaas; maar hy 
loop oordeelkundig afgelewer sal word. (Spreuke 28: 25-26) 

 
Dit is die waarheid van die Woord van God dat die mens geestelik volledige (2 
Timoteus 3: 16-17) kan maak. 
 
Let ook op die volgende: 

 
Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou. (Psalms 33: 
4) 

 
"Want Ek, die HERE, het die reg lief ... Ek sal hulle getrou hul loon te rig, en 
Hy sal met hulle sluit 'n ewige verbond. (Jesaja 61: 8)  

 
God se werk is met trou, en die kerk lei dat die werk onder Christus moet dit doen 
in waarheid. 
 
God se ministers geprys deur "die woord van die waarheid" (vgl 2 Kor 6: 4-7), nie 
vir die hou van om tradisies van mense wat in stryd is met die Skrif (vgl Mark 7: 6-
8; Matt 15: 3-9 ). Die werklik getroue Christelike kerk sit die woord van God is 
groter as tradisies tot lering. 
 



Net soos Petrus en die ander apostels, moet leiers van die getroue Christelike 
kerk bereid is om die waarheid te verkondig, selfs wanneer dit is ongewild by 
regerings- of godsdienstige owerhede (: 27-32 Handelinge 5) wees. 

 
Wat is die Bybelse naam van die kerk? 

 
'N aanduiding van die ware Christelike kerk is die naam.  

 
Die oorheersende Bybelse naam van die ware Kerk in die Nuwe Testament word 
gewoonlik vertaal as "Kerk van God" (Hand 20:28; 1 Kor 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 
9; 2 Kor 1 : 1; Gal 1:13; 1 Thessalonicense 2:14; 2 Thessalonicense 1: 4; 1 Timoteus 
3: 5,15). 
 
Alhoewel sommige het voorgestel dat "Katolieke Kerk" was die oorspronklike 
naam, moet dit gestel word dat die eerste keer die term "Katolieke Kerk" word 
geglo te gewees het wat gebruik is nie verwys na Rome. Dit is gebruik in 'n brief 
deur Ignatius van Antiochië om die Kerk van God in Smirna. Hy het spesifiek 
aangespreek dit "om die Kerk van God ...: die gemeente in Smirna, in Asië" 
(Ignatius 'Brief aan die Smyrnaeans, c 120 nC.). Groepe soos die Voortgesette Kerk 
van God (CCOG) is afstammelinge van die Kerk van God in Smirna. En in 
teenstelling met die Grieks-Romeinse kerke, ons hou by die dieselfde leerstellings 
wat verband hou met die Pasga, Sabbat, millennium, Godheid, ens wat die vroeë 
leiers gehad. 
 
Dwarsdeur die Christelike geskiedenis, het die ware kerk gewoonlik gebruik om 'n 
weergawe van die uitdrukking "Kerk van God" (of "die kerke van Christus," vgl 
Romeine 16:16) al dikwels met 'n ander woord daarmee (vgl 1 Kor 1: 2; 1 
Timoteus 3:15). Maar God se Gees, nie 'n naam, is die ware kriteria (1 Petrus 2: 5). 

 
Daarom, net om die regte naam is nie noodwendig 'n bewys. Nog nie die reg 
naam sou geneig om 'n onbevoeg faktor wees: 

 
Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand 
kan dit sluit nie; want jy het min krag het my woord bewaar en my Naam 
nie verloën 9 Waarlik, ek sal jou uit die sinagoge van die Satan, wat sê dat 
hulle Jode is en dit nie maak nie, maar lê -. Ek sal vir hulle te laat kom en 



voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.  (Openbaring 3: 
8-9) 

 
Jesus het gesê dat die ware Christelike kerk nie sy naam te ontken, is saamgestel 
uit 'n geestelike "Jode, het min krag en hou Christus woord. Maar let op dat Jesus 
ook duidelik was dat sommige wat daarop aanspraak maak om getrou te wees nie 
sou wees. 
 
Hoekom die naam "Voortgesette Kerk van God"? 

 
Sommige kerke die wêreld behoort, het die leerstellige punt van waarheid oor die 
Bybelse naam vir die Kerk ontdek. Sommige het minstens 'n deel van hierdie 
naam aangeneem, en noem hulself "Die Kerk van God." 

 
Dit is egter belangrik om te besef dat 'n naam is veronderstel om betekenis oor te 
dra. En as die verskeie "Kerke van God" van hierdie wêreld God nie te erken as 
hulle geheers, is nie heeltemal aan hom of sy woord onderwerp, is Hom nie 
gehoorsaam nie, en moenie baie van die ander groot bewyse in hierdie booklet- 
dan , selfs al besit die naam wat gebruik word in die Skrif, is hulle nie deel van die 
ware Kerk van God. 
 
Dit is in ooreenstemming met waarskuwings in die Bybel dat sulke mense 
leuenaars wat deel is van die "sinagoge van die Satan" (Openbaring 03:10) sowel 
as dié van valse leraars wat verskyn om hulself te omskep in "dienaars van 
geregtigheid" noem (2 Kor 11: 14-15). 
 
Dit gesê, omdat 'n aantal aardse organisasies aanspraak maak op die naam van 
die ware Kerk - net soos miljoene "belydende" Christene het onbehoorlik 
aanspraak gemaak op die naam van Jesus Christus (Mattheus 7: 21-23) -Wanneer 
wil vestig hierdie fase van die ware Kerk van God, vir die doel van die uitvoer van 
die besigheid van God op hierdie aarde, ons was nie in staat om dit te neem as, 
eenvoudig, "die Kerk van God." soos dit was nie beskikbaar is nie, sowel as om 
wys ons verbintenis met die kerk van die begin af (Hand 2), het ons besluit die 
term "Voortgesette kerk van God." 

 
Kragtig stry en die ware geloof 

 



'N uiters belangrike teken is dat die ware Christelike kerk het die oorspronklike 
geloof dat die apostels gelewer. 
 
Let 'n probleem wat die apostel Judas gevind en wat hy gesê het getroue 
Christene om daaraan te doen: 

Geliefdes, terwyl ek was baie ywerig om te skryf aan julle oor ons 
gemeenskaplike saligheid, het ek gevind dat dit nodig is om aan julle te 
skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die 
heiliges oorgelewer. 4 Want sekere mense het ingesluip , wat lank gelede 
was uitgemerk is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van 
onse God verander in ongebondenheid, en ontken die enigste Heerser, 
God, en onse Here Jesus Christus. (Judas 3-4) 

 
Judas het sowat twee groepe. Diegene wat wil stry vir die oorspronklike geloof 
wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is, en diegene wat probeer om 
dit te onvanpas verander. Die ware Christelike kerk het die afgelewer geloof. 'N 
Geloof wat is om voort te gaan-maar die meeste wat Christus bely in die 21ste eeu 
werklik weet nie wat die oorspronklike Christene eintlik geglo en beoefen (sien 
ook ons gratis boekie, Voortgesette Geskiedenis van die Kerk van God). 
 
Dit is 'n heilige geloof, die behoud van die liefde van God, en kyk na Sy genade:  

 
Maar jy, geliefde, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof, bid in die 
Heilige Gees, 21 en julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die 
barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe. (Judas 20-
21) 

 
Die Bybel toon dat ware leraars is om die woord te verkondig en te verduur, nie 
verander nie, ware Bybelse leerstellings: 

 
Verkondig die woord Hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in 
alle lankmoedigheid en lering 3 Want die tyd sal kom wanneer hulle die 
gesonde leer nie sal verdra nie, maar volgens hulle eie begeertes, want 
hulle het jeukende ore, sal hulle ophoop vir hulself onderwysers;. 4 en hulle 
sal hulle ore van die waarheid draai en tersyde wend tot fabels. 5 Maar julle 
waaksaam wees in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van 'n 
evangelis; vervul jou bediening. (2 Timoteus 4: 2-5) 



 
Sommige van die fundamentele leerstellings in die Christelike kerk word in 
Hebreërs 6: 1-3. Diegene leerstellings insluitende bekering, die doop, 
handoplegging, gaan op na perfeksie, die opstanding van die dooies en die ewige 
oordeel is geleer deur die apostels en die vroeë Christene in wese as hulle nou 
geleer deur die Voortgesette Kerk van God. 

 
Let iets Jesus geleer oor die Philadelphia gedeelte van die kerk: 

 
... Om ... die gemeente in Filadelfía ... 8 ... jy het min krag het my woord 
bewaar en my Naam nie verloën ... 11 Kyk, Ek kom gou! Hou maar net vas 
wat julle het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. (Openbaring 3: 
7,8,11) 

 
Jesus leer dat 'n mens moet hou om die Bybelse waarhede en nie toelaat dat hulle 
mislei word deur ander wat nie dieselfde verbintenis tot God se Woord het 
nie. Die ware Kerk van God is om vas te hou aan die Bybelse waarhede, nie 
aanvaar kerkrade wat teen die ware geloof, of geknak word om dit te doen die 
werk as gevolg van die mense. In die 21ste eeu, is dit die oorblyfsel van die 
Philadelphia gedeelte van die ware Christelike kerk dat dit die beste doen (sien 
hoofstuk 4 vir 'n paar besonderhede). 

 
Let iets van die apostel Johannes: 

 
Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien 
het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van 
die lewe - 2 en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en getuig en 
verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons 
geopenbaar is - 3 wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, 
sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die 
Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 4 En ons skrywe hierdie dinge aan 
julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. (1 Johannes 1: 1-4) 

 
Let daarop dat Johannes sê hy geleer wat hy van die begin af geleer. Die waarheid 
was nie te verander. 
 
Die apostel Johannes geleer om te hou, om voort te gaan, in die leer van Christus: 



 
Wie oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie God nie. Wie in die 
leer van Christus het die Vader sowel as die Seun. (2 Joh 9) 

 
Een bly in daardie leer deur dit nie te verander met leerstellings wat die Bybel 
weerspreek. 
 
Die apostel Johannes het ook berig oor die verskil tussen die gelowiges en die wat 
beweer om getrou te wees: 

 
Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, 
selfs nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur 19Hulle het 
van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons. want as hulle van ons was, 
sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan hulle openbaar kan word, dat 
nie een van hulle was van ons. (1 Johannes 2: 18-19) 

 
Let daarop dat die apostel Johannes geskryf dat diegene wat getrou was sy leringe 
en praktyke sou gevolg het, maar dié wat antichriste sal nie voortgaan in daardie 
praktyke. 
 
Terwyl daar is baie praktyke van oorspronklike Christelikheid wat reeds verloor 
deur die Grieks-Romeinse burgers is, miskien is dit moet hier tussenbeide dat een 
van die vroegste gedokumenteerde veranderinge van die praktyke en leringe van 
die apostel Johannes het te doen met die datum en nakoming van die Pasga . Dit 
was 'n verandering wat verskeie Grieks-Romeinse kerke wat deur die vroeë 2de eeu 
en dit veroorsaak kontroversie (Eusebius seKerkgeskiedenis, Boek V, Hoofstukke 
23-24). 
 
Hulle het geweier om Paasfees op die 14e Nisan as Jesus, die apostel Johannes, en 
verskeie ander getroue kerkleiers histories dit gehou (die grootste deel van 
diegene wat die 14e geweier oorgeskakel na 'n Sondag). Teen die vroeë 2de eeu Kerk 
van God Biskop Polycarpus van Smirna die gevolgtrekking gekom dat "baie" het 
"valse leer" en hy verwys na hul geloof verander Hy in nietigheid / 
waardeloos (Brief Polycarpus se aan die Filippense). 
 



Teen die vroeë 3de eeu het baie van die Grieks-Romeine ontwikkel tot wat Church 
of God Biskop Serapion van Antiochië verwys as 'n "leuen bondgenote" (Serapion 
se brief aan Caricus en Ponticus). 
 
Hoewel die Grieks-Romeinse kerke beweer albei Polycarpus en Serapion as hul eie 
(en Serapion glo in Antiochíë opgevolg deur ontrou Grieks-Romeinse leiers), die 
realiteit is dat hulle (en diegene wat hulle getrou wat verband hou met kerklik) 
gehou om Kerk van God, en nie Grieks-Romeinse leerstellings. 

 
Alhoewel daar baie ander veranderinge deur die ontrou kerke, geleerdes oor die 
algemeen dit eens dat die apostel Johannes gehou Pasga op die 14de.Daarom, 
hierdie een leer is 'n manier om maklik te vertel wat om die Skrifte geluister, van 
diegene wat versuim het om voort te gaan in die praktyke van die apostel 
Johannes en die wat by hom. Die verander Pasga datum tot Sondag geraak 
universeel besluit wanneer die heidense keiser Konstantyn later die kwessie 
gedwing. Konstantyn was nie 'n ware Christen. Selfs wanneer hy nie gedoop is in 
enige verklaarde Christelike geloof, het hy verklaar homself 'n lê biskop en 
gedwing om die Sondag Paasfees kwessie in die Raad van Nicea in 325 nC 
gefinaliseer Wanneer Konstantyn sterf hy is begrawe in 'n songod tipe 
graf. Diegene wat wou om getrou te bly aan die Bybelse praktyk sou nie na hom 
luister of bevel van sy Raad. Hy het ook baie vermoor nadat Nicea. 

 

Dwarsdeur die geskiedenis is daar twee basiese groepe, een wat die oorspronklike 
geloof gehou gewees het, terwyl die ander belangrikste een wat beweer dat maar 
het nie. 

 

Wat van 'apostoliese opvolging "? By die begin van die 3de eeu het die destydse 
Romeinse-ondersteun Tertullianus skryf van twee groepe (Smyrnaeans en 
Romeine) wat bande met die apostels beweer (Tertullianus se Liber de 
praescriptione haereticorum. Hoofstuk 32), maar slegs een van hulle was en gebly 
het getrou en die ander was nie. Een groep beweer opvolging van Rome, en die 
ander wat dit beweer van Smirna (deur die apostel Johannes om Polycarpus om 
Thraseas, ens). 

 



Sover apostoliese opvolging gaan, kan dit belangrik wees om te besef dat daar 
geen opdrag in die Bybel oor die ware Kerk met 'n Kollege van Kardinale of 'n 
Pontifex maximus. Beide van hierdie is oorblyfsels van die 
heidendom. Volgens The Catholic Encyclopedia, is die titel Pontifex Maximus nie 
deur Romeinse biskoppe aangeneem tot in die laat 4de eeu, terwyl die Kollege van 
Kardinale het nie amptelik vorm tot die 11de eeu. Wat Rome nou doen om sy top-
leier kies eenvoudig was nie deel van die oorspronklike geloof. 

 

Terwyl die Bybel toon dat God is geneig om te werk deur middel van 'n top-
menslike leier, hierdie leier is een wat met olie gesalf is (2 Kor 1:21; 1 Timoteus 
4:14; 5:22; 2 Timoteus 1: 6) en wat toon die vrugte wat dit leierskap demonstreer 
(Mattheus 7: 15-20; 1 Timoteus 3: 1-7). Miskien is dit moet genoem word dat dit 
slegs die ware Kerk van God wat kan bewys deur vroeë tydelike rekords dat dit 
direkte opvolging van die oorspronklike apostels.Selfs Jerome opgemerk dat die 
apostel Johannes bestem Polycarpus van Smirna (Jerome se De VIRIS 
Illustribus. Hoofstuk 17). Die Grieks-Romeine geneig om te vertrou op die einde 
van 'legendes' vir hul eise oor Petrus en hul teenstrydige verslae oor Linus en 
Clement, plus verander leerstellings.Baie meer besonderhede oor apostoliese 
opvolging en die oortuigings van die oorspronklike Christelike kerk is ingesluit in 
ons gratis boekie, Die Voortgesette Geskiedenis van die Kerk van God. 

 

Die Kerk van God het geweet dat die Bybel uit die tyd van die apostel Johannes 

 

Watter Christen leier geweet al die boeke van die Bybel uit die tyd van die laaste 
boek van die Nuwe Testament geskryf is? 

 

Wel, dit sou logies wees die apostel Johannes. Nie net is hy geglo het die laaste 
van die oorspronklike Apostels om te sterf te gewees het, het hy ook geglo die 
laaste paar boeke van die Bybel, insluitend die Boek van Openbaring (Openbaring 
1: 9-19) het geskryf. 

 



Terwyl die oorspronklike apostels nog geleef het kon hulle inligting wat Christene 
nodig om persoonlik en skriftelik weet voorsien. Maar let op dat die voorneme 
(vgl Jesaja 08:16), was dat die Bybel sou uiteindelik 'n voldoende vir Christene om 
geestelik volledig wees: 

 

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God 
volkome kan wees, deeglik toegerus vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3: 16-
17) 

 

Sou dit nie die Christelike kerk wat waarlik baseer sy leringe op die Bybel hulle 
weet van die vroegste moontlike tyd (vgl Jesaja 08:16)? Of sou dit eeue van 
menslik-byeengeroep kerkrade neem om die kwessie te debatteer as die Grieks-
Romeinse kerke gedoen het? 

 

Historiese bewyse en Kwessies 

 

Daar is 'n ou dokument bekend as die Harris fragmente wat sê dat die apostel 
Johannes geslaag "die kanonne" om 'n dissipel van sy naam van Polycarpus (ook 
bekend as Polycarpus van Smirna). Polycarpus was nie 'n Jood (sy naam is Grieks), 
en waarskynlik die mees invloedryke Griek in die ware Kerk van God in die tweede 
eeu. Hy was waarskynlik die mees invloedryke ware Christen leier van 135 nC 
(wanneer Jerusalem verloor Judas, sy laaste Joodse Biskop / Pastoor) tot en met 
sy dood 'n paar dekades later. 

 
Polycarpus se brief aan die Filippense haal of verwys na al 27 boeke van die Nuwe 
Testament (Polycarpus se brief aan die Filippense met Nuwe Testament Skrif 
Annotations. Trinity Journal of Apologetics, Junie 2008). In 'n brief aan sy broer 
Onésimus, Melito van Sardis ( 'n opvolger van Polycarpus) direk en indirek lys die 
39 boeke van die Ou Testament dat ons in die Voortgesette Kerk van God steeds 
gebruik. En Melito se lys sluit nie enige van die sogenaamde Deuterokanonieke 
boeke wat die Rooms-en Oos-Ortodokse Katolieke kerke nou gebruik. 



 
Daar is ook 'n Arabiese dokument wat in wese dat die getroue Christene in 
Jerusalem in die vroeë 2de eeu het die hele of deel van die Nuwe Testament, maar 
dat die minder getrou Romeins-ondersteun professore van Christus daar het nie 
en dat hulle staatgemaak op nie -inspired boeke (Pines S. die Joodse Christene van 
die vroeë eeue van die Christendom volgens 'n nuwe bron, 1966). 
 
Die Kerk van God uit die tyd van die apostel Johannes in Patmos (Openbaring 1: 9) 
van Klein-Asië (laat eerste eeu) tot Polycarpus van Smirna (tweede eeu) het die 
hele kanon van die Skrif. Tog, die Grieks-Romeinse kerke gedebatteer die boeke 
vir eeue, en dikwels ingesluit nie-kanonieke kinders in hul Nuwe Testament. Dit 
was eers na oorleg met diegene in Klein-Asië en Jerusalem (insluitend 'n paar in 
die Kerk van God) wat die Grieks-Romeine was uiteindelik in staat om te kom met 
die korrekte Nuwe-Testamentiese kanon. 
 
Sou dit nie die ware Christelike kerk weet dat die hele kanon van sy vroegste 
begin? 

 
Die hervorming van Protestante, wat deur Rome gekom het, het nie hul kanonne 
te finaliseer voordat die 16de eeu, wat ook as hulle begin, aangesien hulle voor 
staatgemaak het op verskeie Romeinse lyste. Ook het die Kerk van Rome ten volle 
sy kanon te finaliseer voordat die 16de eeu van die Raad van Trent. Diegene boeke 
in die Raad van Trent aanvaar ingesluit boeke van die Ou Testament wat hul vroeë 
leiers, soos Jerome ( 'n dokter van hul kerk), het nie oorweeg om ware Skrif 
wees. Ook nie die huidige Protestante of diegene van ons in die ware Kerk van 
God aanvaar dit as die Skrif. 
 
Vir meer inligting, die Bybel Nuus Profesie tydskrif van die Voortgesette Kerk van 
God gepubliseer twee dokumentêre artikels in 2013 verduidelik meer 
besonderhede oor die kanonisering van skrifte. Diegene tydskrifte kan gevind 
word by die www.ccog.org webwerf, onder die blad Letterkundeknoppie. 

 
Die ware kerk weet wat die waarheid omtrent die Godheid 

 
Die ware Christelike kerk het nog altyd geglo in die Vader, Seun en Heilige 
Gees. Vroeë Christene verstaan dat die Bybel leer die Vader (bv Johannes 6:27; 
Kolossense 2: 2) en Seun (bv Johannes 20: 28-29; Kol 2: 2) was goddelike wesens 



(Kolossense 2: 9) en dat die Heilige Gees was die krag van God wat uit die Vader 
(bv Mattheus 10:20) en die Seun (Filippense 1:19).  

 
Met betrekking tot menswees die Gees se:, (9 Kolossense 2 Romeine 1:20) In 381 
nC het die Grieks-Romeine amptelik 'n ander siening van die Godheid 
aangeneem. Alhoewel sommige Grieks-Romeine het geglo in die Gees se 
"menswees" voor, die meerderheid van ten minste diegene "in die Ooste," 
volgens die Catholic Encyclopedia, het nie aanvaar dat nóg die Drie-eenheid, selfs 
'n paar dekades gelede. Dit was 'n leerstellige verandering wat die oorgrote 
meerderheid van die Grieks-Romeine aanvaar. Die drie-eenheid leerstelling is ook 
afgedwing deur 'n Imperial Edik van die vervolg Keiser Theodosius (wat in wese 
ook die destydse hersiene Grieks-Romeinse geloof as die geloof van die Romeinse 
Ryk besluit). 
 
Die ware kerk leer nie Wetteloosheid-Dit handhaaf die wet van God 

 
In die Ou Testament, is dit geskryf dat die wette van God 'n teken tussen Hom en 
die getroue (Deuteronomium 6: 1-8) sou wees. Terwyl sommige Protestantse 
leiers leer dat die Tien Gebooie afgeskaf is, was dit nie die posisie van Jesus, Sy 
apostels nie, en die vroeë Christene. 

 
Jesus het gewaarsku dat 'onkruid' (onkruid) sal geplant word, onder die broers 
van die vyand (Mattheus 13: 37-40). Jesus het geleer dat die ontroue 
"wetteloosheid" (Mattheus 13:41) sou beoefen, maar later word uitgeskakel 
(Mattheus 13:42). Let iets anders wat Jesus geleer: 

 
"Nie elkeen wat vir My sê: 'Here, Here! Sal ingaan in die koninkryk van die 
hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader doen in die 
hemel.22 Baie sal in daardie dag,' Here, Here sê vir my: Het ons nie 
geprofeteer in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen 
nie in u naam "23 en dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit 
geken nie! gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! (Mattheus 
7: 21-23) 

 
Jesus het duidelik leer dat baie sal Hom "Here" noem en selfs beweer 
wonderwerke te doen in Sy naam, maar dat Hy sal vertel diegene wat dit gedoen 
het nie, maar beoefen "wetteloosheid" om weg te. So, akkurate profesieë en 



demoon duiweluitdrywings, van hulleself wees, is nie die tekens om te fokus op 
nie-gelowiges groepe soms hulle. 
 
Die apostel Paulus het gerapporteer dat die "verborgenheid van die 
ongeregtigheid" wat reeds in sy tyd begin het (2 Thessalonicense 2: 7) en dat 
mense moet nie mislei word "met leë woorde" om hulle te kry om gehoorsaam 
(Ef 5: 6). Dat "raaisel" word gekenmerk deur die Grieks-Romeine wanneer dit kom 
by baie aspekte van God se wette (wat hulle rede om hulle). 

 
Die ware Kerk van God handhaaf God se wet (1 Johannes 5: 1-3). Dit leer ons dat 
God in beweging wette, dat indien gehoorsaam, sou die mensdom bring baie 
goeie, insluitend oorvloedige welstand en 'n produktiewe vol lewe.  

 
Die ware Kerk van God verkondig dat God se wet nie weg gedoen, maar is 
"verhewe" en het "eerbare" (Jesaja 42:21) en uitgebrei deur Jesus Christus 
(Mattheus 5: 17-48). 
 
Die ware Kerk van God leer wat die Bybel leer: 

 
U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. (Psalm 119: 105) 

 
My tong sal u woord, want al u gebooie is geregtigheid. (Psalm 119: 172) 

 
Die ware kerk leer God se Tien Gebooie reg is een van sy grootste geskenke aan 
die mensdom en dat sy gebooie is geregtigheid. Hou hulle weerspieël liefde. "Nou 
is die doel van die gebod is liefde" (1 Timoteus 1: 5). 

 
Terwyl sommige van die Grieks-Romeinse kerke beweer dat hulle glo dat, deur 
middel van hul aanvaarding van militaristiese "Christelikheid" en ander wettelose 
leringe, hulle het, soos die Fariseërs van ouds (Mattheus 15: 3-9), geredeneer oor 
die wet van God te onderskryf gebruike en tradisies wat in stryd met dit is. 

 
Johannes die Doper (Lukas 03:14) en Jesus (Johannes 18:36) geleer teen 
militaristiese deelname in hierdie ouderdomsgroep. Alle ware geleerdes besef dat 
vroeë Christene nie sal deelneem aan fisiese oorlogvoering. Kerk van God leiers 
soos Melito van Sardis het daarteen terwyl Theophilus van Antiochië teen 
Christene selfs kyk gewelddadige sport geskryf. Die voortgesette Kerk van God leer 



steeds teen militaristiese deelname en kyk doelbewus gewelddadige sport in 
hierdie ouderdomsgroep. 
 
Selfs al militêre deelname veroordeel so laat as die 3de eeu nC deur die Romeinse 
biskop en heilige Hippolytus, binne 'n eeu van sy dood, die Grieks-Romeinse kerke 
verander op hierdie punt. Hulle het later so ver gegaan as om "tot vergewing van 
sondes" bied onder die bevele van Pous Urbanus II in 1095 nC aan diegene wat sal 
veg in strydende godsdienstige Kruistogte. 

 
Jesus het gesê: "God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid" 
(Johannes 4:24). Tog, Grieks-Romeine onderskryf die gebruik van verskeie afgode 
en ikone wat hulle vereer. Die Tien Gebooie (Exodus 20: 4-6) en die apostel 
Johannes (1 Joh 5:21) gewaarsku teen daardie net soos Melito van Sardis in 
die 2de eeu. 
 
Hoewel die boek Hebreërs bevestig dat die sewende-dag Sabbat is beveel om 
Christene (Hebreërs 4: 1-9), die meeste wat voorgee Christenskap rede rondom 
dit. 
 
Die apostel Paulus het gewaarsku dat ministers Satan se misleidende wil voorkom 
om hulself te omskep in "dienaars van geregtigheid" (2 Kor 11: 14-15). 
 
Kerklike geskiedenis, in en uit die Bybel, toon dat diegene wat dit gedoen het met 
wisselende sukses mislei baie. 
 
Die ware kerk vervolg, maar nooit die vervolger 

 
Jesus en Paulus het geleer dat ware Christene sou vervolg (Matt 5: 10-12; 10:23; 2 
Timoteus 3:12). Terwyl dit waar is dat die Grieks-Romeinse kerke gekonfronteer 
vervolging in hul geskiedenis, verskil hulle van die ware Christelike kerk in dat 
hulle ook dikwels fisiese vervolgers. 

 
Die nie-militaristiese in die ware Kerke van God deur die geskiedenis nog nooit 
georganiseerde fisiese vervolgers (alhoewel ketters en afvalliges watbeweer om 
deel van hulle te wees mag hê). 
 



Die Bybel leer ons dat "verborge Babilon die Grote" was dronk op die bloed van 
die gemartel heiliges (Openbaring 17: 4-5), wat dit gehelp oorsaak. Die Bybel leer 
ons dat sewe-hilled gebaseer "verborge Babilon die Grote" is verstrengel met 
regerings die wêreld 'in 'n onheilige alliansie wat God verdoem (vergelyk 
Openbaring 17: 1-9,18; 18: 1-10). 
 
As gevolg van kompromie met vleeslike Romeinse en ander leiers, die Grieks-
Romeinse kerke nie net geïmplementeer verskeie ekonomiese vervolging deur die 
geskiedenis, hulle het ook ware Christene vermoor vir die behoud van dieselfde 
praktyke soos Jesus en Sy oorspronklike volgelinge gehad, soos die Sabbat (Hand 
13: 13-15; 18: 4; Hebreërs 4: 9), vermy Bybels onrein vleis, en hou pasga op 
die 14de. 
 
Protestantse 'hervormers "ook moes mense gedood wat die nie-Bybelse praktyk 
van kinderdoop gekant. 
 
Die Grieks-Romeine ook vervolgde Christene vir die hou van die oorspronklike 
Bybelse leerstellings soos die waarheid oor die Godheid, die behoud van die 
Bybelse Heilige Dae, weier om afgode / ikone / kruise aanvaar, beswaar teen 
heidense rok van Grieks-Romeinse geestelikes, met inagneming van Rome 
verteenwoordig einde -tyd Babilon, die onderrig van die koninkryk van God, 
beswaar aan nie-Bybelse "sakramente, en die onderrig van die duisendjarige 
regering van Jesus Christus. 
 
Dit kan ook van belang wees om daarop te let dat daar eintlik Grieks-Romeinse 
"private profesieë 'wat leer die Grieks-Romeine sal dit weer doen in die eindtye. 

 
Die ware Kerk van God is lank reeds vervolg word deur diegene wat beweer dat 
om God se diens. Jesus waarsku hieroor in Johannes 16: 2-4. 
 
Uiterlike tierlantyntjies en Voorkoms 

 
Geskiedkundiges Kerk besef dat die oorspronklike geestelikes (diakens / 
ouderlinge / predikante / ouderlinge / biskoppe / opsigters) nie die tipe sy eie 
unieke klere soos dié wat nou gebruik word deur die Rooms-en Oos-Ortodokse 
Katolieke geestelikes het dra. 
 



Die oorspronklike Christelike leiers geklee soos normale mense. Jesus, Homself, 
het tot uitgewys word deur Judas (Mark 14: 43-46) as Hy nie baie anders as ander 
was geklee. Terwyl 'n mens sou verwag dat 'n Christelike leier om gepas aantrek 
(vgl Matt 22: 11-14), die vroeë leiers het nie baie anders aantrek van die 
algemene publiek. 
 
Die Grieks-Romeinse geestelikes dra dikwels die tipe klere wat die priesters vir die 
songod Mithras gedra. Hierdie tipe van die rok is nie deur die Romeinse en 
Oosters-Ortodokse aangeneem totdat hulle in die 4de eeu is beïnvloed deur die 
heidense keiser Konstantyn (wat 'n volgeling van Mitras was en beeld Mitras 'selfs 
op munte ná sy beweerde sukses). 

 
Wat van Protestantse predikante? Wel, 'n paar, soos baie van die Anglikane 
(Church of England), dra nie dieselfde tipe gewaad as die Grieks-Romeine. 

 
En ander? Wel, die wit kraag dat baie predikante dra nie gekom het van die 
Bybel. Hoewel die moderne omgekeerde wit kraag gerapporteer te gewees het 
uitgevind in die 19de eeu, is dit beweer dat die son priesters gedra sommige 
weergawe van hulle ten minste so ver terug as 1000 vC 

 
Die bediening in die gemeentes van God dra nie die priesterlike kraag soos baie 
van die Grieks-Romeine doen. 
 
Wat van kerkgeboue? 

 

 
Dit wil voorkom asof die eerste spesifiek gebou Christelike kerk gebou is gebou in 
Jerusalem uit bakstene uit die verwoeste Joodse tempel in die 70s advertensie 
hier is 'n 4de eeu mosaïek voorstelling van dit: 

 



 
Kerk van God in Jerusalem se Wes Hill genoem Mt. Zion 

 
Bogenoemde gebou word geglo te gewees het gebou in die 1ste eeu en kyk 
soortgelyk aan die Joodse sinagoges op die oomblik. Dit het baksteen vir veiligheid 
(Deuteronomium 22: 8), maar dit het nie kruise, obeliske, of torings bevat. 

 
Kruise nie deur die Grieks-Romeine ontslae aangeneem vir ten minste 150 jaar na 
Jesus opgestaan het. Die terme wat dikwels verkeerd vertaal in die Nuwe 
Testament as 'kruis' en 'kruisiging' eintlik beteken 'n paal "en" spietsen 
"onderskeidelik, in die oorspronklike Grieks. 

 
Torings, soos obeliske, was 'n falliese simbool sowel as 'n simbool vir heidense 
son-gode. Sulke simbole toe te voeg tot 'n Christelike gebou sou onvanpas vir God 
se mense (: 29-32 vgl Deut 12) wees. Diegene wat werklik in die kerk van God nie 
soos simbole te plaas op geboue. 
 
Dieselfde geld ook vir die gebruik van spuwers op Grieks-Romeinse 
kerkgeboue. Gargoyles Daar word gesê dat die bose geeste weg van die kerk af te 
skrik. In die 12de eeu, die Katolieke heilige Bernard van Clairvaux was bekend vir die 
uitspreek teen hulle afgodery, nog baie bekende geboue (soos die Rooms-
Katolieke katedraal van Notre Dame) het spuwers op hulle.  

 
Terwyl daar 'n plek vir toepaslik versierde plekke van aanbidding kan wees (bv 1 
Konings 6), is daar 'n fiktiewe storie wat ek hier wil vertel. In een van die "Indiana 
Jones" films, is 'n hele paar mense op soek na die beker wat Jesus na bewering uit 
gedrink tydens Sy laaste Pasga (vgl Luk 22:20). Een toneel het 'n tafel met talle 



koppies. Dit het ook verskeie geraamtes van mense wat gekom het en probeer die 
verkeerde beker-as volgens die fliek, die keuse van die verkeerde beker en begin 
om te gaan met dit het gelei tot die dood. Die hoofkarakter, Indiana Jones, nadat 
hy die keuse van koppies, sowel versierde en vlakte, begin om af te haal 'n duur 
verskyn een. Hy het toe gesê iets tot die effek van "Jesus was 'n skrynwerker en sy 
dissipels was vissermanne. Daar is geen manier Hy het 'n versierde goue beker. 
"So, Indiana Jones sit die duur koppie. Hy het toe opgetel die goedkoopste op 
soek beker, wat die reg beker was volgens die fliek, en geleef. 

 
My punt? 

 
Hoewel die Indiana Jones storie is fiksie, in die werklike lewe, sommige mense 
plaas te veel klem op buite verskyning in geboue, televisie-aanbiedings, rok, ens 
In beide die Ou en Nuwe Testament, God maak dit duidelik dat hy nie oordeel 
deur uiterlike voorkoms soos mense doen (1 Samuel 16: 7; Matt 7: 21-23, 23: 27-
28). Die apostel Paulus het dit duidelik gemaak dat hoewel hy is gekies deur God 
(Hand 9: 10-18), was hy nie 'n besonder goeie spreker (2 Kor 10:10). Dieselfde 
geld van Moses (Eksodus 4: 10-14) en Jeremia (Jeremia 1: 6). Paulus, Moses, en 
Jeremia is almal beter bekend vir hul geskrifte. 

 
Christene word aangemoedig om die woord van die waarheid (2 Timoteus 2:15) 
reg te sny en staatmaak op Bybelse kriteria (Johannes 5:39), watter kriteria God 
se (vgl 2 Timoteus 3:16), en nie buite voorkoms (2 Kor is 10: 7-11), tydens 'n 
poging om te bepaal wie die waarheid getrou aan die woord is en wat is die ware 
Christelike kerk. 
 
Die ware kerk preek die ware evangelie van die koninkryk van God 

 
Jesus het gekom en die evangelie van die Koninkryk van God: 

 
Jesus in Galiléa gekom en die evangelie van die koninkryk van God, 15 en 
gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer 
julle en glo die evangelie. (Markus 1: 14-15, NV) 

 
Jesus verwag dat sy volgelinge die evangelie van die koninkryk glo. Hy het gepraat 
oor dit in gelykenisse (bv Mattheus 13: 3-50; Mark 4: 2-12; Lukas 13: 20-21) 



soveel was nie gereed is om die verborgenhede van die koninkryk van God in 
hierdie wêreld (Mark 4 te verstaan: 11; Matt 13: 10-11). 
 
Jesus het geleer dat Sy volgelinge betrokke by die verkondiging van die evangelie 
van die koninkryk asook sou wees: 

 
En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele 
wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom. (Mat 
24:14) 

 
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam 
van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, 20 leer hulle om alles 
te onderhou wat Ek julle beveel het; En kyk, Ek is met julle al die dae tot die 
voleinding van die wêreld. (Mat 28: 19-20) 

 
Die evangelie van die Koninkryk van God aan die wêreld as 'n getuie beteken dat 
ons na al die nasies te bereik met die koninkryk boodskap. En vir diegene wat kan 
reageer dat God roep (Joh 6:44), dan streef ons daarna om alles wat Jesus beveel 
leer. 
 
Na Sy opstanding het Jesus Sy dissipels geleer oor die koninkryk van God:  

 
Hy het ook self lewendig na Sy lyding deur baie kentekens, terwyl gesien 
word deur hulle tydens veertig dae en oor die dinge van die koninkryk van 
God. (Hand 1: 3) 

 
Die apostels later gepreek dat dieselfde boodskap van die komende 
wêreldregering van die Koninkryk van God (bv Hand 19: 8), soos nog nie 
dieVoortgesette Kerk van God. Die evangelie van die koninkryk het vervolging 
gebring in die verlede en sal ook 'n komende vervolging aktiveer volgens talle 
geskrifte (Mattheus 24: 9-14; Mark 13: 10-13; vgl Luk 21: 12-19; Daniël 11: 28-35). 
 

Die ware en oorspronklike evangelie is die een vandag geleer word: 

 

Ek verwonder my dat julle wegdraai so spoedig moontlik van Hom wat julle 
deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, 7terwyl 



daar geen ander; maar daar is 'n paar wat julle in die war en wil die 
evangelie van Christus wil verdraai. 8 Maar al sou ons of 'n engel uit die 
hemel, preek 'n ander evangelie aan julle as wat ons aan julle verkondig 
het, laat hom die vloek getref word. 9 Soos ons het vantevore gesê het, nou 
weer sê ek, as iemand preek 'n ander evangelie aan julle as wat julle 
ontvang het, laat hom die vloek getref word. 10 Want ek nou die mense te 
oortuig, of God? Of probeer ek om mense te behaag? Want as ek nog 
mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. (Gal 1: 6-
10) 

 

Baie sal nie die boodskap van die evangelie van die koninkryk te leer as dit verskil 
van baie tradisies en voorkeure van die mense. Jesus kom weer om te heers oor 
die aarde (vgl Luk 19: 11-12; Matt 06:10; Openbaring 5: 9-10; 20: 4-6) en sal die 
loon bring vir Sy heiliges saam met Hom (Jesaja 40 : 10; 62:11). 

 

Ongelukkig, in plaas van onderrig wat Jesus geleer en die evangelie van die 
Koninkryk, baie in plaas hoofsaaklik leer oor hul eie weergawe van die persoon 
van Jesus (sien ook ons gratis boekie Die Evangelie van die Koninkryk van 
God). Sommige verkeerdelik bevorder die idee dat internasionale samewerking sal 
meebring vrede en voorspoed op aarde. 

 

Daarbenewens het baie vertel mense om te draai na 'n weergawe van 'Mary'-dit 
ook 'n valse evangelie (Galasiërs 1: 6-9). Die Bybel leer ons om te draai na God 
(Joël 2:13; Hand 26:20), en kerkgeskiedenis wys vir ons dat die vroeë Christene 
het nie draai om nie vereer Jesus se moeder Maria (sien ook die gratis boekie, Die 
Voortgesette Geskiedenis van die kerk van God). 

 

Is die ware kerk veronderstel Groot te wees? 

Die Rooms-Katolieke Kerk is die grootste kerk met geëis bande met 
Christenskap. Alhoewel dit soms verwys na homself as die "Kerk van God," is sy 
grootte 'n bewys dat dit die ware Kerk van God? 

 



Of kan 'n klein groepie en / of versameling van relatief klein groepies eintlik die 
voortsetting van die ware kerk wees? 

 

In die 21ste eeu, sal Jesus se ware kerk versmaai deur die wêreld of 'n belangrike 
speler hoogs betrokke is by die wêreld se politieke toneel? 

 

Wel, Jesus en die Apostels geleer dat die ware kerk klein sou wees:  

 

Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader 
om aan julle die koninkryk te gee. (Lukas 12:32) 

 

Jesaja roep ook uit oor Israel: "Al is die getal van die kinders van Israel wees 
soos die sand van die see, sal die oorblyfsel gered word 28 Want Hy sal die 
werk voltooi en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n testament 
te maak. kort werk op die aarde (Romeine 9: 27-28). 

 

Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel, ooreenkomstig 
die verkiesing van die genade. (Romeine 11: 5) 

 

Jesus spesifiek geleer dat slegs 'n paar van die weg na die ewige lewe sal vind in 
hierdie tyd as die meeste van die breë pad wat na die verderf lei sou gaan (Mat 7: 
13-14; 20:16). Hy het ook geleer dat baie sal probeer om in te gaan, maar nie vind 
nie (Lukas 13:24). 

 

As 'n baie klein groep gelowiges die ware en mees getroue kerk kan wees, 
beteken dit nie sin dat God hoofsaaklik deurwerk relatief min tydens die 
kerkbedeling maak? Die meeste belydende Christene glo twyfel dat feit. 

 



Soos voorspel, het baie oor die hoof gesien hoe God werk (Sagaria 4: 6-9; Joh 
6:44) en "verag die dag van klein dinge" (Sagaria 4:10).  

 

Kan die ware kerk Bly in 'n sekere stad? 

 

Was die hoofkwartier van die ware Christelike kerk in 'n sekere stad te bly soos 
Rome of Konstantinopel? Veelvuldige miljoene lyk om so te dink. 

 

Tog, volgens die apostel Paulus, dit was onmoontlik. Let op wat hy geskryf het 
(een Protestantse en twee Katolieke vertalings van die Skrif word hieronder 
getoon): 

 

Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die 
toekomstige. (Hebreërs 13:14, NAV) 

 

Want ons het nie nog 'n permanente stad, maar ons soek wat sal kom 
(Hebreërs 13:14, Reims NT). 

 

Daar is geen permanente stad vir ons hier, ons is op soek na die een wat lê 
nog voor. (Hebreërs 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

 

Dit is duidelik dat Paulus leer dat daar nie 'n permanente stad vir Christene sou 
wees, totdat die stad wat kom ( "Nuwe Jerusalem" van Openbaring 21: 2). So, 
Paulus leer dat geen menslike stad, insluitend Rome, stad 'n permanente 
hoofkwartier 'vir gelowiges kan wees. 

 

Volgens die Nuwe Testament, ware leer (1 Timoteus 4:16; 2 Timoteus 3: 14-16; 
Gal 2: 5; Kol 1: 21-23; Judas 3; Hand 14: 21-22) en broederlike liefde (filadelphia in 



die oorspronklike Grieks, Hebreërs 13: 1), nie 'n geografiese ligging, is 
veronderstel om voort te gaan. Die voortgesette Kerk van God het voortgegaan 
met die oorspronklike apostoliese leringe en streef daarna om Filadelfia liefde 
beoefen. 

 

Laat ons verder kyk na wat Jesus geleer die toekomstige leiers van die kerk met 
betrekking tot plek: 

 

en julle sal vir gehaat gemaak het by al die mense vir my Naam nie, maar hy 
wat aan die einde sal volhard, sal hy gered word 23 En wanneer hulle jul sal 
vervolg in die een stad, vlug na 'n ander. (Mattheus 10: 22-23, DRB) . 

 

Jy sal universeel gehaat ter wille van my Naam; maar iemand wat volhard 
tot die einde, sal gered word 23 As hulle julle vervolg in die een stad, skuil in 
die volgende. en as hulle julle vervolg in die sin dat, skuil in 'n ander. Om die 
waarheid te sê Ek vir julle, sal jy nie het die ronde van die stede van Israel 
het voor die Seun van die mens kom. (Mat 10: 22-23, NJB) 

 

Christene is om te volhard en bly in die geloof. Jesus het nog nie gekom en alles 
wat Christene daar in Palestina was reeds gejaag deur al die stede in daardie 
geografiese gebied sedert Jesus hierdie vermeld (die Kruistogte gehelp verseker 
hierdie). Dus, Jesus is natuurlik verwys na meer stede as dié wat in die omgewing 
van Palestina. (Deur "stede van Israel" Dit sluit die stamme van Israel wat 
verstrooi was per James 1:. 1 en nie net diegene in die omgewing algemeen 
bekend staan as Israel of Palestina vir Christene skuil in) 

 

Daarom, op grond van wat Jesus en die apostel Paulus geleer, kerke wat 'n 
permanente stad eis met apostoliese opvolging vir byna 2000 jaar kon nie die 
ware Christelike kerk. Tog, omdat die geskiedenis toon dat die hoofkwartier van 
die ware Kerk van God verander het deur die eeue heen van oorspronklik in 
Jerusalem (Hand 2) om moontlik in Antiochíë (Hand 11:26) en in Éfese om Smirna 
na Europa (verskillende stede) om verskeie plekke in Noord-Amerika, is dit 'n 



teken dat 'n groep soos die Voortgesette kerk van God (wat tans op grond in die 
vyf stede streek van Kalifornië) die ware Christelike kerk kan wees. 

 

So, die gebrek aan 'n "permanente stad" is ook 'n "bewys" dat die sogenaamde 
"Apostoliese sien" skakel van daardie kerke wat daarop aanspraak maak multi-
eeuse kontinuïteit in Rome, Antiochië, Jerusalem, Alexandria, Konstantinopel, en 
elders. 

 

Miskien is dit moet ook genoem word dat die Bybel spesifiek veroordeel die 
"groot stad" wat sit op sewe heuwels (Openbaring 17: 9, 18). Rome en 
Konstantinopel word beskou as 'n sewe-hilled 'stede, waar die vyf stede streek 
van Kalifornië is nie. 

 

Sabbat geleer en sou voortduur 

 

Hoewel die meeste wat voorgee Christenskap Wet soos Sondag is die dag van rus 
vir Christene, is dat nêrens in die Bybel geleer. Sondag, self, het die belydende 
Christelike wêreld via kompromieë met heidense regeringsorganisasies owerhede 
en heidense songod aanbidding. 

 

Die Ou Testament leer ons dat die sewende-dag Sabbat 'n teken tussen God en sy 
volk (Eksodus 31: 13-18). 

 

Maar wat van die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament toon duidelik dat Jesus 
(Lukas 4:16, 21; 6: 6; 13:10) sowel as die Apostels en die gelowiges (Hand 13: 13-
15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreërs 4: 9-11) het die sewende dag Sabbat (wat 
Saterdag 'n beroep op Engels agenda). 

 



Alhoewel sommige sê dat hierdie dag van aanbidding verander en is nie bedoel vir 
Christene te bly, let op wat die Nuwe Testament self eintlik leer (met een 
Protestantse en twee Rooms-Katolieke vertalings hieronder): 

 

Daar bly dan 'n sabbatsrus vir die volk van God; 10 vir almal wat God se rus 
ook gaan rus van sy werk, net soos God van sy 11 het Kom ons dus alles 
doen om dié rus,. sodat niemand sal val deur agter hulle voorbeeld van 
ongehoorsaamheid (Hebreërs 4: 9-11, New International Version). 

 

Daar moet nog dus 'n sewende-dag gerus gereserveer vir God se 
mense, 10 want die plek van rus in te gaan is om te rus na jou werk, soos 
God na sy gedoen het. 11 Laat ons dan, druk uit na hierdie plek te betree 
rus, of sommige van julle dalk hierdie voorbeeld van weiering kopieer om 
te glo en verlore gaan (Hebreërs 4: 9-11, NJB). 

 

. Daarom is daar 'n sabbatisme gelaat vir die volk van God 10 want wie in sy 
rus ingegaan, dieselfde Ook het daarop gerus het van sy werke soos God 
van sy 11 het Kom ons haas dus in daardie rus in te gaan. sodat niemand val 
in dieselfde voorbeeld van ongeloof (Hebreërs 4: 9-11, die oorspronklike 
en ware Reims Nuwe Testament van Anno Domini 1582). 

 

Die geskiedenis toon dat Sabbatonderhouding deur die geskiedenis is gehou, 
ondanks veroordelings deur imperiale magte en rade van die 
mense.Sabbatonderhoudende verspreiding van die oorspronklike kerk in 
Jerusalem tot Klein-Asië, Afrika, Europa en Asië in die vroeë eeue nC 
Sabbatonderhouding gedokumenteer deur die eeue heen het plaasgevind en het 
na die Wes-Halfrond nie later nie as die 1600's. 

 

Slegs 'n kerk wat steeds die Sabbat tot die 21ste eeu te hou kan die ware kerk vir die 
volk van God volgens die Nuwe Testament word (Hebreërs 4: 4 shows hierdie 
Sabbatsrus hou verband met die sewende-dag). 



 

Een van die redes dat baie vandag nie verstaan wat die Bybel leer oor hierdie is 
dat sekere vertalers doelbewus het verkeerd vertaal die Griekse 
termsabbatismos (ςαββατισμóς) gevind in Hebreërs 4: 9. Die Protestantse KJV en 
NLV Ongeldige vertaal dit net soos die veranderde weergawe van die Reims Nuwe 
Testament, ook bekend as die Challoner weergawe (verander in die 18de eeu). Al 
drie Ongeldige vertaal die woord as 'rus' terwyl daar 'n ander Griekse term 
(getranslittereerde as katapausin), vertaal as "rus" in die Nuwe 
Testament. Sabbatismos verwys duidelik na 'n "rusdag en eerlike geleerdes al 
erken dat . As gevolg van die verkeerde vertalings, die meeste van vandag besef 
nie dat die sewende-dag Sabbat spesifiek beveel vir Christene in die Nuwe 
Testament. 

 

Die Heilige Dae en God se plan van verlossing 

 

In Genesis 1:14, God sê dat Hy het sekere ligte (soos die son en die maan) te merk 
af die heilige dae / godsdienstige feeste (God se Woord vertaal), maar min wat 
Jesus eis hou hulle. 

 

God se feeste en heilige samekomste is almal opgeneem in die Bybel in 
die 23ste hoofstuk van die boek Levitikus. Hulle is die sewende dag Sabbat, Pasga, 
die dae van die ongesuurde brode, Pinkster, die Fees van Trompette, die Dag van 
Versoening, die Huttefees, en die Laaste Groot Dag. Terwyl baie moderne 
samelewing hulle sou noem "Joodse" Die feit is dat Jesus, Sy dissipels, en hul 
vroeë getroue volgelinge het hulle opgepas. So, is dit gehou word deur diegene in 
die Voortgesette Kerk van God. Hierdie Bybelse Heilige Dae wys na die eerste en 
tweede koms van Jesus en hulp show God se plan van verlossing.  

 

Baie moderne samelewing sou verbaas wees om te besef dat die vroeë Christene 
verwag dat in byna almal wat ooit geleef het sou gered word en wees deel van 
God se ewige koninkryk. Selfs vroeë Grieks-Romeinse ondersteuners soos 



Irenaeus van Lyon, Origenes van Alexandrië, Gregorius van Nyssa, en Ambrose 
van Milaan geleer ten minste gedeeltes van daardie leer. 

 

Deel van die rede dat hierdie leer is 'verlore' was dat al hoe minder van die 
Grieks-Romeine behoorlik die Bybelse feesdae sal hou, veral nadat hulle verander 
Pasga in die 2de eeu. Byna al die heilige dae is veroordeel deur Ortodokse biskop 
John Chrysostom, Keiser Theodosius (wat die doodstraf vir diegene wat dit sou 
waag voortgaan om die Bybelse datum van Paasfees te hou verklaar), sowel as 
het die Raad van Laodicea in die laat 4de eeu . State, sowel as vervolging, deur die 
heidense keiser Konstantyn vroeër in dieselfde eeu, soos "Kom ons dan niks in 
gemeen met die afskuwelike Joodse skare," het ook 'n rol. 

 

Nog 'n rede vir die verlies van kennis van die plan van verlossing was die 
veroordeling van Origenism in die 5de en 6de eeu. Terwyl Origenes het baie foute 
(selfs in sy heil begrip), ingesluit het hy in sy lering n geleentheid tot redding vir 
diegene wat nie gered of incorrigibly goddelose in hierdie ouderdomsgroep. Die 
Rooms-Katolieke leer van die vagevuur blyk te gewees het as 'n nie-Bybelse 
alternatief iewers ná Origenism veroordeel (al is die Oosters-Ortodokse en 
Protestante nie die vagevuur het aanvaar) aangeneem. 

 

Tradisioneel is die Kerk van Rome en die Protestantse kerke geneig om te leer dat 
dit nou die enigste dag van redding en dat alle nie gestoor in hierdie wêreld sal vir 
ewig brand in die doderyk / hel (hoewel met die huidige ekumeniese en 
intergeloof bewegings aan die gang Dit kan verander). Die Oos-Ortodokse het lank 
het bedenkinge oor wat, en het gesê dat God die grootste deel van die res van die 
mensdom kan red ten tyde van die wit troon oordeel (vergelyk Openbaring 20: 
11-13), maar is nie seker (Florovsky G. die laaste dinge en die laaste gebeure. C. 
1979. Sendinggenootskap Leaflet # E95h Heilige beskerming Russiese Ortodokse 
Kerk. Los Angeles). Deel van die rede vir die Ortodokse gebrek aan sekerheid is 
dat hulle nie werklik hou die Bybelse feesdae nie, en hulle die ware betekenis dat 
hulle vir Christene verstaan. God se Heilige Dae hulp prentjie God se planne vir die 
mensdom. 

 



Ons in die Voortgesette Kerk van God bewaar dieselfde Bybelse feesdae soos 
Jesus, Sy dissipels, en hulle getroue volgelinge soos die nie-Joodse-omgewing 
Church of God leiers Polycarpus van Smirna en Melito van Sardis het. 

 

Hou die Bybelse Heilige Dae herinner ware Christene van God se ware plan van 
redding en genade. Die voortgesette Kerk van God verstaan hoe elk van die heilige 
dae aansluit by God se plan van verlossing (sien ook ons gratis boekie  Indien jy 
waarneem God se Heilige Dae of demoniese Vakansies?) 

 

Die Bybel leer duidelik dat Jesus Christus die paaslam geslag vir ons en dat ons na 
die fees met ongesuurde brode (1 Kor 5: 7-8) te hou. Die dae van die ongesuurde 
brode hulp prentjie wat ons moet daarna streef om die sonde en skynheiligheid 
uit ons lewens te sit (vgl Matt 16: 6-12; 23:28). 

 

Selfs die Grieks-Romeinse kerke erken dat Pinkster, ook bekend as die fees van 
die weke (Lev 23: 15-16) en die dag van eerstelinge (nommer 28:26) in die Ou 
Testament, het Christelike betekenis. Die idee van Christene wat eersteling word 
bevestig in die Nuwe Testament (James 1:18). In antieke Israel, was daar 'n kleiner 
oes in die lente en 'n groter oes in die herfs. Die lente Heilige Dag Pinkster, 
wanneer dit behoorlik verstaan, help prentjie wat God net 'n paar nou 'n beroep 
vir redding (Johannes 6:44; 1 Kor 1:26; Romeine 11:15) met 'n groter oes later 
kom (Johannes 7: 37- 38). 

 

In die algemeen, nie die Grieks-Romeinse kerke nie hou die Bybelse Heilige Dae 
wat in die herfs. As hulle het, kan hulle 'n beter besef dat die Fees van Trompette 
foto God se komende straf ingrypings op die aarde en die wederkoms van Jesus 
Christus deur die sewe basuine van Openbaring hoofstukke 8 en 9 en 11: 15-
19. Terwyl Grieks-Romeinse kerke oor die algemeen dit eens dat die trompette in 
Openbaring het te doen met daardie aangeleenthede (sommige sien hierdie 
trompette as allegoriese), sien hulle geen rede om die Bybelse Fees van 
Trompette waarneem. 

 



Die volgende val heilige dag is die Dag van Versoening. In die Ou Testament, 
vandag het 'n seremonie waar die Asasel bok in die woestyn (Levitikus 16: 1-10) 
gestuur, terwyl Christene het hierdie stuur van die Azazel bok weg foto die tyd 
gedurende die millennium wanneer Satan sal gebind wees vir 'n duisend jaar in 
die afgrond (Openbaring 20: 1-4). Dit beteken dat hy nie in staat sal wees om te 
versoek en mislei gedurende daardie tyd. 

 

Die Huttefees dui die geestelike en materiële oorvloed wat sal plaasvind 
gedurende die duisendjarige regering van Jesus Christus wanneer mense God se 
wette sal hou, sonder misleiding Satan se (Openbaring 20: 1-6). Dit is in 
teenstelling met wat nou gebeur in 'n wêreld deur Satan mislei (Openbaring 12: 
9). Sataniese misleiding is deel van die rede waarom die meeste wat Christenskap 
bely is mislei deur valse leraars (2 Kor 11: 14-15). 

 

Die laaste van die Bybelse Heilige Dae (Lev 23: 36B) word dikwels in Kerk verwys 
van God kringe as die Laaste Groot Dag. Let op wat Jesus geleer oor dit: 

 

Op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 
uitgeroep en gesê: "As iemand dors het, laat hom na My toe kom en 
drink. 38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: uit sy hart sal riviere vloei van 
lewende water. " (Johannes 7: 37-38) 

 

Dit is met die vervulling van die Laaste Groot Dag dat almal wat nie die 
geleentheid gehad het om gered werklik sal die geleentheid, en byna al daardie 
aanbod aanvaar. 

 

Byna alle mense wat ooit geleef het, sal gered word! 

 

Die Bybelse waarheid is dat, as gevolg van God se liefde, Jesus het gekom om te 
sterf vir almal: 



 

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun, sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie maar die ewige 
lewe. 17Want God nie sy Seun na die wêreld toe gestuur het om die wêreld 
te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom kan gered 
word. (Johannes 3: 16-17) 

 

So het die liefdevolle God stuur Sy Seun vir 'n relatiewe paar of die wêreld om te 
sterf? 

 

Protestante, wat dikwels aanhaal Johannes 3:16, is geneig om te leer dat die 
wêreld gered kon word, maar dat die oorgrote meerderheid wat ooit geleef het, 
sal ly in foltering vir ewig. Is dit die tipe plan van verlossing wat 'n God wat 
alwetend en liefde sal kom met? Sê die Bybel ondersteun die idee dat almal nou 
kan gered word? Indien nie, is dit regverdig? 

 

Omdat God alwetend en almagtig en liefde (1 Johannes 4: 8,16), sou God het die 
meeste voorbeskik wat ooit geleef het tot die ewige straf? 

 

Geen. 

 

Sekerlik God is wys genoeg om 'n plan wat regtig werk nie.  

 

Romeine 9: 14-15 verklaar: 

 

"Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie!  15 Want 
Hy sê vir Moses:" Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en 
My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. " 



 

Ons weet dat God in die Ou Testament deel van Israel verkies het tot saligheid in 
hierdie ouderdomsgroep, en min, indien enige, ander. As dit al sal wees, hoe is dit 
liefde? 

 

Die Bybel leer ons dat baie mense doelbewus verblind in hierdie ouderdomsgroep 
(Johannes 12: 37-40). Diegene wat verblind in hierdie ouderdomsgroep nog 'n 
kans (vgl Joh 09:41; Jesaja 42: 16-18). Let ook: 

 

Ek sal weer doen 'n wonderlike werk onder hierdie mense ... 24 En dit wat in 
die gees gefouteer om begrip sal kom, En diegene wat gekla sal lering 
aanneem. (Jesaja 29: 14,24) 

 

Daar is geen aanneming van die persoon by God (Romeine 2:11). Daar sal 'n 
geleentheid vir almal as "al die eindes van die aarde sal sien die heil van onse 
God" (Jesaja 52:10) wees. 

 

Daar is net een naam onder die hemel waardeur die mens gered kan word (Hand 
04:12), en dit is Jesus Christus (Hand 04:10). Aangesien die meeste van die 
mensdom nooit die waarheid oor Jesus, en "alle vlees sal die heil van God sien" 
gehoor het (Lukas 3: 6), sal daar 'n geleentheid vir almal om redding te verkry 
word (Jesaja 52:10, 56: 1) -either in hierdie eeu nie en die ouderdom te kom (vgl 
Matt 12: 31-32; Lukas 13: 29- 30). Hierdie toekomstige ouderdom kom na die 
tweede opstanding (soos die ware Christene ten tyde van die eerste opstanding 
per Openbaring 20 word opgewek: 5-6) en sluit die tyd van die wit troon oordeel 
(Openbaring 20: 11-12). Jesaja (Jesaja 65:20), asook die Romeinse en Ortodokse 
Katolieke heilige Irenaeus, geleer dat hierdie spesifieke ouderdom te kom oor 'n 
honderd jaar lank sou wees. 

 

Die Nuwe Testament toon dat die apostel Paulus waargeneem Bybelse feesdae 
(bv Hand 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Kor 5: 7-8). Paulus veroordeel waarin heidense 



praktyke met Bybelse voorskrifte (1 Kor 10: 20-23). Paulus self aangedui aan die 
einde van sy lewe dat hy al die praktyke Jode wat nodig is om te hou gehou 
(Handelinge 28: 17-19). Dit sou gehad het om al die heilige dae in Levitikus 23 
gelys sluit. 

 

As 'n reël, nie die Grieks-Romeinse kerke nie die apostel Paulus se vermaning volg 
hom na te boots as wat hy Christus (1 Kor 11: 1) nageboots, en hulle nie hou al die 
Bybelse feesdae. 

 

In plaas daarvan, die Grieks-Romeinse kerke geneig om dae gewy aan verskeie 
heidense gode (Saturn, Mitras, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus, ens) 
"herverpak" met uiterlike tierlantyntjies beweer Christen te wees hou.  Die feite 
van die geskiedenis bewys dat vroeë ware Christene nie hou Kersfees, Sondag, 
Valentine's Day, Paasfees, die hemelvaart van Maria, ens  

 

Sal die ware Christelike kerk kompromie met die heidendom? Indien nie, waarom 
het die meeste dink dat die gedrang te bring groepe verteenwoordig ware 
Christenskap? Sou sogenaamde Christelike groepe volg die praktyke van wat Jesus 
en die Apostels het? 

 

Beslis nie die Grieks-Romeinse-Protestantse kinders. Ook ander groepe soos die 
Kerk van Jesus Christus van die Latter Day Saints (wat addisionele boeke by die 
Bybel), die Baptiste (wat beweer dat hulle voorafgegaan die Reformasie, maar 
deel 'n baie ketterse leerstellings met die Protestante), die Messiaanse Jode (wat 
tradisies van mense soortgelyk aan dié Jesus veroordeel in Markus 7 leer: 6-13), 
en die HERE se Getuies (wat die godheid van Jesus Christus ontken).  

 

Dit is net die Sabbatariese Kerk van God groepe wat die Heilige Dae onderhou wat 
kan begin om reg daarop aanspraak maak dat stry vir die oorspronklike geloof en 
moontlik in ag geneem word "Filadelfia Christene" in hierdie tyd. 

 



Weerstaan en veroordeel die Ekumeniese en Inter Bewegings 

 

Baie godsdienstige en politieke leiers in die 21ste eeu is die bevordering van die 
ekumeniese en intergeloof bewegings. Die ekumeniese beweging probeer om te 
oorweeg dat alle p rofessed Christelike gelowe is gelyk voor God, maar die Bybel 
waarsku oor vals leraars (2 Kor 11: 14-15) en 'n valse "Mystery Babiloniese" geloof 
dat politieke leiers van die wêreld se behels (Openbaring 17 : 1-9). Jesus het nie 
gekom om internasionale eenheid in hierdie wêreld nie, maar verdeeldheid (Lukas 
00:51) bring. Christene is uit die geprofeteerde Babilon te vlug (Sagaria 2; 6-7; 
Openbaring 18: 4) en word vlekkeloos te bewaar deur die wêreld (Jakobus 1:27).  

 

Al hoe meer leiers is ook die bevordering van ekumenisme, insluitend in hierdie 'n 
inter eenheid, wat in wese probeer om te impliseer dat alle godsdienste gelyk is 
voor God. Dit is 'n blatante leuen as dit is slegs deur die naam van Jesus dat enige 
gered kan word (Hand 4: 10-12). Boet leerstellings, ens vir die doel van die 
eenheid is bedrog en verdrukking; Vervloek is hy wat die werk van die Here 
bedrieg nie (Jeremia 48:10). 

 

Diegene wat ten gunste ekumeniese / intergeloof godsdienseenheid lyk nie te 
besef dat beide die Ou en Nuwe Testament leer dat die ware eenheid van die 
geloof NIE gebeur eers na Jesus terugkeer: 

 

totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van 
die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die statuur van die 
volle grootte van Christus. (Efesiërs 4:13) 

 

"Sing en wees bly, o dogter van Sion! Want kyk, Ek kom en Ek sal in jou 
midde woon," sê die Here. 11 "Baie nasies sal hulle in dié dag by die HERE 
aansluit, en hulle sal my volk wees. en Ek sal in jou midde woon Dan sal 
julle weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het 12 en die 
Here sal hom in besit van Juda as sy erfdeel in die Heilige Land te neem, en 
sal Jerusalem weer verkies (Sagaria 2...: 10-12) 



 
Let daar een ware geloof: 

 

Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van 
julle roeping; 5 een Here, een geloof, een doop, 6 één God en Vader van 
almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. (Efesiërs 4: 4-6) 

 

Dat 'n mens geloof is die ware Kerk van God Christelike geloof, nie 'n paar in die 
gedrang, intergeloof, ekumeniese, Babiloniese mengelmoes (Openbaring 17) dat 
Jesus sal vernietig (vergelyk Openbaring 19). 

 

Sover ware Christelike eenheid, die Bybel toon dat daar verdeeldheid in die Kerk 
van God (vgl Openbaring 2 en 3) sal wees totdat Jesus weer kom. 

 

Terwyl ons in die Voortgesette Kerk van God glo dat daar moet wees hartlike 
verhoudings tussen al so veel as moontlik (vgl Rom 0:18), wat nie beteken dat ons 
kyk na alle godsdienste as gelyk aan die ware Kerk van God, die ware Christelike 
geloof. Ons volg ook Jesus se voorbeeld en sal veroordeel diegene wat meer 
staatmaak op tradisie as die Bybel (Markus 7: 9-13). 

 

Tekens, Bewyse, en leidrade 

 

Om op te som, hier is 'n lys van tekens, tekens, en leidrade wat jou help om te 
identifiseer die ware Christelike kerk soos dit: 

 

1. Plaas die woord van God is groter as tradisies van mense en vandaar het 
nie bygevoeg leerstellings wat in teenstelling met die Bybel (vgl Matt 15: 3- 
9). 

 



2. Gebruik die Bybelse naam "Kerk van God" (bv Hand 20:28; 1 Timoteus 3: 
5). 

 

3. beweer ernstig vir die oorspronklike geloof (Judas 3), selfs onder 
bedreiging van vervolging (bv Hand 5: 27-32). 

 

4. spore sy Bybelse Leerstellings reg deur die geskiedenis (vgl 1 Joh 2: 6).  

 

5. Hou pasga op die 14e Nisan (Lev 23: 5; Matt 26:18). 

 

6. Het bekend watter boeke deel was van die Bybel sedert die tyd van die 
apostel Johannes (vgl 2 Timoteus 3: 16-17; Openbaring 1: 9-19; 22: 18-19; 
Jesaja 08:16). 

 

7. Leer die waarheid oor die Godheid (Romeine 1:20; Kolossense 2: 2,9). 

 

8. Leer en hou die liefdevolle wette van God (1 Joh 2: 4).  

 

9. sy teenstander is deelname aan fisiese oorlogvoering in hierdie wêreld 
(Joh 18:36; Lukas 03:14). 

 

10. is aangestel om die vervolg, maar nooit die fisiese vervolger (Johannes 
15: 20-21; vgl 18:36). 

 

11. Het nie die uiterlike tierlantyntjies van die heidendom in terme van 
kerklike rok of geboue (: 29-30 vgl Deut 12) aangeneem. 



 

12. preek die volle evangelie van die koninkryk (Matt 24:14; 28: 19-20). 

 

13. Is daar 'n "klein kuddetjie" (Lukas 12:32; Romeine 11: 5; vgl Openbaring 
14: 1-9). 

 

14. spore sy fisiese plek deur middel van verskeie lood stede (Hebreërs 
13:14) en die sewe gemeentes van Openbaring hoofstukke 2 & 3.  

 

15. Het die teken van die Bybelse Sabbat (Eksodus 31:13; Hebreërs 4: 9). 

 

16. Verstaan God se plan van verlossing deur Jesus Christus as uitgebeeld 
deur die Heilige Dae (1 Kor 5: 7-8; Jakobus 1:18) 

 

17. Leer teen die waarneming van heidense vakansiedae (1 Kor 10: 20-22). 

 

18. Sal nie in lyn met die eindtydse ekumeniese Babilon (Openbaring 13: 4-
10; 18: 4) 

 

Slegs 'n Sabbatariese Kerk van God groep voldoen aan al hierdie kriteria. Die 
Grieks-Romeinse kerke nie werklik verstaan God of God se plan nie en hulle 
verteenwoordig die ware Christelike kerk. 

 

3. Wat gebeur het tydens die Nuwe Testament? 

 



Anders as die inleidende paragraaf in skuinsdruk en die slotparagraaf in kursief is, 
was hierdie hoofstuk geskryf deur wyle oud-Kerk van God skrywer Dr. Herman 
Hoeh en is gepubliseer in 1985. Dr. Hoeh gee sy mening oor wat gebeur het met 
die ware Christelike kerk in die Nuwe Testament en die opkoms van die ontroue 
kerke dikwels met verwysing na die KJV. 

 

Christus het gesê: "Ek sal my gemeente bou" (Mattheus 16:18). Hy het dit bou - 
een Kerk, wat in opdrag om te preek en om Sy Evangelie te publiseer - die einste 
boodskap Hy het van God - om al die wêreld. 

 

Maar wat doen ons vandag vind? Honderde verskillende en verskil kerke, almal 
wat gestig is deur mense, elke belydende om die waarheid te onderrig, maar 
weerspreek en nie eens met al die ander. 

 

Die Kerk in profesie 

 

Terwyl vandag die meeste mense dink dat die ware Kerk was vinnig groot te groei 
tot 'n magtige organisasie geword, oefen 'n kragtige invloed op die wêreld, maak 
dit 'n beter wêreld, wat oorslaan na die stabiliserende invloed van die beskawing 
van die wêreld se eintlik Christus gestig Sy Kerk vir geen sodanige doel. In sy laaste 
gebed vir Sy een Kerk, Jesus gebid: 

 

"Ek bid vir hulle: Ek het nie vir die wêreld bid ... Heilige Vader, bewaar in u Naam 
die wat U My gegee het, sodat hulle een soos Ons ... Ek het hulle u woord gegee 
kan word; en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld nie, net 
soos Ek nie van die wêreld. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld, maar dat U hulle 
van die bose bewaar. hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die 
wêreld "(Joh 17: 9-16). 

 



Diegene van Sy Kerk beskryf as vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld - 
ambassadeurs vir Christus - wat is vreemd aan die wêreld - nog nooit om van die 
wêreld. 

 

Dit ware Kerk van God was om vervolg te word - gestrooi. "As hulle My vervolg 
het, sal hulle jul ook vervolg," sê Jesus vir sy dissipels (Joh 15:20). "Al wat ook 
godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word" (II Timothy 3:12). 

 

Op die nag was Jesus gegryp om gekruisig te word, sê Hy, "Daar staan geskrywe: 
'Ek sal die herder slaan, en die skape sal verstrooi word" (Mark 14:27).Nadat Hy, 
die Herder, gekruisig is, die "skape" - Sy Kerk - was om verspreide geword. 

 

Voorheen daardie selfde aand, Jesus het vir Sy dissipels gesê, "Jy sal verstrooi" 
(Johannes 16:32). 

 

Hierdie vervolging en verstrooiing begin vroeg. Kennisgewing Hand 8: 1: ". In 
daardie tyd 'n groot vervolging ontstaan teen die gemeente in Jerusalem 
ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judéa en Samaría, behalwe die 
apostels" 

 

Nêrens is daar enige profesie dat die een ware Kerk groot en kragtige behoort te 
word, oefen invloed in hierdie wêreld. Inteendeel, Jesus het dit die "klein 
kuddetjie" (Lukas 12:32). Geminag vervolg, verspreid deur die wêreld - te skei van 
die wêreld ... 

 

Jy het nie veel van die geskiedenis van daardie Kerk lees. Selfs die geskiedkundiges 
het nog nooit bekend waar om te kyk vir die ware Kerk - want hulle weet nie wat 
die ware Kerk is. 

 



Breë meerderheid mislei 

 

Aan die ander kant, in die wêreld, al die profesieë voorspel afvalligheid, misleiding 
en verdeeldheid. 

 

Jesus voorspel die heel eerste byeenkoms op die wêreld te kom - 'n groot 
misleiding - hoogtepunt, in ons dag nou net voor, in 'n groot verdrukking.  

 

"Pas op," Hy het gesê, "dat niemand julle mislei nie want baie sal onder my Naam 
kom en sê: Ek is die Christus! En hulle sal baie mense mislei." (Mattheus 24: 4-5, 
Authorized Version). 

 

Let noukeurig op: Dit was nie die paar wat mislei word was nie, maar die baie.  Dit 
was die paar wat tot ware Christene geword! 

 

Jesus uitgebeeld dieselfde toestand toe Hy gesê het: "breed is die poort en wyd is 
die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan Omdat smal is 
die poort en moeilik is die weg wat lei tot die lewe, en. daar is min wat dit vind 
"(Mattheus 7: 13-14). 

 

Dit is nie wat die wêreld glo, is dit? Waarskynlik dit is nie wat jy gehoor en gekom 
om te aanvaar. Maar dit is wat Christus gesê. Hoe mislei hierdie wêreld geword 
het! 

 

Satan word uitgebeeld in die Bybel as die god van hierdie wêreld. Hy verskyn, nie 
as 'n duiwel nie, maar as 'n god - as 'n engel van die lig. En in Openbaring 12: 9, 
lees jy van "Satan, wat die hele wêreld verlei." 

 



Ja, die baie sal kom in Jesus se Naam, verkondig dat Jesus die Christus is - ja, 
verkondig Christus na die wêreld. En tog, sonder dat hulle dit besef, bedrieg die 
wêreld. 

 

Apostels het geweet wat sou gebeur 

 

Die apostels, direk deur Jesus Christus self, opdrag gegee het gewaarsku dat die 
Kerk oor die afwyking van die geloof wat sal begin om plaas te vind aan die einde 
van hul bediening. 

 

Skaars 20 jaar na die kruisiging van Jesus, die apostel Paulus, in een van sy eerste 
geïnspireerde briewe, gewaarsku Christene nie mislei word deur valse prediking 
of deur valse briewe wat voorgee om te wees van die apostels: "Laat niemand 
julle mislei nie op enige manier ; want die dag [die tyd van God se ingryping in 
menslike sake, wanneer Jesus Christus sal terugkeer om die nasies te heers] sal 
nie kom nie, tensy die afval kom "(II Tessalonisense 2: 3).  

 

In Handelinge 20: 29-30, die leraar van die heidene verduidelik hoe die 
afvalligheid sou begin. Hy versamel die oudstes (predikante) van die Kerk in Efese 
om hulle 'n finale boodskap met betrekking tot hul verantwoordelikheid oor die 
plaaslike gemeentes. "Want" sê Paul, "Ek weet dit, dat ná my vertrek wrede 
wolwe sal in julle meng nie, nie sal spaar nie die skape. Ja, uit julle self sal daar 
manne opstaan wat verkeerde dinge praat." Hoekom? "Die dissipels weg te trek 
agter hulle aan." Om 'n persoonlike volgende te verwerf vir hulself. Om nuwe 
denominasies begin! 

 

Het jy die volle betekenis van hierdie twee verse vang? Die ouderlinge of 
predikante is veral vergader, want onmiddellik na Paulus Efese sou verlaat, is daar 
binne die plaaslike gemeentes sal kom valse leraars, wolwe in skaapsklere, 'n 
prooi van Christene maak. En selfs uit al die oudstes in die gemeentes sommige 
sou die leer van Jesus verdraai om 'n volgende te beveilig vir hulself.  



 

In opdrag van die evangelis Timoteus, Paulus hom opdrag gegee om "weerlê, 
bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering Vir die tyd wees wanneer hulle 
die gesonde leer nie sal verdra nie, maar volgens hulle eie begeertes." - Wil om te 
doen wat hulle wil - "... hulle sal ophoop vir hulself onderwysers" - predikante wat 
preek wat hulle wil hê om te hoor moedig - "en hulle sal hul afkeer van die 
waarheid en tersyde wend tot fabels" (II Timothy 4: 2 -4). Dit was in die dae van 
die apostels en evangeliste. Baie van diegene wat in die plaaslike gemeentes van 
die vroeë Kerk fellowshipped, na ongeveer twee geslagte, het nie verduur 
gesonde leer omdat hulle nie regtig berou en daarom het die Heilige Gees nooit 
ontvang. Hulle followedteachers wat ter wille van geld, die oë van hul wense deur 
die prediking fabels - die aanloklike fabels van mistiek en sonaanbidding wat 
geteister die Romeinse Ryk. 

 

Wanneer Paulus sy tweede brief aan die nie-Joodse gebore Thessalonicense, 
opdrag gegee het Hy hulle oor die "verborgenheid van ongeregtigheid" wat "Is dit 
verniet dat al aan die werk" (II Tessalonisense 2: 7, AV). Kennisgewing: Leringe van 
wetteloosheid was by die werk in Paulus se tyd. Die Romeinse wêreld is gevul met 
misteriegodsdienste wat gespruit uit die ou son aanbidding verborgenhede.  

 

Baie van hulle het bevind dat deur die insluiting van die naam van Jesus hul 
volgende toegeneem. 

 

Judas het in sy brief aan te sluit die vermaning dat elke Christen moet "kragtig te 
stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer. Want sekere mense 
in ongesiens, wat lank gelede was uit gemerk vir hierdie oordeel, goddelose 
mense het ingesluip, wat draai die genade van onse God verander in 
ongebondenheid, en ontken die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus 
Christus .... Dit is sensuele persone, wat skeuring maak, sonder die Gees "(Judas 3-
4, 19). Hulle het geleer boete, nie bekering. 

 

Judas sê hierdie predikers geskei hul volgelinge uit die liggaam van gelowiges. 



 

Teen die tyd dat Johannes skryf sy briewe, het hy hierdie hartseer noot van 
diegene wat op die eerste ingesluip in te sluit: "Hulle het van ons uitgegaan, maar 
hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle voortgegaan met 
ons nie, maar het hulle uitgegaan dat hulle openbaar kan word, dat nie een van 
hulle was van ons "(I Joh 2:19). 

 

Alhoewel hierdie talle verleiers, genoem Gnostici, het die ware Kerk, teken weg 
dissipels agter hulle aan hul volgende nie langer as 'n paar eeue. 

 

Daar was egter 'n selfs meer gevaarlik afvalligheid wat die ware Kerk geïnfiltreer. 

 

Ware Christene gedwing om uit 

 

Petrus waarsku die gemeentes dat baie sal mislei word. Daar was ook valse leraars 
onder Christene wat in partyskap sou bring, "en baie sal hulle verderflikhede 
navolg, ter wille van wie die weg van die waarheid gelaster word" (II Petrus 2: 2).  

 

Die briewe van Paulus is gedraai na 'n ander betekenis gee as wat bedoel is (II 
Petrus 3: 15-16). Maar in plaas van om die plaaslike gemeentes en die vorming 
van hul eie sektes soos die ander op die eerste gedoen het, hierdie valse predikers 
gebly binne die gemeentes en gou begin om die ware Christene te verdryf. 

 

In die brief van die apostel Johannes om Gajus, lees ons:. "Ek het aan die 
gemeente, maar Diótrefes, wat lief is om die eerste kan onder hulle nie ontvang 
ons dan, as ek kom, sal ek roep na sy dade omgee wat hy doen, vaar teen ons met 
slegte woorde. en nie tevrede met wat hy homself nie die broeders ontvang, en 
verbied diegene wat wil, om hulle uit die kerk "(III John 9-10). 

 



Die ware Christene, wat alleen die ware Kerk bestaan, is uit die sigbare, 
georganiseerde gemeentes geplaas! 

 

Dit was die verstrooides van wie Johannes sê: "Daarom sal die wêreld nie weet" (I 
Joh 3: 1). 

 

Die naam Christen was meegesleep word deur leiers wat in die gemeenskap van 
die Kerk van God ingesluip gedra, gevang die plaaslike gemeentes en, in die naam 
van Christus, mislei die vele in die volgende 'hul valse leerstellings asof dit 
evangelie van Christus. (Hoeh H. waarom so baie denominasies. Goeie Nuus 
tydskrif, Mei 1985) 

 

Vir meer inligting oor die skeiding tussen ware Christene en ander wat nie werklik 
getrou was, sien ons gratis boekie "Die voortgesette Geskiedenis van die Kerk van 
God." 

 

4. Watter Kerk van God is dood getrouste? 

 

Sedert die Kerk van God is die ware Christelike kerk, is almal sulke groepe 
dieselfde? Daar is talle groepe wat beweer dat hy die Kerk van God (insluitende, 
selfs, die Kerk van Rome) en baie van hulle wat beweer dat hy die beste 
verteenwoordig die Filadelfia oorblyfsel van die Kerk van God. 

 

Hoe moet jy te werk gaan besluit watter een? Is daar bewyse, leidrade, en tekens 
om jou te help? 

 

Sekerlik is daar. 

 



En terwyl God mense (Johannes 6:44) noem, Hy gee hulle ook die vermoë om 
keuses te maak. En die keuse van die regte Kerk van God is baie belangrik.Dit is 
iets wat ek geleer het uit ondervinding. 

 

agtergrondinligting 

 

In my laat tienerjare, het ek besef dat die ware naam van die ware Kerk is "Kerk 
van God" sowel as 'n paar van die ander bewyse, leidrade, en tekens in hierdie 
boekie. Binne 'n paar weke van die beweging uit die huis van my ouers se gebeur 
ek 'n pamflet wat die plek van 'n "Kerk van God" diens wat op 'n Saterdag gehou is 
gelys sien. 

 

So, wat Sabbat ek bygewoon wat ek geglo het sou 'n ware Kerk van God diens 
wees. In plaas daarvan, na ongeveer moontlik die 100ste keer die pastoor het gesê 
"Jesus" tevergeefs (sinlose) herhaling, het ek besef dat dit kan nie moontlik wees 
om die Bybelse en ware Kerk van God (vgl Mat 6: 7), so ek uitgestap van die diens. 

 

Van toe af, het ek besef dat dit belangrik is om die korrekte "Kerk van God" te kies 
om gemeenskap en ondersteuning was. 

 

Na meer te leer oor die onderwerp van die Kerke in hoofstukke 2 en 3 van 
Openbaring, ek tot die gevolgtrekking gekom dat die meeste behoorlike Kerk van 
God sou word gekoppel aan die Kerk van God van Philadelphia wat bespreek in 
Openbaring 3: 7-13. 

 

Filadelfia Dreams en oortuigings 

 

Verskeie teoloë het gehou om die posisie dat die in die eerste drie hoofstukke van 
Openbaring genoem kerke verteenwoordig nie net werklike kerke, maar ook 'n 



uiteensetting van sewe "eras" van die geskiedenis van die ware Kerk van die tyd 
van die apostel Johannes om die terugkeer van Jesus Christus. Die mees getroue 
van daardie kerke aan die einde, volgens Jesus se woorde, was die Philadelphia 
gedeelte. 

 

Die Filadelfia era was geglo deur sommige het begin in 1933 onder die menslike 
leierskap van wyle Herbert W. Armstrong (vir meer besonderhede oor die 
geskiedenis, sien asseblief die gratis boekie Die Voortgesette Geskiedenis van die 
Kerk van God) en dat sy oorheersing geëindig naby die tyd van sy dood in 1986. 
Volgens die Bybel is egter 'n oorblyfsel van die Philadelphia Church nog steeds 
nodig om te bestaan tot aan die einde van die kerkbedeling (vgl Hebreërs 13: 1; 3: 
10-11). 

 

Die vorming van die Radio Church of God (wat later herdoop tot die Worldwide 
Church of God) en die begin van die Filadelfia era van die Kerk van God is 
voorafgegaan deur 'n twee-deel proklamasie droom wat Herbert Armstrong het in 
God geglo het sy vrou en dat daarna is bevestig (Die outobiografie van Herbert W. 
Armstrong, 1973, pp. 187,193-194). Hy het geglo dat hy vervul wat die eerste deel 
van die droom (Armstrong HW. Broeders en Mede-werker brief, 28 November, 
1956) sou wees. 

 

Net so, die vorming van die Voortgesette Kerk van God is voorafgegaan deur 
drome (twee tot Bob Thiel en 'n ander na Fesilafai Fiso Leaana) wat later 
bevestig. Ons is ook die vervulling van die tweede deel van Loma Armstrong se 
proklamasie droom. Geen ander ware COG groep wat daarop aanspraak maak dat 
die oorblyfsel van die Philadelphia gedeelte van die COG het dié eise gemaak lei, 
ten spyte van die feit dat drome belowe om 'n geskenk van die Gees in die laaste 
dae per Hand 2 wees: 17-18 (vir . besonderhede, sien Voortgesette Geskiedenis 
van die Kerk van God) Baie Laodicense te tree soos die antieke Sadduseërs en sal 
nie aanvaar hoe God werk (Mark 12: 23-32). 

 

In sy Oktober 1979 Plain Truth artikel getiteld 7 bewyse van God se ware Kerk, die 
einde van Herbert W. Armstrong gelys sewe bewyse dat hy gevoel het die 



Philadelphia gedeelte van die ware Kerk van God sou hê. Dit sluit in die wete / 
onderrig 1) Wie en Wat is God ?, 2) Die regering van God en die skepping van die 
Heilige en regverdige karakter, 3) Wie en wat is die mens ?, 4) The Truth About 
Israel, 5) die ware evangelie, 6) Wat en hoekom die kerk ?, en 7) die prioriteit van 
Onderwys van die regering van die Koninkryk van God. Hy het gevoel dat die dan 
Worldwide Church of God het al daardie. Ons in die Voortgesette Kerk van God 
doen so goed. 

 
Spesifiek met betrekking tot diegene wat ons leer: 

 

1) Die siening dat die vroeë Christene het op die Godheid, 

 

2) Die regering van God (hiërargiese met die Vader as hoogste gesag en 
bedryf onder Sy liefdevolle wette) en Sy doel van die ontwikkeling van 
regverdige karakter (Romeine 5: 4; Matt 05:48) met leerstellige hulp van Sy 
bediening (Ef 4: 11-16), 

 

3) Dat God doelbewus geskep mens fisies (Genesis 2: 7) en dat diegene wat 
Hy roep (Joh 06:44) kan word geestelike (1 Kor 15: 45-48) in die familie van 
God (Efesiërs 3: 14-19) , 

 

4) Die identiteit van die moderne Israel en hoe dit sluit aan by die profesie 
(vgl Gen 48, 49; 1 Konings 12: 19-20; Jakobus 1: 1; Jeremia 30: 7; Daniël 
11:39), 

 

5) Christus se evangelie van die koninkryk (Markus 1: 14-15; Hand 1: 1-3), 

 

6) Dat die kerk doen die werk van God (Mattheus 24:14; 28: 19-20; 
Johannes 6:29; Openbaring 3: 7-13; 1 Kor 12: 1-31; 16: 9; 2 Kor 6: 14-18; Ef 



5: 25-32) in waarheid (Psalm 33: 4; Jesaja 61: 8; Johannes 17:17; 2 Timoteus 
2:15), 

 

7) Die behoorlike prioriteit van die evangelie van die koninkryk van die 
wêreld as 'n getuie (Mattheus 24:14) en die eerskomende millennium 
(Openbaring 20: 4), terwyl onderrig dissipels alles wat Jesus beveel het 
(Mattheus 28:19 -20). 

 

 

Let wel: Na die dood van Herbert Armstrong, sy menslike opvolger in afvalligheid 
ingegaan en afstand die grootste deel van die unieke Kerk van God leer.  Die ware 
kerk voortgegaan soveel links daardie organisasie en baie ander organisasies 
sedert gevorm het. Afvalligheid gebeur vanaf die Nuwe Testament (bv 1 Johannes 
2: 18-19) en is een van die redes waarom die opsporing van ware Christelike kerk 
geskiedenis kan moeilik wees. 

 

Terwyl baie Church of God groepe het leiers wat die meeste of al daardie sewe 
punte eis, byna almal het gefaal om werklik te beoefen Herbert Armstrong se 
punte 2, 6, en 7, en het 'n paar van die ander misverstaan. Ten minste een groep 
wat glo dit is 'n leier in 6 & 7 hierbo, willens en wetens en opsetlik, het dit oproep 
met materiaal dit geweet vervat dwaalleringe wat nie die waarheid was. Dit 
bereidwilligheid om 'n valse boodskap te versprei toon dat hulle nie die leiding 
van die finale fase van die werk van God-die werk van God moet in WAARHEID 
per Psalm 33: 4. Die HERE het gesê: "Ek sal hulle getrou hul loon te rig nie" (Jesaja 
61: 8), en diegene wat willens en wetens te publiseer en te versprei dwaalleringe 
ooglopend nie die HERE se rigting te aanvaar. 

 

Baie ander groepe afslag punte 6 & 7. Tog, hier is ook iets wat Herbert W. 
Armstrong geskryf wat verband hou met punte 6 en dele van punt 7:  

 



In Mattheus 28: 19-20, God se orde is 1) gaan en verkondig die Evangelie 
(vergelyk met Markus se weergawe, dieselfde woorde van Jesus, Mark 
16:15); 2) doop diegene wat berou het en glo; Eers daarna, 3) leer hulle om 
die gebooie "(outobiografie van Herbert W. Armstrong, p. 523) in ag 
te neem. 

 

Doel van die kerk, 1) die verkondiging van die komende koninkryk van God 
aan die wêreld en 2) die kleinvee opgepas. 

 

Die "alleenloper" - die "individuele Christen," wat wil klim in die koninkryk 
'n ander manier as deur Christus en sy pad deur sy kerk - is nie opgelei in 
Christus se WYSE VAN OPLEIDING, om te heers en regeer saam met 
Christus in sy koninkryk! (Mystery of the Ages, p.270). 

 

Herbert Armstrong ook geleer, "met 'n moderne fasiliteite vir 
massakommunikasie - die drukpers, radio, televisie, selfs die telefoon waarmee 
mekaar in enige deel van die wêreld kan bereik in 'n kwessie van minute of 
minder - kan meer mense te bereik by verre as al die eerste eeu apostels saam 
"(7bewyse van God se ware Kerk, Deel 6. Plain Truth, Augustus 1979). 

 

Ons in die Voortgesette Kerk van God gebruik te maak van 21ste eeu metodes vir 
massakommunikasie insluitend die drukpers, radio, YouTube televisie, telefoon, 
en natuurlik die internet, wat selfs vinniger as die vorme van massakommunikasie 
wat Herbert Armstrong gebruik kan word . Ons het verskeie miljoene bereik met 
die evangelie van die koninkryk en die tipe proklamasie en profetiese waarhede 
wat Jesus gesê moet die kriteria vir die ware van die valse in Mattheus 7 weet: 15-
18. 

 

In terme van leerstellige waarhede, Herbert Armstrong skryf: "Ten minste 18 
basiese en noodsaaklike waarhede is herstel na die Ware Kerk sedert" die jaar 
1933 (Mystery of the Ages, 1985). Al die "herstel waarhede" is in die 
amptelike verklaring van oortuigings van die Voortgesette Kerk van God(aanlyn 



beskikbaar by www.ccog.org). Dit is nie die geval vir die meeste (indien nie almal 
nie) van die groepe waarvan die leiers was eens deel van die ou Worldwide 
Church of God. Verder is die meeste wat beweer dat hulle glo hulle hoef nie eens 
gebruik die lys wat wyle Herbert W. Armstrong eintlik het (sien sy preek 
getiteld Sending van die Philadelphia Church Era, gegewe 17 Desember 1983), 
maar in plaas daarvan staatmaak op 'n lys opgestel is na sy dood deur 'n leier wat 
nie vinnig aan diegene Filadelfia leerstellings gehou het nie (God herstel hierdie 
18 waarhede: Hoe dankbaar is jy vir hullewêreldwyd Nuus, 25 Augustus 1986). 

 

Jesus het gewaarsku dat die Filadelfiërs om "Hou maar net vas wat julle het, sodat 
niemand jou kroon kan neem nie" (Openbaring 03:11), en dit sou skynbaar 
moet die leerstellige waarhede wat herstel na die Philadelphia gedeelte van die 
Kerk van God in te sluit. Die Bybel waarsku ook dat mense wat lyk asof hulle 
gelowiges sal "wegval" van die waarheid wees en terwyl dit in die verlede gebeur 
het, dit sal weer gebeur in die toekoms (vgl Daniël 11: 30-35; 1 Timoteus 4: 1 
). Sommige wat eens beweer dat Filadelfiërs wees nie vinnig óf gehou om daardie 
onderrig. 

 

Die meeste groepe met leiers eens deel van die ou Worldwide Church of God nie 
die openbare proklamasie van die koninkryk van God aan die wêreld geplaas het 
as hul ware prioriteit (Mattheus 24:14; 28:19), nie ten volle verstaan al die herstel 
waarhede, en het nie die waarheid genoeg gewaardeer;vandaar hulle het getoon 
dat hulle nie die besitters van wat die "Philadelphia mantel" (leierskap gesag) 
genoem. Die groep met genoemde mantel is ook verteenwoordig deur die "vrou" 
van Openbaring 12: 14-17. 

 

Die boek Hebreërs leer: 

 

Die broederliefde moet bly. (Hebreërs 13: 1) 

 

Hoekom bring dat hier? Omdat die woord vertaal as "broederlike liefde" is die 
Griekse weergawe van die woord Philadelphia. Philadelphia was om voort te gaan, 



selfs in hierdie Laodicense tyd, sowel as huidige (tot 'n mate) wees regdeur die 
geskiedenis van die Kerk van God. Filadelfiërs is diep omgee mense. Filadelfiërs 
sorg vir die armes en die onbereikte. 

 

Let twee kenmerke van die ware gelowige kerk wat die apostel Paulus skryf oor: 

 

... Die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en 
grondslag van die waarheid. (1 Timoteus 3:15) 

 

Beywer om aan te bied jou beproef voor God te 'n werker wat hom nie hoef 
te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. (2 Timoteus 2:15) 

 

Die getroue Philadelphia oorblyfsel, die "vrou" van Openbaring 12: 14-16, is die 
groep wat altyd streef daarna om reg te sny (onderskei) die woord van die 
waarheid en die pilaar en grondslag van die waarheid. Die rede dat ek moes my 
vorige Kerk van God organisasie te verlaat, is dat hulle herhaaldelik gebreek 
beloftes en ook, willens en wetens en opsetlik, het voortgegaan om uit te stuur 
gedrukte inligting wat hulle geweet het was nie waar nie (vgl Jeremia 48:10; 
Psalm 33: 4 ; Psalm 101: 6-7; Jesaja 61: 8) wat gedetailleerde op ander plekke (bv 
www.cogwriter.com). Daarom, hierdie oortuig my dat hulle nie meer die beste 
kan verteenwoordig die Philadelphia oorblyfsel van die Kerk van God en kan nie 
gebruik word deur God (vgl Jesaja 61: 8; Ps 101: 7) om die poging om te vervul lei 
Matthew 24:14 , ens dit is die rede waarom dit nodig was vir 
die Voortgesette Kerk van God te vorm. 

 

Sover dit die pilaar en grondslag van die waarheid gaan, die Voortgesette Kerk van 
God het meer diepte en besonderhede oor die geskiedenis van die vroeë Kerk van 
God as enige ander Kerk van God groep. Ons is gebou op die fondament van Jesus 
Christus, die Apostels, en die profete (Efesiërs 2:20).Ons leer meer van wat die 
vroeë volgelinge van Jesus geleer as enige ander Kerk van God groep. Ons het ook 
daarna gestreef om alles te onderhou Jesus beveel ons preke leer en in die media 
(vgl Matt 28: 19-20). Ons wy ook 'n beduidende hoeveelheid van ons inkomste 



aan die armes (Gal 2:10). Verder, ons profetiese verklarings is in meer diepte, en 
is meer Bybels, as enige ander bekende Kerk van God groep (vgl 2 Petrus 1:19).  

 

Wat van profesie? 

 

Is profesie belangrik? 

 

Verseker. 

 

In die eerste aangeteken preek, wat gebeur nadat 'n wonderwerk (Hand 2: 1-11), 
die apostel Petrus vasgebind nuusgebeure in met Bybelse profesie (Hand 2: 14-
40). Gedeeltelik omdat mense bewus te maak van die geleenthede wat Peter 
bespreek was, was baie aandag gegee en duisende tot bekering (Handelinge 
2:41). 

 

Terwyl wonderwerke nie die meeste van die ander aangeteken preke in die Nuwe 
Testament het voorafgaan, het sprekers probeer om gebeure te profesie en ander 
dele van die Bybel te koppel aan hul gehore beter te bereik (bv Hand 17: 22-31). 

 

Dit kan belangrik wees om te besef dat die eerste boodskap wat op rekord 
geplaas dat Jesus gepreek (die evangelie van die koninkryk in Markus 1:14) en die 
laaste boodskap wat Jesus gegee het (die Boek van Openbaring) was 
profetiese. Verskeie boodskappe wat Hy gegee het (bv Mattheus 24, Lukas 21) is 
gekoppel aan opkomende gebeure in die wêreld. 

 

Profesie is 'n teken vir gelowiges: 

 



So tale is 'n teken nie vir die gelowiges, maar vir die ongelowiges, terwyl 
profesie is 'n teken nie vir die ongelowiges maar vir die gelowiges. (1 Kor 
14:22, English Standard Bible) 

 

Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die 
ongelowiges; die profesie egter is nie vir die ongelowiges, maar vir diegene 
wat glo (1 Kor 14:22, NAV) 

 

Die Bybel toon dat daar sou wees verskillende soorte tale (1 Kor 00:28), en ons 
vrywilliger vertalers en ander in die Voortgesette Kerk van God te help vul 
nie. Maar let op dat profeteer, wat insluit behoorlik verduidelik profesie, is 
veronderstel om 'n teken vir diegene wat glo. Ons in die Voortgesette Kerk van 
God verstaan en te verduidelik beter baie aspekte van profesie as ander COG 
groepe. 

 

Beteken dit dat profesie is die belangrikste kenmerk van die ware Kerk? Nee, die 
liefde is (vgl 1 Kor 13: 1,8). 

 

Tog, is die strewe na die liefde ook vasgebind in met profesie in die Bybel (1 Kor 
14: 1). Diegene wat werklik met die liefde tot die waarheid sal gespaar word van 
'n paar voorspel gebeure volgens 2 Thessalonicense 2: 9-12. 

 

Vandag is massiewe maatskaplike veranderinge wat plaasvind. Baie van hulle is 
voorspel in die Bybel. Selfs al is tussen dalk 'n kwart tot 'n derde van die hele 
Bybel is profetiese, die meeste groepe het eenvoudig nie die waarheid oor 
verskeie belangrike profesieë in die Bybel te verstaan - sleutel profesieë wat Jesus 
sy volgelinge op die ou end aangemoedig om te verstaan (bv Matthew 24:15; 
Mark 13:14). 

 



Sommige, ten spyte van wat beweer dat hy die Bybel, óf afslag glo of miskyk 
profesie. Maar dit is nie veronderstel om die saak vir ware Christene wees:  

 

"Kyk na die vyeboom en al die bome. 30 Net soos hulle bot, julle sien en ken 
vir julle dat die somer al naby is. 31 So moet julle ook, wanneer julle hierdie 
dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God is naby.  32 Voorwaar Ek 
sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur 
het. 33 die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit 
verbygaan nie. 

 

"Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie beswaar word deur swelgery 
en dronkenskap en sorge van die lewe, en dié dag julle nie skielik 
oorval.35 Want dit sal kom soos 'n strik oor almal wat op die gesig van die 
woon hele aarde. 36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag 
mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die 
mens te staan kan getel word. " (Lukas 21: 29-36) 

 

Let daarop dat Jesus het geleer dat Sy volgelinge altyd sal hê om aandag te skenk 
aan gebeure en profesieë wat verband hou met sy terugkeer. Jesus herhaaldelik 
gesê sy volgelinge om te kyk vir wêreldgebeure wat profesie in ander geskrifte 
soos Matthew 24:42, 25:13 sou vervul; Mark 13: 9,33,34,35,37, en Openbaring 3: 
3. Jesus verwag van sy volgelinge om te kyk. 

 

Jesus het ook geleer dat die Heilige Gees, "die Gees van die waarheid," sou die 
getroue te help om die hele waarheid, insluitend profetiese kinders: 

 

Ek het nog baie dinge om vir julle sê, maar jy kan dit nou nie dra. Maar 
wanneer ... die Gees van die waarheid, het aangebreek, {dit} sal julle in die 
hele waarheid lei; ... Sal jou vertel dinge om te kom. (Johannes 16: 12-13) 

 



Met die Heilige Gees en behoorlik onder leiding van die Heilige Gees help ons om 
profesieë te verstaan. 

 

Die Bybel leer ons ook: 

 

Moenie Blus die Gees nie. Verag die profesieë nie. (1 Tessalonisense 5: 19-
20) 

 

Tog het baie, insluitend dié in die verskillende Kerk van God groepe, lyk nie te glo 
dat God se Gees tans profeties nou werk. Baie is ook geneig om Bybelse profesieë 
verag en dikwels hul behoorlike verduideliking (s). 

 

Tans op hierdie aarde, God het Sy getroue en ware dienaars wat korrek die 
eindtydse profetiese waarskuwings wat moet nou uitgaan verkondig. 

 

Die Bybel leer: 

 

Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit die profete 
openbaar sy dienaars gee. 8 Die leeu het gebrul! Wie sal nie vrees nie? Die 
Here HERE het gespreek! Wie sal nie profeteer? (Amos 3: 7-8). 

 

Ten spyte hiervan, sowel as Nuwe Testament leer oor profete (bv Hand 2: 17-20; 
Ef 4:11; 1 Kor 14), die meeste 21ste eeu Kerk van God groepe glo nie dat daar tans 
enige profete en hulle erg misverstaan sleutelelemente van eindtyd Bybelse 
profesie. 

 

Verder almal maar een van die Kerk van God groepe (CCOG is die enigste 
uitsondering) wat aanvaar dat God 'ten minste een profeet vandag, het geluister 



na sogenaamde profetiese individue wat duidelik geleer profetiese en 
dwaalleringe, vandaar hulle / is valse profete. 

 

Die voortgesette Kerk van God is die Filadelfia Leier 

 

Diegene wat wil om deel te wees van die mees getroue oorblyfsel van 
Philadelphia wees sou wil wees met 'n Kerk van God groep wat: 

 

1. Maak die evangelie van die koninkryk as 'n getuie sy top prioriteit 
(Mattheus 24:14; 28: 19-20). 

 

2. Ondersteun swak broers (Gal 2:10), insluitend weduwees en wese 
(Jakobus 1:27), veral in armer gebiede soos Afrika en Asië.  

 

3. beoefen Voorwaar Bybelse bestuur (1 Kor 00:28), insluitend Matthew 18: 
15-17. 

 

4. Het die proklamasie, leerstellige, profetiese en liefdevolle vrugte Jesus 
het gepraat van (Johannes 7: 16-20; 13:35; Lukas 04:18; 14:13; Matt 24:14; 
28: 19-20; Openbaring 3 : 7-13). 

 

5. waarsku diegene wat dink dat hulle in die Kerk om nie weg te val (1 
Timoteus 4: 1). 

 

6. Het die geestelike gawes, insluitend die ontvangs van drome, in die 
laaste dae (Hand 2: 17-18). 

 



7. Verstaan die historiese en huidige rol van die kerke in Openbaring 2 en 3. 

 

8. Verduidelik en verstaan Bybelse profesie goed genoeg (bv Daniel 11: 29-
45; Matt 24) om te weet wanneer om te vlug (Matt 24: 15-20; Openbaring 
3:10, 12: 14-16) voor die Groot Verdrukking (Mat 24:21). 

 

Die een groep wat die beste verteenwoordig die oorblyfsel van die Philadelphia 
gedeelte van die Kerk van God (Openbaring 3: 7-13) in die 21ste eeu is 
dieVoortgesette Kerk van God. 

 

Jesus het gewaarsku dat die Laodicense dat hulle 'n louwarm werk en moet berou 
of gesig die gevolge (Openbaring 3: 14-22). Op die profetiese kant, die werklikheid 
is dat die Laodicense kerke het 'n verskeidenheid van profetiese misverstande.  

 

Sedert Laodicense die grootste deel van die Christene in die tyd van die einde 
verteenwoordig (hulle verteenwoordig die sewende kerk of groep kerke in 
Openbaring 1-3), moet daar redes dat hulle al wat profeties gebeur nie sal sien 
nie en wat sal waarlik lei tot die begin van die Groot Verdrukking.  

 

Binne die Laodicense organisasies wat blykbaar deel van die Kerk van God wees, is 
daar 'n verskeidenheid van profetiese posisies wat gehou wat hulle sal verhoed 
om te weet wanneer die Groot Verdrukking sal begin.  

 

Agtien van daardie verkeerde sienings word hieronder gelys: 

 

1. Baie Laodikiaans groepe nie amptelik onderrig en / of glo nie in die idee 
van Kerk eras wat verband hou met die Kerke van Openbaring hoofstukke 2 
& 3 selfs al is hulle soms te leer oor die kerke van Openbaring. Baie neem 
meer van 'n preterist (verlede / historiese) siening van daardie kerke, ten 



spyte van die feit dat baie stellings wat gemaak word om hulle moes 
toekomstige profetiese gevolge hê (bv Openbaring 01:19; 02:22; 3: 3; 
03:10) . Omdat verskillende groepe nie leer sekere profetiese aspekte van 
hierdie, baie mense nie hul eie probleme te sien en sal hê om te gaan deur 
middel van die Groot Verdrukking. 

 

2. Die Laodicense groepe glo nie dat die Evangelie van die Koninkryk moet 
nog gepreek het vir die wêreld as 'n getuie per Mattheus 24:14, het nie 
regtig maak dat 'n hoë prioriteit, en / of doen dit op 'n wyse wat toon hulle 
het te min liefde vir die waarheid (vgl Jeremia 48:10; Psalm 33: 4), sodat 
hulle nie hoef nie te lei die ware Filadelfia werk. As net die Filadelfiërs 
belowe om beskerm te word in die uur van beproewing wat oor die hele 
wêreld sal kom, sal die Laodicense nie verstaan wanneer Mattheus 24:14 is 
vervul of wanneer per Mattheus 24:15 om te vlug. 

 

3. 'n wye aandeelhouding Laodikiaans siening is die lering dat die Groot 
Verdrukking nie kan begin totdat die Ki ng van die Noord-inval die Koning 
van die Suide in Daniël 11:40. Hierdie siening kyk uit oor die feit dat sedert 
die Groot Verdrukking sluit die tyd van benoudheid vir Jakob (Jeremia 30: 
7), dit begin met die VSA en sy Anglo-Saksiese bondgenote soos die 
Verenigde Koninkryk om binnegeval (vgl Daniël 11:39). Sommige van die 
groepe klou aan hierdie opeenvolgende fout, want dit keer gehou is deur 
wyle Herbert W. Armstrong, wat sy siening verander deur 1979 (die tyd wat 
ons in is, nou. Pastoor-generaal se verslag-Vol. 1, No 15, November 20, 
1979). Sedert die Koning van die Noorde dié van die versterkte vestings (die 
VSA, Kanada, ens) in Daniël 11:39 sal uitskakel, voor die aanval op die 
Koning van die Suide in Daniël 11:40, diegene wat vashou aan hierdie 
siening sal nie weet wanneer die Groot Verdrukking sal begin totdat nadat 
dit begin het. 

 

4. Verskeie Laodicense glo dat die finale opset van die Diermag in 
Openbaring 17: 12-13 moet bestaan uit presies tien of elf tans gedefinieer 
nasies. Dit is foutief om verskeie redes, insluitend die feit dat die Griekse 
terme vir "nasies" is nie in die gange en dat die driwwe vertel van 'n tyd van 



twee toekomstige reorganisasie. Herorganiseer koninkryke nie altyd bly 
binne voor grense en dit is waarskynlik die geval in die toekoms 
wees.Terwyl die Europese Unie, wat tans 28 lede en baie potensiaal lede, 
dalk verloor lidlande (soos die Verenigde Koninkryk), om aan te dring dat 
die finale verstellings tien of elf nasies moet hê, is nie in ooreenstemming 
met die Bybel. Daarbenewens het die historiese posisie van die Philadelphia 
gedeelte van die COG (onder Herbert Armstrong) geleer in ten minste 'n 
dosyn dokumente (Plain Truth, Good News, Wêreld van Môre, boekies, 
Medewerker briewe, Bybel Korrespondensie Kursus) dat die tien kon 
bestaan van tien nasies en / of groepe van nasies (in teenstelling met 
enkele nasies). Tensy die getal verminder na daardie, sal diegene wat 
aandring op die Beast opset om óf tien of elf nasies nie moontlik besef dat 
die Groot Verdrukking begin tensy hulle bekeer van daardie siening. 

 

5. Verskeie Laodikiaans groepe duidelik verkeerd verstaan Daniel 9:27, die 
tweede helfte van wat sluit aan by Daniël 11:31 en Jesus se woorde in 
Matteus 24:15 (hulle is geneig om te glo Daniël 9:27 is vervul deur 
Christus). Diegene wat hierdie gedeeltes misverstaan sal nie 'n behoorlike 
pre-waarskuwing van wat gebeur nie waarskynlik weet wanneer die Groot 
Verdrukking sal begin. 

 

6. Een of meer groepe leer ook dat die Groot Verdrukking kan begin met 
die volgende jaar of so. Soos die Groot Verdrukking begin nie tot ongeveer 
3 ½ jaar na die "vrede deal" van Daniel 9:27 behoorlik bevestig (en dit is 
nog nie gebeur het), is dit nie moontlik vir die Groot Verdrukking begin voor 
2019. sedert die transaksie is die meeste geneig om te bevestig in die herfs 
van die jaar (vgl Lev 23:24; 1 Kor 15:52), selfs 2019 is waarskynlik nog te 
vroeg. 

 

7. Sekere groepe leer onbehoorlike interpretasies van die 1335, 1290 en 
1260 dae van Daniël 12 of ander probleme met dele van daardie (mees 
COG groepe) dat hulle nie sal verstaan wanneer die Groot Verdrukking gaan 
begin. 



 

8. Die meeste Laodikiaans groepe nie Habakuk 2 verstaan: 2-8 en nie 
behoorlik kry wat waarsku uit na die VSA en die Verenigde Koninkryk. Een 
groep het leer nie, maar het gerugsteun af as gevolg van wat lyk na interne 
politiek en een van sy stygende leiers wees. Die stygende 'n tydbom 'van 
die VSA skuld is iets wat moet daarop gewys en Habakuk 2: 2-8 wys daarop 
dat die Bybel bedreiging wat dit hou. Dit moet verkondig word en ons in 
CCOG doen dit. Baie besef nie dat Habakuk 2: 6 is verwant aan die begin 
van die Groot Verdrukking, en is een van die redes vir die aanval op die 
skuld afstammelinge van die stamme van Josef. 

 

9. Die meeste Laodikiaans groepe het verskillende "Elia partyskap. ' As 
gevolg hiervan, sal hulle nie in staat wees om die finale Elia 
herken.Sommige dink hy moet Herbert Armstrong gewees, ten spyte van 
die feit dat hy dood is sedert 16 Januarie 1986 en dat die dood 
diskwalifiseer hom vergeld na sy skryfwerk oor die finale Elia (Mystery of 
the Ages. 1985, p. 349). Sommige dink dat óf daar is geen Elia te kom of dat 
hy die kerk en nie 'n individu, wat gaan teen Jesus se lering oor die 
onderwerp in Markus 9: 12-13. 

 

10. Baie Laodikiaans groepe verstaan nie die verskil vervolgings (en ander 
sake) in Daniël 7:25, 11 te kom: 30-39, Matt 24: 9- 22 en Openbaring 12: 
14-17. Wanneer die geprofeteerde golf van vervolging aanvanklik treffers 
die Filadelfiërs hoofsaaklik, (en nie hulle), sal Laodicense nie hierdie 
vervolging te sien as 'n bewys dat die Groot Verdrukking is om te begin. Die 
ou Radio Church of God (sien Pasop vir valse broeders Goeie 
Nuus,Januarie 1960!) Spesifiek toegepas die vervolg geskrifte van Daniël 11: 
32-35 aan die einde van die tyd Filadelfia gemeente net soos die huidige 
CCOG. 

 

11. 'n aantal Laodikiaans groepe nie leer dat daar 'n fisiese plek van 
veiligheid te vlug (ten spyte van wat Openbaring 12: 14-16 leer). So, 



diegene wat daardie v Riverview sal nie geneig wees om te vlug na een net 
voor die aanvang van die Groot Verdrukking. 

 

12. Die meeste 'onafhanklike' Laodicense glo nie dat hulle nodig het om 
'bymekaar te maak' voor die tyd ten spyte van wat Sefanja 2 om te vlug: 1-3 
leer. Dus, dit is nie die kans dat hulle sal geneig wees om saam te vlug toe 'n 
groep hulle nie deel van doen net voor die aanvang van die Groot 
Verdrukking (vergelyk Openbaring 12: 14-17). 

 

13. Minstens een Laodikiaans groep verkeerdelik glo dat die gruwel van die 
verwoesting van Daniël 11:31 plaasvind nadat die Koning van die Noorde 
inbreuk maak op die Koning van die Suide in Daniël 11:40. Aangesien dit die 
manier nie sal gebeur nie, sal diegene wat vashou aan daardie posisie nie 
verstaan wanneer die Groot Verdrukking sal begin (vgl Matt 24: 15,21). 

 

14. Baie Laodikiaans groepe leer dat die mens van sonde wat sit in die 
tempel van God (2 Thessalonicense 2: 3-4) is die Antichris / Vals Profeet, nie 
die Beast van die See. Tog, dit is die Dier van die See, die finale Koning van 
die Noorde (Dan 11: 35-36). So, wanneer dit gebeur, diegene wat vashou 
aan die verkeerde posisie sal nie sy profetiese gevolge verstaan. Die 
identiteit van die "seun van die verderf" is belangrik om te verstaan in die 
eindtyd. 

 

15. 'n Paar Laodikiaans groepe leer dat 'n Joodse tempel in Jerusalem sal 
herbou word voordat Jesus weer kom. Terwyl dit is 'n afstand moontlik dit 
is nie nodig nie (die "tempel van God" in die Nuwe Testament het te doen 
met 'n Christelike, nie moderne Joodse, plek). Aangesien dit nie sal gebeur 
as 'n paar soms leer, sal diegene wat vashou aan daardie posisie nie 
verstaan wanneer die Groot Verdrukking sal begin. 

 

16. Minstens een Laodikiaans groep leer dat die tien konings van 
Openbaring 17:12 is in beheer van tien streke in die wêreld, in teenstelling 



met 'n eerste plek Europese moondheid. Aandrang op dit sou beteken dat 
so 'n groep kon onmoontlik verstaan wanneer die Groot Verdrukking sal 
begin. 

 

17. Minstens een Laodikiaans groep leer dat die Dier van Openbaring 13: 1-
10 is nie 'n Europese. Sedert die Diermag sal opstaan in Europa (vgl Daniël 
9: 26-27), sal diegene wat dit nie verstaan nie besef wanneer die Groot 
Verdrukking is om te begin. 

 

18. Ten minste een of twee van die groter Laodikiaans groepe leer dat die 
eerste vers in die Daniel 11 volgorde wat verband hou met die begin van 
die Groot Verdrukking is Daniël 11:40. Instede daarvan het hulle moet leer 
dat dit begin met Daniel 11:39, wat is kort ná Daniël 11:31, wat ook in 
ooreenstemming met die aanvang van die tyd van benoudheid vir Jakob 
(Jeremia 30: 7). Diegene wat vashou aan die Daniel 11:40 posisie sal nie 
verstaan as die Groot Verdrukking sal begin. 

 

En daar is nog vele meer. Tog, dit neem net die misverstand van een of meer van 
die bogenoemde punte te besef nie wanneer die Groot Verdrukking sal 
begin. Slegs die Voortgesette Kerk van God is "wat die woord van die waarheid reg 
sny" (2 Timoteus 2:15) op al hierdie sake. 

 

Die hartseer werklikheid is dat die meeste Kerk van God groepe, omdat hulle nie 
werklik Filadelfia (ten spyte van alles wat eise wat hulle kan maak), doen die 
profetiese volgorde en besonderhede in Daniël 11 nie verstaan of hoe hulle bind 
met wat Jesus geleer in plekke soos Matthew 24. as gevolg van hierdie en ander 
profetiese misverstande, sal daardie groepe nie besef wanneer hulle per 
instruksies Jesus se in Mattheus 24 moet vlug: 15-20 en vandaar gaan nie te 
beskerm teen die komende Groot Verdrukking (Matt 24: 21-22 ). 

 

Sodat hierdie geluid tevergeefs en grootpraters aan ons kant, laat my sê dat 'n 
lang tyd 'n hoë vlak Kerk van God leiers in ander groepe spesifiek vir my gesê (Bob 



Thiel) op elk van die punte wat dit wat ons in die Voortgesette Kerk van God moet 
leer op hierdie punte, insluitend dié wat selfs van watter hul eie groepe te leer 
verskil, is korrek. Maar vir 'organisatoriese (en nie werklik Bybelse) redes, hul 
groepe nie in die openbaar hulle te leer. 

 

Jesus waarsku "sal daar groot verdrukking wees soos daar sedert die begin van die 
wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie" (Mattheus 
24:21). En Jesus het belowe om die Filadelfia Christene beskerming teen dit 
(Openbaring 3: 7-10). Ander Christene het daardie selfde belofte nie verkry nie. 

 

Diegene wat te veel staatmaak op 'n gedrang bediening (Esegiël 34: 7-10) om 
hulle te leer profesie wat nie werklik in ooreenstemming met die Skrif moet besef 
dat volgens Jesus se woorde in hoofstukke 2 en 3 in Openbaring en 21 in Lukas, 
net relatief min Christene sal beskerm word teen die uur van beproewing wat oor 
die hele wêreld (vergelyk Openbaring 12: 14-17) sal kom. Diegene wat nie sal 
luister na die ware gelowige in die bediening sal ook deel dat die noodlot (vgl 
Efesiërs 4: 11-16). 

 

Ons in die Voortgesette Kerk van God waarlik: 

 

"Het ook 'n woord wat baie vas van profesie; waarheen julle goed doen as 
julle in ag te neem, soos met 'n lig wat skyn in 'n donker plek, totdat die dag 
aanbreek en die môrester opgaan in julle harte "(2 Petrus 1:19, NV). 

 

Dit moet ook beklemtoon word dat die Bybel waarsku ook onafhanklikes wat dink 
dat hulle nie nodig het om deel te wees van die eindtyd Filadelfia oorblyfsel van 
die Kerk van God ook sal nie beskerm word (vgl Sefánja 2: 1-3). Die Nuwe 
Testament is dit duidelik dat Christene moet regtig deel van 'n kerk wees (Efesiërs 
4: 11-16; vgl 1 Kor 04:17; 10: 32-33) -especially soos ons nader aan die einde 
(Hebreërs 10:24 -25; vgl Sefánja 2: 1-3). 

 



Tensy die Laodicense groepe en / of individue berou soos Jesus dring hulle in 
Openbaring 03:19, sal hulle nie dalk weet wanneer die Groot Verdrukking sal 
begin (Mattheus 24:21) weet niks om te vlug voor daardie begin (Mattheus 24:15 
-20). 

 

COG groepe wat staatmaak op misplaaste tradisie (of onlangse of ouer) bo die 
Bybel vir baie aspekte van hul profetiese sienings gaan te laat besef dat hulle nie 
die "seker die profetiese woord wat" het (2 Petrus 1:19, NV) .  

 

Jesus het aan die Laodicense wat hulle nodig het om te verander in baie gebiede 
(Openbaring 3: 17-19), maar Hy het ook geleer dat omdat hulle nie dink wat hulle 
nodig het om, dat hulle sou ly as gevolg van daardie (Openbaring 3: 14-16) . 

 

Daar is ook meer profetiese en ander verskille wat ander COG groepe het uit die 
Bybel wat hierdie boekie nie gegaan het in. Die werklikheid is dat sonder die regte 
klem op die finale fase van die werk, die Bybel hou in voldoende hoë agting, oefen 
Filadelfia liefde, ware leer alles wat Jesus geleer het, en ignoreer een gesalf vir 'n 
dubbel-gedeelte van God se Gees (wat herinner aan Elisa, 2 Konings 2: 9-13) as 
top menslike leier die CCOG was, die COG groepe wat profetiese waarskuwings 
ignoreer doen sodat hulle gevaar. 

 

Terwyl sommige afslag die belangrikheid van profesie, let op wat die apostel 
Paulus geleer: 

 

Daarom, doen hierdie, wetende dat die tyd, wat nou dit is hoog tyd om uit 
die slaap wakker; vir nou is ons redding is nader as toe ons gelowig geword 
het. 12 Die nag het ver gevorder op die dag is naby. Laat ons dan ophou met 
die werke van die duisternis, en laat ons die wapens van die lig.13 Laat ons 
behoorlik te wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in 
skandelike dade en begeertes, nie in twis en nydigheid. 14maar beklee julle 
met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy 
begeerlikhede te bevredig. (Romeine 13: 11-14) 



 

Is ons nie 'n baie nader aan die einde nou as toe Paulus skryf dat?  Paulus het 
geleer dat ware Christene was nie te wees soos ander mense wat nie ongeveer 
sou weet wanneer Jesus sal terugkom (1 Tessalonisense 5: 4). 

 

Die apostel Petrus het geskryf: 

 

Daarom, aangesien al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie 
wees in heilige wandel en godsvrug nie? 12 verwag en verhaas die koms van 
die dag van God, as gevolg van wat die hemele sal vergaan, deur vuur, en 
die elemente sal brand en versmelt? 13 Maar ons verwag volgens sy belofte 
nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. (2 Petrus 3: 11-
13) 

 

Behoorlik aandag aan profetiese gebeure wat nie net help een om gereed vir 
Jesus (Lukas 21:36;), maar is ook bedoel om 'n reflektiewe oefening wees om 
Christene te kry om hul lewens genoeg ondersoek om te verander soos dit hoort 
(vgl Rom 13 : 11-14; 2 Petrus 3: 10-13). Indien u nie kyk wêreldgebeure as 
behoorlik in die lig van Bybelprofesie verduidelik? 

 

Die verskillende Laodikiaans groepe nie behoorlik verstaan eindtyd profesie, en 
wat sal bydra tot hul lede NIE vlug wanneer hulle moet (vgl Matt 24: 15-21; 
Openbaring 12: 14-17). 

 

Die Laodicense het verkeerde idees oor die Groot Verdrukking, is nie belowe 
beskerming teen dit, en sal (saam met dié van Sardis, en blykbaar 'n paar van 
Thiatire per Openbaring 02:22) het in die Groot Verdrukking te gaan en is 
onderworpe aan die dood en vervolging (Daniël 7: 25b; Openbaring 00:17).  

 



Moenie mislei word deur diegene wat nie werklik verstaan sleutel eindtydse 
Bybelse profesieë. 

 

Terwyl baie lyk om te glo dat die Voortgesette Kerk van God is soos die tellings van 
beweer COG groepe, die profetiese realiteit is dat ons is uniek. Ons het besit die 
Philadelphia mantel (Openbaring 3: 7-13; 2 Konings 02:13) en werklik staan vir die 
waarheid (1 Timoteus 3:15). Ons lei die finale fase van die werk (wat gedoen moet 
word in die waarheid per Psalm 33: 4), terwyl die werk in die rigting van die 
vervulling van Matthew 24:14. 

 

5. Opsomming van bewyse, leidrade, en beduie vir identifisering 
van die ware Kerk 

 

Weereens, hier is 'n lys 18 bewyse en tekens en leidrade wat wys dat die ware 
Christelike kerk die ware Kerk van God moet wees. 

 

1. Plaas die woord van God is groter as tradisies van mense en vandaar het 
nie bygevoeg leerstellings wat in teenstelling met die Bybel (vgl Matt 15: 3-
9). 

 

2. Gebruik die Bybelse naam "Kerk van God" (bv Hand 20:28). 

 

3. beweer ernstig vir die oorspronklike geloof (Judas 3), selfs onder 
bedreiging van vervolging (bv Hand 5: 27-32). 

 

4. spore sy Bybelse Leerstellings reg deur die geskiedenis (vgl 1 Joh 2: 6).  

 



5. Hou pasga op die 14e Nisan (Lev 23: 5; Matt 26:18). 

 

6. Het bekend watter boeke sedert die tyd van die apostel Johannes vgl 
deel van die Bybel was 2 Timoteus 3: 16-17; Openbaring 1: 9-19; 22: 18-19). 

 

7. Leer die waarheid oor die Godheid (Romeine 1:20; Kolossense 2: 9). 

 

8. Leer en hou die liefdevolle wette van God (1 Joh 2: 4).  

 

9. sy teenstander is deelname aan fisiese oorlogvoering in hierdie wêreld 
(Joh 18:36; Lukas 03:14). 

 

10. is aangestel om die vervolg, maar nie die vervolger (Johannes 15: 20-
21). 

 

11. Het nie die uiterlike tierlantyntjies van die heidendom in terme van 
kerklike rok of geboue (: 29-30 vgl Deut 12) aangeneem. 

 

12. preek die volle evangelie (Mattheus 24:14; 28: 19-20). 

 

13. Is daar 'n "klein kuddetjie" (Lukas 12:32; Romeine 11:15; vgl Openbaring 
14: 1-9). 

 

14. spore sy fisiese plek deur middel van verskeie lood stede (Hebreërs 
13:14) en die sewe gemeentes van Openbaring 2 en 3. 

 



15. Het die teken van die Bybelse Sabbat (Eksodus 31:13; Hebreërs 4: 9). 

 

16. Verstaan God se plan van verlossing deur Jesus Christus as uitgebeeld 
deur die Heilige Dae (1 Kor 5: 7-8; Jakobus 1:18) 

 

17. Leer teen die waarneming van heidense vakansiedae (1 Kor 10: 20-22). 

 

18. Sal nie in lyn met die eindtydse ekumeniese Babilon (Openbaring 13: 4-
10; 18: 4). 

 

Slegs 'n Kerk van God groep kan voldoen aan al die kriteria. Die ware Christelike 
kerk glo die Bybel, glo God, God se natuur en plan verstaan, en doen die werk van 
God. Dit kan werklik nie sê vir die Grieks-Romeinse kerke en off-lote. 

 

Die Kerk van God, wat die mens onder die ware gesag van Jesus Christus, is nie 
volmaak nie. Daar was probleme in die Nuwe Testamentiese kerk (sien ook 
hoofstuk 3) sowel as in alle eras van die Kerk van God (Openbaring 2-3). 

 

Die Skrif is duidelik dat daar verskeie Kerk van God en nie-Kerk van God groepe 
belydende Christus by die tyd van die einde sal wees.  

 

Volgens Jesus, in die tyd van die einde sal daar Kerke van God wat verskillende 
eienskappe vertoon word. Jesus het kritiek en veroordeling vir dié wat Thyatiran 
(Openbaring 2: 18-29), Sardisian (Openbaring 3: 1-6), asook die verskillende 
Laodicense (Openbaring 3: 14-22). Dus, sou groepe in dié kategorieë nie lyk ideaal 
vir enigeen wat werklik wil deel van die mees getroue Christelike kerk te wees.  

 



In die tyd van die einde, die enigste Kerk van God wat Jesus loof en nie veroordeel 
is die een met " 'n bietjie krag," het die gemeente in Filadelfía (Openbaring 3: 7-
13). Dit is diegene wat nie so struikel deur ander dat hulle nie sal toelaat seer 
gevoelens vir hulle kos hul kroon (Openbaring 03:11), maar in plaas daarvan sal 
hulle God se werk te ondersteun. 

  

Dus, diegene wat wil om deel te wees van die mees getroue oorblyfsel van 
Philadelphia wees sou wil wees met 'n Kerk van God groep wat: 

 

1. Maak die evangelie van die koninkryk as 'n getuie sy top prioriteit 
(Mattheus 24:14; 28: 19-20). 

 

2. Ondersteun swak broers (Gal 2:10), insluitend weduwees en wese 
(Jakobus 1:27), veral in plekke soos Afrika en Asië.  

 

3. beoefen Voorwaar Bybelse bestuur (1 Kor 00:28), insluitend Matthew 18: 
15-17. 

 

4. Het die proklamasie, leerstellige, profetiese en liefdevolle vrugte Jesus 
het gepraat van (Johannes 7: 16-20; 13:35; Lukas 04:18; 14:13; Matt 24:14; 
28: 19-20; Openbaring 3 : 7-13). 

 

5. waarsku diegene wat dink dat hulle in die Kerk om nie weg te val (1 
Timoteus 4: 1). 

 

6. Het die geestelike gawes, insluitend die ontvangs van drome, in die 
laaste dae (Hand 2: 17-18). 

 



7. Verstaan die historiese en huidige rol van die kerke in Openbaring 2 en 3. 

 

8. Verduidelik en verstaan Bybelse profesie goed genoeg (bv Daniel 11: 29-
45; Matt 24) om te weet wanneer om te vlug (Matt 24: 15-20; Openbaring 
3:10, 12: 14-16) voor die Groot Verdrukking (Mat 24:21). 

 

Die een groep wat die beste verteenwoordig die oorblyfsel van die Philadelphia 
gedeelte van die Kerk van God (Openbaring 3: 7-13) in die 21ste eeu is 
dieVoortgesette Kerk van God. 

 

Die voortgesette Kerk van God is die enigste georganiseerde kerk dat ons bewus is 
van wat amptelik doen al die bogenoemde. Die dwingende rede om te wil deel 
wees van ons is nie dat ons volmaak nie, maar dat ons leer in ooreenstemming 
met die Bybel en die oortuigings en praktyke van die vroeë volgelinge van Jesus. 

 

Die meeste kerke het 'n paar waarheid, maar niemand anders blyk die "pilaar en 
grondslag van die waarheid" (1 Timoteus 3:15). Satan, die god van hierdie wêreld 
(2 Kor 4: 4), verskyn, nie as die duiwel nie, maar as 'n engel van die lig vir baie (2 
Kor 11: 13-14). Jesus het gesê baie mense in Sy naam sou kom, verkondig dat Hy 
die Christus - en tog, sonder dat hulle dit besef, mislei die hele wêreld (Matt 24: 4-
5). 

 

So, nou dat jy weet wat die bewyse, leidrade, en tekens, gaan jy soos die Bereane 
van ou en wat "het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die 
Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het geglo "(Hand 17: 11-
12)? 

 

Let op wat die Bybel sê: 

 



... Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om 
julle siele te red. . Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net 
hoorders wat julleself bedrieg nie 23 Want as iemand 'n hoorder van die 
woord is en nie 'n dader nie, dié is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n 
spieël sien; 24 want Hy het self waarneem, gaan weg, en vergeet dadelik hoe 
hy gelyk het. 25 maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die 
vryheid en daarby bly, en is nie 'n vergeetagtige hoorder is maar 'n dader 
van die werk, sal gelukkig wees in wat hy doen . (Jakobus 1: 21-25) 

 

Sal jy doen wat die Bybel jy besef moet jy net doen en ondersteun 
die Voortgesette Kerk van God of 'n hoorder bedrieg jouself? 

 

Het jy nie wil die Voortgesette Kerk van God ondersteun as ons voortgaan om die 
evangelie van die koninkryk verkondig aan die wêreld as 'n getuie (Mattheus 
24:14) sowel as alles leer Jesus beveel (Matt 28: 19-20)? 

 

Is jy gereed om regtig deel van die ware Christelike kerk wees?  

 

 

Voortgesette Kerk van God 

 

Die VSA kantoor van die Voortgesette Kerk van God is geleë op: 1036 W. Grand Avenue, 

Grover Beach, Kalifornië, 93433 VSA. 

 

Ons het ondersteuners oor die hele wêreld, en in alle bewoonde vastelande (Al die 

kontinente, behalwe Antarktika). 

 



Voortgesette Kerk van God Webwerf Inligting 

 

CCOG.ORG Die hoof webwerf vir die Voortgesette Kerk van God. 

CCOG.ASIA Asiatiese-gefokus webwerf, met verskeie Asiatiese tale. 

CCOG.IN Indië-gefokus webwerf, met 'n paar Indiese tale. 

CCOG.EU Europese-gefokus webwerf, met verskeie Europese tale. 

CCOG.NZ Webwerf gerig op Nieu-Seeland. 

CCOGCANADA.CA Webwerf gerig op Kanada. 

CDLIDD.ES Dit is 'n heeltemal Spaanse taal webwerf. 

PNIND.PH Filippyne-gefokus webwerf, met 'n paar Tagalog. 

 

Radio & YouTube Video kanale 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bybel Nuus Profesie aanlyn radio. 

Bible News Prophecy kanaal. YouTube sermonettes. 

CCOGAfrica kanaal. YouTube video boodskappe van Afrika. 

CDLIDDsermones kanaal. YouTube preke in Spaans. 

ContinuingCOG kanaal. YouTube video preke. 

 

Nuus en Geskiedenis Webwerwe 

 



CHURCHHISTORYBOOK.COM Kerkgeskiedenis webwerf. 

COGWRITER.COM Nuus, geskiedenis en profesie webwerf. 

 

Daar is Rooms-Katolieke, Oosters-Ortodokse, Protestante, Mormone, Jehovah se 
Getuies, Kerk van God Christene, en ander wat glo dat hulle, of minstens 'n deel 
van die ware Christelike kerk. 
 
Daar is duisende van groepe en gemeentes wat 'n verbintenis met die 
Christendom eis. In die 21ste eeu, wat die groep is die mees getroue? 
 
Die Bybel, saam met sekere feite oor Kerkgeskiedenis en vrugte (Mat 7: 16-20) 
bevat bewyse, leidrade, en tekens te help beantwoord hierdie. Hierdie boek 
skakels geskrifte met feite van die geskiedenis te nuttige inligting oor hierdie te 
voorsien. 
 
Die tweede en derde hoofstukke van die Boek van Openbaring bevat boodskappe 
van Jesus Christus tot sewe gemeentes. Baie is van mening dat hierdie kerke 
verteenwoordig die kerk in die hele kerkbedeling (vanaf die Pinksterdag in Hand 2 
tot en met die wederkoms van Jesus Christus). 
 
 

 
Oorblyfsels van antieke Philadelphia 

 



In die 21ste eeu, sal die meeste getrou volgens Jesus se woorde oor die oorblyfsel 

van die Philadelphia gedeelte van die Kerk van God (: 7-13 Openbaring 3) wees. 

 

Wie verteenwoordig die mees getroue oorblyfsel van die Philadelphia gedeelte 

van die ware Christelike kerk? 

 

As jy bereid is om te wees soos die Bereane van ou is (Hand 17: 10-12), kan jy 

uitvind of jy het 'n God-geïnspireerde liefde tot die waarheid en die Bybel werklik 

glo. (:; Openbaring 22-25 Maart: 7-13 James 1) As jy bereid is om 'n dader nie, en 

nie net 'n hoorder van die woord is nie, kan jy dalk 'n geseënde deel van die 

Philadelphia getroue geword. 

 


