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"Die genade van die Here Jesus Christus en die 
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Gees sal by julle almal wees"  

(2 Kor. 13:13) 
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Die drie-eenheid 
Die Kerk bely dat God ÉÉN is . . . en tog praat die Bybel van Vader, Seun én Heilige Gees. 
Drie! 

Dus: Een wat drie is . . . of drie wat een is? 

Onbegryplik? Ek stem met u saam! Dit kan tog nie anders nie, want 'n mens . . . soos 'n 
stoffie aan die weegskaal in vergelyking met God se grootheid . . . beperk in sy verstand . . . 
Wié kan God begryp? 

Ja, swakke en nietige sondaarmens: Jy kan God nié begryp of deurgrond of verklaar nie. 
Maar heerlik, troosryk: 

Jy kan God ken;in Hom glo soos Hy is! 

En hoe is Hy? Dit sê die Bybel . . . God se Woord vir ons! 

God is een WESE. 

In Deut. 6:4 sê die Here: 

"Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. God is Enig. God is Een. 

Ook Paulus sê dit op baie plekke: 

• Rom. 3:30: "Want daar is net een God." 

• 1 Kor. 8:6: "Nogtans is daar vir ons net een God." 

• Ef. 4:5: "Daar is net één Here." Sien jy: God is een 

Net een God en Here! 

En tog DRIE 

Ja, tog praat die Bybel ook van die Vader, die Seun en die Heilige Gees: 

DRIE! Telkemale openbaar God Hom so. 

Nou moet jy mooi begryp, geliefde leser, dat die een God drie besondere 

'take' op aarde het in Sy genadige bemoeienis met sy kind — en dit is: 

— God skep hom as mens 

— God verlos hom 

— God maak hom heilig. 

 As die een God nou besig is met sy Skepping . . . open baar Hy Hom in die Bybel as 
VADER. 

 As dieselfde God besig is met verlossing van sondaarmense . . . openbaar Hy Hom in 
die Bybel as Seun. 

 As dieselfde God besig is met sy kind se heiligmaking deur Woord en Kerk . . . openbaar 
Hy Hom in die Bybel as HEILIGE GEES. 

Maar dit bly die EEN God, in sy wese EEN! 

In Sy heilige bemoeienis met jou leer jy Hom ken as jou Vader . . . jou Verlosser Christus . . . 

jou Trooster, die Heilige Gees.  

Maar dis EEN God! 

Van hierdie DRIE, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees, word gepraat van PERSONE — 
God in Sy persoonlike 'aktiwiteit' besig met Sy kind. 
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Dus: 

God is Een WESE, maar onderskei in Drie PERSONE. 

 Dis nie geleerdes wat dit uitgedink het nie. 

 Dis nie so om dit vir jou en my moeilik te maak nie. 

 Maar dit is só, omdat God Hom só in Sy Woord openbaar. 

Daarom glo ek dit! 

Begryp jy dit? Jy kan nie! Want God kan nie deur beperkte menslike verstand begryp word 
nie. Inteendeel, 'n mens kan homself kwalik begryp ... die wonder van lewe is onbegryplik. 

Maar ek glo dit — net omdat hierdie enige God, wat alleen weet wie Hy is, my so leer in Sy 
Woord. God is immers God en ek is mens. Daarom kan ek hom nie verklaar nie, en sê 
Jesaja dat: 

"God se gedagtes is nie ons gedagtes nie en Sy weë is nie ons weë nie." 

En deur te glo — word ek salig. (Joh. 20:31). 

 

Ds. Nico Ligthelm 
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Jesus Christus is 

waaragtige en ewige God 
 

Dit is van die allergrootste belang dat jy Jesus Christus ook moet ken as waaragtige en 
ewige God. 

Die belydenis wat Petrus afgelê het is in hierdie verband van besondere belang. (Sien Matt 

16:13-18 en Luk 9:18-22). 

Vir die dissipels en vir die ganse Christelike Kerk het 'n baie gewigtige oomblik in die streke 
van Cesarea Filippi aangebreek. Daarom moet ons daarop let dat Jesus Christus eers gebid 
en toe vir hulle gevra het: 

"Wie sê die skare is Ek?" (Luk 9:18) 

Die mense se verskillende opinies was, soos dit met dwaling gewoonlik die geval is, nogal 
uiteenlopend. Sommige het gesê dat Hy Johannes die Doper is, ander Elia, ander Jeremia 
en ander een van die profete. Dan kom die groot oomblik as Jesus vra: 

"Maar julle, wie sê julle is Ek?" 

Dan antwoord Petrus: 

"U is die Christus, die Seun van die lewende God." 

Al dink mense ook baie van Jesus die Nasarener en stel Hom op een lyn met die profete en 
noem Hom die profeet by uitnemendheid, dwaal hulle. Die belydenis van Petrus is die enige 
ware belydenis. Die Here Jesus bevestig dit self met die woorde: 

"Salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar 
my Vader wat in die hemele is." Op hierdie belydenis van Petrus bou Christus sy gemeente 
so stewig dat die poorte van die hel dit nie sal oorweldig nie (sien Matt 16:18). Die Heilige 
Skrif leer ons ook nog op baie ander plekke dat Jesus Christus waaragtig God is. Jesaja sê: 

" 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee en die heerskappy sal op sy skouer 
wees; en Hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, ewige Vader, Vredevors". 
(Jesaja 9:5). 

In Johannes 1 lees ons van die Woord wat in die begin by God en Self ook God was. Deur 
Hom is alle dinge gemaak. Die Woord het vlees geword en ons het Sy heerlikheid aanskou, 
die heerlikheid van die Eniggeborene wat van die Vader kom. As Thomas Hom sien na Sy 
dood en opstanding roep hy uit: 

"My Here en my God." 

Nou moet ons of van harte instem met die belydenis van Petrus en Thomas, of ons moet die 
kant kies van Christus se vyande. 'n Middeweg is daar nie en daarom bely die Christelike 
Kerk van alle eeue: MY REDDER IS MY GOD. 

As die Bybel dan nou so duidelik is oor die Godheid van Christus, dan is jy en ek ook verplig 
om Jesus Christus saam met die Vader en die Heilige Gees in aanbidding te eer as God. 

 

Ds. Sarel Cilliers 
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Dit Heilige Gees is God 
Die Heilige Gees is deel van die Drie-enige God. Die Heilige Gees gaan van die Vader en 
die Seun uit. 

Dit klink so geweldig dogmaties, dit klink so geleerd, maar tog is dit ook netso gewoon. 

Kom ons neem 'n voëlvlug oor sekere skrifgedeeltes en kyk of hierdie stellings waar is. 

Oral in die Bybel is die Heilige Gees baie nou verbind aan die Werk van die Vader en die 
Werk van die Seun. 

Wanneer God aan Samuel verskyn en Hy sy oordeel oor Saul uitspreek, dan lees ons — 

"die Gees van God het van Saul gewyk" en kort daarna wanneer Dawid deur God aangewys 
word as die nuwe koning en Samuel hom salf dan leer ons — 

en die Gees van God het van die dag af en verder oor hom vaardig geword". 

Wanneer die Vader by die Doop van Jesus sê dat Hy 'n welbehae in sy Seun het, is dit die 
Heilige Gees wat sigbaar op Jesus neerdaal. 

•      •      • 

So sien ons die Heilige Gees altyd saam met die Vader en die Seun teenwoordig. Hy is deel 
van God. 

Hy is God self. 

Gaan ons verder dan sien ons die Heilige Gees is 'n Persoon, en het persoonsname; 

Hy is Trooster (Joh. 14:23);  

Hy is Advokaat (Joh. 16:8-11); 

Hy is Gees. (Mat. 20:18). 

•      •      • 

Die Heilige Gees doen ook Goddelike werk. 

• "Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van Sy mond 
hulle hele leer (Ps. 33:6). 

— Sien u Hy skep. 

• Hieraan ken julle die Gees van God: Elke gees wat bely dat Jesus Christus in vlees 
gekom het, is uit God." (1 Joh 4:2). 

— Sien u, Hy leer ons bely en gee geloof. 

• "As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk kom nie." 
(Joh 3:5). 

— Sien u — Hy herskep in wedergeboorte. 

•      •      • 

Die Heilige Gees besit Goddelike Deugde. 

• So is die Heilige Gees ewig (Hebr. 9:14) en alwetend (1 Kor. 2:10), almagtig (1 Kor. 
12:4-6) Hy doop (Matt 18:19) en Hy seën (2 Kor. 13:13). Y 

•      •      • 

Die Heilige Gees is God wat kom woning maak het in ons harte. Ons leef tussen koms en 
wederkoms. 

— die tyd waarin die Heilige Gees uitgestort is om ons te troos, te leer, te lei, en gereed te 
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maak vir die wederkoms van Christus. 

Hy is God so ken ons Hom, so ervaar ons Hom, so sien ons Hom. 

Ons ken Hom in die Skrif en sien ons Sy werk, hoe Hy die Bruid as Kerk toeberei vir die 
Bruidegom. Die Heilige Gees lei ons in al die genadegawes van Jesus Christus. Hy skenk 
ons die geloof om te glo. 

Te glo in God die Vader. Te glo in God die Seun. Te glo in God die Heilige Gees. 

Glo u dat die Heilige Gees God is? 

Leer die Heilige Gees ken uit die Woord —  

Die Heilige Gees ken u omdat Hy God is. 

 

Ds. Leo van Schaik 
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God die Heilige Gees werk 
Joh. 3:8: 

"Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en 
waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is." 

Misterie 

Daar is 'n misterie verbonde aan die werk van die Heilige Gees. Die werke van die Heilige 
Gees word vergelyk met 'n wind wat waai. (Joh. 3:8). Jy hoor 'n wind as dit waai. Jy sien die 
resultaat van die wind wat waai — blare wat warrel in stof en reën — maar die volle omvang 
van die werking van die wind deurgrond jy nie. 

Jy weet nie waarvandaan en waarheen hy gaan nie. 

Só is dit ook met die Heilige Gees. Jy sien die resultaat van sy werk, maar hoe Hy dit alles 
laat gebeur, dit weet jy nie. 

Kom ons kyk nou na enkele werkinge van God die Heilige Gees. 

Wedergeboorte 

Om in die Koninkryk van God te kom, moet jy wedergebore word; jy moet deur God 'n nuwe 
mens gemaak word. En dit doen God deur sy Heilige Gees. 

Soos wat 'n mens se liggaamlike geboorte iets is wat sonder jou besluitneming en buite jou 
toedoen om plaasvind, so wederbaar God jou ook buite 'n prestasie van jou kant af om, om 
sy kind te wees. 

Woord van God 

Die eintlike Skrywer van die Bybel is die Heilige Gees (2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:21). En die 
eintlike Verklaarder van die Woord van God is weereens die Heilige Gees. (2 Pet. 1:20). 

Die Woord van God en die Gees van God kan nie geskei word nie. 

Onder die geklank van sy Woord (1 Thess. 1:5), maak die Here jou hart ontvanklik vir sy 
Woord (Hand. 16:14) en laat Hy jou in jou geloof groei. Die gelowige is 'n tempel, 'n huis 
waarin God deur sy Gees woon. 

Gebed 

Die Heilige Gees is aktief werksaam wanneer 'n mens bid. Rom. 8:26 en 27: 

"Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid 
nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. 

En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, 
volgens die wil van God, vir die gelowiges". 

Wat 'n wonderlike troos dat God ons in só 'n belangrike saak soos ons gebedslewe te hulp 
kom. 

Lastering teen die Heilige Gees 

Om teen die Heilige Gees te laster, is om die werk van die Heilige Gees aan die satan toe te 
skryf.  (Matt 12:22 e.v.).  Hierdie sonde, sê Christus, kan nie vergewe word nie. Maar die 
ware kind van God, ken God en die krag van God, en sal nie die werk van God aan die vors 
van die duisternis, Satan, toeskryf nie. Die Heilige Gees bring ons by Christus en Sy 
verlossingswerk. Sondig ons teen die Heilige Gees sny ons die band af wat ons na Christus 
kan bring. Dit beteken: geen vergewing van ons sonde. 
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Vrug van die Heilige Gees 

Alles wat enige mens doen, val in een van twee kategorieë. Of jou dade is die vrug van jou 
sondige natuur, òf jou dade is die vrug van die Heilige Gees se werking in jou. (Gal. 5:16 
e.v.). 

Wanneer 'n mens jou bandeloos en onberouvol daaraan oorgee om die vrug van jou 
sondige natuur te dra, dan kan jy nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Onder die 
dinge wat jou sondige natuur jou laat doen is om onsedelikheid te bedryf, rusies te maak, 
ander mense te haat en in vyandskap met hulle te lewe. 

Maar wanneer die Here deur sy Gees in jou werk, dan dra jy dié soort vrug wat Hom 
welbehaaglik is: Die liefde van Jesus Christus woon in jou hart, jy lewe in vrede met ander 
mense, jy is vriendelik en getrou en nederig, en jy tree met selfbeheersing op. 

Hierdie vrug kan geen mens uit homself dra nie, tensy hy deur die Heilige Gees wederbaar 
word, en daartoe bekwaam gemaak word nie. 

 

Ds. A. H. Grové 
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Soos die Engele 
In Ps. 103:20 en 21 lees ons van die engele van die Here, kragtige helde wat sy Woord 
volbring, wat sy opdragte uitvoer en sy bevele gehoorsaam, wat Hom dien en sy wil doen. 

Van die leefwêreld van die engele weet ons nie veel nie. Die Bybel gee oor hulle tog enkele 
gegewens, soos: 

— dat hulle aan gelowiges verskyn en God se wil meedeel; 

— dat hulle soms met gelowiges worstel en God se kinders seën; 

— dat hulle vir Jesus in die woestyn gedien het, en Hom in sy bange lydensworsteling 
versterk het; 

— dat die engel Migael en sy hemelse magte die stryd teen die draak voer en oorwin; 

— dat hulle dienswerk in 'n noue verband staan met die middelaarswerk van Christus: 

 Hulle jubel by sy geboorte en waak by sy graf; 

 Hulle rol die klip voor die graf weg en verkondig sy opstanding aan die vroue;  

 Hulle is teenwoordig by sy hemelvaart en sal by sy wederkoms saam met Hom 
verskyn. 

En in Hebr. 1:14 staan daar dat hulle geeste is in diens van God, wat Hy uitstuur om diegene 
te dien wat die saligheid gaan beërf. 

Die diens van die engele bestaan eerstens daarin om God te loof: 

— By die roeping van Jesaja sing die serafs: "Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! 
Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid!" 

— En by die geboorte van Christus sing die engelekoor: "Eer aan God in die hoogste 
hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy 'n welbehae het!" 

— En ook in die hemel besing hulle die lof van die Here: "Here, ons God, U is waardig om 
die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het." 

Verder is dit hulle taak om die stryd te voer ter wille van die eer van God. Ons lees van 
engele met vlammende swaarde, wat oordele voltrek en oorloë voer, wat stry teen die 
owerhede en die magte en die bose geeste in die lug. 

En dan is dit ook nog die roeping van die engele om te dien. Hierby dink ons aan die engel 
wat die ingang van die paradys moes bewaak: 

— aan die engel van verderf wat die eersgeborenes van die Egiptenare moes besoek; 

— aan die engele wat aan Abraham en Jakob verskyn het, ook aan Sagaria en Maria, en 
wat die geboorte van Simson aangekondig het; 

— aan die engele wat Lot uit Sodom uitgelei het, wat Daniël se vriende in die vuuroond 
bygestaan het, en wat Petrus uit die gevangenis bevry het. 

Uit wat die Bybel oor die engele sê, is dit duidelik dat hulle volmaakte diensknegte van God 
is — altyd in volkome diensbereidheid voor sy aangesig en rondom sy troon. 

Hulle is altyd aan diens. 

Altyd gereed. 

Altyd gewillig. 

Altyd getrou in die mees beskeie werk. 

Altyd bereid om die wil van God te volbring. 
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Altyd geneë om sy bevele uit te voer. 

Dit is hulle vreugde om te doen wat God behaag en om in sy heilige diens te staan. 

Só is die Koninkryk van die hemele: Één geordende skare van gewillige diensknegte, almal 
diensbaar aan die wil van God. Almal bestaan en leef in volkome harmonie en 
eenstemmigheid — want God se wil is almal se wil. Almal strewe saam na die eer en die 
verheerliking van God. 

Hierdie volmaakte harmonie in die engele-wêreld, 

— hulle volstrekte gehoorsaamheid aan die wil van God, 

— en hulle voortdurende bereidwilligheid om te dien, word deur die Here Jesus in die Onse 
Vader-gebed vir ons as voorbeeld voorgehou van hoe ons ons lewe moet inrig en ons 
roeping moet vervul. 

Soos die engele moet die gelowiges ook elke opdrag van die Here met groot gewilligheid 
uitvoer, 

— moet ons ons ook verlustig in ons diens aan God, 

— en moet ons dit doen met al die toewyding waaroor ons beskik. 

In my daaglikse aktiwiteite, 

in die posisie wat ek beklee, 

in my omgang met my medemens, 

in my spel en my ontspanning, 

Moet ek getrou en nougeset en opreg wees, 

— in alles aan God gehoorsaam, 

— nie my eie voordeel soek nie, maar die wil van die Here doen. 

En dan elke dag maar weer my knieë voor Hom buig en vra: 

Heer, leer my na u wil te handel — soos die engele in die hemel dit doen! 

 

Ds. Pieter van der Walt 


