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Voordat JY BEGIN, MOET JY WEET . . . 

Welkom by ons studie van Miga, Nahum en Hábakuk — boeke wat waarskynlik nie onder jou 
gunstelinge tel nie, maar wat jy tóg gekies het om te bestudeer. Ons prys jou daarvoor!

Een van die grootste voordele van die induktiewe studie van die Ou Testament is dat jy God leer 
ken en verstaan soos jy Hom andersins nooit sou leer ken het nie. Een manier om hierdie unieke begrip 
te verwerf, geliefde, is om die profete te bestudeer.

Om na die profete luister, is om God se hart vas te vang, sy passie aan te voel, sy heiligheid te ervaar 
en sy getrouheid aan sy karakter en die woorde van sy mond, te verstaan. Dít is iets wat jy nooit ten 
volle sal ervaar as jy die Nuwe Testament alleen bestudeer nie. In die Ou Testament leer ons God se 
heiligheid op ’n unieke manier ken . . . en ons staan verstom!

Die profete Miga, Nahum en Hábakuk spreek van God se heilige verontwaardiging en toorn. 
Nahum praat van die gloed van sy toorn, ’n emosie wat min van ons graag aan God wil toedig. Toorn 
blyk so onversoenbaar met liefde te wees — as God liefde is, hoe kan Hy toornig wees? En as Hy 
toornig is, hoe kan Hy sy toorn uitdruk sonder om sy liefde te weerspreek?

Hierdie belangrike, en geldige, vrae kan nie beantwoord word sonder om die volle raad van God 
te bestudeer nie. Daarom prys ons jou omdat jy gekies het om die negende van ons tien kursusse in 
die Konings en Profete-reeks, Verstaan die Toorn van God, te bestudeer. Precept het die Konings en 
Profete-reeks beplan met die doel om jou die volle beeld van Israel se geskiedenis in die aanloop tot 
die Babiloniese ballingskap te gee.

Alhoewel ons wil hê dat jy die volle beeld van daardie tydvak moet hê, moet jy ook in staat gestel 
word om die geskrifte van die profete onafhanklik van dié van hul tydgenote te bestudeer. Dít is 
waarom daar tien afsonderlike kursusse bestaan. Geeneen van hulle vereis ’n oorweldigende mate van 
toewyding nie, wat nuwelinge behoort aan te moedig om sonder huiwering by julle aan te sluit.

Dit bring my by ’n woord van vermaning, geliefde. Gedurende hierdie laaste dae behoort ons in 
die dinge van ons Vader te wees, besig om ander te werf om self God se Woord te bestudeer sodat 
hulle nie meer “soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur 
die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwalig te bring”[nie] (Efésiërs 4:14). Ons, 
die kerk, moet volwasse word, maar dit sal nie gebeur tensy elke ware kind van God studeer nie (1 
Korinthiërs 3:1-2; Hebreërs 5:14). Om God se Woord te ignoreer is om God te ignoreer, en dit is die 
toppunt van trots. Die Bybel is die Woord van die Skepper van die hemel en die aarde.

Die inhoud van elke boek in die Bybel is van die uiterste belang in ons lewens, anders sou God dit 
nie in sy ewige Woord ingesluit het nie.

Jy is besig met dít waarmee jy besig behoort te wees en ons is baie trots daarop dat jy  jouself ter 
wille van die godsvrug dissiplineer, terwyl jy kennis by jou geloof voeg — kennis van die een en enigste 
ware God, sy weë, sy geskiedenis, sy gebooie, sy verordeninge en voorskrifte vir die lewe.
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Dit is ons gebed dat jy sal insien hoe uiters relevant Miga, Nahum en Hábakuk vir ons tyd en vir jou 
lewe is, sodat jy met sekerheid die regverdige toorn van God sal verstaan; jou lewe dienooreenkomstig 
sal aanpas en ander sal help om Hom te ken en te respekteer.

Ons sien so uit na julle stories van hoe God hierdie kursusse gebruik om julle meer te leer oor 
wie Hy is, julle meer aan die beeld van sy Seun gelykvormig te maak en elkeen voor te berei om 
’n voorwerp van eer te wees, vir Hom om te gebruik in die uitbreiding van sy koninkryk. Boonop 
sal dit wonderlik wees om julle persoonlik te sien by een van ons slypskole, studiekursusse, toere of 
konferensies!

Ek is trots op julle en help in nederigheid om hierdie kursusse vir julle te skryf, geliefdes van God.

Kay

Kay Arthur namens die hele Precept-personeel
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belangrike inligting vir nuwelinge

Welkom by Voorskrif op Voorskrif induktiewe Bybelstudies. Ons is opgewonde dat jy saam met 
ons gaan studeer! Deur induktiewe Bybelstudie het jy persoonlike interaksie met God deur sy 
Woord, sodat jou oortuigings gebaseer sal wees op biddende waarneming en begrip van die Skrif  
— waarheid wat jou lewe sal omkeer. Hierdie tipe studie word opgesom in die woorde van die 
psalmis: “Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want Ú het my geleer” (Psalm 119:102). 
Mag die Here jou ryklik seën terwyl jy die skatte van sy Woord ontgin.

Die volgende inligting sal nuttig wees wanneer jy jou studies begin:

WAARNEMING VAN DIE TEKS 

In die lesse wat volg, sal jy gevra word om sleutelwoorde en -frases in ’n spesifieke Skrifgedeelte 
op die Waarnemingswerkblaaie te merk.

•	 Sleutelwoorde	of	-frases	ontsluit	die	betekenis	van	die	teks.	Deur	hulle	op	onderskeidende	
maniere met kleure of simbole te merk, is dit makliker om die woord of frase raak te 
sien, asook om vas te stel hoe, en hoe dikwels, dit gebruik word.

•	 Dit	is	wys	om	die	merke	wat	jy	gebruik	eenvoudig	te	hou;	kleure	en	kleurkombinasies	
is die maklikste en oorlaai ook nie die teks nie.

•	 Kies	jou	eie	kleure	of	simbole.
•	 Wanneer	jy	verskeie	woorde	of	frases	moet	merk,	is	dit	nuttig	om	’n	paar	keer	deur	die	

hoofstuk te lees terwyl jy elke keer verskeie woorde gelyktydig merk.
•	 Dit	is	ook	nuttig	om	’n	bladwyser	te	maak.	Gebruik	’n	gewone	indekskaartjie,	lys	al	die	

sleutelwoorde daarop en merk hulle op dieselfde manier waarop jy beoog om hulle in 
die teks te merk.

DIE INVUL VAN ’N OORSIGWERKBLAD

Wanneer jy ’n hoofstuk klaar waargeneem het, sal jy gevra word om die tema (of hoofgedagte) 
daarvan in te vul op ’n Oorsigwerkblad, wat spesiaal ontwerp is vir die boek wat jy bestudeer. 
Op hierdie tabel word ruimte voorsien om die tema van elke hoofstuk te lys, sowel as plek vir 
ander toepaslike inligting oor die boek. Wanneer dit voltooi is, verskaf hierdie tabel ’n baie kort 
samevatting van die boek wat jy met een oogopslag kan lees.

Ons het drie bronne wat jou sal wys hoe om bogenoemde — en meer — te doen (alles beskikbaar 
by www.precept.org.za of deur +27(0) 21 531 1836 te skakel):

How to Study Your Bible deur Kay Arthur, Hoofstuk 2, “Getting the Big Picture” 
(bl. 27 e.v.).
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The New Inductive Study Bible (NISB). Lees “How to Use the Inductive Study 
Approach” (bl. NISB-15 e.v.) en “A System for Marking Key Words . . . 
Throughout Your Bible” (bl. NISB-26).

Discover the Bible for Yourself deur Kay Arthur, bl. 7-19.

WOORDSTUDIES

Jy sal uitvind hoe om woordstudies te doen deur die hoofstuk, “It's All Greek to Me” 
in How to Study Your Bible te lees.

Daar bestaan talle nuttige rekenaarprogramme. Ons beveel Logos Bible Software se wye 
reeks produkte sterk aan.

Ons is so dankbaar dat jy by ons aangesluit het. Jy is op die punt om by honderde duisende aan 
te sluit vir ’n opwindende avontuur wat jou sal help om die waarheid self te ontdek soos jy nog 
nooit tevore kon doen nie. Jou lewe sal verander en versterk word deur die Woord van God.

Jy moet egter onthou dat dit tyd en oefening sal neem voordat hierdie studievaardighede “tweede 
natuur” word. Dit gebeur ook nie sonder geestelike oorlogvoering nie. Die enigste aanvalswapen 
wat die kind van God het, is die swaard van die Gees, die Woord van God. Jy moet hierdie 
swaard slyp en nie toelaat dat enigiets of enigiemand jou ontmoedig nie. Precept is nie moeilik 
nie, dit vereis eenvoudig net tyd en dissipline, maar dit is waaroor dissipelskap gaan!

VRAE

Indien jy vrae het, skakel jou Precept-leier vir hulp. Ons is seker hy of sy sal jou help, of jou in 
verbinding stel met ’n student wat kan. Ons wil jou ook aanmoedig om ons slypskole oor “Hoe 
om ’n N.T. Brief te Bestudeer” en “Die Grondbeginsels van Voorskrif-Bybelstudies” te volg. 
Die tweede een leer jou basiese vaardighede, gee jou die geleentheid om te oefen en help jou 
voorberei om Voorskrif-studies te lei indien God jou daartoe roep. Jy kan meer uitvind oor die 
opleidingseminare deur die webtuiste www. precept.org.za te besoek.

Seën vir jou, geliefde. Welkom by die Precept-familie.

Onthou jy kan ook saam met die psalmis sê: “Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want 
Ú het my geleer.”
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LES Een

Oorsig van Miga 

Die volgende, in die Bylae: 
Waarnemingswerkblaaie van Miga 
Miga Oorsigwerkblad 
Kaart: Die Stede van Miga en Hábakuk 

Te midde van die duisternis is daar altyd lig, omdat God altyd God is.

Te midde van wanhoop is daar altyd hoop, omdat God die God van hoop is.

Te midde van korrupsie is daar altyd God se Woord, die boodskap van 
waarheid, omdat God nie stilbly nie.

Wie is soos Jehova?

Alhoewel Miga, wie se naam “die een soos Jehova” beteken, die langste is van die 
drie boeke wat ons gedurende hierdie kursus gaan bestudeer, is dit steeds relatief 
kort — net sewe hoofstukke. Maar hulle is passievolle hoofstukke, gevul met ryk en 
vertroostende beloftes, voorskrifte en profesieë. Ons gebed is dat bogenoemde jou 
hart sal verower en jou verstand sal voed, sodat jy in hierdie laaste dae behoedsaam sal 
wandel en aan die Here die eer en respek sal gee wat sy heilige Naam toekom.

As gevolg van die aard van die boek Miga, glo ons dat dit voordelig sal wees om met ’n 
oorsig van die boek te begin. Miga is ’n boek wat ’n mens rustig moet bestudeer — jy 
kan dit nie afjaag nie. Die profesieë daarin is baie ryk, maar nie maklik om te begryp 
nie. Stap dus die pad geduldig en biddend saam met ons, geliefde, terwyl ons God se 
voorskrifte vir die lewe ontdek.

Onthou, God wil hê dat jy hierdie boek moet verstaan. Miga is belangrik, anders 
sou God dit nie in sy heilige Boek ingesluit het nie. Aangesien die woorde wat jy 
gaan bestudeer, God se woorde is, spoor ons jou aan om elke dag jou studie te begin 
deur die Vader te vra om die oë van jou verstand te open sodat jy die wonderbaarlike 

Hierdie 
Les  

Sluit In   
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waarhede in sy Woord sal raaksien. Psalm 119:173 is ’n goeie gebed om mee te begin: 
“Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies.”

1. Lees deur Miga, let op na die volgende en skryf dit neer:

a. enige leidrade wat aandui wanneer die boek geskryf is, aan wie dit gerig is 
en waarom dit aan hulle geskryf is.

b. enigiets wat beskrywend is van die tyd — samelewing, sedes, geestelike 
belangstellings en –gebruike, ensovoorts.

c. die herhaalde vermaning Hoor tog! Merk dit op ’n kenmerkende manier 
(miskien met ’n  groen oor    ) sodat jy dit maklik in die teks sal vind. Moenie 
sinonieme soos luister merk nie.

2. Vat nou alles wat jy omtrent Miga waargeneem het in ’n oorsigtelike historiese 
tydlyn saam. Raadpleeg die kaart Die Konings en Profete in Miga se Tyd aan die 
einde van hierdie les. Dit is aan The New Inductive Study Bible (NISB) ontleen. 

 Lees Hoséa 1:1-2; Jesaja 1:1 en Miga 1:1 om die tyd van die profesieë van 

Verstaan die Toorn van God    
 Les 1, Oorsig van Miga
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Jesaja, Hoséa en Miga met mekaar te vergelyk. Teken aan wanneer elke profesie 
geskryf is.

3. Het jy enigiets in Miga gesien wat op ons lewens vandag van toepassing is? 
Skryf ’n paar aanvanklike gedagtes neer. Ons sal mettertyd meer leer.

Jy het goed begin, geliefde. Binne die volgende drie weke sal jy ’n goeie begrip van Miga verkry, 
mits jy geduldig, voorskrif op voorskrif, saam met ons deur die teks werk.

Verstaan die Toorn van God    
 Les 1, Oorsig van Miga
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1. Ons fokus vervolgens op wat jy gister waargeneem het. Hoeveel duidelike 
boodskappe, blyk dit, bring Miga ná die vermanings: “Hoor tog”? As jy dít 
weet, sal dit jou help om die boek te verstaan. Ons kan jou sê, maar ons wil hê 
jy moet sien hoe jy die antwoord sélf kan vind. Dit is die kern van induktiewe 
studie — om God se Woord te beredeneer en self deur noukeurige, akkurate 
waarneming, interpretasie en toepassing die waarheid te ontdek.

a. Kyk na elke plek waar jy hoor tog gemerk het. Lys al die hoor tog-vermanings 
hieronder en skryf langs elkeen wie moet hoor.

b. Vra jouself af of enige van die hoor tog-vermanings herhalings is (dit wil sê, 
deel van dieselfde boodskap), of bloot ’n manier om dieselfde mense tot 
aandag te roep.

Is jy geduldig? Staan vas . . . jy is besig om volwasse te word deur jou geestesvermoëns te oefen, 
volgens Hebreërs 5:14.

c. Watter van die hoor tog-vermanings begin skynbaar ’n nuwe boodskap? Maak 
’n sterretjie of regmerkie by dié in die lys wat jy in punt a. gemaak het.

d. Lyk dit asof daar ’n patroon is in die boodskappe wat gehoor moet word?

e. Is daar ’n ooreenkoms in die uitleg van die boodskappe?
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f. Begin en eindig hulle op dieselfde manier?

2. Hoeveel boodskappe dink jy het Miga oorgedra, gedagtig aan wat jy so pas 
geleer het? Lys hulle. Sluit in waar hulle begin en waar hulle eindig — hoofstuk 
en vers. Dit sal vir jou voordelig wees om dit uit te skryf.

Mooi so, geliefde. Ons vorder. Ons gaan voort om die boodskappe een vir een te bestudeer. 
Moontlik dink jy: ”Maar wat as ons dit nie regkry nie?” Jy is waarskynlik bekommerd, maar 
ontspan, ons het alles onder beheer. Nog een klein oefeninkie en ons sluit af vir die dag.

3. Soos jy op dag een gesien het, gee Miga 1:1 aan die leser die agtergrond van die 
woord wat die Here deur hom gespreek het. Die eerste vers is belangrik (eintlik 
van die allergrootste belang); laat ons dus weer kyk wat dit sê.

a. Skryf uit wanneer die woord tot Miga gekom het.

b. Wie is die onderwerp van die boek Miga?

4. In die lig van wat jy so pas geleer het, lees die Waarnemingswerkblaaie van 
Miga 1 en 2 en merk verwysings na Samaría in een kleur en dié na Jerusalem in 
’n ander. MOENIE OP HIERDIE STADIUM SINONIEME EN VOORNAAMWOORDE 

MERK NIE. ONS SAL LATER MET HULLE WERK. Hardop-lees sal jou help onthou 
waaroor Miga handel; jy sal dit in jou verstand hoor.

Verstaan die Toorn van God    
 Les 1, Oorsig van Miga
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 Lys wat jy uit die merk van Samaría en Jerusalem geleer het. Daar is nie veel nie, 
maar dit sal jou die geheelbeeld gee. Ons sal later, wanneer ons die boodskappe 
afsonderlik bestudeer, die beskrywing met meer belangrike besonderhede 
aanvul.

Jy mag dit dalk nie glo nie, geliefde, maar jy het gedurende die twee laaste dae baie 
bereik terwyl jy jouself van die inhoud van Miga vergewis het. Teen dié tyd sou jy 
al agtergekom het dat daar drie boodskappe, al drie met betrekking tot Samaría en 
Jerusalem, in Miga opgeteken is. (Ons het mos gesê ons sal die aantal boodskappe 
bevestig, nie waar nie?) Die eerste boodskap word in hoofstuk 1 en 2 uiteengesit. Dit 
sal die fokuspunt van ons studie vir die res van die week wees.

1. Om die bal aan die rol te kry, lees hardop deur Miga 1. Merk elke voornaamwoord 
vir Samaría in dieselfde kleur as wat jy Samaría gemerk het. Voeg alles wat jy 
geleer het deur Samaría te merk, by jou lys.

2. Lees weer Miga 1. Merk dié keer alle sinonieme en voornaamwoorde wat 
na Jerusalem verwys. Voeg alles wat jy omtrent Jerusalem geleer het deur die 
verwysings te merk, by jou lys.

3. Miga 1:13 is die eerste verwysing na die dogter van Sion. Slaan die volgende 
verse na en skryf neer wat jy uit hulle oor Sion leer.

a. 2 Samuel 5:7 (dit is die eerste vermelding van Sion in God se Woord.)

Dag
Drie

Verstaan die Toorn van God    
 Les 1, Oorsig van Miga
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b. 2 Konings 19:20-31

c. Psalm 9:12-15

d. Watter stad is sinoniem met Sion? Merk Sion dienooreenkomstig.

4. Lees Miga weer ’n keer — die derde keer op een dag, maar hierdie keer

a. merk jy verwysings na God. Jy kan dit doen net soos jy verkies, maar dit is 
goed om ’n spesifieke kleur te kies om God te verteenwoordig.

b. moet jy noukeurig oplet na waar Miga aan die woord is. Merk dit in die 
kantlyn van jou Waarnemingswerkblad.

5. Moses, die groot leier van Israel, het God biddend versoek om sy weë aan hom 
(Moses) bekend te maak (Exodus 33). Wat leer jy omtrent God en sy weë uit 
Miga 1?
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6. Laat ons, ter afsluiting van hierdie dag, verskillende dinge wat ons omtrent God 
geleer het, as gebed uitspreek. Wat het jy oor God en sy weë geleer wat jy in 
die weefstof van jou lewe kan inwerk sodat jy met sy geregtigheid en heiligheid 
beklee sal wees? Skryf jou gebed tot God uit.

Dit is goed, nie waar nie, geliefde, om stil te word en te onthou dat Hy God is en dat daar buiten 
Hom geen ander is nie.

1. Vandag wil ons Miga se eerste boodskap as geheel waarneem. Merk, terwyl jy 
hoofstuk 1 en 2 waarneem, belangrike woorde in die teks  — woorde wat God 
gebruik het omdat Hy wil hê dat jy sy standpunt volkome moet begryp. Dit is 
nuttig om hierdie sleutelwoorde op ’n kaartjie te lys (merk hulle soos jy beoog 
om hulle in die teks te merk) en later as ’n bladwyser te gebruik. Ons stel voor 
jy merk:

a. sonde(s), onreg, kwaad

b. onheil

c. verwoesting (verwoes)

d. wee (Wanneer jy die woord wee [Engels “woe”, meervoud “woes”] in God se 
Woord teëkom, moet jy dit op ’n kenmerkende manier merk. Wanneer Hy 
die woord “wee” gebruik, lei dit dikwels ’n belangrike waarskuwing in.)

e. die Gees van die Here (Die Hebreeuse woord vir Here, wat in 2:7 gebruik 
word, word vertaal as “Gees van die Here”.) Merk dit soos jy gewoonlik 
“Heilige Gees” merk, só:  

f. oorblyfsel (Oorweeg dit om dit so te merk: oorblyfsel en gebruik dieselfde 
kleur as wat jy gewoonlik vir Israel gebruik.)

g. verwysings na tyd met ’n groen horlosie, só:           Begrip van die “wanneer” 
van gebeure is van die uiterste belang in interpretasie.
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h. geografiese plekke  — onderstreep dit met ’n groen dubbellyn. Kyk dan of 
jy hierdie plekke op die Stede van Miga en Hábakuk-kaart in die Bylae kan 
opspoor. In die kantlynaantekeninge van die New American Standard Bible 
[NASB] sal jy die betekenis van sommige van hierdie name vind. Indien jy 
nie die NASB het nie, raadpleeg kommentare. Skryf hulle neer in die teks.

2. Lees deur die Waarnemingswerkblaaie van Miga 1 en 2 en verdeel hierdie 
hoofstukke in paragrawe volgens hul temas. Gebruik ’n potlood vir dié taak.

a. Skryf neer wat in elke paragraaf gebeur.

b. Skryf die hooftema van Miga 1 en 2 op die Waarnemingswerkblad en op die 
Miga Oorsigwerkblad in die Bylae.

3. Aan wie rig Miga sy eerste boodskap en wat wil hy by hulle tuisbring, volgens 
vers 3 en 4?

4. Dink jy hierdie boodskap het enige betekenis vir mense van ander tye? Indien 
wel, wat?

5. Hoe eindig hierdie eerste oproep om te “hoor”? Op wie het dit betrekking? 
Wat sal gebeur en met wie?
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6. Wat leer jy uit hoofstuk 1 oor Miga? Wat moet hy doen en waarom?

7. Ons het hier ’n interessante woordespel met betrekking tot die betekenisse van 
plekname in Miga 1:10-15. Soos ons reeds gesê het, sal jy die definisies van die 
name in die kantlynaantekeninge van die New American Standard Bible [NASB]
vind. Indien jy nie oor ’n NASB-vertaling beskik nie, raadpleeg kommentare. 
Skryf jou aantekeninge hieronder of op jou Waarnemingswerkblad.

8. Een van die sleutelwoorde wat jy gemerk het, is onheil. Lees Miga 1:12.

a. Hoe ver het die onheil gestrek?

b. Raadpleeg die Stede van Miga en Hábakuk-kaart en let op waar die grens 
tussen Samaría en Jerusalem loop.

c. Kom ons bestudeer nou die historiese betekenis van Miga 1:12 — onheil wat 
neerdaal na die poort van Jerusalem. Wanneer het dit gebeur? Assirië het 
Samaría in 722 V.C. verower. In 701 V.C. val Assirië (Sánherib) Juda aan en 
begin ’n opmars in die rigting van Jerusalem. Hiskía was op daardie stadium 
die koning van Juda. Indien jy nie vertroud is met wat gebeur het nie, lees 
gerus daaroor in 2 Konings 18-19.

9. Ons sluit vandag af met die lees van Miga 1:13.

a. Wie was die begin van sonde vir Jerusalem (die dogter van Sion)?

 Tussen hakies, die stad Lagis is in die suidweste van Israel geleë. Gedurende 
ons jaarlikse studiereise na Israel, ry ons, onderweg na Petra, verby die tel 
(ruïnes) van die stad. Lagis, ’n belangrike stad in die Ou Testament, is deur 
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Josua in besit geneem (Josua 10) en  later, in 701 V.C., deur Sánherib, die 
koning van Assirië, verower. Uit daardie posisie het hy Jerusalem bedreig.

b. Sonde het ’n begin. Lees Jakobus 1:13-15. Waartoe gee sonde aanleiding?

c. Versoeking is die uitlokking om te sondig. Ons moet versigtig wees waarheen 
ons gaan, waaraan ons onsself blootstel en saam met wie ons kuier. Lees 1 
Korinthiërs 15:33. Wat leer dit jou oor die mense met wie jy omgaan?

d. Pas hierdie beginsels toe, raak stil en vra God om jou hart te deurgrond en te 
openbaar. Vra jouself of daar enige “begin van sonde” in jou lewe is. Reageer 
op wat God aan jou wys, geliefde. Onthou, Hy kom uit sy plek en sy loon is 
by Hom om elkeen te vergeld na sy werke. Jou werke wys wie jy regtig is!

Wel, geliefde, ons laat jou nou met hierdie waarskuwing  — moenie dat sonde in  jou lewe insypel 
deur die mense met wie jy omgaan nie. Ons sal môre die studie van die eerste boodskap van Miga 
voltooi en daarna kan jy kommentare raadpleeg om seker te maak dat jy niks misgekyk het nie. 
Ons waardeer die begaafde manne en vroue wat God opgerig het om hierdie navorsingswerke te 
skryf, maar dit is van die uiterste belang dat ons self die teks van die Skrif leer sodat ons alles wat 
ons lees aan die maatstaf van waarheid kan meet  — die volle raad van God se Woord.

1. Lees Miga 2 en let op paragraafindelings en jou analise daarvan. Dít sal as ’n  
goeie oorsig dien.

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Dag
Vyf
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2. Wat het jy uit die merk van verwysings na sonde (onreg, kwaad, onreinheid) en 
spesifieke sondes geleer? Wie sondig? Wat doen hulle? Wat sal met hulle gebeur? 
Wie sal dit doen? Skryf jou antwoorde uit.

3. Lees 2:6-11 en merk verwysings na profeteer. Ontleed wat jy van die sprekers leer 
en skryf dit hieronder uit.

4. Wat dink jy van die laaste gedeelte van 2:7: “Is my woorde nie vriendelik 
teenoor hom wat as opregte wandel nie”? Hoe kan jy hierdie vers op jou lewe 
toepas? Hoe kon dit jou keuses beïnvloed? Wat kan dit jou verhoed om te doen?

Verstaan die Toorn van God    
 Les 1, Oorsig van Miga



© 2013 Precept Ministries International                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

17

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

5. Hoe tref dít wat jy in hierdie tweede hoofstuk omtrent God gemerk het jou? 
Waarsku dit jou? Vertroos dit jou? Wees spesifiek met jou antwoord.

6. Jy het getrou en deeglik gestudeer, geliefde. Lees wat die kommentare sê en dan 
sluit ons ’n vrugbare studie-week af. 

Ons verbly ons in die voorreg om God se Woord saam met jou te bestudeer, getroue student.
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