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Oom Kiewiet het ‘n baie nederige en rustige gees,
met diepe bepeinsing wanneer hy die Skrifte lees.
Om by te staan is hy altyd bereid en getrou,
ook gee hy raad wanneer ander verbrou.
Kwaad word was nog nooit is in sy aard,
wat ons nou wil weet is; wanneer groei oom eendag ‘n baard?
Oom is tog immers ‘n Parabat van formaat!
En op 71 jaar, het die valskerm oom weereens veilig neergelaat...
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Voorwoord:
Ek het twee boeke met betrekking tot veras of begrawe geskryf,
een in Engels en een in Afrikaans. Die titel van die Afrikaanse
boek is:
"Veras of Begrawe, wat sê die Bybel?"
Die bogenoemde e-boek sowel as hierdie e-boek kan Gratis
afgelaai word – sien onderaan bladsy.
Ek het ontdek dat ‘n kleiner boek nodig is, wat die Bybelse
perspektief sou oorbring in ‘n paar bladsye, wat die kern van die
onderwerp hard en duidelik oordra. Dit is hoe hierdie boekie tot
stand gekom het. Dit gebeur dikwels dat familie skielik die boek
oor Veras of Begrawe wil lees wanneer ‘n geliefde sterf, maar
tyd laat dit nie toe om die boek in so ‘n kort tydperk deur te
werk nie, dit wil sê; waar die oorblywende geliefde ‘n vinnige
besluit moet neem met betrekking tot ‘n verassings diens of ‘n
tradisionele begrafnis. Ek hoop dat hierdie boek daardie gaping
sal vul en daaraan voldoen, nie net om die regte besluit te neem
nie, maar om ‘n Skriftuurlik Korrekte Besluit te neem!
Ek sou egter die leser sterk aanbeveel om die volle bogenoemde
boek af te laai om al die data te verkry, wat die volgende insluit:
Bybelse sowel as sekulêre en historiese verband met hierdie
gru-daad van verassing, en wat die gevolge van hierdie besluit
behels, veral op ‘n geestelike vlak.
My boeke kan gratis afgelaai word vanaf:
www.pietwilsenach.com
www.free-ebooks.net
…en van menige ander webtuistes – soek net vir:
“Piet Wilsenach”

Met Dank Aan:

My Skepper en Hemelse Vader
...asook
AW, NK, RK, RM, MS, BM en CR
Mag dit ons Vader behaag om elkeen wat hierbo genoem word,
[wat die lewensgees besit] te seën vir hul bydrae, wetend of
onwetend.

Baie Belangrik:
HIPOTESE
Die HAT [Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal]
verklaar die term “Hipotese” as volg:
“Onbewese stelling wat moet dien as grondslag vir
redenering; veronderstelling.”
“Voorlopige veronderstelling wat gebruik word om iets
anders te bewys.”
Hiermee verklaar ek dat elke woord in hierdie boek
onderworpe is aan die term hierbo uiteengesit.
Waarom? Omdat ek ‘n ongeleerde, eenvoudig man is!
Uitgesluit is die volgende:
Natuurlik waar God se Woord aangehaal word, wat ek as feitlik,
waar, onverganklik, Gees geïnspireerd en rein [heilig] sien, en
sal glo tot in alle ewigheid.

Verder verklaar ek dat die leser nie die skrywer se woord moet
aanvaar nie, maar self moet ondersoek, soos die Skrif ons
beveel om te doen, en dan self te besluit op sy oortuigings,
gegrond op sy eie bevindings, knie op die grond en Bybel in die
hand, onder leiding van God se Gees van Waarheid.

HIERDIE BOEK IS GESKRYF VIR:
DIE GOD-SOEKER en die WAARHEID-SOEKER
HIERDIE BOEK IS GESKRYF DEUR ‘n FUNDAMENTALIS!
Dit is ‘n persoon wie se grondbeginsel in die Skrif gefundeerd is
[Sola Scriptura], wat lees wat in die Skrif geskrywe staan, en
verstaan, wat daar staan. Dit is ‘n persoon waarvan
hooggeleerde teologiese professors sê, hy verstaan nie die Skrif
nie, want as jy verstaan, wat daar geskrywe staan, verstaan jy
nie, wat daar staan nie. [Toemaar, ek verstaan dit ook nie!!! 2
Kor 1:13]

Ek, die skrywer, is nie onfeilbaar nie:
 Ek verklaar geensins dat my kennis van die
waarheid onfeilbaar is nie.
 Ek verklaar geensins dat my interpretasie van die
Skrif onfeilbaar is nie.
 Ek verklaar geensins dat die wyse waarop ek my
God dien, of my gehoorsaamheid aan Hom,
onfeilbaar is nie.
 Verder: elke persoon wat in hierdie boek by die
naam genoem word, wat in die lewe is, noem ek by
die naam vir die volgende rede:
Esg 3:17 Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van
Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet
jy hulle van my kant waarsku.
Esg 3:18 As Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik
sterwe—en jy waarsku hom nie en spreek nie om die
goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die
lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy

ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand
eis.
Esg 3:19 Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie
van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie,
dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou
siel gered.


KERN BOODSKAP
2Kor 4:2 Maar ons het van die heimlike dinge wat
skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid
of vervals die woord van God nie; maar deur die waarheid
aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete
voor God aan.
2Kor 4:3 Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit
bedek in die wat verlore gaan,
2Kor 4:4 naamlik die ongelowiges in wie die god van
hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting
van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die
beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

Liewe vriend, soos jy deur die bladsye van hierdie boek blaai,
vra ek dat jy die volgende gedagtes voortdurend sal bedink:

? Wie vervals die Woord van God?
? Vir wie is die evangelie bedek?
? Wie se sinne is verblind?
? En wie manifesteer die waarheid;
vanuit die Skrifte?



Wanneer ek na “God” verwys,
verwys ek na die
God van Abraham,
Isak en Jakob,
van die Skrifte,
DIE GOD VAN ISRAEL

En Onthou!

Moet jou nooit skaam vir God se Woorde nie:
Luk 9:26 Want elkeen wat hom skaam vir My en my
woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam
wanneer Hy kom...

Tensy anders aangedui is alle Skrif aanhalings geneem uit die
Bybel – Ou Afrikaanse Vertaling 1933/53 met verlof van die
Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Engelse Bybel aanhalings
vanuit die 1769 King James Version of the Holy Bible.

Hierdie boek is slegs van toepassing op diegene wat hulself as
Bybel gelowige kinders klassifiseer, wat die God van Abraham,
Isak en Jakob wil aanbid; dien, en slegs Hom alleen wil
gehoorsaam. Die boek het geen betrekking op mense wat nie in
die Skrifte glo nie...


[Hierdie boek bevat ook ‘n paar geheime en verskriklike feite
wat verband hou met die Verassings Industrie, wat selfs vir niegelowiges skokkend sal wees.]
Voorblad Foto: “liggaam in verassing oond”
Krediet aan: Henry Mühlpfordt





Hoofstuk 1
As tot As
Baie mense glo dat die baie bekende term:
"As tot As - Stof tot stof" - van Bybelse oorsprong is. Die boek
het juis ontstaan omdat daar so baie Engelse mense is wat glo
dat die term: “Ashes to Ashes” ‘n skriftuurlike term is, en
daarom is daar niks met verassing verkeerd nie. As gevolg van
hul aanname dat dit ‘n Bybelse term is, aanvaar hulle dat daar
absoluut niks verkeerd is met verassing nie, bloot omdat die
Bybel dit duidelik stel:
"Ashes to Ashes" oftewel “As tot As”
Wel, hier is jou heel eerste skok vraag - het jy al ooit gesoek of
fisies die term: "As tot As" in jou Bybel gelees?
Jou antwoord?

JA

NEE

Indien jy “Ja,” as jou antwoord kies, moet jy my asseblief laat
weet in watter Bybel jy dit gelees het. Hierdie frase verskyn nie
in die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertalings nie en nog minder in
die 1611 of 1769 King James vertaling.
Hoekom is die korrekte antwoord “NEE?”. Omdat die term “As
tot As” eenvoudig nêrens in die Bybel geskryf is nie! Dit bestaan
nie in die Bybel nie, selfs nie een enkele keer nie! Waarom dan,
word hierdie frase so algemeen aanvaar as ‘n Bybelse frase?
Wel, dit kom uit ‘n boek getiteld: “Book of Common Prayer” en
die frase is opgeneem in die artikel “Funeral Service” van die
boek. Dit word byna altyd gebruik by Engelse begrafnis dienste,
waar die pastoor of prediker by die graf staan, met die Bybel in
sy hand, en daarom aanvaar, [veral Engelssprekendes] dit as ‘n
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