
Die sluier word 

verwyder 
 

 

 

Ps Karl Holz  



Verder nog dít: Deur een mens 

het die sonde in die wêreld 

gekom en deur die sonde die 

dood, en so het die dood tot al 

die mense deurgedring, omdat 

almal gesondig het.  

Romeine 5:12 (1983)  



Sit dan die ark met die getuienis 

daarin, agter die voorhangsel. 

Die voorhangsel moet vir julle 

die Heilige van die Allerheiligste 

skei.  

Eksodus 26:33 (1983)  



Die wolk van die Here was in 

die dag oor die tempel-tent, en 

in die nag was dit ’n vuur. Al die 

Israeliete het dit gesien, oral 

waar hulle gegaan het.  

.  

 

Eksodus 40:38 (Die Bybel vir Almal)  



"The best preachers are 

plagiarists. All they do is tell 

people what God has said." 

Thabiti Anyabwile 



"In all cases, the Church is to be 

judged by the Scripture, not the 

Scripture by the Church." 

John Wesley 

 



50 Jesus het weer hard 

uitgeroep en die laaste asem 

uitgeblaas. 51 Op daardie 

oomblik het die voorhangsel van 

die tempel van bo tot onder 

middeldeur geskeur..  

Matteus 27:50-51 (1983)  



Sy sal 'n Seun in die wêreld 

bring, en jy moet Hom Jesus 

noem, want dit is Hy wat sy volk 

van hulle sondes sal verlos.”  

 

Matteus 1:21 (1983)  



Toe het ek 'n harde stem van 

die troon af hoor sê: “Kyk, die 

woonplek van God is nou by die 

mense. Hy sal by hulle bly; hulle 

sal sy volke wees, en God self 

sal by hulle wees as hulle God.  

.  

Openbaring 21:3 (1983)  



15 Ja, tot vandag toe hang daar 

’n sluier oor die Israeliete se 

hart wanneer hulle die Wette 

van Moses lees. 16 Elke maal 

wanneer iemand na die Here 

toe gaan, dan haal die Here die 

sluier af. 

2 Korintiërs 3:15-16 (Die Bybel vir 

Almal)  



17  “Die Here” beteken hier “die 

Gees.” Waar die Gees van die Here 

werk, daar is ’n mens vry. 18  Daar is 

nie meer ’n sluier oor ons gesig nie, 

ons kan sien dat die Here Jesus die 

Koning is, en dit is wonderlik. Die 

Here, die Gees, laat wonderlike 

dinge ook met ons gebeur, sodat 

ons meer en meer soos konings 

word, en soos die Here Jesus kan 

wees. 2 Corinthians 3:17-18 (Die Bybel 

vir Almal)  

  



a) Elke maal wanneer iemand na die Here toe 

gaan, dan haal die Here die sluier af. (Die 

Bybel vir Almal) 

b) maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, 

word die bedekking weggeneem (1953) 

c) Van Moses sê die Skrif egter: “Elke keer as 

hy hom na die Here wend, word die sluier 

weggeneem.” (1983) 

d) but whenever a person turns [in repentance 

and faith] to the Lord, the veil is taken away. 

(Amp) 

e) But when one turns to the Lord, the veil is 

removed. (ESV) 

 



Conversion 

Conversion is our willing 

response to the gospel call, in 

which we sincerely repent of 

sins and place our trust in Christ 

for salvation. 
Systematic Theology Wayne Grudem 



"The greatest joy in this life is to 

know that our greatest joy is not 

in this life but in the one to 

come."  John Calvin 



Ons weet dat, wanneer ons 

aardse woning wat maar 'n tent 

is, afgebreek word, ons 'n vaste 

gebou in die hemel het. Dit is 'n 

woning wat nie deur mense 

gemaak is nie, maar deur God, 

en dit bly ewig staan.  

 

2 Korintiërs 5:1 (ESV)  


