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Die aardse hoop word in die Genootskap se literatuur uitgebeeld as ‟n geluksalige, ewige bestaan waar 
al ons aardse behoeftes bevredig word. In die traktaat “Lewe in ‟n Vreedsame Nuwe Wêreld,” word 
hierdie hoop soos volg beskryf:  

    
Subopskrif: Lewe in God se Nuwe Wêreld  

God se Koninkryk sal aardse voordele meebring wat onvergelyklik is EN 
alles bereik wat goed is, wat God homself oorspronklik vir sy mense 
voorgeneem het om op die aarde te geniet. Haat en vooroordele sal ophou 
om te bestaan en uiteindelik sal almal op die aarde ware vriende van 
mekaar wees. In die Bybel belowe God dat hy „oorloë sal laat ophou tot 
die uiterste van die aarde.‟ “Nasie sal nie meer die swaard oplig teen nasie 
nie en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.” – Psalm 46:9; Jesaja 
2:4  

Die hele aarde sal uiteindelik in ‟n tuinagtige paradys toestand verander. 
Die Bybel sê: “Die wildernis en die waterlose streek sal jubel en die 
woestynvlakte sal bly wees en bloei soos die saffraan ... Want in die 
wildernis sal waters uitbreek en strome in die woestynvlakte. En die 
verskroeide grond sal soos ‟n rietpoel word en die dorsland soos 
waterfonteine. In die woonplek van jakkalse, ‟n rusplek vir hulle, sal daar 
groen gras met riete en papirusplante wees”. – Jesaja 35:1,6-7  

Daar sal elke rede wees om gelukkig op die Paradys-aarde te bestaan.  
Mense sal nooit weer honger raak as gevolg van ‟n gebrek aan kos nie.  
“Die aarde self sal sy opbrengs gee,” sê die Bybel. (Psalm 67:6, 72:16)  
Almal sal die vrug van hulle eie arbeid geniet, soos ons Skepper belowe: 
“En hulle sal beslis huise bou en dit bewoon; en hulle sal beslis wingerde 
plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou sodat iemand anders dit 
bewoon nie; hulle sal nie plant sodat iemand anders dit eet nie.” Jesaja 
65:21-22  

In God se nuwe wêreld sal mense nie meer opeengehoop word in 
woonstelgeboue of krotbuurte nie, want God het besluit: “En hulle sal 
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beslis huise bou en dit bewoon; ... Hulle sal nie bou sodat iemand anders 
dit bewoon nie” Mense sal dus produktewe, vervullende werk hê. Die lewe 
sal nie vervelig wees nie.  

Mettertyd sal God se Koninkryk selfs die vreedsame verhoudings herstel 
wat in die tuin van Eden, tussen die diere en tussen dier en mens bestaan 
het. Die Bybel sê “en die wolf sal ‟n ruk by die lam bly en die luiperd sal 
by die boklam gaan lê en die kalf en die jong maanhaarleeu en die 
vetgevoerde dier almal bymekaar; en ‟n blote seuntjie sal hulle lei.” – 
Jesaja 11:6-9; Hosea 2:18.      

Dink net! In die Paradys-aarde sal alle siekte en fisiese kranklikhede ook 
genees word! God se woord verseker ons: “Geen inwoner sal sê: „Ek is 
siek‟ nie. (Jesaja 33:24) “[God] sal elke traan van hulle oë afvee en die 
dood sal daar nie meer wees nie en ook verdriet en angsgeroep en pyn  sal 
daar nie meer wees nie. Die vorige dinge het verbygegaan.”  

_____________________________________  

Hierdie is sowaar ‟n pragtige prentjie, maar is dit werklik wat die Bybel vir Christene leer? Let op dat 
nie één skrifverwysing uit die leringe van Jesus, of van die Christen Bybelskrywers kom nie, behalwe 
die een verwysing in die boek van Openbaring:  

 [God] sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal daar nie  
meer wees nie en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar 
nie meer wees nie. Die vorige dinge het verbygegaan.                                 
– Openbaring 21:4  
  

Die rede hiervoor is dat die geloof in ‟n paradys-aarde die antieke Hebreeuse geloof is – die beste wat 
die mens kon bedink voordat Christus gekom het. Dit is ‟n akkurate geloof, maar dit is nie die volledige 
prentjie nie. Jesus het die boodskap voltooi en geopenbaar dat die ware lewe in die hemele bestaan. 
Soos ons probeer om die Vader te verstaan, kan ons nie die Christus omseil asof hy nooit gekom het nie 
en nog nooit ‟n boodskap vir ons gehad het nie.  

Ons kan ‟n onvoltooide boodskap op die volgende manier illustreer: ‟n Mens mag sê, ten einde ‟n 
prokureur te wil word, jy nodig het om ‟n LL.B.-kursus te gaan studeer. Dit is ‟n juiste verklaring, maar 
nie die volle waarheid nie. Ten einde ‟n prokureur te word, moet jy nie slegs ‟n LL.B.-kursus gaan 
studeer nie, maar jy moet gradueer, die universiteit verlaat en ‟n eksamen aflê om tot die balie toegelaat 
te word. Jy sien, die oorspronklike verklaring is waar, maar nie volledig nie.  

Sovêr dit God se voorneme betref, is die volledige boodskap “besluier” of verberg totdat die Christus 
gekom het:   

 Aangesien ons dan so ‟n hoop het, gebruik ons groot vrymoedigheid 
van spraak en maak ons nie soos toe Moses ‟n sluier oor sy gesig gesit 
het sodat die kinders van Israel nie stip kon kyk na die einde van wat 
weggedoen sou word nie. Maar hulle verstandelike vermoëns is 
afgestomp. Want tot vandag toe bly dieselfde sluier onopgelig by die 
lees van die ou verbond, omdat dit deur middel van Christus weggedoen 
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word. Trouens, tot vandag toe lê daar ‟n sluier oor hulle hart elke keer 
wanneer Moses gelees word. Maar wanneer mense hulle tot Jehovah 
wend, word die sluier weggeneem. – 2 Korintiërs 3:12-16  
 

As ons begrip slegs op die Ou-Testamentiese idees baseer word, sal ons begrip nét so besluier word.    

Die finale artikel in hierdie reeks sal die volledige en onbesluierde boodskap van hoop bespreek. Vir 
die huidige wil ons eers verder uitbrei omtrent hierdie “sogenaamde” aardse hoop. Die volgende artikel 
getiteld Die Werklikheid van die Aardse Hoop, sal bespreek wat betrokke is by die uitvoer van hierdie 
“vermeende” hoop.  

Ons verwelkom jou kommentaar.  

“Elaia Luchnia”  
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