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Alle regte voorbehou. 

Die Skrifgedeeltes in hierdie uitgawe is geneem  
uit die Bybel 1933/1953 vertaling, tensy anders vermeld.
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Inleiding
“Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy  

verstaan en My ken … (Jeremiah 9:24).

Wat is die wese van die ware God van die Bybel? Is God ’n 
drie-eenheid? Die Drie-eenheid is een van die mees alge-
mene aanvaarde en gerespekteerde leerstellings van die 
Christendom. Die geloof dat God drie persone is wat in een 

wese of substansie bestaan, soos die leerstel-
ling dikwels omskryf word, word deur mil-
joene Katolieke, Protestante en Ortodokse 
gelowiges geglo.

The Catholic Encyclopedia noem hier-
die geloof “die sentrale leerstelling van die 
Christelike geloof” (1912 uitgawe). Soos ons 
egter sal sien, was dit ’n bron van baie ver-
warring. Die Skrif praat duidelik van ’n God 
wat die Vader genoem word, Jesus Christus 
wat die Seun van God genoem word, en ’n 
goddelike Heilige Gees. Maar hoe presies 
definieer en beskryf die Bybel die drie?

’n Christelike lakmoestoets vir baie

Die leer van die Drie-eenheid word so 
heilig en fundamenteel beskou dat baie 
kerke en godsdienstige organisasies dit be- 
skou as ’n lakmoestoets om te definieer  
wie ’n ware Christen is, en wie nie.

Byvoorbeeld, skrywer en teologie profes-
sor James White skryf: “Ons plaas ’n persoon se verlossing op die aan-
vaarding van die leerstelling … Niemand waag dit om die Drie-eenheid te 
bevraagteken nie uit vrees dat hy as ’n ‘ketter’ bestempel sal word … Ons 
moet die Drie-eenheid ken, verstaan en liefhê om volledig ’n Christen 
te wees” (The Forgotten Trinity, 1998, bl. 14-15, klem regdeur bygevoeg, 
tensy anders vermeld).

The Teaching of Christ: A Catholic Catechism for Adults verklaar: 
“Die dogma van die Drie-eenheid is die sentrale dogma van die Katolieke 
geloof. Slegs met geloof daarin kan ’n mens ander sentrale Christelike 
leringe begryp en uitdruklik glo.W
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Hierdie 13de-eeuse fresko 
in ’n kerk in Perugia, Italië, 
beeld die Drie-eenheid uit as 
’n wese met drie gesigte wat 
die Vader, die Seun en die 
Heilige Gees verteenwoordig.
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Selfs al is dit een van hoofstroom Christenskap se mees aanvaarde en gëerde 
leerstellings, erken teoloë dat die Drie-eenheid grootliks onverstaanbaar is.

 7 Is die Drie-eenheid Bybels?
Sekerlik is die Drie-eenheidsleer wat so wydverspreid en gewild is, skriftuurlik, 
is dit nie? Tog erken teoloë en navorsers telkemale dat dit nie in die Bybel 
gevind word nie.

 13 Die Verrassende Oorsprong van die  
Drie-eenheidsleer
Min verstaan hoe die Drie-eenheidleerstelling aanvaar was—verskeie eeue 
nadat die Bybel voltooi was! Tog gaan die oorsprong baie verder terug in  
die geskiedenis.

 28 Hoe Word God in die Bybel Geopenbaar?
’n  Ware begrip van God kom van slegs een bron—God se openbaring aan 
die mensdom, die Bybel. Wat openbaar dit oor God die Vader en Jesus 
Christus?

 50 Hoe is God Een?
Die Skrif sê vir ons dat “die HERE, onse God, is ’n  enige HERE”—daar- 
volgens glo sommige dat drie persone bestaan as een God. Maar is dit  
regtig wat die Bybel openbaar?

 58 Is die Heilige Gees ’n Persoon?
Baie neem aan dat die Heilige Gees, saam met die Vader en die Seun, ’n 
derde goddelike persoon in die Drie-eenheid is. Maar ’n nadere kyk na die 
Bybel openbaar probleme met hierdie siening.

 71 Die Heilige Gees: God se Transformerende Krag
In teenstelling met Drie-eenheidsleer, openbaar die Skrif die Heilige Gees nie 
as ’n persoon nie, maar as iets baie verskillend—die goddelike krag waardeur 
God optree.

 79 God se Doel vir U
Waarom is u gebore? Verstaan u waarom u bestaan? Die Drie-eenheidsleer 
verduister die wonderlike waarheid, duidelik geopenbaar in die Skrif, wat 
God se doel is vir u!
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“Dit is onmoontlik om uitdruklik in die verborgenheid van Christus te 
glo sonder geloof in die Drie-eenheid … ’n Mens kon ook nie die beteke-
nis van die ewige lewe, of die genade wat daartoe lei, begryp sonder om 
in die Drie-eenheid te glo nie, want genade en die ewige lewe deel in die 
Trinitariese lewe” (Donald Wuerl, Ronald Lawler, Thomas Lawler en Kris 
Stubna, redakteurs, 2005, bl. 150).

Die boek Catholicism maak dit duidelik dat die Romeinse kerk se 
standpunt is dat geloof in die Drie-eenheid noodsaaklik is vir verlossing: 
“Wie gered sal word: voor alle dinge is dit nodig dat hy die Katolieke 
Geloof hou. Tensy Hy hierdie Geloof heel en suiwer hou, sal hy sonder 
twyfel ewigdurend vergaan. En die katolieke geloof is dit: ons aanbid een 
God in Drie-eenheid” (George Brantl, redakteur, 1961, bl. 69).

’n Ander bron verduidelik: “Die leerstelling van die Drie-eenheid is die 
basis van ons Christelike geloof. Omdat die leer van die Drie-eenheid nie 
ten volle verstaan kan word nie, vereis dit dat die Heilige Gees ons gedag-
tes moet lei om te glo” (Randy Smith, Theological “ism”s, A Layman’s 
Reference Guide to Selected Theological Terms, 1999, bl. 90, aangehaal 
deur Patrick Navas, Divine Truth or Human Tradition? 2007, bl. 21).

Dieselfde bron haal weer ’n ander een aan om te verklaar, “Jy kan nie 
gered word as jy nie in die Drie-eenheid glo nie.”

Dit is’n ernstige saak. Tienduisende—miskien honderde duisende—
Christene is oor die leerstelling geëkskommunikeer, vervolg en selfs 
doodgemaak.

Alhoewel sommige eis dat ons in die Drie-eenheid moet glo, erken 
hulle dat dit ’n raaisel is wat ons nie kan verstaan nie. Let op hierdie ver-
bysterende stelling uit A Handbook of Christian Truth: “Die verstand van 
die mens kan die misterie van die Drie-eenheid nie ten volle verstaan nie. 
Hy wat die raaisel ten volle probeer verstaan, sal sy verstand verloor; 
maar hy wat die Drie-eenheid sou ontken, sal sy siel verloor” (Harold 
Lindsell en Charles Woodbridge, 1953, bl. 51-52).

Is so ’n posisie werklik redelik of logies? Sou God werklik verlossing 
aan ons ontken omdat ons nie in staat is om iets te verstaan wat die mees 
geleerde teoloë erken onverstaanbaar is nie?

Hoe kan ons dit verklaar met duidelike Bybelse instruksies soos die 
apostel Paulus se vermaning aan gelowiges in 1 Tessalonisense 5:21, 
“Beproef alle dinge; behou die goeie”?

Of wat van 1 Petrus 3:15, waar die apostel Petrus ons leer dat ons  
“verantwoording [moet] doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis 
omtrent die hoop wat in julle is”? Hoe kan ons dit versoen met geloof 
in’n leerstelling wat baie teoloë erken, soos The Encyclopedia Americana 
dit stel, “buite die begrip van menslike rede” is? (1980, Volume 27, “The 
Trinity”).

Teoloë erken die Drie-eenheid is onverstaanbaar

Baie gesaghebbende bronne erken die probleme om die Drie-een-
heidsleer te verstaan. Die Duitse Jesuïet teoloog Karl Rahner erken, “Die 
dogma van die Drie-eenheid is ’n absolute raaisel wat ons nie verstaan 
nie, selfs nadat dit geopenbaar is” (The Trinity, 1986, bl. 50, klem in oor-
spronklike).

Edmund Fortman, ’n ander Jesuïet-geleerde, erken: ‘Die leer van die 
Drie-enige God is geheimsinnig in sy oorsprong en inhoud … Dit is ’n 
leerstelling wat wentel oor’n raaisel wat die menslike verstand deur die 
eeue heen gefassineer en uitgedaag het … Vandag word dit deur baie 
mense uitgedaag as onverstaanbaar en irrelevant vir die moderne mens 
in sy tradisionele formulering en aanbieding” (The Triune God: A Histori-
cal Study of the Doctrine of the Trinity, 1972, bl. xxv-xxvi).

Die Skrywer en teologie professor Harold Brown skryf: “Dit het on- 
moontlik geblyk vir Christene om die leerstelling eintlik te verstaan of om  
dit op enige omvattende manier te verduidelik. Die leer van die Drie-een- 
heid … oortref ons menslike vermoë om te verstaan en dit moet gerespek- 
teer word as ’n goddelike raaisel” (Heresies: Heresy and Orthodoxy in the 
History of the Church, 2003, bl. 128).

Teologie professor James White, wat vroeër aangehaal is, sê: “Die 
[Drie-eenheid] leerstelling word verkeerd verstaan en ook geïgnoreer. Dit 
word so misverstaan dat ’n meerderheid Christene, wanneer hulle gevra 
word, verkeerde en soms regstreeks kettterse definisies van die Drie-een-
heid gee” (bl. 16, beklemtoning in die oorspronklike).

Teologie professor Louis Berkhof sê: “Die Kerk bely dat die Drie-
eenheid ’n raaisel is wat die mens nie kan verstaan nie. Die Drie-eenheid 
is ’n raaisel, nie net in die Bybelse sin van wat die waarheid is nie, wat 
vroeër verborge was, maar nou geopenbaar word; maar in die sin dat 
die mens dit nie kan begryp en verstaanbaar kan maak nie” (Systematic 
Theology, 1996, bl. 89).

Millard Erickson, navorsingsprofessor in teologie aan die Southwest 
Baptist Theological Seminary, sê van die Drie-eenheid: “Hierdie leer-
stelling bied in baie opsigte vreemde paradokse aan … Dit is ’n wyd 
betwiste leerstelling, wat deur al die eeue van die kerk se bestaan bespre-
king uitgelok het. Dit word deur baie met groot heftigheid en ywer gehou. 
Hierdie [advokate] beskou dit as van kardinale belang vir die Christelike 
geloof.

“Tog is baie mense nie seker oor die presiese betekenis van hul geloof 
nie. Dit was die eerste leerstelling wat die kerk stelselmatig aandag aan 
gegee het, maar tog is dit steeds een van die mees misverstaande en 
betwiste leerstellings” (God in Three Persons: A Contemporary Inter- 
pretation of the Trinity, 1995, bl. 11-12).

Inleiding
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’n Leerstelling waarop ons ons geloof kan baseer?

Dit is verrassende erkennings oor die Drie-eenheid—“’n absolute raai- 
sel”, “geheimsinnig in sy oorsprong en inhoud”, “onmoontlik vir Christene 
om te verstaan”, “onverstaanbaar”, “verkeerd verstaan”, “bied vreemde 
paradokse” en “wyd betwis”. Klink dit regtig na ’n leerstelling waarop 
ons ons geloof en redding kan baseer—veral as Paulus in 1 Korintiërs 
14:33 duidelik vir ons sê “God is nie’n God van wanorde nie”?

As geleerdes, teoloë en godsdienstige owerhede erken dat ons so ’n 
groot leerstelling nie kan verstaan nie, moet dit nie vir ons sê dat iets ern-
stig verkeerd kan wees wanneer dit by daardie spesifieke geloof kom nie?

Weereens, hoe moet ons God se wese verstaan?

Is die Drie-eenheid 
Bybels?

“God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en  
waarheid aanbid” (Johannes 4:24).

Menige mense neem aan dat God die Vader, Jesus Christus die 
Seun en die Heilige Gees, wat algemeen bekend staan as die 
Drie-eenheid, vorm. Die leerstelling van die Drie-eenheid 
word gewoonlik opgesom as ’n geloof in een God wat uit 

drie afsonderlike maar gelyke persone bestaan. 
Maar besef u, selfs al word dit algemeen onder baie opregte godsdiens- 

tige mense aanvaar, dat die woord Drie-eenheid nêrens in die Bybel ver- 
skyn nie? Trouens, die woord Drie-eenheid het nie as ’n godsdienstige 
term in gebruik gekom tot eeue nadat die laaste Bybelboeke voltooi is 
nie—lank nadat die apostels van Christus van die toneel af verdwyn het!

Let op hierdie erkenning in die New Bible Dictionary: “Die term 
‘Drie-eenheid’ kom nie in die Bybel voor nie. Dit is die eerste keer 
gebruik deur Tertullianus aan die einde van die 2de eeu, maar het wye 
omloop [algemene gebruik in intellektuele bespreking] en formele uitleg 
[verduideliking] slegs in die 4de en 5de eeue gekry” (1996, “Trinity”).

Dieselfde bron gaan voort om te verduidelik dat “die formele leer van 
die Drie-eenheid was die gevolg van verskeie onvoldoende pogings om  
te verduidelik wie en wat die Christelike God werklik is … Om hierdie 
probleme te hanteer, het die Kerkvaders in [nC] 325 by die Raad van 
Nicea vergader om ’n ortodokse Bybelse definisie rakende die goddelike 
identiteit uiteen te sit.” Dit was egter eers in 381, “by die Raad van  
Konstantinopel, [dat] die goddelikheid van die Gees bevestig is” (ibid.).

Ons sien dan dat die leerstelling van die Drie-eenheid nie geformali- 
seer was tot lank nadat die Bybel voltooi en die apostels lank dood in 
hulle grafte was nie. Dit het latere teoloë eeue geneem om wat hulle geglo 
het uit te sorteer en om geloof in die Drie-eenheid te formuleer!

Waarom kan teoloë nie hierdie leerstelling verduidelik nie?

Teoloë se verduidelikings van die Drie-eenheidsleer is geensins dui-
delik nie. Godsdienstige skrywer A.W. Tozer, verklaar in sy boek The 
Knowledge of the Holy, dat die Drie-eenheid ’n “onverstaanbare raaisel” 
is en dat pogings om dit te verstaan “vir ewig nutteloos moet bly.” Hy 

Is die Drie-eenheid Bybels?
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Maar neem nie net ons woord daarvoor nie! Kom ons kyk wat som-
mige standaardwerke van Bybelkunde en ander individuele geleerdes sê.

Verrassende erkennings dat die Drie-eenheid nie in die Bybel is nie!

Let op hierdie erkennings van ’n aantal betroubare bronne en skrywers 
wat, terwyl hulle self die Drie-eenheid bevestig, erken dat die woord 
“Drie-eenheid” en die leerstelling, nie in die Bybel gevind word nie.

The International Standard Bible Encyclopedia erken dat “drie-een- 
heid” ’n tweede-eeuse term is wat nêrens in die Bybel voorkom nie, en dat 
die Skrif geen voltooide trinitariese verklaring lewer nie” (1988, Volume 
4, “Trinity,” bl. 914). Dit sê verder dat “kerkvaders die leerstelling in die 
daaropvolgende eeue gevorm het”—lank nadat die apostels van die toneel 
af verdwyn het.

The HarperCollins Bible Dictionary 
sê vir ons, “Die formele leerstelling van 
die Drie-eenheid, soos dit deur die groot 
kerkrade van die vierde en vyfde eeu 
gedefinieer is, kan nie in die NT [Nuwe 
Testament] gevind word nie” (Paul  
Achtemeier, redakteur, 1996, “Trinity”).

The HarperCollins Encyclopedia of 
Catholicism sê: “Geleerdes is vandag 
egter oor die algemeen eens dat daar 
geen leerstelling van die Drie-eenheid 
as sodanig in die OT [Ou Testament] of 
die NT [Nuwe Testament] is nie … Dit 
sou veel verder gaan as die bedoeling en 
denkvorme van die OT om te veronder-
stel dat daar in die laat-vierde eeu of der-
tiende eeu ’n Christelike leerstelling daar 
gevind kan word … Net so bevat die NT 
nie ’n duidelike leerstelling van die Drie-
eenheid nie” (Richard McBrien, hoofredakteur, 1995, “God,” bl. 564-565).

The New Encyclopaedia Britannica, in sy artikel oor die Drie-eenheid, 
verduidelik: “Nie die woord Drie-eenheid, of die duidelike leerstelling, 
verskyn in die Nuwe Testament nie … Die leerstelling het geleidelik ont- 
wikkel oor etlike eeue heen en deur baie kontroversies … Eers in die 4de 
eeu word die onderskeid van die drie en hul eenheid saamgevoeg in ’n 
enkele ortodokse leerstelling van een wese en drie persone “(1985 uit-
gawe, Micropaedia, Volume 11, bl. 928).

The New International Dictionary of New Testament Theology wys 
daarop dat “primitiewe Christendom nie ’n duidelik leerstelling van die 

erken dat kerke, “sonder om voor te gee om te verstaan,” nogtans voortge-
gaan het om hierdie leerstelling te leer (1961, bl. 17-18).

Hy sluit dan opmerklik af, “Die feit dat dit nie bevredigend verklaar kan  
word nie, in plaas daarvan om daarteen te wees, is in sy guns” (bl. 23).

The New Unger’s Bible Dictionary 
gee in sy artikel oor die Drie-eenheid 
toe dat die Drie-eenheid konsep menslik 
onbegryplik is: “Dit word toegegee deur 
almal wat hierdie onderwerp nadenkend 
behandel, dat die openbaring van die 
Skrif ons hier lei tot ’n diep raaisel; en 
dat alle menslike pogings om dit uit te 
druk noodwendig onvolmaak is” (1988, 
bl. 1308).

Cyril Richardson, professor in kerk-
geskiedenis aan New York se Union 
Theological Seminary, hoewel self ’n 
toegewyde Trinitariër, het in sy boek The 
Doctrine of The Trinity gesê:

“My gevolgtrekking, dan, oor die 
leerstelling van die Drie-eenheid is dat 
dit ’n kunsmatige konstruksie is … Dit 
veroorsaak verwarring eerder as ’n ver-

duideliking; en terwyl die probleme waarmee dit te make het, werklike 
probleme is, is die oplossings wat dit bied nie insiggewend nie. Dit het vir 
baie Christene duistere en geheimsinnige stellings gegee, wat uiteindelik 
betekenisloos is–omdat dit nie voldoende onderskei in die ge-bruik van 
terme nie” (1958, bl. 148-149).

Hy het ook erken, “Baie van die verdediging van die Drie-eenheid as ’n 
‘geopenbaarde’ leerstelling, is eintlik ’n ontduiking van die besware wat 
daarteen gebring kan word” (bl. 16).

A Dictionary of Religious Knowledge verklaar aangaande die Drie-
eenheid, “Presies wat daardie leer is, of eerder, presies hoe dit verduidelik 
moet word, is die Trinitariërs onderling nie eens nie” (Lyman Abbott, 
redakteur, 1885, “Trinitarians”).

Waarom vind selfs diegene wat in die Drie-eenheid glo dit so moeilik 
om te verduidelik?

Die antwoord is eenvoudig, maar skokkend: Dit is omdat die Bybel dit 
nie leer nie! ’n Mens kan nie iets uit die Bybel bewys of verduidelik wat 
nie Bybels is nie! Die Bybel is ons enigste betroubare bron van goddelike 
openbaring. En die waarheid, soos ons sal sien, is dat die Drie-eenheid kon- 
sep eenvoudig nie deel is van God se openbaring aan die mensdom nie.

Is die Drie-eenheid Bybels?

Die geskiedkundige en weten- 
skapfiksieskrywer HG Wells het  
geskryf: “Daar is geen bewyse 
dat die apostels van Jesus ooit 
van die drie-eenheid gehoor 
het nie—in elk geval nie van 
Hom nie.”
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Martin Luther, wat die Protes-
tantse Hervorming begin het, 
het toegegee “Dit is inderdaad 
waar dat die naam ‘Drie-een-
heid’ nêrens in die Heilige Skrif 
gevind word nie, maar deur die 
mens bedink en uitgevind is.”
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Drie-eenheid gehad het nie soos wat daarna in die geloofsbelydenisse 
van die vroeë kerk uiteengesit is nie” (Colin Brown, redakteur, Volume 2, 
1976, “God,” bl. 84).

HG Wells, die geskiedkundige en wetenskapfiksieskrywer, in sy 
bekende werk, The Outline of History, wys daarop dat, “Daar is geen 
bewyse dat die apostels van Jesus ooit van die drie-eenheid gehoor het 
nie—in elk geval nie van Hom nie” (1920, Volume 2, bl. 499).

Martin Luther, die Duitse priester wat die Protestantse Hervorming 
begin het, het toegegee: “Dit is inderdaad waar dat die naam ‘Drie-
eenheid’ nêrens in die Heilige Skrif gevind word nie maar deur die mens 
bedink en uitgevind is” (gereproduseer in The Sermons of Martin Luther, 
John Lenker, redakteur, Volume 3, 1988, bl. 406).

The Oxford Companion to the Bible sê: “Omdat die Drie-eenheid so  
’n belangrike deel van die later-Christelike leer is, is dit opvallend dat  
die term nie in die Nuwe Testament voorkom nie. Net so kan die ont-
wikkelde konsep van drie gelyke vennote in die Godheid wat in latere 
geloofsformulerings gevind word, nie duidelik binne die grense van die 
kanon [d.w.s. die werklike Skrif] opgespoor word nie” (Bruce Metzger  
en Michael Coogan, redakteurs, 1993, “Trinity,” bl. 782).

Professor Charles Ryrie skryf in sy gerespekteerde werk Basic Theo-
logy: “Baie leerstellinge word deur evangeliste aanvaar as duidelik geleer 
in die Skrif, waarvoor daar geen bewystekste is nie. Die leerstelling van 
die Drie-eenheid gee die beste voorbeeld hiervan. Dit is regverdig om te 
sê dat die Bybel nie duidelik die leerstelling van die Drie-eenheid leer nie 
… Trouens, daar is nie eens een bewysteks nie, as ons deur bewysteks ’n 
vers of gedeelte bedoel, wat ‘duidelik’ verklaar dat daar een God is wat in 
drie persone bestaan” (1999, bl. 89).

Ryrie sê verder: “Bogenoemde illustrasies bewys die dwaling om tot 
die slotsom te kom dat as iets nie in die Bybeltekste bewys word nie, kan 
ons nie duidelik die resultate leer nie … As dit so was, sou ek nooit die 
leer van die Drie-eenheid kon leer nie” (bl. 90).

Millard Erickson, navorsingsprofessor in teologie aan die Southwestern 
Baptist Theological Seminary, skryf dat die Drie-eenheid “nêrens in die 
Skrif duidelik of eksplisiet onderrig word nie, maar tog word dit alge-
meen beskou as ’n sentrale leerstelling, onontbeerlik vir die Christelike 
geloof. In hierdie verband gaan dit in stryd met wat feitlik ’n aksioom van 
Bybelse leer is, naamlik dat daar ’n direkte verband is tussen die Skrif-
tuurlike duidelikheid van ’n leer, en die belangrikheid daarvan vir die 
geloof en die lewe van die kerk.

“In die lig van die moeilikheid van die onderwerp en die groot hoe-
veelheid moeite wat gedoen word om hierdie leerstelling te handhaaf, kan 
ons onsself afvra wat al hierdie probleme kan regverdig” (God in Three 

Persons: A Contemporary Interpretation of the Trinity, 1995, bl. 12).
Professor Erickson sê verder dat die Drie-eenheid onderrig “is nie teen-

woordig in Bybelse denke nie, maar het ontstaan toe die Bybelse denke 
in hierdie vreemde vorm [van Griekse konsepte] ingedruk is. Die Drie-
eenheidsleer strek dus verder en verdraai selfs dit wat die Bybel oor God 
sê” (bl. 20).

Professor Erickson wys later daarop: ‘Daar word beweer dat die Drie-
eenheidsleer ’n baie belangrike, deurslaggewende en selfs basiese leer-
stelling is. As dit wel die geval is, moet dit nie êrens duideliker, direk en 
uitdruklik in die Bybel staan nie? As dit die leerstelling is wat veral die 
Christendom se uniekheid uitmaak … hoe kan dit slegs geïmpliseer word 
in die Bybelse openbaring? … Want hier is ’n skynbaar belangrike saak 
waar die Skrif nie hard en duidelik praat nie.

“Daar kan min direkte reaksie op hierdie aanklag gegee word. Dit is 
onwaarskynlik dat enige teks uit die Skrif getoon kan word om die leer 
van die Drie-eenheid op ’n duidelike, direkte en onmiskenbare manier te 
leer” (bl. 108-109). Later in hierdie boekie sal ons verskillende tekste be- 
spreek wat dikwels gebruik word om die Drie-eenheidsleer te ondersteun.

Shirley Guthrie, Jr., Professor in teologie aan die Columbia Theological 
Seminary, skryf: “Die Bybel leer nie die leer van die Drie-eenheid nie. 
Nie die woord ‘drie-eenheid’ self, of ’n taal soos ‘een-in-drie’, ‘drie-in-
een’, een ‘wese’ (of ‘substansie’) en drie ‘persone’ is Bybelse taal nie. Die 
taal van die leerstelling is die taal van die antieke kerk wat ontleen is van 
die klassieke Griekse filosofie” (Christian Doctrine, 1994, bl. 76-77).

Die agtergrond vir hoe die Drie-eenheid bekendgestel was

Aangesien die Drie-eenheid nie in die Bybel gevind word nie, soos so  
baie geleerdes en teoloë erken, hoe het dit gebeur dat dit as so ’n belang- 
rike lering beskou word?

Teologie professore Roger Olson en Christopher Hall verduidelik 
deel van die legkaart in hul boek The Trinity: “Dit is te verstane dat die 
belangrikheid wat op hierdie leerstelling geplaas word, verwarrend is vir 
baie gemeentelede en studente. Nêrens word dit duidelik en onomwonde 
in die Skrif verklaar nie … Hoe kan dit so belangrik wees as dit nie dui-
delik in die Skrif vermeld word nie? …

“Die leer van die Drie-eenheid het geleidelik ontwikkel na die vol-
tooiing van die Nuwe Testament in die hitte van omstredenheid, maar 
die kerkvaders wat dit ontwikkel het, het geglo dat hulle bloot goddelike 
openbaring uitlê [verklaar] en glad nie nuwe idees bespiegel of uitvind 
nie. Die volskaalse leerstelling van die Drie-eenheid is in die vierde eeu 
by twee groot ekumeniese (universele) rade uitgespel: Nicea (325 nC) en 
Konstantinopel (381 nC)” (2002, bl. 1-2).

Is die Drie-eenheid Bybels?
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Ons sien uit hierdie en ander bronne wat hierbo aangehaal word, dat die  
idee van ’n Drie-eenheid vreemd was vir die Bybelse skrywers. In plaas 
daarvan, soos baie van hierdie bronne openlik erken, het die leerstelling 
van die Drie-eenheid later en oor ’n aantal eeue  beduidend ontwikkel.

Om die faktore te verstaan wat gelei het tot die bekendstelling van 
hierdie geloof, moet ons eers teruggaan na verreikende en min verstaan-
bare tendense wat in die eerste paar dekades van die vroeë kerk begin het. 
Dit is ’n verrassende—en in baie opsigte—skokkende verhaal! 

Die Verrassende  
Oorsprong van die 
Drie-eenheidsleer

“En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” 
(Johannes 8:32).

Die meeste mense neem aan dat alles wat die etiket “Christelik” 
dra, oorspronklik by Jesus Christus en Sy vroeë volgelinge 
moes ontstaan het. Maar dit is beslis nie die geval nie. Al wat 
ons hoef te doen is om na die woorde van Jesus Christus en sy 

apostels te kyk om te sien dat dit duidelik nie waar is nie.
Die historiese rekord toon dat, net soos Jesus en die Nuwe Testament 

skrywers voorspel het, verskeie ketterse idees en leraars van binne die 
vroeë Kerk gekom het, en dit is ook van buite geïnfiltreer. Christus self 
het Sy volgelinge gewaarsku: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want 
baie sal onder my Naam kom … en hulle sal baie mense mislei” (Matteus 
24:4-5).

U kan baie soortgelyke waarskuwings in ander gedeeltes lees (soos 
Matteus 24:11; Handelinge 20:29-30; 2 Korintiërs 11:13-15; 2 Timoteus 
4:2-4; 2 Petrus 2:1-2; 1 Johannes 2:18-19, 26; 4:1-3).

Skaars twee dekades na Christus se dood en opstanding het die apostel 
Paulus geskryf dat baie gelowiges reeds “afvallig word … na ’n ander 
evangelie toe” (Galasiërs 1:6). Hy het geskryf dat hy gedwing is om te 
stry met “valse apostels, bedrieglike arbeiders” wat op ’n bedrieglike 
wyse “hulleself verander in apostels van Christus” (2 Korintiërs 11:13). 
Een van die groot probleme wat hy mee te doen gehad het, was “valse 
broeders” (vers 26).

Laat in die eerste eeu, soos ons in 3 Johannes 9-10 sien, het toestande 
so erg geword dat valse dienaars openlik geweier het om verteenwoor- 
digers van die apostel Johannes te ontvang en ware Christene uit die Kerk 
verban het!

Van hierdie verontrustende periode het Edward Gibbon, die beroemde 
historikus, in sy klassieke werk The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire geskryf van ’n “donker wolk wat oor die eerste era van 
die kerk hang” (1821, Volume 2, bl. 111).

Die Verrassende Oorsprong van die Drie-eenheidsleer
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Dit het nie lank geduur voordat ware dienaars van God uitgestoot en 
’n verspreide minderheid geword het onder diegene wat hulself Christene 
genoem het nie. ’n Heel ander godsdiens, wat nou kompromitteer met baie 
begrippe en praktyke wat in die antieke heidendom gewortel was (die ver-
menging van godsdienstige oortuigings wat bekend staan as sinkretisme, 
destyds algemeen in die Romeinse Ryk), het die geloof wat deur Jesus 
Christus gestig is, geneem en verander.

Die historikus Jesse Hurlbut sê oor 
hierdie tyd van transformasie: “Ons noem 
die laaste generasie van die eerste eeu, 
van 68 tot 100 nC, ‘Eeu van Skadus,’ 
deels omdat die somberheid van vervol-
ging oor die kerk was, maar veral van al 
die tydperke in die [kerk se] geskiedenis 
is dit die een waarvan ons die minste 
weet. Ons het nie meer die helder lig van 
die Boek Handelinge om ons te lei nie; 
en geen skrywer van daardie eeu het die 
leemte in die geskiedenis ingevul nie …

“Vir vyftig jaar na St. Paulus se lewe 
hang ’n gordyn oor die kerk, waardeur 
ons tevergeefs streef om te kyk; en wan-
neer dit uiteindelik met die geskrifte van 
die vroegste kerkvaders, ongeveer 120 nC 
opgaan, vind ons ’n kerk in baie aspekte 
heel anders as dié in die dae van St. 
Petrus en St. Paulus” (The Story of the 
Christian Church, 1970, bl. 33).

Hierdie “heel ander” kerk sou in mag 
en invloed groei, en binne ’n paar kort eeue sou dit selfs die magtige 
Romeinse Ryk oorheers!

Teen die tweede eeu, was getroue lede van die Kerk, Christus se “klein 
kuddetjie” (Lukas 12:32), grotendeels versprei deur golwe van dodelike 
vervolging. Hulle het ferm vasgehou aan die Bybelse waarheid oor Jesus 
Christus en God die Vader, alhoewel hulle vervolg is deur die Romeinse 
owerhede sowel as diegene wat die Christendom bely het, maar in werk-
likheid “’n ander Jesus” en ’n “ander evangelie” geleer het (2 Korintiërs 
11:4; Galasiërs 1:6-9).

Verskillende idees oor Christus se goddelikheid lei tot konflik

Dit was die agtergrond waarin die leerstelling van die Drie-eenheid na 
vore gekom het. In daardie vroeë dekades na Jesus Christus se bediening, 
dood en opstanding, en oor die volgende paar eeue, het verskeie idees ont-

staan oor Sy presiese aard. Was Hy man? Was Hy God? Was Hy God wat 
verskyn het as ’n man? Was Hy ’n illusie? Was Hy ’n blote man wat God 
geword het? Is Hy deur God die Vader geskape, of het Hy ewig met die 
Vader bestaan?

Al hierdie idees het hul voorstanders gehad. Die eenheid van die geloof 
van die oorspronklike Kerk was verlore soos nuwe oortuigings, baie ge- 
leen of aangepas uit heidense godsdienste, die leringe van Jesus en die 
apostels vervang het.

Laat ons duidelik wees dat die ware Kerk, as dit kom by die intellektuele  
en teologiese debatte in die vroeë eeue wat tot die formulering van die Drie- 
eenheid gelei het, grotendeels afwesig was van die toneel, omdat dit onder- 
gronds verdryf is. (Sien die hoofstuk “The Rise of a Counterfeit Christian- 
ity” in ons gratis boekie The Church Jesus Built vir ’n oorsig van hierdie 
kritieke periode. Versoek of laai u gratis kopie af by www.ucg.org.za.)

Om hierdie rede sien ons in daardie stormagtige tydperk dikwels nie 
debatte tussen waarheid en dwaling nie, maar tussen een fout en ’n ander 
fout—’n feit wat selde deur baie moderne geleerdes erken word, maar tog 
van kritieke belang is vir ons begrip.

’n Klassieke voorbeeld hiervan was die geskil oor die aard van Christus  
wat daartoe gelei het dat die Romeinse keiser Konstantyn die Grote die 
Raad van Nicea (in die hedendaagse Wes-Turkye) in 325 nC belê het.

Konstantyn, hoewel hy deur baie mense as die eerste “Christelike” 
Romeinse Keiser beskou was, was eintlik ’n sonaanbidder wat eers op sy 
sterfbed gedoop is. Tydens sy bewind het hy sy oudste seun en sy vrou 
laat vermoor. Hy was ook heftig antisemities en het in een van sy edikte 
verwys na “die verfoeilike Joodse skare” en “die gebruike van hierdie 
goddelose mense”—gebruike wat in werklikheid in die Bybel gewortel is 
en deur Jesus en die apostels toegepas is.

As keiser in ’n tydperk van groot oproerigheid binne die Romeinse 
Ryk, is Konstantyn uitgedaag om die ryk verenig te hou. Hy het die 
waarde van godsdiens erken om sy ryk te verenig. Dit was in werklikheid 
een van sy hoofmotiewe om die “Christelike” godsdiens te aanvaar en te 
bekragtig (wat teen hierdie tyd ver van die leerstellings van Jesus Christus 
en die apostels af weggedryf het en slegs in naam Christelik was).

Maar nou het Konstantyn voor ’n nuwe uitdaging te staan gekom. 
Godsdiensnavorser Karen Armstrong verduidelik in A History of God 
dat “een van die eerste probleme wat opgelos moes word, was die leer 
oor God … ’n nuwe gevaar het van binne ontstaan wat Christene in bitter 
strydende kampe verdeel het” (1993, bl. 106).

Debat oor die aard van God by die Raad van Nicea

Konstantyn het die Raad van Nicea in 325 net soveel om politieke—om 
eenheid in die ryk—as godsdienstige redes byeengeroep. Die primêre saak 

Die Verrassende Oorsprong van die Drie-eenheidsleer

Die Romeinse keiser Konstantyn 
die Grote, terwyl hy nie regtig 
’n Christen was nie, het die 
Raad van Nicea vergader en 
’n belangrike rol in dit gespeel 
wat die grondslag gelê het vir 
die aanvaarding van die Drie-
eenheidsleer.
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die hele kerk, beide oos en wes verteenwoordig, dit moontlik kon wees 
om die harmonie te herstel.

“Konstantyn self het natuurlik niks van die aangeleentheid geweet of  
daarvoor omgegee nie maar hy was gretig om die kontroversie tot ’n einde 
te bring en Hosius se raad was vir hom betroubaar” (Arthur Cushman 
McGiffert, A History of Christian Thought, 1954, Volume 1, bl. 258).

Arius, ’n priester uit Alexandrië, Egipte, het geleer dat Christus, omdat 

in daardie stadium het bekend geword as die Arian-kontroversie.
“In die hoop om die steun van die groeiende liggaam van Christene vir 

sy troon te verseker, het hy hulle aansienlike guns bewys en dit was in sy 
belang om die kerk kragtig en verenig te hê, want die Arian-kontroversie 
het die kerk se eenheid en sterkte bedreig. Hy het daarom onderneem om 
die moeilikheid te beëindig. Die Spaanse biskop Hosius, wat invloedryk 
aan die hof was, het aan hom voorgestel dat as ’n sinode sou ontmoet wat 

Die Verrassende Oorsprong van die Drie-eenheidsleer

Griekse Filosofie se Invloed  
op die Drie-eenheidsleer

Baie historici en godsdienstige geleerdes, waar-
van sommige in hierdie publikasie aangehaal 

word, getuig van die invloed van die Griekse of 
Platoniese filosofie in die ontwikkeling en aanvaar-
ding van die Drie-eenheidsleer in die vierde eeu. 
Maar wat het sulke filosofie behels, en hoe het dit 
die leer van die Drie-eenheid beïnvloed?

Om kortliks wat relevant was saam te vat, begin 
ons met die bekende Griekse filosoof Plato (onge-
veer 429-347 vC). Hy het in ’n goddelike drietal 
van “God, die idees, [en] die Wêreldgees” geglo, 
alhoewel hy hierdie drietal nêrens verklaar of ver-
soen het nie (Charles Bigg, Christian Platonists of 
Alexandria, 1886, bl. 249).

Latere Griekse denkers verfyn Plato se kon-
septe in wat hulle as drie “substansies” genoem 
het—die hoogste God of “die Een”, waaruit 
“verstand” of “denke” en ’n “gees” of “siel” 
gekom het. In hul denke was almal verskillende 
goddelike “substansies” of aspekte van dieselfde 
God. ’n Ander manier om dit uit te druk, was as 
“goeie”, die verpersoonliking van daardie goeie, 
en die middel waardeur die goeie uitgevoer word. 
Weereens was dit verskillende goddelike aspekte 
van dieselfde opperste goeie—onderskeidend en 
tog verenig as een.

Sulke metafisiese denke was algemeen onder 
die intellektuele van die Griekse wêreld en was 
oorgedra na die denke van die Romeinse wêreld 
van die Nuwe-Testamentiese periode en die daar-
opvolgende eeue. Toe die laaste van die apostels 
begin afsterf, het sommige van hierdie metafisiese 
denke die vroeë Kerk begin beïnvloed en infil-
treer—hoofsaaklik deur diegene wat reeds met 
die heidendom begin kompromieë maak het.

Soos Bybelkenners John McClintock en James 
Strong verduidelik: “Teen die einde van die 1ste 
eeu, en gedurende die 2de, het baie geleerde 
mans van Judaïsme en die heidendom tot die 
Christendom oorgekom. Hulle het hulle platoniese 
idees en fraseologie na die Christelike teologiese 
skole gebring” (Cyclopaedia of Biblical, Theolo-
gical, and Ecclesiastical Literature, 1891, Volume 
10, “Trinity,” bl. 553).

Die ware Kerk het hierdie infiltrasie grotendeels 
weerstaan en die leer van die apostels vasgehou, 
en het hulle leerstellings uit die geskrifte van die 
apostels en “die heilige Skrifte [die boeke van 
die Ou Testament] ken wat jou wys kan maak tot 
saligheid deur die geloof” (2 Timoteus 3:15).

Twee duidelike paaie van die Christendom 
het geskei en afsonderlik ontwikkel—die een 
was getrou aan die verstaanbare en eenvoudige 
leerstellings van die Bybel en die ander het toe-
nemend gekompromitteer met heidense denke 
en praktyke wat uit die Grieks-Romeinse wêreld 
aangeneem is.

Soos die debat oor die aard van God in die 
vierde eeu tot die Rade van Nicea en Konstan- 
tinopel gelei het, was dit dus nie meer ’n debat 
tussen Bybelse waarheid en dwaling nie. Albei 
kante in die debat is ernstig aangetas deur hul 
aanvaarding van onbybelse filosofiese idees.

Baie van die kerkleiers wat die leerstelling van 
die Drie-eenheid geformuleer het, was deurdrenk 
in die Griekse en Platoniese filosofie, en dit het 
hul godsdienstige beskouings en leer beïnvloed. 
Die taal wat hulle gebruik het om die Drie-eenheid 
te beskryf en te definieer is eintlik direk uit die 
Platoniese en Griekse filosofie geneem.

Die woord drie-eenheid self is nie Bybels of 
Christelik nie. Inteendeel, die Platoniese term trias, 
van die woord vir drie, is as trinitas gelatiniseer—
en dit het ons die woord drie-eenheid gegee.

“Die Alexandrië kategetiese 
skool, wat Clemens van Alexan-
drië en Origenes, die grootste 
teoloog van die Griekse Kerk, 
as hoofde vereer het, het die 
allegoriese metode toegepas op 
die verklaring van die Skrif. Die 
gedagte is beïnvloed deur Plato: 
sy sterk punt was [heidense] 
teologiese bespiegelinge. Atha-
nasius en die drie Kappadociërs 
[die manne wie se Trinitariese 
opvattings deur die Katolieke 
Kerk op die Raad van Nicea 
en Konstantinopel aangeneem 
is] was onder die lede daarvan 
opgeneem” (Hubert Jedin, Ecu-
menical Councils of the Catholic 
Church: an Historical Outline, 
1960, bl. 28).

“Die leerstellings van die 
Logos [dit wil sê die “Woord,”  
’n benaming vir Christus in 
Johannes 1] en die Drie-eenheid het hul vorm 
ontvang van Griekse Vaders, wat … direk of in- 
direk baie beïnvloed was deur die Platoniese 
filosofie … Dat foute en korrupsie vanuit hierdie 
bron in die Kerk ingesluip het, kan nie ontken word 
nie” (The New Schaff-Herzog Encyclopedia of 
Religious Knowledge, Samuel Macauley Jackson, 
redakteur, 1911, Volume 9, bl. 91).

Die voorwoord tot die historikus Edward  
Gibbons se History of Christianity vat die Griekse 
invloed op die aanvaarding van die Drie-een- 
heidsleer saam deur te sê: “As die Heidendom 

deur die Christendom oorwin is, is dit ewe waar 
dat die Christendom deur die Heidendom be- 
soedel is. Die suiwer Deïsme [basiese godsdiens, 
in hierdie konteks] van die eerste Christene … is  

deur die Kerk van Rome veran-
der in die onbegryplike dogma 
van die drie-eenheid. Baie van 
die heidense beginsels, wat 
deur die Egiptenare uitgevind 
en deur Plato geïdealiseer is,  
is behou as geloofwaardig” 
(1883, bl. xvi). (Lees “Hoe 
Antieke Trinitariër Gode die 
Aanneming van die Drie-een-
heid Beïnvloed het”, wat op 
bladsy 20 begin).

Die ooreenkoms tussen Plato 
se leerstellings en die Drie- 
eenheid soos dit deur die 
Katolieke Kerk in latere eeue 
aangeneem is, is so sterk dat 
Edward Gibbon in sy meester-
werk The History of the Decline 
and Fall of the Roman Empire 
na Plato verwys het as “die 
Atheense wysgeer, wat won-
derbaarlik een van die verras-

sendste ontdekkings van die Christelike onthulling 
vooruit gesien het”—die Drie-eenheid (1890, 
Volume 1, bl. 574).

Ons sien dus dat die leer van die Drie-eenheid 
veel minder te danke het aan die Bybel as aan 
die metafisiese bespiegelinge van Plato en ander 
heidense Griekse filosowe. Geen wonder dat 
die apostel Paulus ons in Kolossense 2:8 (Nuwe 
Lewende Vertaling) waarsku om op te let vir “leë, 
misleidende filosofie wat wel rekening hou met 
menslike tradisie en met wêreldse magte maar nie 
met Christus nie!”

Baie geskiedkundiges en 
godsdienstige geleerdes 
let daarop dat die idees 
van die Griekse filosoof 
Plato die ontwikkeling 
en aanvaarding van die 
leerstelling van die Drie-
eenheid beïnvloed het.
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Hy die Seun van God was, ’n begin moes gehad het en daarom ’n spesiale 
skepping van God was. Verder, as Jesus die Seun was, moet die Vader 
vanselfsprekend ouer wees.

Athanasius, ’n diaken ook uit Alexandrië, was teen die leerstellings van 
Arius gekant. Sy siening was ’n vroeë vorm van die drie-eenheid waarin 
die Vader, Seun en Heilige Gees een was, maar terselfdertyd van mekaar 
onderskei kon word.

Die besluit oor watter siening die kerkraad sou aanvaar was tot ’n groot 
mate arbitrêr. Karen Armstrong verduidelik in A History of God: “Toe 
die biskoppe op 20 Mei 325 in Nicea bymekaar gekom het om die krisis 
op te los, sou baie min Athanasius se siening van Christus gedeel het. Die 
meeste het tussen Athanasius en Arius ’n standpunt ingeneem “(bl. 110).

As keiser was Konstantyn in die ongewone posisie om kerkleer te be- 
paal, alhoewel hy nie regtig ’n Christen was nie. (Die volgende jaar het hy 
sy vrou en seun laat vermoor, soos vroeër genoem).

Die historikus Henry Chadwick getuig: “Konstantyn het net soos sy 
vader, die Onoorwonne Son aanbid” (The Early Church, 1993, bl. 122). 

Wat die keiser se aanneming van die 
Christendom betref, erken Chadwick, 
“Sy bekering moet nie as ’n innerlike 
ervaring van genade geïnterpreteer word 
nie … Dit was ’n militêre aangeleent-
heid. Sy begrip van die Christelike leer 
was nooit baie duidelik nie” (bl. 125).

Chadwick sê wel dat die doop van 
Konstantyn op die sterfbed self “geen 
twyfel oor sy Christelike geloof geïm-
pliseer het nie,” want dit was algemeen 
dat heersers die doop sou uitstel om 
aanspreeklikheid vir dinge soos marte-
ling en die teregstelling van misdadigers 
te vermy (bl. 127). Maar hierdie regver-
diging help nie regtig die saak vir die 
keiser se egte bekering nie.

Norbert Brox, ’n professor in die kerk- 
geskiedenis, bevestig dat Konstantyn 
nooit eintlik ’n bekeerde Christen was 
nie: “Konstantyn het geen bekering be- 
leef nie; daar is geen tekens van ’n ver-

andering van geloof in hom nie. Hy het nooit van homself gesê dat hy 
hom tot ’n ander god gewend het nie … Toe hy hom na die Christendom 
gewend het, was dit vir hom Sol Invictus (die seëvierende songod)” (A 

Concise History of the Early Church, 1996, bl. 48).
The Encyclopaedia Britannica sê oor die Niceense-raad: “Konstantyn  

was self die voorsiter en het aktief die besluite gelei en persoonlik … die  
deurslaggewende formule wat Christus 
se verhouding tot God uitdruk in die 
geloofsbelydenis wat deur die raad uit- 
gereik is, voorgestel … Die biskoppe, 
wat deur die keiser oorheers was, het  
die geloofsbelydenis met slegs twee uit- 
sonderings onderteken, baie van hulle 
teen hulle sin” (1971 uitgawe, Volume 6, 
“Constantine,” bl. 386).

Met goedkeuring van die keiser het 
die Raad die minderheidsbeskouing van 
Arius verwerp en met niks definitief 
waarmee dit vervang kon word nie, is 
die siening van Athanasius—’n minder-
heidsbeskouing—goedgekeur. Die kerk  
is in die vreemde posisie gelaat om van- 
af daardie stadium die besluit wat in 
Nicea deur slegs ’n minderheid van die 
wat dit bygewoon het, amptelik as ’n 
geloof te aanvaar.

Die grondslag vir die amptelike aan-
vaarding van die Drie-eenheid is nou 
gelê—maar dit het meer as drie eeue na Jesus Christus se dood en opstan-
ding geneem vir hierdie onbybelse lering om na vore te kom!

Niceense-besluit het nie die debat beëindig nie

Die Raad van Nicea het nie die omstredenheid beëindig nie. Karen 
Armstrong verduidelik: “Athanasius het daarin geslaag om sy teologie op 
die afgevaardigdes af te smeer …

“Die vertoning van ooreenkoms het Konstantyn, wat geen begrip van 
die teologiese kwessies gehad het nie, behaag, maar in werklikheid was 
daar geen eenstemmigheid in Nicea nie. Na die raad het die biskoppe 
voortgegaan om soos voorheen te leer en die Ariaanse-krisis het vir nog 
sestig jaar voortgeduur. Arius en sy volgelinge het teruggeveg en daarin 
geslaag om die keiser se guns te herwin. Athanasius is nie minder nie 
as vyf keer verban. Dit was baie moeilik om sy geloofsbelydenis te laat 
insink” (bl. 110-111).

Die voortdurende meningsverskille was soms gewelddadig en bloedig. 
Van die nasleep van die Raad van Nicea, skryf die geskiedkundige Will 
Durant, “Waarskynlik is meer Christene in hierdie twee jaar deur Christene 

Die Verrassende Oorsprong van die Drie-eenheidsleer

Hierdie toneel uit ’n klooster in 
Griekeland beeld Konstantyn in 
die middel uit as voorsitter oor 
die Raad van Nicea, met die ver-
oordeelde Arius, wie se sienings 
van God verwerp is, veroot-
moedig aan die onderkant.

Hierdie 9de-eeuse manuskrip 
toon Konstantyn, op die troon 
aan die bokant links, wat toesig 
hou oor die verbranding van 
Ariaanse boeke na die Raad van 
Nicea in nC 325.
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Hoe Antieke Trinitariër Gode  
die Aanneming van die Drie-eenheid 

Beïnvloed het

Baie wat in die Drie-eenheid glo is verbaas, 
miskien geskok, om te verneem dat die idee 

van goddelike wesens wat as ’n drie-eenheid of 
drietal bestaan, die Christendom lank vooruit ge- 
gaan het. Maar, soos ons sal sien, is die getuienis 
ryklik gedokumenteer.

Marie Sinclair, Gravin van Caithness, sê in 
haar boek Old Truths in a New Light van 1876: 
“Dit word oor die algemeen, hoewel verkeerdelik, 
veronderstel dat die leer van die Drie-eenheid 
van Christelike oorsprong is. Byna elke nasie van 
die oudheid het ’n soortgelyke leerstelling gehad. 
[Die vroeë Katolieke teoloog] St. Jerome getuig 
onomwonde: ‘Al die antieke nasies het in die Drie-
eenheid geglo’“ (bl. 382).

Let op hoe die volgende aanhalings geloof 
in ’n goddelike drie-eenheid in baie streke en 
godsdienste van die antieke wêreld, dokumenteer.

Sumerië: “Die heelal was verdeel in drie 
streke wat elk die domein van ’n god geword het. 
Anu se deel was die lug. Die aarde is aan Enlil 
gegee. Ea het die heerser oor die waters geword. 
Saam vorm hulle die drietal van die Groot Gode” 
(The Larousse Encyclopedia of Mythology, 1994, 
bl. 54-55).

Babilonië: “Die antieke Babiloniërs het die 
leer van ’n drie-eenheid, of drie persone in een 
god, erken—soos blyk uit ’n saamgestelde god 
met drie koppe wat deel uitmaak van hul mitolo-
gie, en die gebruik van die gelyksydige driehoek, 
ook as ’n embleem van so ’n drie-eenheid in een-
heid” (Thomas Dennis Rock, The Mystical Woman 
and the Cities of the Nations, 1867, bl. 22-23).

Indië: “Die Puranas, een van die Hindoe-
Bybels van meer as 3,000 jaar gelede, bevat 
die volgende gedeelte: ‘O drie Here! weet dat ek 
net een God herken. Laat my dus weet wie van 
u die ware goddelikheid is, dat ek my aanbid-
dinge alleen aan hom kan rig.’ Die drie gode, 
Brahma, Wisjnoe en Siva [of Shiva] wat aan hom 
geopenbaar word, antwoord: ‘Leer, O toegewyde, 

dat daar geen werklike onderskeid tussen ons is 
nie. Wat vir u so lyk, is slegs die skyn. Die enkele 
wese verskyn onder drie vorme deur die aksies 
van skepping, bewaring, en vernietiging, maar 
hy is een.’

“Daarom is die driehoek deur al die antieke 
nasies aangeneem as ’n simbool van die Godheid 
… Drie is onder al die heidense nasies beskou as 
die hoof van die mistieke getalle, want dit bevat, 
soos Aristoteles opmerk, ’n begin, ’n middel en 
’n einde. Daarom vind ons dat dit sommige van 
die eienskappe van byna al die heidense gode 
aanwys” (Sinclair, bl. 382-383).

Griekeland: “In die vierde eeu vC het  
Aristoteles geskryf: ‘Alles is drie, en drie maal is 
alles; en laat ons hierdie getal gebruik in die aan-
bidding van die gode; want soos die Pythagoreïers 
sê, alles en alle dinge word deur drieë gebind, 
want die einde, die middel en die begin het hier- 
die getal in alles, en dit stel die getal van die Drie-
eenheid saam’’ (Arthur Weigall, Paganism in Our 
Christianity, 1928, bl. 197-198).

Egipte: “Die Gesang vir Amun het bepaal dat 
‘Geen god voor hom (Amun) ontstaan het nie’ en 
dat ‘Alle gode drie is: Amun, Re en Ptah, en daar 
is geen tweede aan hulle nie. Versteek is sy naam 
as Amon, hy is Re in die gesig, en sy liggaam is 
Ptah.’ … Dit is ’n verklaring van ’n drie-eenheid, 
en die drie vernaamste gode van Egipte het in een 
van hulle, Amon, gesubsumeer. Dit is duidelik dat 
die konsep van organiese eenheid binne meer-
voudigheid ’n buitengewone hupstoot gekry het 
met hierdie formulering. Teologies het dit, in ’n 
kru vorm, opvallend naby aan die latere Christelike 
vorm van die meervoud Trinitariese monoteïsme, 
gekom” (Simson Najovits, Egypt, Trunk of the Tree, 
Volume 2, 2004, bl. 83-84).

Ander gebiede: Baie ander gebiede het  
hul eie goddelike drietalle gehad. In Griekeland 
was dit Zeus, Poseidon en Adonis. Die Fenisiërs 
het Ulomus, Ulosuros en Eliun aanbid. Rome 

het Jupiter, Neptunus en Pluto aanbid. In die 
Germaanse lande is hulle Wodan, Thor en Fricco 
genoem. Oor die Kelte sê een bron: “Die antieke 
heidense gode van die heidense Iere[,] Criosan, 
Biosena en Siwa, of Sjiwa, is ongetwyfeld die 
Creeshna [Krisjna], Wisjnoe [Vishnu], [of die alles-
omvattende] Brahma, and Siva [Sjiwa], van die 
Hindoes” (Thomas Maurice, The History of Hindo-
stan, Volume 2, 1798, bl. 171).

“Die oorsprong van die begrip is 
heeltemal heidens”

Egiptoloog Arthur Weigall, hoewel hy ’n Tri-
nitariër was, het die 
invloed van antieke 
gelowe op die aan-
vaarding van die 
Drie-eenheidsleer 
deur die Katolieke 
Kerk, opgesom in die 
volgende uittreksel 
uit sy boek, voorheen 
aangehaal:

“Dit moet nie ver- 
geet word dat Jesus 
Christus nooit so ’n 
verskynsel [die Drie-
eenheid] genoem 
het nie, en die woord 
‘Drie-eenheid’ kom 
nêrens in die Nuwe 
Testament voor nie. 
Die idee is eers drie 
honderd jaar na die 

dood van ons Heer deur die Kerk aangeneem; 
en die oorsprong van die begrip is heeltemal 
heidens …

“Die antieke Egiptenare, wie se invloed op die 
vroeë godsdienstige denke diepgaande was, het 
hul gode of godinne gewoonlik in drieë gerang- 
skik: daar was die drie-eenheid van Osiris, Isis 
en Horus, die drie-eenheid van Amen, Mut en 
Khonsu, die drie-eenheid van Khnum, Satis, en 
Anukis, ensovoorts …

“Die vroeë Christene het egter eers nie daaraan 
gedink om die idee op hul eie geloof toe te pas nie. 
Hulle het hul toewyding aan God die Vader en aan 
Jesus Christus, die Seun van God, gegee, en hulle 
het die geheimsinnige en ongedefinieerde bestaan 

van die Heilige Gees erken; maar daar was geen 
gedagte dat hierdie drie ’n werklike Drie-eenheid 
sou wees nie, gelykstaande en verenig in Een …

“Die toepassing van hierdie ou heidense opvat-
ting van ’n Drie-eenheid op die Christelike teologie 
is moontlik gemaak deur die erkenning van die 
Heilige Gees as die vereiste derde ‘Persoon’, 
gelykstaande met die ander ‘Persone’ …

‘Die idee dat die Gees gelykstaande is aan  
God, word nie eers erken tot die tweede helfte 
van die vierde eeu nC nie … In die jaar 381 
voeg die Raad van Konstantinopel by die vroeëre 
Geloofsbelydenis van Niceens ’n beskrywing van 
die Heilige Gees as ‘die Here, en die gewer van  
die lewe, wat van die Vader uitgaan, wat saam 
met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik 
word’ …

“Die Athanasiaanse geloofsbelydenis wat ’n 
latere samestelling was, maar die algemene 
opvattings van Athanasius [die 4de-eeuse Tri-
nitariër wie se siening uiteindelik amptelike leer 
geword het] en sy skool weerspieël het, het die 
opvatting geformuleer van ’n gelyke drie-eenheid 
waarin die Heilige Gees die derde ‘Persoon’ was; 
en so is dit ’n dogma van die geloof gemaak, 
en geloof in die Drie in Een en Een in Drie het 
’n belangrike leerstelling van die Christendom 
geword, hoewel nie sonder verskriklike onluste en 
bloedvergieting nie …

’n Christen denker vandag … het geen wens 
om noukeurig daaroor te wees nie, meer veral 
omdat die definisie uiteraard heidens van oor-
sprong is en eers byna driehonderd jaar na Chris-
tus deur die Kerk aangeneem is” (bl. 197-203).

James Bonwick het die verhaal goed opgesom 
op bladsy 396 van sy 1878 werk, Egyptian Belief 
and Modern Thought: “Dit is ongetwyfeld ’n feit 
dat die gode min of meer oor die hele wêreld  
in drie-eenhede voorkom. Hierdie reël is van toe-
passing op die oostelike en westelike halfronde, 
noord en suid.

“Verder word opgemerk dat die drie-eenheid 
van drie persone op ’n mistieke manier een is. Die 
eerste is soos die tweede of derde, die tweede 
soos eerste of derde, die derde soos eerste of 
tweede; in werklikheid is die een die ander, een en 
dieselfde individuele wese. Die definisie van Atha-
nasius, wat in Egipte gewoon het, is van toepas-
sing op die triniteite van alle heidense godsdienste.

Hierdie goue 
beeldjies verteen-
woordig een van 
die Egiptiese drie-
talle van gode—
Osiris (middel), met 
aan weerskante, 
Horus (links) en Isis.
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vermoor (342-3) as deur al die vervolgings van Christene deur heidene in 
die geskiedenis van Rome” (The Story of Civilization, Volume 4: The Age 
of Faith, 1950, bl. 8). Terwyl baie beweer het dat hulle Christene was, het 
hulle wreedaardig teen mekaar geveg en mekaar dood gemaak oor hul 
verskillende sienings van God!

Van die volgende dekades skryf professor Harold Brown, wat vroeër 
aangehaal is: “Gedurende die middel dekades van hierdie eeu, vanaf 340  
tot 380, lyk die geskiedenis van leerstellings meer na die geskiedenis van 
hof- en kerkintriges en sosiale onrus … Dit lyk asof die sentrale leerstel-
lings wat in hierdie tydperk vasgestel is, dikwels deur intriges of gepeupel- 
geweld deurgevoer is, eerder as deur die gemeenskaplike toestemming 
van die Christendom gelei deur die Heilige Gees” (bl. 119).

Die debat verskuif na die aard van die Heilige Gees

Meningsverskille het gou rondom ’n ander saak gefokus, die aard van 
die Heilige Gees. In die verband het die verklaring wat tydens die Raad 
van Nicea uitgereik is eenvoudig gesê: “Ons glo in die Heilige Gees.” Dit 
“lyk asof dit byna as ’n nagedagte by Athansius se geloofbelydenis byge-
voeg is,” skryf Karen Armstrong. ‘“Mense was verward oor die Heilige 
Gees. Was dit bloot ’n sinoniem vir God of was dit iets meer?” (bl. 115). 

Professor Ryrie, wat ook vroeër aangehaal is, skryf: “In die tweede 
helfte van die vierde eeu het drie teoloë uit die provinsie Kappadocië 
in die ooste van Klein-Asië [vandag Sentraal-Turkye] definitiewe vorm 
aan die leerstelling van die Drie-eenheid gegee” (bl. 65). Hulle het ’n 
idee voorgestel wat ’n stap buite Athanasius se siening was—dat God die 
Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees gelykwaardig en saam in een 
wese, maar tog ook verskillend van mekaar was.

Hierdie mans—Basil, biskop van Caesarea, sy broer Gregorius, biskop  
van Nyssa en Gregory van Nazianzus—was almal “opgelei in die Griekse 
filosofie” (Armstrong, bl. 113), wat ongetwyfeld hulle uitkyk en oortuigings 
beïnvloed het (sien “Griekse Filosofie se Invloed op die Drie-eenheidsleer,” 
beginnende op bladsy 16).

In hulle siening, soos Karen Armstrong verduidelik, “het die Drie-
eenheid net sin gemaak as ’n mistieke of geestelike ervaring … Dit was 
nie ’n logiese of intellektuele formulering nie, maar ’n verbeeldingryke 
paradigma wat rede verwar het. Gregorius van Nazianzus het dit duide- 
lik gemaak toe hy verduidelik het dat bepeinsing van die Drie in Een ’n 
diepgaande en oorweldigende emosie veroorsaak het wat denke en intel-
lektuele duidelikheid verwar het.

“‘So gou as wat ek die Een bedink, word ek verlig deur die prag van 
die Drie; so gou as wat ek die Drie onderskei, word ek teruggevoer na die 
Een. As ek aan enige een van die Drie dink, dink ek aan hom as die ge- 
heel, en my oë is gevul, en die grootste deel van wat ek dink ontgaan my’” 

(bl. 117). Geen wonder dat, soos Armstrong afsluit, “Vir baie Westerse 
Christene … is die Drie-eenheid eenvoudig raaiselagtig” (ibid.).

Deurlopende geskille lei tot die Raad van Konstantinopel

In die jaar 381, 44 jaar na Konstantyn se dood, het Keiser Theodosius 
die Raad van Konstantinopel (vandag Istanbul, Turkye) byeengeroep om 
hierdie geskille op te los. Gregorius van Nazianzus, wat onlangs as aarts-
biskop van Konstantinopel aangestel is, het die raad gelei en ’n beroep op 

die aanvaarding van sy siening van die 
Heilige Gees gedoen.

Die historikus Charles Freeman sê: 
“Daar is feitlik niks bekend van die teo-
logiese debatte van die raad van 381 nie, 
maar Gregorius het beslis gehoop om ’n 
mate van aanvaarding te kry vir sy oor-
tuiging dat die Gees eenstoflik met die 
Vader was [wat beteken dat die persone 
van dieselfde wese is, aangesien stof 
in hierdie konteks individuele kwaliteit 
aandui].

“Of hy die saak lomp hanteer het en 
of daar eenvoudig geen kans op konsen-
sus was nie, die ‘Macedoniese’ biskoppe 
wat geweier het om die volle goddelik-
heid van die Heilige Gees te aanvaar, het 
die raad verlaat … Tipies het Gregorius 
die biskoppe uitgetrap omdat hulle ver-
kies het om ’n meerderheid te hê eerder 
as om net ‘die Goddelike Woord’ van 
die Drie-eenheid op sy gesag te aanvaar” 
(nC 381: Heretics, Pagans and the Dawn 
of the Monotheistic State, 2008, bl. 96).

Gregorius het kort daarna siek geword 
en moes hom aan die raad onttrek. Wie 
sou dit nou lei? “So het dit gekom dat 

Nectarius, ’n bejaarde stadssenator wat ’n gewilde amptenaar in die stad  
was as gevolg van sy ondersteuning van die spele, maar wat nog steeds 
nie ’n gedoopte Christen was nie, gekies is … Dit lyk asof Nectarius geen 
teologie geken het nie, en hy moes in die vereiste geloof ingelei word 
voordat hy gedoop en ingeseën was” (Freeman, bl. 97-98).

Vreemd genoeg is ’n man wat tot op hierdie stadium nie ’n Christen 
was nie, aangestel om voorsitter te wees van ’n belangrike kerkraad wat 
die taak gehad het om te bepaal wat dit sou leer oor die aard van God!

Die Verrassende Oorsprong van die Drie-eenheidsleer
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Theodosius I, hier afgebeeld in 
’n silwer plaat ter viering van die 
tiende herdenking van sy rege-
ringstydperk as Romeinse keiser, 
het die besluit van die Raad van 
Konstantinopel om die Drie-
eenheid as amptelike leerstelling 
in te stel, afgedwing. Alle ander 
sienings van God is as kettery 
veroordeel en sou nie geduld 
word nie.
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Die Drie-eenheid word die amptelike leerstelling

Die leer van die drie Kappadociese-teoloë “het dit vir die Raad van 
Konstantinopel (381) moontlik gemaak om die godheid van die Heilige 
Gees te bevestig, wat tot op daardie stadium nêrens duidelik gesê is nie, 
selfs nie in die Skrif nie” (The HarperCollins Encyclopedia of Catholi-
cism, “God,” bl. 568).

Die raad het ’n verklaring aangeneem wat gedeeltelik in Afrikaans 
vertaal word: “Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Maker van 
hemel en aarde, en van alles wat sigbaar en onsigbaar is; en in een Here 
Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore deur die Vader voor 
alle eeue … En ons glo in die Heilige Gees, die Here en die Gewer van 
die lewe, wat van die Vader uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun 
aanbid en verheerlik word, wat deur die profete gespreek het … “Die ver-
klaring bevestig ook die geloof “in een heilige, katolieke [wat in hierdie 
konteks universele, geheel of volledig beteken] en apostoliese kerk …”

Met hierdie verklaring in 381, wat bekend sou word as die Geloofsbely-

denis van Nicea- Konstantinopolitaan, het die Drie-eenheid soos dit van-
dag algemeen verstaan word, die amptelike geloof en lering oor die aard 
van God geword.

Teologieprofessor Richard Hanson merk op dat ’n gevolg van die 
besluit van die raad “was om die betekenis van die woord ‘God’ te ver-
minder van ’n baie groot verskeidenheid alternatiewe tot slegs een,” sodat 
“wanneer die Westerse mens vandag ‘God’ sê, bedoel hy die een, enigste 
uitsluitlike [Drie-enige] God en niks anders nie” (Studies in Christian 
Antiquity, 1985, bl. 243-244).

Dus was Keiser Theodosius—wat slegs ’n jaar voordat hy die raad 
byeengeroep het gedoop was—net soos Konstantyn byna ses dekades 
tevore, instrumenteel in die daarstelling van belangrike kerkleer. Soos 
die historikus Charles Freeman opmerk: “Dit is belangrik om te onthou 
dat Theodosius geen eie teologiese agtergrond gehad het nie en dat hy as 
dogma ’n formule ingestel het wat onhandelbare filosofiese probleme be- 
vat het waarvan hy onbewus sou gewees het. In werklikheid het die keiser 
se wette die debat stilgemaak toe dit nog nie opgelos was nie” (bl. 103).

Die Verrassende Oorsprong van die Drie-eenheidsleer

’n Valse Verwysing na die Drie-eenheid 
in 1 Johannes 5:7-8 Bygevoeg

Sommige Bybelvertalers van die afgelope eeue 
was so ywerig om steun te vind vir hulle 

geloof in die Drie-eenheid in die Skrif dat hulle  
dit letterlik bygevoeg het. ’n Voorbeeld hiervan is 
1 Johannes 5:7-8.

In Die Bybel 1933/1953-vertaling lees dit: 
“Want daar is drie wat getuig in die hemel: die 
Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 
drie is een; en daar is drie wat getuig op die aarde: 
die Gees en die water en die bloed, en die drie is 
eenstemmig.” Die kursiewe woorde maak een-
voudig nie deel uit van die algemeen aanvaarde 
Nuwe-Testamentiese manuskripte nie. Helaas, in 
hierdie gedeelte lees sommige ander weergawes 
in wese dieselfde.

Die meeste Bybelkommentare wat hierdie toe-
voeging noem, vertel ons dat dit ’n valse opmer-
king is wat by die Bybelse teks gevoeg is. Beskou 
die woorde van The New Bible Commentary: 
Revised: “Let op dat sekere vertalings op hierdie 
stadium addisionele materiaal bevat. Maar die 
woorde is duidelik ’n bygevoegde aantekening  
en word deur sommige hersiene vertalings selfs 

van die kantlyne uitgesluit” (1970, bl. 1269).
In Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, lees 

1 Johannes 5:7-8 korrek en bondiger: “Daarom 
is daar dié drie wat getuienis aflê: die Gees,  
die water en die bloed en al drie is dit eens.” 
Johannes verpersoonlik die drie elemente hier as 
getuienis, net soos Salomo wysheid in die boek 
Spreuke verpersoonlik het.

Ander onlangse Bybelweergawes erken ook 
die ruim bygevoegde teks en laat dit weg, inslui-
tend Die Boodskap—die Bybel in Hedendaagse 
Afrikaans.

“Die teksgetuienis is teen 1 Johannes 5:7,” 
verduidelik Dr. Neil Lightfoot, ’n Nuwe Testamen-
tiese professor. “Van al die Griekse manuskripte 
bevat slegs twee dit. Hierdie twee manuskripte 
is van baie later datums, een uit die veertiende of 
vyftiende eeu en die ander uit die sestiende eeu. 
In twee ander manuskripte word hierdie vers in die 
kantlyn geskryf. Al vier die manuskripte toon dat 
hierdie vers blykbaar vertaal is uit ’n laat opstelling 
van die Latynse Vulgaat” (How We Got the Bible, 
2003, bl. 100-101).

The Expositor’s Bible Commentary verwerp 
ook die toevoegings van in 1 Johannes 5:7-8 in 
sommige Bybels as “uiteraard ’n laat verklaring 
sonder verdienste’ (Glenn Barker, Volume 12, 
1981, bl. 353).

Peake’s Commentary on the Bible is ook baie 
raak in sy kommentaar: “Die beroemde invoegsel 
na ‘drie getuies’ word nie in sommige vertalings 
gedruk nie en tereg [so] … Geen gerespekteerde 
Griekse [manuskrip] bevat dit nie. Dit het die  
eerste keer verskyn in ’n Latynse teks uit die laat 
4de eeu, en betree die Vulgate [die 5de-eeuse 
Latynse weergawe, wat die algemene Middel-
eeuse vertaling geword het] en uiteindelik die 
NT [Nuwe Testament] van Erasmus [wat pas in 
die 16de eeu die saamgestelde Griekse tekste 
en ’n nuwe Latynse weergawe vervaardig het]” 
(bl. 1038).

The Big Book of Bible Difficulties sê vir ons: 
“Hierdie vers het feitlik geen steun onder die 
vroeë Griekse manuskripte nie … Die voorkoms 
daarvan in laat-Griekse manuskripte is gebaseer 
op die feit dat Erasmus onder kerklike druk ge- 
plaas is om dit in sy Griekse NT van 1522 op te 
neem, nadat hy dit in sy twee vorige uitgawes 
van 1516 en 1519 weggelaat het omdat hy geen 
Griekse manuskripte kon vind wat dit bevat het 

nie” (Norman Geisler en Thomas Howe, 2008, 
bl. 540-541).

Teologie professore Anthony en Richard  
Hanson, in hulle boek Reasonable Belief: A Survey 
of the Christian Faith, verduidelik die ongegronde 
toevoeging tot die teks op hierdie manier: “Dit 
is bygevoeg deur een of ander ondernemende 
persoon, of persone, in die antieke Kerk wat van 
mening was dat die Nuwe Testament ongelukkig 
gebrekkig was in die direkte getuienis van die 
soort leerstelling van die Drie-eenheid wat hy 
bevoordeel het, en het besluit om die gebrek reg 
te stel … Dit is tydmors om te probeer om die 
trinitariese leerstellings direk van die bladsye van 
die Nuwe Testament te lees” (1980, bl. 171).

Selfs die toegevoegde bewoording verkondig 
op sigself nie die Drie-eenheidsleer nie. Die 
toevoeging, al is dit oneg, bied slegs die Vader, 
die Woord en die Heilige Gees as getuies aan. 
Dit sê niks oor die persoonlikheid van al drie nie, 
want vers 7 toon dat lewelose water en bloed as 
sodanig dien.

Weereens, die woord Drie-eenheid het nie as 
’n godsdienstige term in gebruik gekom tot na 
die Raad van Nicea in nC 325 nie, verskeie eeue 
nadat die laaste boeke van die Nuwe Testament 
voltooi was. Dit is nie ’n Bybelse konsep nie.
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Ander oortuigings oor die aard van God verban

Noudat ’n besluit bereik is, sou Theodosius geen afwykende sienings 
duld nie. Hy het sy eie edik uitgereik wat gelui het: “Ons beveel nou dat 
alle kerke moet oorhandig word aan die biskoppe wat die Vader, die Seun 
en die Heilige Gees bely, met een enkele majesteit, van dieselfde glorie, 
van een prag, wat geen verskil daarstel deur ontheilige skeiding nie, maar 
wat die orde van die Drie-eenheid (bevestig) deur die Persone te erken en 
die Godheid te verenig” (aangehaal deur Richard Rubenstein, When Jesus 
Became God, 1999, bl. 223).

’n Ander edik van Theodosius het verder gegaan om nakoming van 
die nuwe lering te eis: “Laat ons die een godheid van die Vader, die Seun 
en die Heilige Gees, in gelyke majesteit en in ’n heilige Drie-eenheid glo. 
Ons magtig die volgelinge van hierdie wet om die titel Katolieke Christene 
aan te neem; maar wat die ander betref, omdat hulle volgens ons oordeel 
dwase gekke is, beveel ons dat hulle met die skandelike naam van ketters 
gekenmerk sal word en dat hulle nie hul geheime samekomste [gemeentes] 
die naam van kerke sal gee nie.

“Hulle sal in die eerste plek die straf van die goddelike veroordeling 
ly, en die tweede, die straf wat ons gesag in ooreenstemming met die wil 
van die Hemel, sal besluit om toe te pas” (weergegee in Documents of the 
Christian Church, Henry Bettenson, redakteur, 1967, bl. 22).

So sien ons dat ’n leerstelling wat vir Jesus Christus vreemd was, wat 
nooit deur die apostels geleer is nie en wat nie vir die ander Bybelskrywers 
bekend was nie, nou in plek was, en die ware Bybelse openbaring oor die 
Vader, die Seun en die Heilige Gees was uitgesluit. Almal wat nie saam-
gestem het nie is volgens die voorskrifte van die keiser en kerkowerhede 
as ketters gemerk en dienooreenkomstig gehanteer.

Drie-eenheidsleer besluit deur beproewing en dwaalleer

Hierdie ongewone reeks gebeurtenisse is die rede waarom teologie pro- 
fessore Anthony en Richard Hanson die verhaal in hul boek Reasonable 
Belief: A Survey of the Christian Faith sou saamvat deur op te let dat die 
aanvaarding van die Drie-eenheidsleer as gevolg van ‘‘’n proses van teo-
logiese verkenning wat minstens driehonderd jaar geduur het … In werk-
likheid was dit ’n proses van beproewing en dwaalleer, waarin die onjuist-
hede geensins tot die onortodokse beperk was nie … Dit sou dwaas wees 
om voor te stel dat die leerstelling van die Heilige Drie-eenheid op enige 
ander manier bereik is” (1980, bl. 172).

Hulle kom dan tot die gevolgtrekking: “Dit was ’n lang, verwarde pro-
ses waardeur verskillende denkrigtings in die Kerk hulleself uitgewerk het, 
en toe probeer het om aan ander, in hulle antwoord op die vraag, ‘Hoe 
goddelik is Jesus Christus?, voor te skryf … As daar ooit ’n twispunt was 

wat beslis was volgens die metode van beproewing en dwaalleer, is dit 
hierdie een” (bl. 175).

Anglikaanse kerkman en lektor aan die Universiteit van Oxford, K.E. 
Kirk, skryf onthullend van die aanvaarding van die leer van die Drie-een-
heid: “Die teologiese en filosofiese regverdiging van die godheid van die 
Gees begin in die vierde eeu; ons wend ons natuurlik tot die skrywers  
van daardie tydperk om te ontdek watter gronde hulle vir hul geloof 
gehad het. Tot ons verbasing word ons gedwing om te erken dat hulle niks 
het nie …

“Hierdie mislukking van die Christelike teologie … om ’n logiese 
regverdiging van die kardinale punt in sy trinitariese leerstelling voor 
te bring, is van die grootste moontlike belang. Ons word gedwing, selfs 
voordat ons na die vraag van die regverdiging van die leerstelling deur 
ervaring gaan, om onsself af te vra of teologie of filosofie ooit enige redes 
aangevoer het waarom die geloof daarvan Trinitaries moet wees” (“The 
Evolution of the Doctrine of the Trinity,” gepubliseer in Essays on the Tri-
nity and the Incarnation, A.E.J. Rawlinson, redakteur, 1928, bl. 221-222).

Waarom ’n lering glo wat nie Bybels is nie?

Dit is kortliks die verbasende verhaal van hoe die leer van die Drie-
eenheid ingestel is—en hoe diegene wat geweier het om dit te aanvaar as 
ketters of ongelowiges gebrandmerk is.

Maar moet ons regtig ons siening van God baseer op ’n leerstelling wat 
nie in die Bybel uiteengesit word nie, wat eers drie eeue na die tyd van 
Jesus Christus en die apostels geformaliseer is, wat dekades lank gedebat-
teer en beredeneer is (om nie eeue sedertdien te noem nie), wat vasgestel 
is deur godsdienstige rade wat deur nuwelinge of nie-gelowiges gelei word 
en wat “volgens die metode van beproewing en dwalinge” besluit is?

Natuurlik nie. Ons moet eerder na die Woord van God kyk—nie na 
idees van mense nie—om te sien hoe ons Skepper Homself openbaar!

Die Verrassende Oorsprong van die Drie-eenheidsleer
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Hoe Word God in die 
Bybel Geopenbaar?

“… buig ek my knieë voor die Vader van onse Here  
Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en  
op die aarde sy naam ontvang” (Efesiërs 3:14-15).

Die meeste mense het hul eie kenmerkende opinies van ’n Opper- 
wese. Maar waar kom hierdie indrukke vandaan? Baie weer-
spieël eenvoudig hoe mense God waarneem—gebaseer op wat 
hulle van ander gehoor het en hul eie redenasies. As gevolg 

hiervan het die woord God ’n verskeidenheid betekenisse, waarvan baie 
vreemd is aan die Bybel, gekry.

Watter betekenis is die ware een? Hoe openbaar die Skepper Homself 
aan die mens?

God openbaar homself in Sy Woord, die Bybel (vir bewys van die 
Bybel se egtheid, versoek ons gratis boekie Is the Bible True? of laai 
dit van ons webbladsy af by www.ucg.org.za). Die Bybel is ’n boek oor 
God en Sy verhouding met mense. Die Skrif bevat ’n lang geskiedenis 
van God se openbaring van Homself aan die mens—van die eerste mens 
Adam tot die profeet en wetgewer Moses, en deur die apostels van Jesus 
Christus en die vroeë Kerk.

In teenstelling met baie menslike opvattings, gee die Bybel ’n ware 
beeld van God. Hierdie merkwaardige boek openbaar hoe Hy is, wat Hy 
gedoen het en wat Hy van ons verwag. Dit sê vir ons waarom ons hier is 
en openbaar Sy min verstaanbare plan vir Sy skepping. Hierdie handboek 
van basiese kennis is fundamenteel anders as enige ander bron van inlig-
ting. Dit is werklik uniek omdat dit op baie maniere die handtekening van 
die Almagtige bevat.

Die Skepper sê vir ons in Sy Woord dat, “Ek God is, en daar is geen 
ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin 
af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; 
wat sê: My raad sal bestaan …” (Jesaja 46:9-10). Hy sê vir ons dat Hy 
alleen nie net die toekoms voorspel nie, maar dit ook kan verwesenlik. 
Wat ’n kragtige getuienis vir die magtige God van die Bybel!

Maar, so groot soos Hy is, is God nie ontoeganklik nie. Hy is nie buite 
ons bereik nie. Ons kan ons manjifieke Skepper leer ken!

Die ware sleutel om God te verstaan

Die Bybel is geïnspireer deur God self en gee ons die hoofsleutel om 
Hom te ken. Die Skrif praat van: “Wat die oog nie gesien en die oor nie 
gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei  
het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees ge- 
openbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God” 
(1 Korintiërs 2:9-10, beklemtoning deurgaans bygevoeg).

Ons moet weet—uit die geïnspireerde Skrif self—wie God is en hoe 
Hy met ons assosieer en Homself aan ons openbaar. Is God een persoon, 
twee of drie? Wat het Jesus aan ons geopenbaar oor die aard van God toe 
Hy voortdurend verwys het na ’n Wese wat Hy “die Vader,” genoem het? 
Die antwoorde sal duidelik word wanneer ons ondersoek wat die Skrif 
ons eintlik vertel.

Die eerste belangrike punt wat ons moet verstaan, is dat God, soos 
vroeër gesê, Homself deur Sy Woord openbaar. Die Skepper wil hê dat 
mans en vroue Hom moet verstaan soos Hy Homself in die Heilige Skrif 
openbaar. Dit is belangrik dat ons hierdie waarheid deeglik in ag neem 
en nie ons eie idees—of wanopvattings—in Sy Woord lees nie.

In die Bybel se eerste boek vind ons ’n belangrike punt rakende God 
se aard. Genesis 1 teken baie skeppingsdade van God aan voordat Hy die 
mensdom gemaak het. Maar let op vers 26: “En God het gesê: Laat Ons 
mense maak na ons beeld, na ons gelykenis.”

Nêrens in die vorige verse van Genesis het God hierdie frase, “Laat 

Hoe Word God in die Bybel Geopenbaar?

Jesus is Deur die Vader Gestuur

Die vooraf bestaande Woord, wat later Jesus 
Christus geword het, is deur die Vader in 

die hemel, na die aarde gestuur. Die Evangelie 
van Johannes getuig baie oor hierdie waar- 
heid. “Want God het sy Seun in die wêreld ge- 
stuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar 
dat die wêreld deur Hom gered kan word” 
(Johannes 3:17). Vers 34 voeg by, “Want Hy wat 
God gestuur het, spreek die woorde van God.”

Jesus het gesê: “My voedsel is om die wil 
te doen van Hom wat My gestuur het en om sy 
werk te volbring” (Johannes 4:34; vergelyk met 
Johannes 5:30).

Maar waar kom Christus vandaan? Die boek 
Johannes maak dit ook baie duidelik: “En nie-
mand het opgevaar in die hemel nie, behalwe 
Hy [Christus] wat uit die hemel neergedaal  

het, naamlik die Seun van die mens wat [sedert 
Sy hemelvaart] in die hemel is” (Johannes 
3:13). Jesus het verder gesê, “Want Ek het  
uit die hemel neergedaal, nie om my wil te  
doen nie, maar die wil van Hom wat My ge- 
stuur het” (Johannes 6:38). Hy het ook vir die 
mense van Sy tyd gesê: “Julle is van benede  
[die aarde], Ek is van bo; julle is uit hier- 
die wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie” 
(Johannes 8:23).

Jesus het uitdruklik gesê: “Ek het van die 
Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer 
verlaat Ek die wêreld en gaan na my Vader” 
(Johannes 16:28). Dus was Jesus van die 
Vader gestuur en het teruggekeer na Hom,  
waar beide nou saam in glorie en majesteit 
bestaan (Johannes 17:5; Hebreërs 12:2).
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Ons …” gebruik nie Waarom gebruik Genesis nou hierdie meervoudige 
uitdrukking? Waarom het Bybelvertalers deur die eeue heen besef dat die 
meervoud nodig is in hierdie vers?

Wie is die Ons wat hier genoem word, en waarom word die meervoud 
Ons ook twee keer in hierdie sin gebruik? Regdeur die eerste hoofstuk van  
Genesis was die Hebreeuse woord, Elohim, ’n meervoudige naamword 
wat meer as een entiteit aandui, as God vertaal. Waarom het ons Skepper 
doelbewus hierdie meervoudige uitdrukkings gebruik? Is God meer as 
een persoon? Wie en wat is Hy? Bewys dit dat God ’n Drie-eenheid, soos 
baie aanvaar, is, of leer dit ons iets anders? Hoe kan ons verstaan?

Ons moet toelaat dat die Bybel die Bybel interpreteer

Een van die mees fundamentele beginsels om in ag te neem ten opsigte 
van ’n behoorlike begrip van God se Woord, is eenvoudig dit: die Bybel 
interpreteer die Bybel. Ons moet dikwels elders in die Skrif gaan soek om 
meer duidelikheid te sien rakende die betekenis van ’n bepaalde gedeelte. 
Die Nuwe Testament werp baie lig op die Ou Testament, en andersom.

Ons kan Genesis 1:26 baie beter verstaan in die lig van sommige van 
die geskrifte van die apostel Johannes. Hy begin sy Evangelie deur te 
verklaar: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die 
Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom 
ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie” 
(Johannes 1:1-3).

As u by iemand is, dan is u anders as en afsonderlik van daardie 
persoon. Die werklike Grieks hier sê die Een genaamd die Woord was 

by “die God”, terwyl die Woord self ook “God” was. Dit sê nie dat die 
Woord “die God” was nie, want hulle is nie dieselfde entiteit nie. Johannes  
beskryf eerder twee goddelike Wesens in hierdie gedeelte—Een was die 
God genoem en daar is na ’n ander verwys as God die Woord, wat saam 

met Hom was.
In een sin kan ons na Johannes 1:1 

verwys as die ware begin van die Bybel. 
Dit beskryf die aard van God as Skepper  
nog voor die begin wat in Genesis 1:1 
uitgebeeld word. Soos The New Bible 
Commentary: Revised sê, is Johannes  
se besonderse bydrae om aan te toon dat 
die Woord voor die Skepping bestaan 
het” (1970, bl. 930).

Oorweeg noukeurig die konteks van 
hierdie belangrike hoofstuk van Johannes.  
In vers 14 word daar presies verduidelik  
wie hierdie Woord eintlik geword het: 
“En die Woord het vlees geword en het 
onder ons gewoon—en ons het sy heer-
likheid aanskou, ’n heerlikheid soos van 
die Eniggeborene wat van die Vader kom 
—vol van genade en waarheid.”

Die Woord is in die vlees verwek as ’n 
fisiese mens—Jesus Christus. Alhoewel 
Hy volkome menslik was, het Hy God 

se goddelike karakter volkome weerspieël. Soos Hebreërs 1:3 dit beskryf, 
was Jesus die “presiese ewebeeld van wie God [die Vader] werklik is 
(Nuwe Lewende Vertaling). (Vir meer inligting oor Christus se rol as die 
Woord van God, sien “In die Begin Was die Woord” op bladsy 38.)

Jesus Christus—”die Woord van die lewe”

Hier het ons dan twee groot personasies, twee ongeskape, ewige 
Wesens—die God, of God die Vader, en die Woord, wat Jesus Christus 
geword het, albei goddelik—wat toesig hou oor die skepping. Soos wyle 
Britse teoloog, F.F. Bruce, in sy kommentaar op die eerste gedeeltes van 
die Evangelie van Johannes, gesê het: “Die Persoonlike Woord is onge-
skape, en geniet nie net die goddelike kameraadskap nie, maar deel ook 
die goddelike wese” (The Message of the New Testament, 1972, bl. 105). 
Hierdie Woord was en is God saam met die Vader.

Later, in sy eerste brief, dra Johannes by tot ons begrip: “Wat van die 
begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat 
ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die 

Jesus Christus: “Die Rots”  
van die Ou Testament

Die apostel Paulus bevestig dat die God wat 
die Israeliete van die Ou Testament geken 

het—die Een waarna hulle gekyk het as hul 
“Rots” van krag (sien Deuteronomium 32:4; 
Psalm 18:3)—die Een was wat ons ken as 
Jesus Christus.

Let op wat Paulus in 1 Korintiërs 10:1-4 skryf: 
“Ons vaders almal onder die wolk was en almal 
deur die see deurgegaan het, en almal in Moses 
gedoop is in die wolk en in die see, en almal 
dieselfde geestelike spys geëet het, en almal 
dieselfde geestelike drank gedrink het, want 
hulle het gedrink uit ’n geestelike rots wat gevolg 
het, en die rots was Christus.”

Jesus was die Een wat met Moses gepraat 
en Hom aangesê het om na Egipte terug te 
keer om die Israeliete tot vryheid te bring. Jesus 
was die HERE (YHWH ) wat die plae oor Egipte 
laat kom het. Hy was die God wat die Israeliete 
uit Egipte geneem het en vir 40 jaar deur die 
swerftogte gelei het. Hy was die Wetgewer wat 
die wette aan Moses gegee het en gereeld met 
Moses gepraat het. Hy was die Here God wat 
deur hulle hele nasionale geskiedenis met Israel 
gehandel het.

Ja, verstommend soos dit lyk, is Jesus  
Christus die HERE (YHWH ) waarvan so dikwels 
in die Ou Testament gepraat word. 

Die apostel Johannes maak 
die ongelooflike stelling dat 
“die Woord,” wat by God was 
en ook God was, “het vlees 
geword en het onder ons 
gewoon” as ’n fisiese mens.
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lewe” (1 Johannes 1:1). Hier word dieselfde “Woord” (Jesus Christus) van 
Johannes se Evangelieverslag “die Woord van die lewe” genoem.

Dit is maklik om die belangrikheid van hierdie deurslaggewende 
vers oor die hoof te sien en om reg oor die enorme betekenis daarvan te 
lees. Die Een wat Jesus Christus geword het, verklaar om op dieselfde 
bestaansvlak as God die Vader te wees, is gebore as ’n mens en was waar-
geneem deur middel van die fisiese sintuie van mense—veral Sy vroeë 
innerlike kern van dissipels, insluitend die een wat hierdie woorde geskryf 
het, Johannes. Hierdie manne het Christus se apostels geword—Sy sende-
linge—en was spesiale getuies van Sy opstanding.

Johannes het geskryf dat die Woord, wat van die begin af by God was, 
tussen hulle in die menslike vlees geleef het. Omdat Hy as ’n fisiese mens 
gebore is, het die dissipels eintlik die  Een gesien, aangeraak, met Hom 
gesels en na Hom wat ’n lid van die goddelike familie was, soos toenemend  
duidelik sal word, geluister. 

Johannes gaan voort, “en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, 
en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader  
was en aan ons geopenbaar is” (vers 2). “Die Woord van die lewe” in  
1 Johannes 1:1 word “die ewige lewe” in vers 2 genoem.

Johannes gaan voort om te sê: “wat ons gesien en gehoor het, verkon-
dig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons 
gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus” (vers 3). 
Die Heilige Skrif openbaar dat God die Vader en Jesus Christus ’n god-
delike familie vorm (ons sal hierdie Bybelse waarheid in groter besonder-
hede in die volgende hoofstukke bespreek).

Hulle het ’n duidelike en liefdevolle familieverhouding. Jesus het die 
Vader toegespreek en gesê dat: “U My liefgehad het voor die grond-
legging van die wêreld” (Johannes 17:24). Hy verwys hier nie na ons 
beperkte menslike liefde nie, maar na die goddelike liefde van die 
hemelse ryk.

Jesus Christus was die Skepper!

Nie net het die apostel Johannes die vierde Evangelie geskryf en drie 
sendbriewe wat in die Nuwe Testament bewaar is nie, maar hy het ook 
die boek Openbaring geskryf. Dit was hier, in die boodskap aan die sewe 
kerke van Openbaring, dat Jesus Homself geïdentifiseer het as die Een wat 
God se skepping geproduseer het: “Dít sê die Amen, die getroue en waar-
agtige Getuie, die begin van die skepping van God” (Openbaring 3:14).

Volgens sommige mense beteken dit dat Jesus die eerste skepping  
was. Maar die sin hiervan is dat Hy die beginner of oorsprong van die 
skepping was, ’n feit wat Johannes 1 en ander gedeeltes duidelik maak.

Ja, Jesus het nie net vir ons sondes gesterf sodat ons met die Vader  
kon versoen nie, maar Hy is ons Skepper. Die apostel Paulus vertel ons  
in Efesiërs 3:9 dat “God … alles geskape het deur Jesus Christus.” As  
die Skepper van alle dinge, kon Jesus Christus alleen die boete betaal vir 
al die sondes van die hele mensdom vir alle tye—daarom sê Petrus in 
Handelinge 4:12 vir ons, “daar is ook geen ander naam onder die hemel 
wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.”

In Kolossense 1:16 skryf Paulus verder: want in Hom is alle dinge 
geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, 
trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur 
Hom en tot Hom geskape.”

Hierdie gedeelte is allesomvattend. Jesus het “alle dinge … wat in die 
hemele is”—die hele engele-koninkryk, wat ’n ontelbare aantal engele 
insluit—en die onbeskryflike uitgestrekte heelal, met inbegrip van die 
planeet aarde, geskape. Baie mense verstaan nie die duidelike Bybelse feit 
dat Jesus Christus ons Skepper is nie!

Die boek Hebreërs bevestig ook hierdie wonderlike waarheid en sê 
dat God die Vader “in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun 
wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld 
gemaak het” (Hebreërs 1:1-2). Die oorvloedige getuienis van die Nuwe-
Testamentiese Geskrifte toon dat God die Vader alles deur die Woord 

Hoe Word God in die Bybel Geopenbaar?

Die Apostels het Verstaan  
dat Jesus die Skepper is

Die boek Hebreërs praat van die Seun van 
God as die Wese deur wie God die wêreld 

geskape het (Hebreërs 1:2) en wat “alle dinge 
dra deur die woord van sy krag” (Vers 3). Slegs 
God is groot genoeg om sulke dinge te doen.

Johannes bevestig dat Jesus die goddelike 
Woord was deur wie God die heelal geskape het: 
“Alle dinge het deur Hom ontstaan en sonder 
Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het 
nie” (Johannes 1:3; sien verse 1-3, 14).

Paulus verklaar direk dat “God … alles ge- 
skape het deur Jesus Christus” (Efesiërs 3:9). 
Hy skryf elders van Jesus: “Want in Hom is 
alle dinge geskape wat in die hemele en op die 
aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel 
as heerskappye en owerhede en magte—
alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape”  
(Kolossense 1:16). Hy voeg in vers 17 by, “en in 
Hom hou alle dinge stand.”

Die Ou Testament stel God voor as Skepper 

van die heelal (Genesis 1:1; Jesaja 40:25-26, 
28). Toe die vroeë Christene gesê het dat Jesus 
die Een is deur wie alle dinge geskape is, het 
hulle duidelik gesê dat Jesus God is.

Jesus het daarop aanspraak gemaak dat Hy 
alles is wat God is, en die dissipels het dit geglo 
en geleer. Hulle het verstaan dat Jesus “die pre-
siese ewebeeld van wie God [die Vader] werklik 
is” (Hebreërs 1:3, Nuwe Lewende Vertaling) en 
“die sigbare uitbeelding van die onsigbare God” 
(Kolossense 1:15, Nuwe Lewende Vertaling),  
en die volheid van God is mos liggaamlik in 
Christus teenwoordig” (Kolossense 2:9, Nuwe 
Lewende Vertaling). 

Hulle het presies verstaan wie Hy was en 
steeds is, vanuit Sy eie woorde en dade. Daar 
was geen twyfel in hulle gedagtes nie. Hulle 
het gesien hoe Hy dit keer op keer bewys. Hulle 
sou standvastig in hierdie oortuiging na hulle 
martelaarskap gaan.
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Het Jesus Christus Daarop Aanspraak 
Gemaak dat Hy God is?

Benewens dat hy in Johannes 8:58 direk be- 
weer het dat hy die “EK IS” is en dat ’n Joodse 

skare Hom as gevolg daarvan probeer stenig het 
(vers 59), soos in hierdie hoofstuk uiteengesit, het 
Jesus Homself gelykgestel aan die YHWH van die 
Ou Testament in ander maniere ook. Kom ons kyk 
na sommige hiervan.

Jesus het van Homself gesê, “Ek is die goeie 
herder” (Johannes 10:11). Dawid, in die eerste 
vers van die beroemde 23ste Psalm, verklaar 
dat “Die HERE [YHWH ] is my herder.” Jesus het 
daarop aanspraak gemaak dat Hy die regter van 
alle mense en nasies is (Johannes 5:22, 27). Joël 
3:12 (Nuwe Lewende Vertaling) sê “Daar sal Ek 
[YHWY ] oor al die nasies … oordeel.”

Jesus het gesê, “Ek is die lig van die wêreld 
(Johannes 8:12). Jesaja 60:19 sê, “maar die 
HERE [YHWY ] sal vir jou wees ’n ewige lig, en jou 
God sal jou sieraad wees.” Ook sê Dawid in Psalm 
27:1, “Die HERE [YHWH ] is my lig.”

Jesus het in gebed gevra dat die Vader weer 
aan Hom die goddelike heerlikheid sal gee: “En 
nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heer-
likheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld 
was” (Johannes 17:5). 

In Openbaring 1:17 sê Jesus Hy is die eerste 
en die laaste, wat identies is aan wat YHWH  van 
Homself sê in Jesaja 44:6: “Ek is die Eerste, en 
Ek is die Laaste.”

Daar is geen twyfel dat Jesus Homself as die 
HERE (YHWH ) van die Ou Testament verstaan 
het nie.

Toe Jesus in hegtenis geneem is, het Sy oën- 
skynlike gebruik van die term “IS EK” ’n skrikwek-
kende uitwerking op diegene wat gekom het om 
Hom te arresteer, gehad. “Toe Hy dan vir hulle sê: 
Dit is Ek, het hulle agteruitgegaan en op die grond 
geval” (Johannes 18:6). Let hier op dat die ver-
talers gepoog het om Jesus se antwoord gram-
matikaal korrek te maak en dit verdoesel egter die 
feit dat Hy waarskynlik weer beweer het dat Hy die 
“EK IS” van die Ou-Testamentiese Geskrifte was.

“Ek en my Vader is een”
Jesus het weer ’n stelling gemaak wat Jode van 

sy tyd in Johannes 10 woedend gemaak het: “Ek 

en die Vader is een” (vers 30). Dit wil sê dat die 
Vader en Jesus albei goddelik was. Soos met die 
verklaring van Homself as die “IS EK” in Johannes 
8, was daar geen misverstand oor die bedoeling 
van wat Hy gesê het nie, want “die Jode het toe 
weer klippe opgetel om Hom te stenig” (Johannes 
10:31).

Jesus het geantwoord: “Baie goeie werke het 
Ek julle getoon van my Vader. Oor watter een 
van dié werke stenig julle My?” Die Jode het ge- 
antwoord, “Dit is nie oor ’n goeie werk dat ons U 
stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U 
wat ’n mens is Uself God maak” (verse 32-33).

Die Jode het duidelik verstaan wat Jesus be- 
doel het. Hy het hulle onomwonde vertel van Sy 
goddelikheid.

Johannes 5 teken ook nog ’n geval aan waarin 
Jesus met Sy aansprake op goddelikheid die Jode 
woedend gemaak het. Dit het gebeur net nadat 
Hy op die Sabbat ’n kreupel man by die bad van 
Betésda genees het. Die Jode het probeer om 
Hom dood te maak omdat Hy dit op die Sabbat 
gedoen het, ’n dag waarop die wet van God gesê 
het dat daar geen werk gedoen moes word nie 
(wat hulle verkeerdelik vertolk het om in te sluit 
wat Jesus gedoen het).

Jesus het toe ’n verklaring gemaak wat die 
Jode net op een manier kon verstaan: “My Vader 
werk tot nou toe, en Ek werk ook.” Hulle reaksie 
op Sy woorde? “Hieroor het die Jode toe nog meer 
probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie 
alleen die sabbat gebreek het nie [volgens hulle 
interpretasie van dit], maar ook God sy eie Vader 
genoem het en Hom met God gelykgestel het” 
(Johannes 5:16-18).

Jesus het Sy werke gelykgestel aan God se 
werke en het aanspraak gemaak op God as Sy 
Vader, op ’n spesiale manier—en natuurlik is ’n 
seun dieselfde soort wese as sy vader.

Jesus het gesag geëis om sondes te 
vergewe

Jesus het daarop aanspraak gemaak dat Hy 
ook op ander maniere goddelik was. Toe Hy ’n 
verlamde man genees het, het Hy ook vir hom 
gesê, “Seun, jou sondes is jou vergewe!” (Markus 

2:5). Die skrifgeleerdes wat dit gehoor het, het 
geredeneer dat Hy laster omdat, soos hulle tereg 
verstaan en gedink het, “Wie kan sondes vergewe 
behalwe Een, naamlik God?” (verse 6-7).

Jesus het die skrifgeleerdes geantwoord en 
gesê: “Wat redeneer julle oor hierdie dinge in jul 
harte? … Maar dat julle kan weet dat die Seun 
van die mens mag het om op die aarde sondes te 
vergewe”—Hy het toe die verlamde man aange-
spreek: “Ek sê vir jou: Staan op, neem jou bed op 
en gaan na jou huis toe” (verse 8-11).

Die skrifgeleerdes het geweet dat Jesus aan-
spraak maak op ’n gesag wat slegs aan God 
behoort. Weereens, die HERE (YHWH ) is die Een 
wat in die Ou Testament uitgebeeld word en wat 
sonde vergewe (Jeremia 31:34).

Christus het aanspraak gemaak op 
mag om die dooies op te wek

Jesus het nog ’n krag geëis wat God alleen 
besit—om dooies op te wek. Let op Sy uitsprake 
in Johannes 5:25-29: “Voorwaar, voorwaar Ek sê 
vir julle, daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer 
die dode die stem van die Seun van God sal hoor; 
en die wat dit gehoor het, sal lewe … almal wat 
in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, 
die wat goed gedoen het, tot die opstanding van 
die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die 
opstanding van die veroordeling.”

Daar was geen twyfel oor wat Hy bedoel het 
nie. Hy het in vers 21 bygevoeg, “Want soos 
die Vader die dode opwek en lewend maak, so 
maak ook die Seun lewend wie Hy wil.” Voordat 
Jesus Lasarus uit die dood opgewek het, het 
Hy vir Lasarus se suster Martha gesê, “Ek is die 
opstanding en die lewe” (Johannes 11:25). Hy 
het van elke persoon wat die Vader in hierdie tyd 
tot Hom trek, verklaar “Ek sal hom opwek in die 
laaste dag” (Johannes 6:44; sien verse 40, 54).

Vergelyk dit met 1 Samuel 2:6 wat vir ons sê 
“die HERE [YHWY ] maak dood en maak lewend; 
Hy laat neerdaal in die doderyk en laat daaruit 
opkom.” Paulus vertel ons in 2 Korintiërs 1:9 dat 
dit is “God wat die dode opwek.”

Jesus se spesiale verhouding met God 
die Vader

Jesus het verstaan dat Hy uniek in Sy noue 
verhouding met God die Vader was omdat Hy die 
enigste Een was wat die Vader kon openbaar. 

“Alles is aan My oorgegee deur my Vader, en 
niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; 
ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun 
en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar” 
(Matteus 11:27).

Dr William Lane Craig, wat ter verdediging van 
die Christelike geloof geskryf het, sê hierdie vers 
“vertel ons dat Jesus beweer dat hy die Seun van 
God in ’n eksklusiewe en absolute sin is. Jesus 
sê hier dat Sy verhouding van seunskap tot God 
uniek is. En Hy beweer ook dat Hy die enigste 
is wat die Vader aan mense kan openbaar. Met 
ander woorde, Jesus beweer dat hy die absolute 
openbaring van God is” (Reasonable Faith, 1994, 
bl. 246).

Hy het verder verkondig: “Ek is die weg en die 
waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader 
behalwe deur My nie” (Johannes 14:6).

Christus se aansprake om mense se 
ewige bestemming in Sy hande te hou

By verskeie geleenthede het Jesus beweer dat 
Hy die Een was deur wie mans en vroue die ewige 
lewe kon verkry. “En dit is die wil van Hom wat My 
gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en 
in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom 
opwek in die laaste dag” (Johannes 6:40; vergelyk 
verse 47, 54). Weereens, soos ons reeds gesien 
het, sê Hy nie net dat mense in Hom moet glo nie, 
maar ook dat Hy die Een sal wees wat hulle aan 
die einde sal opwek. ’n Blote mens kan nie hierdie 
rol inneem nie.

Dr Craig voeg by: “Jesus het gesê dat mense 
se houding teenoor Hom die bepalende faktor sou 
wees in God se oordeel op die oordeelsdag. ‘En Ek 
sê vir julle: Elkeen wat My sal bely voor die mense, 
hom sal die Seun van die mens ook bely voor die 
engele van God. Maar hy wat My verloën voor die 
mense, sal verloën word voor die engele van God’ 
(Lukas 12:8-9).

“Moenie ’n fout maak nie: as Jesus nie die 
goddelike seun van God was nie, kan hierdie aan-
spraak slegs as die engste en afkeurenswaardige 
dogmatisme beskou word. Want Jesus sê dat die 
redding van mense afhang van hul belydenis aan 
Jesus self” (bl. 251).

Die gevolgtrekking is onafwendbaar: Jesus het 
verklaar dat Hy saam met die Vader goddelik is 
en dat Hy gesag en voorregte het wat slegs aan 
God behoort!
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geskape het—die Een wat later Jesus Christus geword het. Albei goddelike 
wesens was dus intiem betrokke by die skepping.

Die boek Hebreërs stel Christus voor as die Wese deur wie die Vader 
die wêreld van ruimte en tyd tot stand gebring het, en “deur sy magtige 
bevel hou Hy die ganse heelal in stand (vers 3, Nuwe Lewende Vertaling). 
Die Skrif openbaar dus dat Jesus nie net die heelal geskape het nie, maar 
dat Hy dit ook onderhou. Hy is duidelik baie groter as wat die meeste 
gedink het!

Die Psalms en die goddelike 
familieverhouding

Belangrike gedeeltes in die 
Psalms bevat die onfeilbare 
getuienis van God die Vader 
aangaande Sy Seun, Jesus van 
Nasaret. In hulle vind ons dat 
die Vader vooraf getuig het 
van die ontsagwekkende toe-
komstige rol van die Woord.

Die skrywer van Hebreërs 
haal Psalm 2 aan: “Want aan 
wie van die engele het Hy ooit 
gesê: U is my Seun, vandag 
het Ek U gegenereer? En 
weer: Ek sal vir Hom ’n Vader wees, en Hy sal vir My ’n Seun wees?” 
(Hebreërs 1:5; vergelyk Psalm 2:7; 1 Kronieke 17:13). Dit was die profe-
tiese bestemming van die Woord.

Psalm 45:7 verwys ook die Vader wat getuig van die Seun, soos ver- 
duidelik is toe dit aangehaal is in Hebreërs 1:8: “maar van die Seun: U 
troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n reg-
verdige septer.”

Baie wat hierdie hoofstuk van Hebreërs lees, lees reg oor hierdie vers 
en begryp nie die enorme betekenis daarvan nie. Die Vader het Sy Seun, 
Jesus Christus, God genoem. Christus is nie net die Seun van God nie. 
Hy is God! Hy is ’n lid van die familie van God. Die Skrif openbaar God 
in terme van ’n familieverhouding—God die Vader en Jesus die Seun is 
saam die God-familie!

Ons het vroeër uit Johannes 1:14 gesien dat die Woord, Jesus Christus, 
“het vlees geword en onder ons gewoon … soos van die Eniggeborene 
wat van die Vader kom.” Die Griekse woord monogenees, vertaal “enig-
gebore” in hierdie vers en vers 18, bevestig die familie verhouding tussen 
God die Vader en die Een wat Jesus Christus geword het.

Dr Spiros Zodhiates, skrywer van verskeie boeke oor die Griekse taal 

soos dit in die Bybel gebruik word, verduidelik: “Die woord monogees is 
eintlik ’n samestelling van die woord monos, ‘alleen’, en die woord genos, 
‘ras, geslag, familie.’ Hier word ons vertel dat Hy wat gekom het om God 
te openbaar—Jesus Christus—van dieselfde familie, van dieselfde geslag, 
van dieselfde ras is as God … In die Skrif is daar genoeg bewyse dat die 
Godheid ’n familie is …” (Was Christ God? A Defense of the Deity of 
Christ, 1998, bl. 21, beklemtoning bygevoeg).

Jesus Christus se bestaan voor Abraham

Verskeie ander gedeeltes in die Evangelie van Johannes openbaar belang- 
rike besonderhede wat ons help om nog beter te verstaan wie en wat Jesus 
Christus was voor Sy vleeswording—Sy bevrugting in die vlees as mens.

Kyk na ’n later beskrywing in hoofstuk 1: “Die volgende dag sien 
Johannes [die Doper] dat Jesus na hom toe aangestap kom. Hy sê toe: 
‘Kyk, dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. 
Dit is Hý van wie ek gesê het: ‘ná my kom Iemand wat voor my reeds 
bestaan het. Hy is baie belangriker as ek’“ (verse 29-30, vergelyk met vers 
15, Nuwe Lewende Vertaling).

Johannes die Doper is voor Jesus gebore (Lukas 1:35-36, 57-60) en 
het sy bediening begin voor Christus Syne begin het. Johannes het egter 
steeds van Jesus gesê, “wat voor my reeds bestaan het.” Hoekom? As ons 
die hele Johannes 1 in ag neem, moet die rede vir Johannes se woorde 
wees dat hy verstaan het dat Jesus die voorafbestaande Woord was voor 
Sy menslike geboorte (Johannes 1:14).

In Sy hantering van beskuldigings van die Fariseërs in Johannes 8, het 
Jesus vir hulle gesê, “Al getuig Ek ook van Myself, my getuienis is waar, 
omdat Ek weet van waar Ek gekom het en waarheen Ek gaan. Maar julle 
weet nie van waar Ek kom en waarheen Ek gaan nie” (vers 14).

Later het die apostel Paulus kommentaar gelewer op hulle gebrek aan 
begrip: “Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie 
geken nie, en deur Hom te veroordeel, het hulle die woorde van die pro-
fete vervul wat elke sabbat gelees word” (Handelinge 13:27).

Net soos in die eerste eeu, verstaan relatief min mense vandag werk- 
lik wie Jesus was, waar Hy vandaan kom, wat Hy doen en wat Hy nog  
sal doen.

Later in Johannes 8, het die Jode rondom Jesus vergader en vir Hom 
gevra, “Vir wie gee U Uself uit?” (vers 53). Hulle het eenvoudig geen idee 
gehad van die werklike identiteit van die Een met wie hulle gepraat het 
nie. Dit is dieselfde vandag. Min mense verstaan werklik die ware oor-
sprong van Jesus Christus.

Hy het geduldig verduidelik, “Abraham, julle vader, het hom verheug 
dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly” (vers 56). 
Hoe was dit moontlik? Die patriarg Abraham het ongeveer 2,000 jaar 

Hoe Word God in die Bybel Geopenbaar?

Die Bybel openbaar dat die goddelike Wese 
wat later Jesus Christus geword het, die 
Een was wat “alle dinge geskape het” en 
met die mens omgaan het as die God van 
die Ou Testament.
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In die Begin Was die Woord

Die apostel Johannes begin sy weergawe van 
die lewe van Jesus Christus met hierdie ver-

klaring: “In die begin was die Woord, en die Woord 
was by God, en die Woord was God. Hy was in die 
begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, 
en sonder Hom het nie een ding ontstaan … En 
die Woord het vlees geword en het onder ons 
gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n 
heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van 
die Vader kom—vol van genade en waarheid” 
(Johannes 1:1-3, 14).

So, hierdie “Woord”—die Griekse term hier 
is Logos—het die vlees-en-bloed mens Jesus 
Christus geword. En Hy dra steeds die naam “Die 
Woord van God” (Openbaring 19:13).

Hoe moet ons dit verstaan? God het die heel- 
al geskape deur hierdie vooraf bestaande  
Woord wat Christus geword het. Die Woord was 
by God en terselfdertyd was Hyself ook God.  
Baie gebruik dit om ’n Drie-eenheid argument 
te bevorder en beweer dat die twee goddelike 
persone hier een enkele wese is. Maar is dit  
wat bedoel word?

Let daarop dat in die oorspronklike Grieks was 
die Woord by “die God” en was self “God” (geen 
“die” in hierdie geval nie). Die Woord was nie die 
God nie, aangesien hulle nie dieselfde entiteit was 
nie. Maar Hy was steeds God.

Ons moet “God” hier verstaan as ’n soort 
wese—die goddelike, heilige en ewig lewende 
Godsoort—sowel as die naam vir daardie soort 
wese. Die apostel Paulus sê dat die hele god-
delike familie na die Vader vernoem is, insluitend 
Christus en ander wat later by die familie gevoeg 
sal word (Efesiërs 3:14-15).

In die begin was die Woord (Christus), en die 
Woord was by die God (die Vader) en die Woord 
is ook God self genoem! Natuurlik sou die Woord 
nie God genoem word nie tensy Hy ook soos die 
Vader was. Dit wil sê, God is wie Hy was, sowel as 
wat Hy was (en is).

Ons het hier, dan, twee goddelike Wesens—
nie ’n enkele wese van drie persone soos die Drie-
eenheid leer nie. Waarom was die goddelike Wese 
wat Christus geword het genaamd “die Woord”? 
Waarop dui dit ?

Die Engel van God se Aangesig
Van die talle Ou Testamentiese verwysings na 

engele van God, is daar ’n paar (Genesis 16:10-
13; 22:11-12; Eksodus 3:2-6; Rigters 13:3-22) 
waar Een genaamd “die Engel van die HERE” ook 
as “die HERE” geïdentifiseer word. Maar hoe kan 
’n engel van God, God self wees? Dit is duidelik 
dieselfde gestalte waarna verwys word as “die 
Engel van sy aangesig” in Jesaja 63:9, asook  
die “Engel” wat God gestuur het om die Israeliete 
deur die woestyn na die Beloofde Land te lei 
(Eksodus 14:19; 23:20).

Die woord “Engel” hier kan verwarring ver-
oorsaak, aangesien dit tipies gebruik word om te 
verwys na geskape geesteswesens wat minder  
as God is. Die Ou Testamentiese Hebreeuse 
woord waaruit die woord “engel” vertaal word, 
malak, beteken egter eenvoudig “boodskapper,” 
net soos die Nuwe Testamentiese Griekse ekwi- 
valent angelos (waaruit die Afrikaanse woord 
engel afgelei word).

In Hebreeus en Grieks, kan daardie woorde óf 
’n menslike óf geestelike boodskapper beteken. 
Ons moet na die konteks kyk om te bepaal wat 
bedoel is. In hierdie geval, het ons die Boodskap-
per van God wat ook God is. Dit is duidelik dat daar 
net een entiteit is wat hierdie beskrywing pas. Dit 
is ’n presiese parallel met die Woord van God wat 
ook God is.

Kom ons kyk na ’n Ou Testament profesie wat 
in die Nuwe Testament aangegee word om na 
Johannes die Doper en Jesus Christus te verwys. 
God het gesê: “Kyk, Ek stuur my boodskapper 
[malak, hier Johannes die Doper] wat die weg 
voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel 
kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel 
[malak] van die verbond [dit is, Jesus Christus, die 
Bemiddelaar van die Nuwe Verbond], na wie julle 
’n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van 
die leërskare” (Maleagi 3:1; vergelyk met Matteus 
11:9-11; Markus 1:1-2; Hebreërs 12:24).

Die “Here” hier is God, want Hy kom na “Sy 
tempel.” Hy is egter ook ’n Boodskapper—’n 
malak—die term word elders as engel weerge-
gee. Jesus is dus die Here God. Hy is egter ook 

die Boodskapper van God die Vader. En Christus 
se rol as Boodskapper het betrekking op Sy bena-
ming as die Woord van God.

Die Woordvoerder en die letterlike 
betekenis van Logos

As God se Boodskapper, het Jesus namens 
God gepraat. Hy het dit gedoen toe Hy na die 
aarde gekom het as ’n man. Hy het dit ook gedoen 
by die skepping van die heelal. Die verklaring van 
Johannes 1:3 dat God alles gemaak het deur die 
Woord, wat Christus geword het, word ook in 
ander Skrifgedeeltes verkondig (sien Efesiërs 3:9; 
Kolossense 1:16-17).

Dit pas perfek by vroeëre Bybelse gedeeltes: 
“Deur die Woord van die HERE is die hemele 
gemaak … want Hý het gespreek, en dit was; 
Hý het gebied, en dit staan” (Psalm 33:6, 9). Wie 
het werklik gepraat? Uit hierdie verwysings is dit 
baie duidelik dat God die Vader die eintlike skep-
pingswerk gedoen het deur die Woord, wat Jesus 
geword het.

Jesus Christus is die Een wat die heelal tot 
stand gebring het—maar slegs in opdrag van die 
Vader. Jesus het dit in Johannes 8:28 verduidelik: 
“uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my 
Vader My geleer het, dit spreek Ek.” En Johannes 
12:49-50: “Want EK het nie uit Myself gespreek 
nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My 
’n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet 
spreek … net soos die Vader vir My gesê het, so 
spreek Ek.”

Jesus is dus die Vader se Woordvoerder, ’n 
rol wat sommige gelykgestel het met die naam 
Logos. Dit is redelik wettig, maar die saak vereis 
’n verduideliking aangesien logos letterlik nie na 
’n spreker verwys nie, maar na wat gepraat word.

Wat beteken die Griekse term logos eintlik? 
Die Enhanced Strong’s Lexicon (1992) bied onder 
meer die volgende betekenisse: “’n Woord, geuiter 
deur ’n lewende stem … wat iemand gesê het … 
’n deurlopende sprekende diskoers … leer, lering 
… rede, die geestesfakulteit van denke.”

Die HCSB Study Bible sê: “Soos die verwante 
werkwoord lego [om te praat], verwys die self-
standige naamwoord logos meestal na óf mon-
delinge óf geskrewe kommunikasie. Dit beteken 
verklaring of verslag in sommige kontekste” (2010, 

bl. 1801, “Logo’s,” klem in oorspronklike).
Sommige eerste-eeuse Joodse gebruik van  

die term kan verband hou met die gebruik in 
Johannes 1. Maar hierdie vraag bly staan: Hoe 
moet ons Christus verstaan as wat gespreek 
word, die letterlike betekenis van Logos, wanneer 
ons weet dat Hy die Een is wat vir God praat?

Beide Boodskapper en Boodskap
Om dit te beantwoord, laat ons vra: Moet al 

Christus se ander titels ook so verstaan word? 
Wat van “die Alfa en die Omega” in Openbaring 
1:8? Is Christus werklik twee letters van die 
Griekse alfabet? Wat van “die Lam van God” in 
Johannes 1:36? Is Christus letterlik ’n jong skaap? 
Dit moet maklik wees om te sien dat titels in die 
Bybel dikwels figuurlike betekenisse het.

Dink vir ’n oomblik dat spraakvorme steeds 
’n sekere logika moet volg. Wat dink u sou dit 
beteken as u iemand, u “Woord,” noem?? Dit 
sou ongetwyfeld baie soortgelyk wees aan wat 
Paulus bedoel het toe hy aan die gemeente in 
Korinte geskryf het, “Julle is ons brief, geskrywe 
in ons harte, geken en gelees deur alle mense”  
(2 Korintiërs 3:2). 

Die kerklidmate in Korinte was nie ’n letterlike 
evangelie of geskrewe brief nie. Paulus gebruik 
abstrakte taal met ’n onderliggende konkrete 
betekenis. As u ’n brief skryf, kommunikeer u u 
gedagtes aan ander. Die Korintiërs het, volgens 
Paulus, as verteenwoordigers van sy idees gehan-
del. Hulle het deur hul gedrag en woorde alles 
uitgespreek wat hy hulle geleer het en waarvoor 
hy gestaan het. Is dit nie presies wat u sou bedoel 
as u iemand, u “Woord” noem nie?

The New Unger’s Bible Dictionary werp verdere 
lig op die saak en wys daarop: “Woorde is die 
middel vir die openbaring van die gedagtes en 
bedoelings van die verstand aan ander. In die  
Persoon van die vleesgeworde Logos het God 
Homself ten volle aan die mens bekend gemaak. 
Niks wat deur die mens kenbaar is oor God  
word nie deur die vleesgeworde godheid bekend 
gemaak nie. Christus as die Woord vorm die vol- 
ledige en uiteindelike goddelike openbaring” 
(1988, bl. 780, “Logos”).

Kom ons kyk weer na Christus se rol as God 
se Boodskapper. Christus het die Vader presies 
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voor Jesus se geboorte geleef. Daarom het diegene wat Hom gehoor het, 
Hom uitgedaag, “U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham 
gesien?” (vers 57). Jesus het ’n verstommende antwoord op hierdie vraag 
gegee: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek” 
(vers 58).

Ons moet vir ’n oomblik stilstaan om te dink oor wat Jesus gesê het.
Hy het verklaar dat Sy bestaan dié van Abraham voorafgegaan het. Ver- 

der was die frase “EK IS” ’n bekende titel van goddelikheid vir die Jode. 
Dit gaan terug na Moses se eerste ontmoeting met God by die brandende 
bos meer as 14 eeue vroeër.

’n Belangrike ontmoeting met Moses

Toe God by daardie geleentheid vir Moses gesê het dat Hy hom stuur 
om die Israeliete uit slawerny uit Egipte te lei, was Moses bekommerd oor  
hoe die Israeliete hom, en die opdrag wat God hom gegee het, sou ontvang. 
Daarom het hy God gevra: “Maar as ek by die kinders van Israel kom en 
aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle 
my vra: Hoe is sy naam?—wat moet ek hulle antwoord?” (Eksodus 3:13).

Let op die Skepper se antwoord: “en God sê vir Moses: EK IS WAT 
EK IS. Ook sê Hy: so moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het 
my na julle gestuur” (Eksodus 3:14).

Kyk ook na die volgende vers: “Toe sê God verder vir Moses: Dit moet  
jy aan die kinders van Israel meedeel: die HERE, die God van julle vaders, 
die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my 
na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van 
geslag tot geslag” (vers 15).

Soos algemeen in die meeste vertalings dwarsdeur die Ou Testament, 
die woord “HERE” hier met hoofletters, vervang die Hebreeuse konso-
nante Y-H-W-H (algemeen bekend as die Tetragrammaton, wat “vier let-
ters” beteken). Niemand weet vandag vir seker hoe om hierdie naam uit te 
spreek nie, maar die mees aanvaarde uitspraak is Yahweh. (Jehova was ’n 
algemene, hoewel foutiewe, vroeëre weergawe.)

Eksodus 6:2 en 15:3 en Numeri 6:22-27 verwys daarna dat YHWH ook 
God se naam is. Die betekenis van die naam YHWH is baie soortgelyk 
aan “EK IS” (Hebreeus EHYH of Eheyeh). Albei impliseer ’n ewige, self-
inherente bestaan (vergelyk Johannes 5:26). Alhoewel dit onmoontlik is 
om dit akkuraat en direk in Afrikaans te vertaal, dra YHWH betekenisse 
oor van “die Een wat Altyd Bestaan” of “die Selfbestaande Een”—wat 

beide ’n ongeskape Wese, “die Ewige Een” beteken. Hierdie onderskeid 
kan slegs van toepassing wees op God, wie se bestaan ewig en altyd is. 
Niemand het God gemaak nie.

Dus, gegewe hierdie agtergrond, toe Jesus in Johannes 8:58 sê dat Hy 
Abraham voorafgegaan het en na Homself verwys as Een met ’n voort-
durende bestaan met die term “IS EK”, behoort daar regtig geen twyfel 
te wees oor wat Hy bedoel het nie. Die Jode het besef wat Hy bedoel, 
daarom het hulle Hom dadelik probeer stenig (vers 59). Jesus het gesê dat 
Hy die ware God van Israel was.

Daar was geen misverstand onder die Jode oor wie Jesus beweer het 
Hy was nie. Hy het gesê dat Hy die Een was wat die volk Israel se ware 
God was. Deur aanspraak te maak op die naam “EK IS,” het Jesus gesê 
dat Hy die God was wat die Hebreërs as YHWH geken het. Hierdie naam 
is so heilig beskou dat ’n vroom Jood dit nie sou uitspreek nie. Dit was ’n 
spesiale naam vir God wat slegs na die ware God kan verwys.

Dr Norman Geisler, in sy boek Christian Apologetics, kom tot die 
gevolgtrekking: “In die lig van die feit dat die Jehova van die Joodse 
Ou Testament nie Sy naam, eer of glorie aan iemand anders sou gee nie 
[Jesaja 42:8], is dit geen wonder dat die woorde en dade van Jesus van 
Nasaret klip gooiery, en uitroepe van ‘godslastering,’ by Jode van die eer-
ste eeu uitgelok het nie. Die einste dinge wat die HERE van die Ou Tes-
tament vir Homself beweer het, het Jesus van Nasaret ook beweer” (2002, 
bl. 331).

Wie was die God van die Ou Testament?

As die groot “EK IS,” was Jesus Christus die leidende Rots wat saam 
met die kinders van Israel in die woestyn was toe hulle Egipte verlaat het 
(sien Deuteronomium 32:4). Paulus het geskryf: “Want ek wil nie hê, broe- 
ders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was 
en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die 
wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal 
dieselfde geestelike drank gedrink het, want hule het gedrink uit ’n gees-
telike rots wat gevolg het, en die rots was Christus” (1 Korintiërs 10:1-4).

Die “EK IS” van die Ou Testament word verder beskryf as oorvloedig in 
“goedertierenheid en trou” (Eksodus 34:6). Net so sê die Nuwe Testament 
vir ons dat Jesus “vol van genade en waarheid” was (Johannes 1:14). Jesus 
Christus is “gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid” (Hebreërs 13:8).

Daar is, moet opgemerk word, plekke in die Ou Testament waar YHWH  

Hoe Word God in die Bybel Geopenbaar?

voorgestel. Hy het geleef volgens wat die Vader 
beveel het en Sy Vader se gedagtes aan mense 
oorgedra. Hy het namens Sy Vader gepraat as 
God se Woordvoerder. Maar die boodskap wat 

Christus gebring het, het Hy nie net gepraat nie. 
Inteendeel, Sy hele lewe self het ’n boodskap 
oorgedra.

Inderdaad, Jesus self is beide Boodskapper en 

Boodskap. Die manier waarop Hy geleef het, het 
ons geleer hoe om te leef. Die verootmoediging 
van Homself om in die vlees te kom en Sy lewe 
in opoffering te gee, spreek boekdele van die 

onpeilbare liefde van God. Jesus Christus is die 
Woord van God. Alles wat Hy gesê het, alles wat 
Hy gedoen het, alles wat Hy deurgemaak het, is 
God se Woord aan ons.
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duidelik na God die Vader verwys. In Psalm 110:1 het koning Dawid 
byvoorbeeld gesê: “Die HERE [YHWH] het tot my Here gespreek …” 
YHWH hier is die Vader wat met Dawid se Here spreek, die Een wat 
Jesus Christus geword het. Die naam YHWH verwys egter dikwels na die 
Een wat Christus geword het—en soms geld dit vir beide die Vader en 
Christus saam, net soos die naam God dikwels doen.

Dink daaraan dat behalwe Jesus, geen mens nog ooit die Vader gesien 
het nie (Johannes 1:18; 5:37; 6:46; 1 Johannes 4:12). Tog het Abraham, 
Jakob, Moses en ander God gesien (Genesis 18; 32:30; Eksodus 24:9-11; 
33:17-23). Die YHWH, die “EK IS”, die Woord, wat later Jesus Christus 
geword het, was dus die Een wat hulle gesien het. Dit was Hy wat in die 
Ou-Testamentiese tyd direk met mense as God omgegaan het.

Jesus Christus het later vir ons sondes gesterf en die uiteindelike mid-
delaar tussen God en die mens geword (1 Timoteus 2:5), ’n rol wat Hy 
reeds gedeeltelik vervul het as die vooraf bestaande Woord voor Sy mens- 
like geboorte.

Die Woord was dus inderdaad die God van die Ou Testament—en tog 
het die Vader hierdie rol ook in ’n baie werklike sin vervul. Want Jesus 
het met die mensdom namens die Vader as Sy woordvoerder gehandel 

(vergelyk Johannes 8:28; 12:49-50; en weereens, kyk na “In die Begin Was 
die Woord,” wat op bladsy 38 begin). Boonop kan dit in baie gedeeltes in 
die Ou Testament moeilik wees om tussen hierdie twee groot personasies 
te onderskei, terwyl die Nuwe 
Testament in hierdie opsig 
gewoonlik duidelik is.

Aangesien Jesus die Vader 
geopenbaar het (Matteus 
11:27), is die logiese gevolg-
trekking natuurlik dat die 
Vader onder die mense van die 
Ou Testamentiese tye, behalwe 
aan ’n paar van die Hebreeuse 
patriarge en profete, nie alge-
meen bekend was nie. Koning 
Dawid is byvoorbeeld iemand 
wat dit verstaan het.

Gedeeltelik vroeër aan-
gehaal, sê Hebreërs 1:1-2: 
“Nadat God baiekeer en op 
baie maniere in die ou tyd 
gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae 
tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel 
het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

In hierdie openingsgedeelte van die boek Hebreërs is die duidelike 
implikasie dat die Vader die bewegende krag agter die hele Ou Testament 
is. In konteks interpreteer vers 2 vers 1. Alhoewel God die Vader die 
belangrikste dryfkrag is in die Hebreeuse Bybel, is dit deur Jesus Christus 
dat Hy die hele heelal geskape het.

Die belangrike beginsel van die Bybel wat die Bybel interpreteer, help 
ons ook om die bedoeling van Hebreërs 1:1 aan die hand van ander ge- 
skrifte te verstaan. Net soos God die wêrelde gemaak het deur middel van 
die voorafbestaande Woord, Jesus Christus, en deur Hom alles geskape 
het (Efesiërs 3:9; Kolossense 1:16; Johannes 1:3), net so het Hy met die 
mens deur dieselfde bemiddelaar, Christus die Woord, gehandel.

Jesus—beide God en mens

Jesus Christus is vandag die middelaar tussen God die Vader en die 
mens. Maar om daardie deurslaggewende rol perfek te kon vervul moes 
Hy God sowel as mens gewees het. Hy was waarlik ’n man in elke sin  
van die woord, of ons het geen verlossing van ons sondes nie. Die apostel 
Paulus noem Hom “die mens Christus Jesus” (1 Timoteus 2:5), net soos 
die apostel Petrus (Handelinge 2:22).

Hoe Word God in die Bybel Geopenbaar?

Die Bewering van Jesus se Dissipels

Die uitsprake van diegene wat Jesus per- 
soonlik geken het en deur Hom geleer is, 

en wat toe die grootste deel van die Nuwe 
Testament geskryf het, stem deeglik ooreen met 
Jesus se verklarings oor Homself. Sy dissipels 
was monoteïstiese Jode. Vir hulle om saam te 
stem dat Jesus God was, en dan hul lewens 
vir hierdie geloof te gee, vertel ons dat hulle 
self besef het dat die bewerings wat Jesus oor 
Homself gemaak het so oortuigend was dat daar 
geen twyfel by hulle was nie.

Die eerste Evangelie skrywer, Matteus, begin 
met die storie van die maagdelike geboorte van 
Jesus. Matteus lewer kommentaar op hierdie 
wonderbaarlike gebeurtenis met die aanhaling 
uit Jesaja 7:14, “Kyk, die maagd sal swanger 
word en ’n seun baar, en hulle sal Hom Emmá-
nuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met 
ons” (Matteus 1:23). Matteus maak dit duidelik 
dat Hy verstaan het dat hierdie kind God is—
”God met ons.”

Johannes is ook duidelik in die voorwoord  
van sy Evangelie: “In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 
God … En die Woord het vlees geword en het 
onder ons gewoon” (Johannes 1:1,14).

Sommige van die dissipels het Jesus direk 
God genoem. Toe Thomas Sy wonde gesien  
het, het hy uitgeroep: “My Here en my God!” 
(Johannes 20:28). Sommige beskou dit as bloot 
’n uitdrukking van verbasing. Maar so ’n oneer-
biedige gebruik van God se naam sou onaan-
vaarbaar gewees het onder die Jode van daardie 
dag. Paulus verwys in Titus 2:13 na Jesus as 
“die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus.” 
Petrus noem Hom eweneens “onse God en 
Saligmaker, Jesus Christus” (2 Petrus 1:1).

Die boek Hebreërs beklemtoon dat Jesus 
God is. Hebreërs 1:8, wat Psalm 45:7 op Jesus 
Christus toepas, sê: “Maar van die Seun: U 
troon, o God, is tot in alle ewigheid.” In ander 
dele van Hebreërs word verklaar dat Jesus bo 
die engele (1:4-8, 13), Moses (3:1-6) en die 
hoëpriesters (4:14-5:10) verhewe is. Hy is groter 
as al hierdie dinge, omdat Hy God is—saam 
met die Vader.

Die Skrif beskryf Jesus Christus wat voor 
Sy menslike geboorte as God by die Vader 
bestaan het. Die aand voor Sy kruisiging 
het Hy gebid om weer met die glorie wat 
Hy vroeër met die Vader gedeel het, ver-
heerlik te word—wat na Sy opstanding 
plaasgevind het.
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Daar is … een God, die Vader …  
een Here Jesus Christus

’n   Aantal skrifgedeeltes identifiseer Jesus 
Christus as God saam met God die Vader. 

Maar sommige beweer dat die apostel Paulus in  
1 Korintiërs 8 die goddelikheid van Christus ont- 
ken het deur die onderskeiding God, uitsluitlik op 
die Vader toe te pas. Kom ons kyk wat Paulus 
eintlik hier gesê het—en wat hy nie gesê het nie.

In ’n bespreking oor die vraag of Christene vleis 
wat aan afgode geoffer is, kon eet, stem Paulus 
saam dat afgode magteloos was en valse gode 
voorstel, en sê dan: “Wat dan die eet van die 
offervleis aan die afgode betref, weet ons dat ’n 
afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen 
ander God is nie, behalwe Een. Want al is daar 
ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en 
of dit op die aarde is—soos daar baie gode en 
baie here is—tog is daar vir ons maar een God, 
die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een 
Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur 
Hom” (verse 4-6).

Beteken die feit dat “daar vir ons maar een 
God, die Vader” is, dat Jesus nie ook God kan 
wees nie? Aanvanklik lyk dit miskien so. Oorweeg 
egter ’n ooreenstemmende vraag wat op die 
selfde gedeelte gebaseer is: Beteken die feit dat 
“daar vir ons … een Here Jesus Christus” is dat 
die Vader nie ook Here kan wees nie?

Dit is natuurlik nie die geval nie, want die  
Vader is beslis Here—wat Meester en Heerser 
beteken. Jesus het gebid: “Ek loof U, Vader, Here 
van die hemel en die aarde” (Matteus 11:25). En 
Openbaring 11:15 praat van die Koninkryk “van 
onse Here [geword] en van sy Christus.” Jesus is 
inderdaad Here, maar die Vader is uiteraard Here 
bo Hom. Dit weerspreek nie Paulus se stelling 
nie asook nie ander verse wat die godheid van 
Christus verkondig nie.

In plaas daarvan om Jesus uit te sluit om God 
te wees, sal ’n noukeurige lees van 1 Korintiërs 
8:4-6 ons help om te sien dat Hy ingesluit is in die 
goddelike identiteit. Paulus bevestig kortliks die 
kontras tussen heidense veelgodery (die geloof in 
baie gode) en ware monoteïsme (die geloof in net 
een God). Maar waarom beperk hy nie sy beves- 

tiging van “daar vir ons maar een God” is, en slegs 
verklaar dat “daar een God is, die Vader” nie? 
Waarom noem hy selfs “een Here Jesus Christus,” 
in hierdie konteks?

Dit is sekerlik omdat Jesus ’n belangrike deel 
is van wat God is. Soos elders, wys Paulus hier 
dat hoewel “alles”—die ganse geskape ryk, fisies 
sowel as geestelik—uiteindelik van God die Vader 
kom, dit alles eintlik deur Jesus Christus gemaak 
is. En Jesus regeer oor dit alles as Here, onder 
die Vader.

Beteken “Here” godheid?
Sommige hou vol dat van die terme “God” en 

“Here” wat hier gebruik word, dat slegs “God,” 
’n godheid in konteks aandui. Dit is waar dat die 
term Here nie altyd godheid aandui nie. Dit kan 
verwys na enige meester—goddelik, menslik of 
andersins. Tog moet ons let op die ooreenstem-
ming in wat Paulus geskryf het. Hy verwys na 
die “sogenaamde gode” van die heidene as 
beide “baie gode” en “baie here.” Dus sluit hy 
laasgenoemde term “here” as godheid in—die 
denkbeeldige gode van die heidene of menslike 
heersers wat gereken word as goddelik. Paulus 
verwys ooreenstemmend na die ware God as “een 
God” en “een Here.” Dus dui “Here” in hierdie 
konteks ook godheid aan.

Trouens, die gedeelte hier erken baie meer mag 
en heerskappy wat aan die Here Jesus Christus 
behoort as wat die heidense stelsels aan hul 
verskillende gode toegeskryf het. Hierdie punt is 
noodsaaklik om die saak te begryp. Paulus erken 
die benaming van “gode” vir die heidense voor-
werpe van aanbidding, waar elkeen ’n beperkte 
magsfeer glo gehad het. Tog wys hy daarop dat 
Jesus, “deur wie alles is”, die Skepper van alles 
is, ons insluitend!

Volgens die terminologie wat Paulus hier 
gebruik, moet Jesus as goddelik beskou word. 
Want hoe kan die denkbeeldige Afrodite of  
Venus, godin van die liefde wat as die aandster 
verskyn, geklassifiseer word as ’n godheid, terwyl 
Jesus, Maker van al die sterre en van man en 

vrou en van menslike liefde—met groter mag en 
heerskappy as wat aan al die heidense gode en 
godinne gekombineer toegeskryf word—nie as ’n 
godheid geklassifiseer word nie?

Met dit in gedagte, bestempel sommige mense 
Jesus as ’n god—maar dit sou mag oor ’n 
beperkte sfeer impliseer. Tog heers Jesus oor 
alles wat bestaan, met die uitsondering van net 
een ding—die Vader wat oor Hom is. Jesus is 
dus ondergeskik aan die Vader, maar die Vader 
het “alle mag” en “alles” aan Hom toevertrou  
(Matteus 28:18; 1 Korintiërs 15:27-28). En soos 
elders verduidelik, is Jesus volkome in ooreen-
stemming met die Vader.

Beide is van kardinale belang om God 
te definieer

Dus as beide die Vader, en die Seun, God en 
Here is, waarom skei Paulus hulle as “een God, 
die Vader” en “een Here Jesus Christus”? Dit word 
nie duidelik aan ons vertel nie, maar die klas-
sifikasie word elders in die Skrif gebruik. In Psalm 
110:1 het Israel se koning Dawid na ’n tussen- 
ganger tussen God en homself as Here verwys. 
Die vers begin: “Die HERE [YHWH ] het tot my Here 
gespreek …” Soos die Nuwe Testament duidelik 
maak, wys YHWH (die Ewige God) in hierdie geval 
die Vader aan, wat praat met die Een wat Jesus 
Christus geword het, Dawid se onmiddellike Here, 
wat namens die Vader heers.

Ons het ook Jesus se eie gebed tot die Vader 
die nag voor Sy dood, waarin Hy gesê het: “En 
dit is die ewige lewe, sodat hulle U ken, die enige 
waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur 
het” (Johannes 17:3). Sommige beskou hierdie 
vers ook as die ontkenning van die goddelikheid 
van Christus, maar dit is beslis nie so nie. Behalwe 
die feit dat Jesus dit gesê het terwyl Sy krag in 
die menslike vlees beperk was, en net die Vader 
in die hele heelal soos God kon optree (Johannes 
5:30; 14:10), is die ooglopende bedoeling dat Hy 
na die Vader gewys het as die ware fokus van ons 
aanbidding, met Homself as die Vader se verteen-
woordiger wat as tussenganger dien.

Laasgenoemde feit is duidelik wat Paulus ook  
in gedagte gehad het. Deur die Vader as die een 
God te verklaar, het hy verwys na eksklusiwi-
teit van posisie, nie eksklusiwiteit van goddelike 
natuur nie. Net soos Christus self gedoen het, 

het Paulus die Vader erken as die Hoogste Wese 
oor alles en die fokus van ons aanbidding. Terwyl 
“almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader 
eer” (Johannes 5:23), moet dit duidelik wees dat 
ons eer van die Seun steeds relatief is tot ons eer 
van die Vader. Ons eer die Seun op hierdie manier 
omdat die Vader dit so geordineer het. Die Seun 
is dus nie die een God in die sin van die Hoogste 
Wese nie—en Paulus het Hom dus nie in daardie 
benaming ingesluit nie.

Maar dit sluit nie die Seun uit om God te wees 
in die sin om dieselfde bestaansvlak met die 
Vader, en heerskappy met die Vader oor alles, te 
deel—en om deur die ewigheid, die verlede en 
die toekoms, as God namens die Vader op te tree 
nie. Want die Seun is in werklikheid God in hierdie 
sin. As Paulus egter na Jesus verwys het as God 
in hierdie spesifieke konteks om politeïsme te ont-
ken en die Vader as die “een God” te bestempel, 
sou dit waarskynlik tot verwarring vir baie gelei 
het. Daarom het hy gekies om ’n ander onder- 
skeid te gebruik, Here,—dieselfde titel wat Paulus 
gewoonlik vir Jesus in sy geskrifte gebruik het.

Deur Jesus aan te dui as die “een Here” 
beklemtoon hy Sy rol as die Een wat God se 
heerskappy oor die skepping uitoefen—die punt 
is dat die Vader dit nie direk doen nie, maar deur 
Jesus Christus optree. Hierdie feit is ’n belangrike 
aspek van die definisie van God. En veral vir ons, 
net soos Dawid erken het, is Jesus ons onmid-
dellike Heer en Meester—met die Vader wat die 
uiteindelike Heer en Meester is. Maar daar is geen 
verdeeldheid in getrouheid nie, want ons toewy-
ding aan Christus is die manier waarop ons ons-
self aan die Vader toewy. Die feit dat die Vader die 
Here is, weerspreek nie weer dat Jesus die “een 
Here” is nie. Want hulle heerskappy is nie verdeeld 
nie. Die Vader regeer eerder deur die Seun.

Dit dan, in skrille kontras met die mede- 
dingende gode van heidense veelgodery, is  
Paulus se kort uiteensetting van ware mono- 
teïsme—God die Vader, wat die oppergesag is, 
werk deur die Seun, wat Sy wil volkome uitvoer, 
en hierdie twee is een in eenheid. En dit is deur 
Jesus dat ons die Vader aanbid en dien. Dus moet 
ons in staat wees om te kan sien dat Paulus in  
1 Korintiërs 8 nie die godheid van Christus ont- 
ken het nie, maar dit eerder bevestig het deur 
middel van noukeurig gekose bewoording.
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Paulus sê vir ons dat ons dieselfde nederige, dienende gesindheid van 
Jesus Christus moet hê: “Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen 
roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur 
die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; 
en in gedaante gevind as ’n mens, het Hy Homself verneder deur gehoor- 
saam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis” (Filippense  
2:6-8).

Jesus se menslikheid was vol en volledig in die sin dat Hy ’n lewe ge- 
leef het as ’n fisiese mens wat met die dood geëindig het. Hy het honger 
geword en geëet, moeg geword en gerus, soos elke ander mens geloop en 
gesels. Daar was niks in Sy liggaamlike voorkoms om Hom van ander 
Joodse mans van Sy tyd te onderskei nie (Jesaja 53:2).

Die wesenlike verskil was op die gebied van die geestelike. Jesus het 
voortdurend die nodige geestelike krag van die Vader ontvang (vergelyk 
Johannes 5:30; 14:10). In werklikheid het Hy God se Gees vanaf bevrug-
ting besit, en is Hy in die baarmoeder van Maria verwek deur die Heilige 
Gees. Alhoewel Jesus soos elkeen van ons versoek was, het Hy nooit God 
se wet oortree nie. Hy het nie een keer gesondig nie (2 Korintiërs 5:21; 
Hebreërs 4:15; 1 Petrus 2:22).

Een van die mees verraderlike dwaallere in die 2,000-jarige geskiedenis 
van die Christendom is dat Jesus Christus nie regtig ’n man was nie—dat 
Hy nie regtig versoek was om te sondig nie. Die apostel Johannes het hier- 
die lering ten sterkste veroordeel (1 Johannes 4:3; 2 Johannes 7).

Hierdie dwaalleer het in die eerste eeu begin en dit duur tot vandag toe 
nog voort en lei steeds mense weg van die waarheid van God. Ons moet 
besef dat as Jesus nie regtig mens was nie dan sou Sy offer vir ons sondes 
nietig wees.

Die Seun van die Mens en die Seun van God

Jesus Christus word in die Nuwe Testament meer as 80 keer “die Seun 
van die mens” genoem. Dit was die term wat Hy die meeste gebruik het 
om na Homself te verwys.

Christus het telkens na Homself as die Seun van die mens verwys in ver- 
band met Sy lyding en offerdood vir die sondes van die mensdom (Matteus 
17:22; 26:45; Markus 9:31; 14:41). Alhoewel Hy van goddelike oorsprong 
was, het Hy Homself doelbewus vereenselwig met ons menslike toestand—
die menslike geslag se smart en lyding. Die profeet Jesaja het voorspel dat 
Hy “’n man van smarte en bekend met krankheid” (Jesaja 53:3) sal wees.

Jesus simpatiseer met ons menslik swakhede en probleme en sê vir 
ons: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle 
rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en 
nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en 
my las is lig” (Matteus 11:28-30).

Hy het Homself ook die Seun van die mens genoem toe hy verwys het 
na Sy rol as die toekomstige Heerser van die mensdom in die komende 
Koninkryk van God (Matteus 19:28). Hy het dit selfs gebruik toe Hy Hom- 
self as “die Here ook van die Sabbat” beskryf het, en verduidelik het hoe 
die sewende-dag Sabbat met barmhartigheid en mededoë onderhou moet 
word (Markus 2:27-28; Matteus 12:8; Lukas 6:5).

Toe Hy in die streek Caesaréa Filíppi gekom het, het Jesus vir Sy  
dissipels gevra, “Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?” 
(Matteus 16:13). Hulle het geantwoord deur verskeie algemene, maar  
foutiewe menings oor Jesus se identiteit te vertel. Simon Petrus het ge- 
reageer deur te sê, “U is die Christus [die Messias], die Seun van die 
lewende God” (vers 16).

Jesus merk op dat die Vader self hierdie wonderlike waarheid aan Petrus  

Hoe Word God in die Bybel Geopenbaar?

God se Plan om “Baie Kinders  
na die Heerlikheid” te Bring

Die Vader en Jesus het van die begin af beplan 
om Hul soort te vermeerder. Die Godsoort is 

’n familie! Dit staan onder leiding van die Vader 
en bestaan nou uit die Vader en die Seun, Jesus 
Christus. Efesiërs 3:14-15 noem “die Vader van 
onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in 
die hemele en op die aarde sy naam ontvang.”

Die Vader en Jesus Christus het van die begin 
af bestaan en sal altyd bestaan. Dit is Hulle  
plan en begeerte om by Hul soort te voeg, 
om—”baie kinders na die heerlikheid [te] … 
bring” (Hebreërs 2:10). Net soos alles in die lewe 
gemaak was om voort te bring volgens hulle eie 
soort, soos in Genesis 1 genoem, so het God 
die mens volgens die Godsoort gemaak. Dit is 
die uiteindelike betekenis van vers 26, waar God 
sê: “Laat Ons mense maak na ons beeld, na  
ons gelykenis.”

Dit is ’n tweeledige proses. Eerstens het God 
die mensdom fisies gemaak, van die stof van die 
aarde. Dan word elke persoon, deur bekering en 
geloof in Christus en gehoorsaamheid aan God 
se geestelike wet van liefde, ’n “nuwe skepsel” 
(2 Korintiërs 5:17; Efesiërs 4:24). Dit lei tot die 
finale geboorte van nuwe kinders in die godde-
like familie, wat dan gelykvormig met Christus is, 
Self die eersgeborene Seun van God (Romeine 

8:29; Galasiërs 4:19; 1 Johannes 3:2).
Inderdaad, net soos menslike kinders die-

selfde soort wesens as hulle ouers (dit wil sê, 
mense) is, so sal God se kinders dieselfde soort 
wesens wees as die Vader en Christus (dit wil sê 
goddelike wesens). Dit is die ontsagwekkende 
lewensdoel van die mensdom! Die God familie 
sal uitbrei deur God se wonderlike plan soos 
geopenbaar in Sy Woord.

Alle kinders van hierdie familie—inslui-
tend Jesus Christus, wat nog altyd by die Een  
was wat Hy geopenbaar het as “die Vader” 
(Johannes 1:18; Matteus 11:27)—sal vir ewig 
in die toekoms gewillig onder die uiteindelike 
soewereiniteit en leierskap van die Vader wees 
(1 Korintiërs 15:28).

Gelei deur die Vader en Jesus Christus, sal die 
lede van hierdie goddelike familie ’n heerlike en 
regverdige toekoms in die ewigheid deel.

Dit is dan die sin waarin God ’n familie is—
inderdaad ’n groeiende familie, wat tans bestaan 
uit twee goddelike Wesens, die Vader en Jesus 
Christus die eersgeborene, maar uiteindelik ook 
saam met ’n groot menigte ander.

Vir meer besonderhede oor God se voorneme 
om mense deel te maak van Sy goddelike fami-
lie, sien die laaste hoofstuk van hierdie boekie.



48 Is God ’n Drie-eenheid?  49

geopenbaar het (vers 17). En al Sy apostels het later dieselfde waarheid 
erken, wat elders in die Nuwe Testament herhaal word (Matteus 14:33; 
Johannes 20:31; Romeine 1:3-4).

Terwyl Jesus in die volle sin menslik was, was Hy ook meer as net 
’n mens—want Hy was in werklikheid die goddelike Seun van God met 
alles wat daardie naam impliseer. Inderdaad, soos ons gesien het, was Hy 
die Skepper God wat in die vlees gekom het. En nadat Sy menslike lewe 
verby was, het Hy teruggekeer na die goddelike heerlikheid wat Hy vanaf 
ewigheid met die Vader gedeel het (Johannes 17:5). (Om baie meer te 
wete te kom oor wie Jesus was en die gebeure in Sy lewe, dood en opstan-
ding, kan u ons gratis boekie Jesus Christ: The Real Story aanvra, of van 
ons webbladsy aflaai, by www.ucg.org.za.)

Ons sien dan dat daar ’n pluraliteit in God is en dat Jesus Christus 
saam met die Vader God is. Terwyl dit erken word, is die Drie-eenheids-
leer verkeerd om Hulle as persone in ’n enkele wese saam met die Heilige 
Gees voor te stel.

Hoe Word God in die Bybel Geopenbaar?

Die apostel Paulus, in Filippense 2, sê dat 
Jesus bereid was om Sy ontsaglike god- 

delike krag en posisie ter wille van ons vrywillig- 
lik oor te gee en het vir ons gesê: “Want hierdie 
gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus 
Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, 
het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees 
nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte 
van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense 
gelyk geword; en in gedaante gevind as ’n mens, 
het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te 
word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis” 
(Filippense 2:5-8).

Nadat Jesus vir ons sondes geoffer is en toe 
weer in die ewige lewe herstel is, het Hy “gaan 
sit aan die regterhand van die Majesteit [dit wil 
sê, die Vader] in die hoogte” (Hebreërs 1:3). 
Nadat Hy direk ervaar het hoe dit was om ’n 
mens van vlees en bloed te wees, het Christus 
na die Vader teruggekeer—na Sy vorige posisie 
in alle ewigheid.

Onthou Sy woorde net voor Sy naderende 
dood en opstanding: “En nou, Vader, verheelik 
My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U 
gehad het voordat die wêreld was” (Johannes 
17:5). In hierdie gedeelte praat Jesus van ’n tyd 
nog voor die skeppingsverslag van Genesis 1:1, 
toe hierdie twee goddelike Wesens saam was.

Natuurlik was en is die Vader altyd die Op- 
perwese. Christus se gelykheid met die Vader 
is in die sin om dieselfde bestaansvlak te deel, 
met beide van Hulle wat God is. Dit beteken 
nie, soos die Drie-eenheidsleer beweer, dat die  
twee gelykstaande gesag het nie—want die 
Skrif wys duidelik dat Jesus ondergeskik is aan 
die Vader.

Die Athanasiaanse Geloofsbelydenis, in ge- 
bruik sedert die sesde eeu, verklaar dat “in hier-
die Drie-eenheid … is niemand groter, of minder 
as ’n ander nie.” Trouens, Trinitêre lering ontken 
enige verhouding van bevel en gehoorsaam-

heid tussen die goddelike persone—aangesien 
dit individuele wil en afsonderlike wesens sou 
impliseer en die leerstelling sou weerspreek. Die 
Skrif sê egter vir ons dat die Vader bevele gee 
wat Christus volmaak en liefdevol gehoorsaam 
(Johannes 12:49-50; 14:31; 15:10). Jesus het 
ook onderskei tussen Sy eie wil en die Vader s’n, 
maar Homself tog aan die Vader se wil onder-
werp (Lukas 22:42; Johannes 5:30). Sommige 
sien dit as ’n tydelike fasade terwyl Christus in 
die vlees was, maar Sy ondergeskiktheid aan die 
Vader duur vandag voort en sal voortduur deur 
die hoogtepunt van die eeue.

Die 15de hoofstuk van 1 Korintiërs word 
dikwels tereg die opstandingshoofstuk genoem. 
Dit sê vir ons dat almal in God se toekomstige 
Koninkryk aan Christus onderworpe sal wees, 
met die Vader as die enigste uitsondering: “Want 
Hy [die Vader] het alles aan sy [die Seun] voete 
onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onder-
werp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat 
alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles 
aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self 
Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom 
onderwerp het, sodat God alles in almal kan 
wees” (verse 27-28).

Vroeër in 1 Korintiërs, sê Paulus duidelik dat 
“God die hoof van Christus” is (11:3). In beide 
hierdie gedeeltes beskryf Paulus twee individu-
ele goddelike Wesens, met Jesus wat aan God 
die Vader onderworpe is. Dit is in ooreenstem-
ming met Jesus Christus se eie uitsprake waarin 
Hy gesê het, in teenstelling met die Geloofsbely-
denis van Athanasian, “my Vader groter is as Ek” 
(Johannes 14:28) en “My Vader … is groter as 
almal” (Johannes 10:29).

On sien direk uit die Skrif dat God die Vader 
die onbetwiste Hoof van die familie is—en dat 
die Vader en die Seun nie gelykstaande is in 
gesag soos deur die Drie-eenheidsleer beweer 
word nie.

Jesus Christus se Onderwerping  
aan die Vader
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Hoe is God Een?
“Hoor, Israel, die HERE onse God is ’n enige HERE”  

(Deuteronomium 6:4).

Die Bybel maak dit baie duidelik dat daar net een God is. Soos 
algemeen vertaal, haal Jesus Moses aan deur te sê: “Hoor, 
Israel, die Here, onse God, is ’n enige Here” (Markus 12:29; 
vergelyk Deuteronomium 6:4). Paulus sê vir ons dat “daar geen 

ander God is nie, behalwe Een” (1 Korintiërs 8:4) en “daar is een God”  
(1 Timoteus 2:5).

Die Bybel vertel ons ook dat alle ander veronderstelde gode afgode 
is—versinsels van die mens se eie verbeelding wat verkeerd is. Mense het 
dwarsdeur die geskiedenis baie valse gode geskep. Met hierdie kontras in 
gedagte moet ons Deuteronomium 6:4 benader, soos dit gewoonlik weer-
gegee word—“is ’n enige HERE.” (Vir meer inligting oor hierdie bewoor-
ding, lees ““Die HERE onse God, is ’n enige HERE,’’” op bladsy 52.)

Baie begryp nie hoe die Bybel getalle gebruik nie. Hierdie faktor dra 
by tot aansienlike verwarring en het gelei tot misverstande soos die Drie-
eenheid—die geloof dat drie persone een goddelike wese is.

Hoe moet ons dan die eenheid van God verstaan? Benewens die gewone 
eenvoudige gebruik van nommers, word die begrip van volledige eenheid 
geassosieer met die Hebreeuse woord echad, wat in Deuteronomium 6:4 
en ander verse as “een” vertaal word.

Hoe twee een word 

Kom ons gaan terug na die eerste boek van die Bybel, Genesis. Daar, 
na die skepping van Adam en Eva, sien ons die instelling van die huwe-
liksverhouding: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy 
vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees “ (Genesis 2:24). Wat ook 
figuurlik, ’n paar, beteken. Alhoewel twee afsonderlike wesens, word die 
twee in hierdie konteks een.

Sowat 4,000 jaar later het Jesus hierdie konsep herhaal toe Hy aan-
gaande die huwelik, gesê het, “en hulle twee sal een vlees word, sodat 
hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het,  
mag geen mens skei nie” (Markus 10:8-9). In die huwelik word die twee 
deur die seksuele vereniging en die verbondsverhouding wat hulle met me- 
kaar deel, een. Maar hulle bly steeds twee afsonderlike individue, steeds 
een man en een vrou—saam een in die huwelik as ’n familie-eenheid.

Natuurlik is hierdie eenheid nie volledig of totaal nie. In ’n fisiese sin 

word ’n duidelike eenheid bereik wanneer ’n man en vrou bymekaarkom 
op die oomblik dat hulle ’n kind verwek. Soos een wetenskapboek dit 
gestel het: “Die menslike lewe begin in … samewerking van die mees 
intieme soort. Die twee selle smelt heeltemal saam. Hulle kombineer hul 
genetiese materiaal. Twee baie verskillende wesens word een. Die daad 
om ’n mens te maak, behels … samewerking so perfek dat die gade se 
afsonderlike identiteite verdwyn” (Carl Sagan en Ann Druyan, Shadows 
of Forgotten Ancestors, 1992, bl. 199).

Die afsonderlike DNS-stowwe van twee afsonderlike mense kombineer 
by bevrugting om ’n nuwe, unieke mens te vorm, een wat verskil van alle 
ander persone.

Hoe wonderlik is die dinge 
van God! Hoe groot is Sy 
doel vir die menslike fami-
lie! Deur die huwelik en die 
familie te verstaan, help ons 
om belangrike aspekte van 
die Koninkryk van God te 
begryp. (Om meer te wete te 
kom, maak seker dat u ons 
gratis boekie Marriage and 
Family: The Missing Dimen-
sion, aanvra, of laai dit af by 
www.ucg.org.za).

Daar is een Kerk, maar met 
baie lidmate

Deur voort te gaan met ons 
studie van die Bybelse opvatting van wat dit beteken om een te wees, het 
Paulus geskryf “Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf 
of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een 
in Christus Jesus” (Galasiërs 3:28). Dit beteken dat hierdie sosiale ver- 
skille nie God se mense sal verdeel nie. Hulle moet een wees—in eenheid 
met mekaar.

Paulus het gesê daar is een Kerk wat bestaan uit baie individuele lid-
mate wat verskeie geestelike gawes en talente besit. Soos hy later aan die 
Christene in die stad Korinte verduidelik het: “Daar is wel verskeidenheid 
van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar is verskeidenheid 
van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; en daar is verskeidenheid  
van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk”  
(1 Korintiërs 12:4-6).

Paulus het baie moeite gedoen om hierdie eenvoudige stelling te ver-
duidelik. Hy gaan voort in vers 12, “Want net soos die liggaam een is en 

Hoe is God Een?

Die Bybel beskryf die Kerk as een liggaam 
met baie lede. Die goddelike gesin is soort-
gelyk—hoewel een gesin, het dit twee 
lede in transendente glorie, met meer wat 
volgens God se plan bygevoeg sal word.
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baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een lig-
gaam is, so ook Christus.”

Vervolgens herinner hy ons in beginsel aan wat hy vroeër in Galasiërs 
3:28, wat ons so pas gelees het, geskryf het, en wat sê: “Want ons is almal 
deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of 
vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge” (1 Korintiërs 12:13).

Die Kerk is die geestelike liggaam van Jesus Christus (Efesiërs 1:22-23, 

Nuwe Lewende Vertaling). Sodat ons dit ten volle kan verstaan, herhaal 
Paulus homself dan deur in 1 Korintiërs 12 voort te gaan om die Kerk 
met die menslike liggaam te vergelyk, wat ook baie lede het wat verskil-
lende funksies verrig: “Want ook die [menslike] liggaam is nie een lid 
nie, maar baie … Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam” 
(verse 14, 20)—dit wil sê daar is baie lede van die Kerk, maar net een Kerk.

Laastens, in vers 27, maak hy weer hierdie basiese stelling: “Maar julle 

Hoe is God Een?

“Die HERE onse God is ’n enige HERE”

“Hoor, Israel, die HERE onse God is ’n enige 
HERE” Hierdie eenvoudige verklaring deur 

Moses in Deuteronomium 6:4, wat algemeen na 
verwys word as die Shema (uitgespreek sh’MAH, 
Hebreeus vir “Hoor”), het aansienlike konsternasie 
veroorsaak vir baie wat probeer verstaan wie en 
wat God is.

Deur hier te lees dat God een is, het die meeste 
Jode vir eeue die moontlikheid uitgesluit dat Jesus 
van Nasaret die Seun van God kan wees, op die-
selfde goddelike vlak as God die Vader.

Vroeë Katolieke teoloë, wat dieselfde vers 
gelees het, het gesukkel om in die leer van die 
Drie-eenheid ’n God te formuleer wat bestaan 
uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat 
onderskeidende persone is, maar terselfdertyd ’n 
enkele drie-enige God.

Hoe moet ons hierdie vers dan verstaan? Een 
van die vernaamste beginsels om die Bybel te 
verstaan is dat ons al die tekste oor ’n onderwerp 
in ag moet neem. Eers dan sal ons tot ’n volledige 
en akkurate begrip van die saak kom.

Ander Bybelse teksgedeeltes vertel ons duidelik 
dat twee onderskeie individue, die Vader en Jesus 
Christus die Seun, albei God is (Hebreërs 1:8; 
Johannes 1:1, 14). Daarom moet ons besin of die 
Shema kommentaar lewer op die getaleenheid 
van God, of op iets anders.

Meervoudige betekenisse van die 
Hebreeuse woord wat as “een”  
vertaal word

Diegene wat die Hebreeuse taal bestudeer 
word uitgedaag deur die feit dat Hebreeus ’n 
baie beperkter woordeskat het in vergelyking 
met ander tale. Wat dit beteken, is dat ’n enkele 
Hebreeuse woord meervoudige betekenisse kan, 

en dikwels het, wat presiese vertaling moeilik 
maak.

’n Goeie voorbeeld hiervan is die Hebreeuse 
woord echad, wat in Deuteronomium 6:4 as 
“enige” vertaal is. Die betekenisse daarvan sluit 
die nommer een in, maar ook sulke betekenisse 
soos “een en dieselfde,” “soos een man,” “saam 
[verenig],” “elkeen,” “een na die ander” en “eerste 
[in volgorde of belangrikheid]” Brown, Driver en 
Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament 1951, bl. 25). Dit kan ook weergegee 
word as “enigste,” (Nuwe Lewende Vertaling).  
Soos met baie ander Hebreeuse woorde, word 
die presiese betekenis die beste deur die konteks 
bepaal.

In hierdie geval kan verskeie interpretasies 
beide grammaties korrek en in ooreenstemming 
met ander Bybelse stellings wees.

In die Shema het Moses miskien net vir die 
Israeliete gesê dat die ware God, hulle God, eerste 
moes wees—die hoogste prioriteit—in hulle 
harte en gedagtes. Die jong nasie het opgestaan 
uit slawerny in ’n kultuur waar die Egiptenare in 
baie gode geglo het, en hulle was gereed om ’n 
land in te gaan waarvan die inwoners baie ver-
meende gode en godinne van vrugbaarheid, reën, 
oorlog, reise, ens., aanbid het. Deur middel van 
Moses het God die Israeliete ernstig gewaarsku 
oor die gevare om Hom te laat vaar om ander 
gode te volg.

Hierdie interpretasie—dat God die Israeliete 
se eerste prioriteit moet wees—het sterk onder-
steuning in die konteks. In die volgende vers gaan 
Moses voort, “Daarom moet jy die HERE jou God 
liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en 
met al jou krag.”

Hierdie passasie is die kern van die bespreking 

van verskeie hoofstukke van die voordele en 
seëninge van volgehoue gehoorsaamheid aan 
God, en die vermyding van die afgodiese praktyke 
van die mense wat uit die Beloofde Land verdryf 
sou word. Jesus het self Deuteronomium 6:4-5 as 
die “eerste en groot gebod” in die wet aangehaal 
(Matteus 22:36-38; Markus 12:28-30).

Nog ’n betekenis van die Hebreeuse woord 
echad, “alleen,” pas ook in hierdie konteks. Dit is 
dat die ware God alleen Israel se God moes wees; 
die Israeliete moes geen ander gehad het nie.

Dit mag wees hoe ’n skrifgeleerde wat Jesus 
gehoor het, die vers in Markus 12:29-30 verstaan 
het. Die skrifgeleerde het in vers 32 gereageer: 
“Goed, Meester, U het met waarheid gesê dat 
God een is [Grieks heis, wat ooreenstem met 
echad in sy veelvuldige betekenisse] en daar geen 
ander is as Hy nie”—wat blyk dat dit is wat die 
skrifgeleerde verstaan het met die woord wat 
as “een” weergegee is in hierdie uitdrukking (in 
wese, alleen).

Dit sluit nie uit dat Jesus Christus saam met 
die Vader, God was nie. Inteendeel, daar is geen 
ander God behalwe die ware God nie—dit wil sê 
buite die Goddelike familie of God “soort” wat nou 
uit twee goddelike Wesens bestaan, die Vader en 
die Seun. Kortom, die God-familie alleen is God.

’n Ander siening van die Shema is gebaseer op 
die grondwoord waaruit echad afgelei is—achad. 
Hierdie woord beteken “om te verenig” of “een of 
ander manier te gaan” (Strong’s Exhaustive Con-
cordance of the Bible). Met ander woorde, echad 
kan ook eenheid, of ’n groep wat as een verenig 
is, beteken.

Gevalle waar “een” ’n groep  
kan beteken

In verskeie verse het echad duidelik die bete-
kenis van meer as een persoon wat as ’n groep 
verenig is. In Genesis 11:6 sê God van diegene 

wat die toring van Babel bou, “Daar is hulle nou 
een [echad ] …” In Genesis 2:24 sê Hy, “Daarom 
sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou 
aankleef. En hulle sal een [echad ] vlees wees.”

As ons lees van ’n groot groep mense wat 
een is, of ’n man en vrou wat een vlees word 
in ’n huweliksverbintenis, verstaan ons dat daar 
verskeie individue betrokke is. Ons neem nie aan 
dat afsonderlike individue, hoewel hulle verenig  
is in gees en doel, fisies saamgevoeg is om ’n 
enkele wese te word nie.

God die Vader en Jesus Christus die Seun is 
duidelik een van verstand en doel. Jesus het van 
Sy sending gesê, “My voedsel is om die wil te 
doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk 
te volbring” en “omdat Ek nie my wil soek nie, 
maar die wil van die Vader wat My gestuur het” 
(Johannes 4:34; 5:30).

Jesus beskryf hulle verhouding en sê, “Ek en 
die Vader is een” (Johannes 10:30). Christus 
het gebid dat Sy volgelinge, beide toe en in die 
toekoms, verenig sou word in gedagte en doel 
net soos Hy en die Vader was. “Maar Ek bid nie 
vir hulle [die dissipels] alleen nie, maar ook vir die 
wat deur hulle woord in My sal glo—dat almal 
een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in 
U; dat hulle ook in Ons een mag wees” (Johannes 
17:20-21). Verdere verduideliking van God se een-
heid, in die sin van eensgesindheid, kan regdeur 
hierdie hoofstuk van hierdie boekie gevind word.

Dit maak nie saak watter vertaling ons aanvaar 
nie—of “Die HERE onse God is ’n enige HERE”, 
“die HERE ons God is die enigste HERE,” of “die 
Here en net die Here alleen ons God is”—beperk 
God nie tot ’n enkelvoudige wese nie. En in die lig 
van hierdie tekste wat ons gesien het en ander, 
is dit duidelik dat God ’n pluraliteit van wesens 
is—’n veelheid in eenheid. Met ander woorde, 
God die Vader en Jesus die Seun vorm ’n familie 
wat perfek as een verenig is.



54 Is God ’n Drie-eenheid?  55

is die [een] liggaam van Christus en [verskillende] lede afsonderlik” (vers 
27). In dié sin is die goddelike familie soortgelyk—een God en slegs een 
God, maar die Skrif openbaar twee individuele glorieryke familielede wat 
nou die een God is, plus nog baie lede onder die mensdom wat nog ver-
heerlik moet word (Romeine 8:29).

Paulus het ook, soos ons elders gesien het, in ’n ander konteks geskryf: 
“Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus 
Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ont- 
vang” (Efesiërs 3:14-15). Alhoewel daar net een familie is, is daar baie 
lede. Waarlik bekeerde Christene, gelei deur God se Gees, word alreeds 
as lede van die familie gereken (Romeine 8:14; 1 Johannes 3:1-2) alhoe-
wel hulle eers met die opstanding tot die ewige lewe, wat sal plaasvind 
met Christus se wederkoms (1 Tessalonisense 4:16-17), verheerliking en 
onsterflikheid sal ontvang.

Elders vertel Paulus ons dat “vlees en bloed die koninkryk van God 
nie kan beërwe nie” (1 Korintiërs 15:50). Ons moet verander word tydens 
die opstanding (verse 51-54; Filippense 3:20-21). God sal dit mettertyd 
volvoer—mits ons oorwin en regverdige, godvrugtige karakter ontwikkel 
(Openbaring 2:26; 3:21; 21:7-8).

Een Kerk, een God

In Johannes 17 het Jesus tot die Vader gebid, “En dit is die ewige lewe, 
dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U ge- 
stuur het” (vers 3). Jesus onderskei dus tussen God die Vader en Homself. 
Hulle is nie dieselfde wese nie. Nietemin deel hulle volmaakte eenheid en 
eensgesindheid. (Vir meer inligting oor hierdie vers en ’n parallelle ge- 
deelte, sien “Daar is … een God, die Vader … een Here Jesus Christus”, 
wat op bladsy 44 begin.)

Verder in hierdie ongelooflike gebed wat kort voor Sy kruisiging ge- 
spreek is, het Christus oor Sy volgelinge gesê, “Heilige Vader, bewaar in 
u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons” 
(Vers 11). Vroeër het Hy gesê, “Ek en die Vader is een” (Johannes 10:30).

U moet hierdie uiters belangrike punt begryp: die Kerk moet een wees 
net soos God die Vader en Jesus Christus een is. Dit is nogal ’n hoë ver-
wagting! Die verskillende lede moet met mekaar verenig word net soos 
Christus en die Vader in volkome eenheid is. Alhoewel ons realisties moet 
erken dat dit selde in die kerkgeskiedenis die geval was, verwag God dat 
ons na daardie geestelike eenheid moet streef.

Die lede van die ware Kerk van God moet almal saamgevoeg word 
deur die Gees van God (1 Korintiërs 12:13)—en lewe deur daardie Gees. 
Dit is elke individu se verantwoordelikheid om die georganiseerde ge- 
meenskap te soek wat die Bybelse voorbeeld en leer van die Nuwe-Testa-
mentiese Kerk die beste verteenwoordig. (Versoek ons gratis boekie The 

Church Jesus Built, of laai dit af by www.ucg.org.za, om meer te leer.)
Ons sien dus dat die Vader en Jesus Christus ook een is in dieselfde sin 

dat Jesus vir die Kerk gebid het om een te wees—nie een enkele wese nie, 
maar veelvuldige wesens wat een in doel, geloof, leiding, geloof, gees en 
gesindheid is.

Beskou die bykomende insig wat Jesus vir ons gee in Sy gebed in 
Johannes 17: “Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat 
deur hulle woord in My sal glo—dat almal een mag wees net soos U, 
Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die 
wêreld kan glo dat U My gestuur het. En Ek het hulle die heerlikheid 
gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een 
is. Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die 
wêreld kan weet dat U My gestuur het” (Verse 20-23).

Hierdie geestelike eenheid, hierdie eenheid tussen alle waarlik bekeerde 
Christene, kan slegs bereik word deur God wat in hulle werk. Hulle eenheid 
moet die volmaakte eenheid—die eensgesindheid—van God die Vader en 
Jesus Christus die Seun weerspieël.

Weereens, die Vader en Christus is nie ’n enkele entiteit nie maar is 
eerder een, in die sin om verenig of een te word, in volmaakte harmonie.

Nog ’n Bybelse voorbeeld van eenheid

Jesus Christus sê vir ons dat ons “van elke woord van God” moet lewe  
(Lukas 4:4). Voordat enige van die boeke van die Nuwe Testament geskryf 
was, was die Hebreeuse Geskrifte—wat ons die Ou Testament noem—die 

Hoe is God Een?

Sewe Skrifture wat die Drie-eenheid  
as ’n Enkele Wese Ontmasker

Die volgende sewe teksgedeeltes toon die 
dwaling aan om te beweer dat die Vader 

en die Seun een is soos die leer van die Drie-
eenheid beweer. Hoe kan ’n mens geloof in 
die Drie-eenheid met hierdie eenvoudige vrae 
versoen?

Hebreërs 1:5 vertel ons dat Jesus gegenereer 
is deur Sy Vader. Het Hy Homself gegenereer?

In Matteus 22:44 het die Vader gesê dat 
Jesus aan Sy regterhand sal sit totdat Sy vyande 
Sy voetbank word. Moes Jesus aan Sy eie reg-
terhand sit?

In Matteus 24:36, toe Jesus vir Sy dissipels 
gesê het dat niemand die dag of uur van Sy 
wederkoms ken nie, maar slegs die Vader, het 
Hy regtig geweet en net ’n verskoning opgemaak 

om hulle nie te vertel nie?
In Johannes 14:28 sê Jesus dat Sy Vader 

groter as Hy is. Het dit beteken dat Hy groter 
was as Hyself?

In Johannes 17:1 het Jesus tot Sy Vader 
gebid. Het Hy tot Homself gebid?

In Matteus 27:46 het Jesus uitgeroep, “My 
God, My God, waarom het U My verlaat?” Het 
Hy homself verlaat?

In Johannes 20:17, het Jesus gesê Hy sal 
opvaar na die Vader na Sy opstanding. Het Hy 
na Homself opgevaar?

Hierdie en baie ander Bybelse gedeeltes 
bewys aan ’n rasionele Bybelleser dat die Drie-
eenheid onderrig nie net onbybels is nie, maar 
ook heeltemal onlogies!



56 Is God ’n Drie-eenheid?  57

enigste beskikbare “woord van God.” Die Ou Testament kan dikwels ons 
mistige visie lig en ons help om die geestelike bedoeling van die Nuwe te 
verstaan. Ons moet immers verstaan dat al die boeke van die Bybel die 
geopenbaarde Woord van God is, en “is nuttig tot lering, tot weerlegging, 

tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid” (2 Timoteus 3:16).
Beskou ’n selde-geleesde gedeelte in die boek Rigters wat illustreer wat 

eenheid kan beteken: “Toe het al die kinders van Israel uitgetrek, en die 
vergadering het soos een man, van Dan tot Berséba, saam met die land 
Gílead, byeengekom by die HERE in Mispa” (Rigters 20:1).

Vir ’n slag was die hele volk van Israel ten volle verenig met die doel 
om ’n ernstige probleem wat die hele land geraak het, aan te spreek. Die 
uitdrukking “soos een man” word gebruik om die punt oor te dra dat die 
volk op daardie spesifieke tydstip ten volle verenig was.

Verse 8 en 11 beklemtoon die punt: “Toe staan die hele volk op soos 
een man … Toe versamel al die manne van Israel by die stad, soos een 
man saamverbonde.” Natuurlik het hulle steeds baie individuele burgers 
van dieselfde nasie gebly. Weereens werp die Bybel self lig op die beteke-
nis van eenheid.

Verstaan God se eenheid

Ons sien dan dat die Skrif twee afsonderlike, duidelike persone, beide 
gees, maar een in eenheid, geloof, leiding en doel openbaar—lede van  
dieselfde goddelike familie. “Ek en die Vader is een” het Jesus gesê 
(Johannes 10:30).

Wanneer ons verstaan wat die Bybel leer, sien ons dat daar net een 
God is, net soos daar net een menslike ras is—een uitgebreide familie van 
byna 7 miljard individue wat van Adam afkomstig is. Die een goddelike 
gesin—die familie van God—het veelvuldige lede, met die ganse mens-
dom wat die geleentheid sal kry om saam met die Vader en Christus lede 
daarvan te word.

Die tradisionele mensegesin is ’n mikrokosmos van daardie een groot 
goddelike gesin (vergelyk Romeine 1:20). As ons hierdie wonderlike 
Bybelse beginsel begryp, moet ons ons uiteindelike toekoms in ons huwe-
like, ander gesinsverhoudings en alledaagse lewens weerspieël. Ons moet 
daarna streef om die liefde en eenheid van die goddelike gesin—God die 
Vader en sy Seun Jesus—in ons mensegesinne weer te gee.

Dit is dus duidelik dat die Bybel self verklaar wat dit beteken as daar 
na die een God verwys word. God die Vader en Jesus Christus, tesame 
met die Heilige Gees, is nie een wese soos die Trinitariese leerstelling 
beweer nie. Inteendeel, die Vader en Christus is onderskeidelike goddelike 
Wesens wat saam een God is—die een God, wat beteken die een God-
familie wat een is, verenig is, en in wil en doel ooreenstem. Ons beskou 
die aard en rol van die Heilige Gees in die volgende twee hoofstukke.

Hoe is God Een?

Elohim: Die Meervoudigheid van God

Dwarsdeur die Skrif kom ons terug na die 
werklikheid dat God gekies het om Sy per-

soonlike aard uit te druk in terme van ’n fami-
lieverhouding. Elohim is die Hebreeuse woord 
wat in elke gedeelte van Genesis 1, sowel as 
meer as 2,000 plekke in die hele Ou Testament, 
vertaal word.

Elohim is ’n naamwoord wat meervoudig is, 
maar normaalweg enkelvoudig gebruik word—
wanneer gepaard word met enkelvoudige werk-
woorde—wanneer die ware God aangedui word. 
Beskou die term Verenigde State vir ’n vergelyk-
bare moderne uitdrukking. Hierdie selfstandige 
naamwoord is meervoudig in vorm maar enkel-
voudig in gebruik. Die meervoudsvorm dui wel 
op verskeie individuele state—maar gesament- 
lik word dit as een nasie beskou.

Dit is dieselfde met Elohim. Die woord Eloah, 
wat “Magtige Een” beteken, is die enkelvoud-
vorm. Elohim, wat “Magtiges” beteken, is meer-
voud. En daar is inderdaad twee Magtiges, die 
Allerhoogste en die Woord. Maar gesamentlik, 
as Elohim, word die twee gesien as een God. 
Elohim het gesê: “Laat Ons mense maak na ons 
beeld, na ons gelykenis” (vers 26).

Ons moet daarop let dat aangesien Elohim 
vir die God-familie gebruik word, kan hierdie 
woord ook verwys na elke familie lid. (Sommige 
Bybelskrywers gebruik ook die woord elohim  
as ’n meervoudige selfstandige naamwoord 
met meervoudige gebruik om valse gode te be- 
skryf. Een belangrike faktor in die begrip van  
die betekenis van hierdie Hebreeuse woord 
is dus die bepaling van wat deur die konteks 
bedoel word.)

Toe Adam en Eva die belangrike besluit 
geneem het om hulle Skepper ongehoorsaam 
te wees deur te eet van die vrug wat God hulle 
verbied het om te eet, was die goddelike reaksie, 
“Nou het die mens geword soos een van Ons 

deur goed en kwaad te ken” (Genesis 3:22). En 
God het hulle afgesny van die boom van die lewe 
(verse 22-24).

Die Hebreeuse woord wat hier as “ken” ver- 
taal word, beteken dikwels om iets te leer of 
bewus te word deur persoonlike ervaring. Vir 
Adam en Eva was dit nie genoeg om bloot die 
opdrag van God te aanvaar om nie van die boom 
van die kennis van goed en kwaad te eet nie. 
Hulle het eerder gekies om in God se plek op te 
tree en self te bepaal wat goed en wat kwaad is. 
Die psalmis merk op dat die goddeloses God se 
kennis bevraagteken: “En hulle sê: Hoe sou God 
dit weet, en sou daar kennis by die Allerhoogste 
wees?” (Psalm 73:11).

Ons moet opmerk dat die frase “een van 
Ons,” duidelike bewys dat meer as een in die 
“ons” was. Boonop was om “soos een van Ons” 
te word eintlik ons Skepper se oorspronklike 
bedoeling vir die hele mensdom, maar dit moet 
op God se manier gedoen word en in Sy eie 
tydsraamwerk. Daardie manier is om ons te 
onderwerp aan elke woord wat uit die mond van 
God uitgaan (Matteus 4:4).

Slegs ons Skepper het die reg en wysheid om 
vir ons te bepaal wat goed en kwaad is. Hy weet 
wat die beste vir ons is en wou nooit hê dat ons 
moes leer wat kwaad is deur eksperimentering 
nie. Hy sê vir ons, “Die wet van die HERE is vol-
maak: dit verkwik die siel; die getuienis van die 
HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvou-
dige; Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly 
die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit 
verlig die oë” (Psalm 19:8-9). Hy wil hê dat ons 
op Hom en Sy oordeel moet vertrou.

Dan sal Hy Sy voorneme deurvolg om ons 
te maak soos wat Hy is, deel van die goddelike 
familie, op die manier wat Hy bepaal het (sien 
“God se Plan om “Baie Kinders na die Heerlik-
heid” te Bring” op bladsy 47).
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Is die Heilige Gees  
’n Persoon?

“Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees,  
sê die HERE van die leërskare” (Sagaria 4:6).

In die voorafgaande hoofstukke het ons gesien dat die leer van die 
Drie-eenheid, wat beweer dat die Heilige Gees ’n goddelike persoon 
is, vreemd was vir die skrywers van die Bybel en eers enkele eeue 
nadat die Nuwe Testament voltooi is, ontstaan het. Hoe definieer die 

Bybel dan die Heilige Gees as dit nie ’n persoon is nie?
Die woord “gees” word vertaal uit die Hebreeuse ruach en die Griekse 

pneuma en beide woorde dui asem of wind aan, ’n onsigbare krag. Die 
Skrif sê “God is Gees” (Johannes 4:24). Tog word ons ook vertel dat God 
’n Gees het—die Gees van God of die Heilige Gees.

Weereens, presies wat is die Heilige Gees?

“Die krag van die Allerhoogste”

In plaas daarvan om die Heilige Gees as ’n duidelike persoon of enti-
teit te beskryf, verwys die Bybel meestal daarna as, en verbind dit met, 
God se goddelike krag (Sagaria 4:6; Miga 3:8). Joodse geleerdes, wat die 
verwysings daarna in die Ou-Testamentiese Skrifte ondersoek, het die 
Heilige Gees nog nooit as iets anders as die krag van God gedefinieer nie.

In die Nuwe Testament het Paulus daarna verwys as die gees van krag, 
liefde en selfbeheersing (2 Timoteus 1:7). Toe Maria in kennis gestel was 
dat Jesus in haar baarmoeder bonatuurlik verwek sou word, het ’n engel 
vir haar gesê, “Die Heilige Gees sal oor jou kom,” en hierdie goddelike 
boodskapper het hierdie Gees aan haar beskryf as “die krag van die Aller- 
hoogste [wat jou] sal jou oorskadu” (Lukas 1:35).

Jesus het Sy bediening begin “in die krag van die Gees” (Lukas 4:14). 
Hy het vir Sy volgelinge gesê, “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige 
Gees oor julle kom” (Handelinge 1:8).

Petrus vertel dat “God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met 
krag” (Handelinge 10:38). Dit was dieselfde krag wat Christus in staat 
gestel het om tydens Sy bediening baie magtige wonderwerke te verrig. 
Net so het Jesus deur die apostel Paulus gewerk “deur die krag van tekens 
en wonders, deur die krag van die Gees van God” (Romeine 15:19).

Gekonfronteer met sulke skrifture, erken selfs die New Catholic Ency-

clopedia: “Die OT [Ou Testament] beskou duidelik nie God se gees as 
’n persoon nie … God se gees is bloot God se krag. As dit soms verteen-
woordig word as afsonderlik van God, is dit omdat die asem van Jahwe 
uiterlik optree … Die meerderheid NT [Nuwe Testament] tekste openbaar 
God se gees as iets, nie as iemand nie; dit word veral gesien in die paral-
lelisme tussen die gees en die krag van God” (1965, Volume 3, “Spirit of 
God,” bl. 574-576).

Die naslaanwerk A Catholic Dictionary erken ook: “In die algemeen 
praat die Nuwe Testament, soos die Oue, van die gees as ’n goddelike 
energie of krag” (William Addis en Thomas Arnold, 2004, “Trinity, 
Holy”, bl. 827).

God se Woord toon dat die Heilige Gees die aard, teenwoordigheid en 
uiting is van God se krag wat aktief in Sy dienaars werk (2 Petrus 1:4; 
Galasiërs 2:20). Dit is inderdaad deur Sy Gees dat God meteens oral in 
die heelal teenwoordig is en dit na willekeur beïnvloed (Psalm 139:7-10).

Die Skrif beeld die Heilige Gees telkens uit as die krag van God. 
Verder word getoon dat dit ook die verstand van God is en die wese en 
lewenskrag waardeur die Vader die mens as Sy geestelike kinders verwek. 
Die Heilige Gees is nie God nie, maar is eerder ’n belangrike aspek van 
God—die middel waardeur die Vader en Christus werk.

Goddelike inspirasie en lewe deur die Gees

In sy artikel oor die Heilige Gees beskryf The Anchor Bible Dictionary  
dit as die “manifestasie van goddelike teenwoordigheid en krag wat waar-
neembaar is, veral in profetiese inspirasie” (Volume 3, 1992, bl. 260).

Die Skrif openbaar herhaaldelik dat God goddelike inspirasie aan Sy 
profete en dienaars deur die Heilige Gees oordra het. Petrus het opgemerk 
dat “geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, 
deur die Heilige Gees gedrywe” (2 Petrus 1:21).

Paulus het geskryf dat God se plan vir die mensdom “aan sy heilige 
apostels en profete geopenbaar is deur die Gees” (Efesiërs 3:5) en dat sy 
eie leerstellings deur die Heilige Gees geïnspireer is (1 Korintiërs 2:13). 
Paulus verduidelik verder dat dit deur Sy Gees is wat God aan ware 
Christene die dinge geopenbaar het wat Hy voorberei het vir diegene wat 
Hom liefhet (verse 9-16). God die Vader werk deur die Gees en openbaar 
die waarheid aan diegene wat Hom dien.

Jesus het vir Sy volgelinge gesê dat die Heilige Gees, wat die Vader 
sou stuur, “sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir 
julle gesê het” (Johannes 14:26). Dit is deur God se Gees in ons dat ons 
geestelike insig en begrip verkry. Inderdaad, ons ontvang die “sin van 
Christus” (1 Korintiërs 2:16)—ook die “bedoeling van die Gees” genoem 
(Romeine 8:27).

Jesus het hierdie geestelike begrip in oorvloed gehad. As die Messias, 

Is die Heilige Gees ’n Persoon?
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was Hy geprofeteer om “die Gees van wysheid en verstand, die Gees van 
raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE” 
(Jesaja 11:2) te hê.

As die Seun van die Mens op aarde, het Jesus in Sy persoonlike op- 
trede die goddelike eienskappe van die Almagtige God uitgebeeld deur 
volkome, deur die krag van die Heilige Gees, te lewe volgens Sy Vader se 
Bybelse standaarde (vergelyk 1 Timoteus 3:16).

Noudat Jesus weer na die geesteryk terugkeer het, gebruik Hy die al- 
magtige krag van die  
Heilige Gees saam met 
die Vader. Ons moet 
verstaan dat die Heilige 
Gees nie net die Gees 
van God die Vader is nie, 
want die Bybel noem 
dit ook die “Gees van 
Christus” (Romeine 8:9; 
Filippense 1:19). Dit is 
dieselfde Gees in beide 
benoemings, want daar is 
net een Gees (1 Korintiërs 
12:13; Efesiërs 4:4).

Die Vader dra dieselfde 
Gees oor aan ware Christene deur Jesus Christus (Johannes 14:26; 15:26; 
Titus 3:5-6), wat hulle in staat stel om Sy kinders en “deelgenote [te] kan 
word van die goddelike natuur” (Romeine 8:14; 2 Petrus 1:4). God, wat 
die ewige lewe in Homself het, gee daardie lewe aan ander deur die Gees 
(Johannes 5:26; 6:63; Romeine 8:11).

Onpersoonlike eienskappe van die Heilige Gees

Daar word op baie maniere van die Heilige Gees gepraat wat demon-
streer dat dit nie ’n goddelike persoon is nie. Byvoorbeeld, daar word na 
dit verwys as ’n gawe (Handelinge 10:45; 1 Timoteus 4:14) wat God sonder  
beperking gee (Johannes 3:34). Ons word vertel dat die Heilige Gees ge- 
blus kan word (1 Tessalonisense 5:19), dat dit op mense uitgestort kan word 
(Handelinge 2:17, 33), en dat ons daarmee gedoop word (Matteus 3:11).

Mense kan daarvan drink (Johannes 7:37-39), daaraan kan deel  
(Hebreërs 6:4) en daarmee gevul kan word (Handelinge 2:4; Efesiërs 
5:18). Die Heilige Gees hernu ons ook (Titus 3:5) en moet binne ons  
aangewakker word (2 Timoteus 1:6). Hierdie onpersoonlike eienskappe  
is beslis nie eienskappe van ’n persoon of persoonlike wese nie!

Die Gees word ook beskryf deur ander benamings—”die Heilige Gees 
van die belofte,” “die onderpand is van ons erfdeel” en “die Gees van 

wysheid en openbaring” (Efesiërs 1:13-14, 17)—wat wys dat dit nie ’n per-
soon is nie.

In teenstelling met God die Vader en Jesus Christus, wat konsekwent 
vergelyk word met mense in hulle vorm en fatsoen, word die Heilige Gees 
op ’n heeltemal ander wyse konsekwent verteenwoordig deur verskeie sim- 
bole en manifestasies—soos asem (Johannes 20:22), wind (Handelinge 
2:2), vuur (vers 3), water (Johannes 4:14; 7:37-39), olie (Psalm 45:8; ver-
gelyk Handelinge 10:38; Matteus 25:1-10), ’n duif (Matteus 3:16) en ’n 
“onderpand” of deposito, op die ewige lewe (2 Korintiërs 1:22; 5:5; Efesiërs 
1:13-14, Nuwe Lewende Vertaling).

Om die minste te sê, is hierdie uitbeeldings moeilik om te verstaan as 
die Heilige Gees ’n persoon is!

In Matteus 1:20 vind ons ’n verdere bewys dat die Heilige Gees nie ’n 
duidelike entiteit is nie, maar God se goddelike krag. Hier lees ons dat 
Jesus deur die Heilige Gees verwek is. Jesus het egter voortdurend tot 
God die Vader gebid en Hom aangespreek as Sy Vader en nie die Heilige 
Gees nie (Matteus 10:32-33; 11:25-27; 12:50). Hy het die Heilige Gees 
nooit as Sy Vader voorgestel nie! Dit is duidelik dat die Heilige Gees die 
werking of krag was waardeur die Vader Jesus as Sy Seun verwek het—
glad nie ’n afsonderlike persoon of wese nie.

Paulus se voorbeeld en lering was in ooreenstemming met Christus s’n

As God ’n Drie-eenheid was, sou Paulus, wat regstreeks deur die opge-
stane Jesus Christus geleer is (Galasiërs 1:11-12) en wat baie van die teolo-
giese onderstutting van die vroeë Kerk geskryf het, hierdie konsep begryp 
en geleer het. Tog vind ons nie sulke leringe in sy geskrifte nie.

Boonop is Paulus se standaard begroeting in sy briewe aan die kerke, 
sowel as individue aan wie hy geskryf het, “God onse Vader en die Here 
Jesus Christus”. Hy noem nooit in elk van sy begroetings die Heilige 
Gees nie! (Dieselfde kan ook van Petrus gesê word in die begroeting van 
albei sy sendbriewe.)

Dieselfde begroeting, met slegs geringe variasies, verskyn in elke send-
brief wat Paulus se naam dra. Let op hoe konsekwent hy is om nie die 
Heilige Gees in sy groete in te sluit nie:

• “Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus 
Christus!” (Romeine 1:7).

•”Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus 
Christus!” (1 Korintiërs 1:3).

“ Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus 
Christus” (2 Korintiërs 1:2).

• “Genade vir julle en vrede van God die Vader en onse Here Jesus 
Christus” (Galasiërs 1:3).

• “Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus 

Is die Heilige Gees ’n Persoon?

In die Bybel word die Heilige Gees voorgestel 
deur water, olie, ’n duif en vuur. Hierdie ver- 
gelykings sou geen sin maak as die Heilige 
Gees, soos die Drie-eenheid leerstelling leer,  
’n persoon was nie.
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Christus!” (Efesiërs 1:2).
• “Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus 

Christus!” (Filippense 1:2).
• “Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus 

Christus!” (Kolossense 1:2).
• “Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus 

Christus!” (1 Tessalonisense 1:1).
• “Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus 

Christus!” (2 Tessalonisense 1:1-2).
• “Genade, barmhartigheid, vrede van God onse Vader en Christus 

Jesus, onse Here!” (1 Timotheus 1:2).
• “Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus 

Jesus, onse Here!” (2 Timotheus 1:2).
• “Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus 

Christus, ons Verlosser!” (Titus 1:4).
• “Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus 

Christus!” (Filemon 3).
Die Heilige Gees word altyd in hierdie begroetings weggelaat—’n 

ongelooflike en onverklaarbare fout as die Gees inderdaad ’n persoon of 
entiteit was wat gelyk is aan God die Vader en Christus! Dit is nog meer 
verbasend as ons in ag neem dat die gemeentes aan wie Paulus geskryf 
het baie heidense lidmate uit politeïstiese agtergronde, wat voorheen talle 
gode aanbid het, gehad het. Paulus se sendbriewe wend geen poging aan 
om die Drie-eenheid, of die Heilige Gees as ’n goddelike persoon te ver-
duidelik as gelyk aan God die Vader en Jesus Christus nie.

In al Paulus se geskrifte word die Heilige Gees saam met die Vader 
en Jesus Christus, slegs in 2 Korintiërs 13:13 genoem, en daar slegs in 
verband met die “gemeenskap van die Heilige Gees” waarin gelowiges 
deel—nie in enige soort teologiese stelling oor die aard van God nie. Die 
punt wat Paulus hier maak, is dat God se Gees die verenigende agent is 
wat ons in ’n goddelike, regverdige gemeenskap saambring, nie net met 
mekaar nie, maar ook met die Vader en die Seun.

Tog word hier ook nie oor God se Gees as persoon gepraat nie. Let 
op dat Paulus skryf dat ons gemeenskap van die Heilige Gees is, nie met 
die Heilige Gees nie. Soos in 1 Johannes 1:3 vir ons gesê word: “Ons 
gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus”—die Hei-
lige Gees word nie genoem nie.

(Vir ander verse wat kwansuis die bestaan van die Drie-eenheid onder-
steun, sien “Wat van Gedeeltes wat die Drie-eenheid ‘Bewys’?” wat op 
bladsy 68 begin.)

Jesus het eweneens nooit van die Heilige Gees as ’n goddelike derde 
persoon gepraat nie. In plaas daarvan het Hy in talle gedeeltes slegs oor  
die verhouding tussen God die Vader en Homself gepraat (Matteus 26:39;  

Markus 13:32; 15:34; Johannes 5:18, 22; ens.). Die Heilige Gees as per-
soon is opvallend afwesig van Christus se leer in die algemeen. Van be- 
sondere belang in hierdie verband is Sy vele uitsprake oor Homself en die 
Vader, veral omdat Hy nooit soortgelyke uitsprake oor Homself en die 
Heilige Gees maak nie.

Die Heilige Gees is afwesig in visioene van God se troon

Ons moet ook in ag neem dat in die visioene van God se troon wat in 

Is die Heilige Gees ’n Persoon?

Bewys Matteus 28:19 die Drie-eenheid?

Matteus 28:19 is ’n Bybelse gedeelte wat 
soms verkeerd verstaan word met betrek-

king tot die Drie-eenheidsleer. Jesus word aan-
gehaal deur vir Sy dissipels te sê, “Gaan dan 
heen, maak dissipels van al die nasies, en doop 
hulle in [‘binne-in,’ Grieks eis] die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees;”

Onthou die belangrike beginsel dat die Bybel 
die Bybel interpreteer. Wat hierdie spesifieke 
gedeelte vir ons wys, is dat die proses van die 
doop en die binnegaan van God se familie die 
Vader, die Seun en die Heilige Gees behels. Dit 
is nie ’n beskrywing van die aard van God nie.

Kyk na Handelinge 2:38: “En Petrus sê vir 
hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle 
gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot 
vergewing van sondes, en julle sal die gawe van 
die Heilige Gees ontvang.” Na werklike bekering 
en die doop, is die voorbeeld uit die Skrif dat ’n 
dienaar sy hande op die berouvolle persoon lê  
en hy of sy ontvang die Heilige Gees direk van 
God (Handelinge 8:14-17).

Belangrik soos dit is, is die doop alleen nie 
voldoende nie. Ons moet God se Heilige Gees 
ontvang—die saad van die ewige lewe—wat 
oorgedra word deur die handoplegging van 
een van God se dienaars volgens die Bybelse 
mandaat (Handelinge 19:1-6). Ons kan nie deel 
hê aan God se natuur, soos genoem in 2 Petrus 
1:4, sonder om eers verwek te word deur die 
Vader deur middel van die Heilige Gees, wat die 
goddelike natuur verleen.

Waarom word Vader, Seun en Heilige Gees in 
Matteus 28:19 genoem? Kom ons verstaan. By 
die doop tree ons in ’n verbondsverhouding met 
God die Vader. Die offer van Jesus Christus, die 

Seun van God, maak die verbondsverhouding 
moontlik. (Natuurlik gaan ons ook deur ons 
bekering en doop in ’n verhouding in met Jesus 
Christus as ons ouer Broer en hoof van die Kerk.) 
Die Heilige Gees is die manier waarop die Vader 
en Seun dit alles moontlik maak.

Op ’n ander vlak is God die Vader die Een 
wat ons roep tot doop en ’n nuwe lewenswyse 
(Johannes 6:44, 65), en dit is Sy goedheid wat 
ons lei tot bekering en doop (Romeine 2:4). Ons 
weet ook dat Jesus Christus as ’n offer vir ons 
sondes gesterf het en ons met God versoen het 
(Romeine 5:6-11)—en die doop, wat ons begra-
wing met Jesus Christus voorstel en dat ons 
opgewek word tot ’n nuwe lewe saam met Hom, 
nou en in die toekomstige opstanding (Romeine 
6:1-5). God se Heilige Gees, soos ons in ’n latere 
hoofstuk meer sal sien, is wat ons die kinders 
van God maak (Romeine 8:16).

Die opdrag in Matteus 28:19 veronderstel dat 
gelowiges, voordat hulle gedoop word, van God 
die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige 
Gees sal leer. By die doop tree hierdie gelowiges 
in ’n persoonlike familieverhouding met God die 
Vader en die Seun deur die Heilige Gees, en 
ontvang sodoende die naam van God (vergelyk 
Efesiërs 3:14-15).

Let weer op dat die Vader, Seun en Heilige 
Gees almal erken word as betrokkenes by 
hierdie proses. Maar dit beteken nie dat al drie 
goddelike persone in ’n Drie-eenheid is nie. Om 
te beweer dat Matteus 28:19 een God in drie 
persone vasstel, gaan veel verder as die werklike 
woorde van die vers. En ander verse toon dat so 
’n idee heeltemal vals is.
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die Bybel opgeteken is, hoewel die Vader en Christus gesien word, die 
Heilige Gees as ’n derde persoon heeltemal afwesig is.

In Handelinge 7:55-56, wat die martelaarskap van Stéfanus beskryf, 
lees ons dat hy “het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van 
God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het 
gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan 
die regterhand van God staan.” Hy het God die Vader en Jesus die Seun 
gesien, maar geen Heilige Gees nie.

Daniël 7:9-14 beskryf eweneens Daniël se visioen van die hemel. Daar 
het hy “die Oue van dae” gesien—God die Vader in hierdie konteks—plus 
miljoene engele wesens en “Een gekom soos die Seun van ’n mens,” die 
voorafbestaande Jesus Christus. Weereens het hy geen derde persoon van 
’n Heilige Drie-eenheid gesien nie.

In Openbaring 4-5 en 7:10 sien ons dat Jesus, wat die Lam van God 
genoem word, aan die regterhand van God die Vader is, maar niemand 

word genoem as aan die Vader se linkerhand nie. Nêrens word die Hei-
lige Gees genoem as ’n wese of persoon nie. Nêrens in enige van hierdie 
gedeeltes, of enige plek in die Skrif, word drie goddelike persone saam 
uitgebeeld nie.

In die laaste boek van die Bybel (en die laaste wat geskryf was), is die 
Heilige Gees as ’n goddelike persoon heeltemal afwesig van sy bladsye. 
Die boek beskryf “’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde” (Openbaring 21:1) 
waarin “die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon” 
(vers 3). Christus die Lam is ook teenwoordig (vers 22). Die Heilige Gees 
as ’n duidelike persoon is egter weer afwesig—nog ’n onverklaarbare ver-
suim as hierdie Gees die derde persoon van ’n drie-enige God is.

Dit is waarom Paulus in 1 Korintiërs 8:6 verklaar dat “is daar vir ons 
maar een God, die Vader … en een Here Jesus Christus,” sonder om die 
Heilige Gees as ’n goddelike persoon te noem. Hy verwys elders na  
“die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus” 

Is die Heilige Gees ’n Persoon?

Waarom Daar Soms Verkeerdelik  
na die Heilige Gees Verwys  

Word as “Hy” en “Hom”

Baie mense neem aan dat die Heilige Gees ’n 
goddelike persoon, soos die Vader en Jesus 

Christus is, gebaseer op verwysings na die Gees 
as “hy,” “hom” en “homself” in die Nuwe Testa-
ment. Hierdie verwarring spruit uit twee faktore: 
die gebruik van geslagsflekterende voornaam-
woorde in die Griekse taal en die vooroordeel van 
sommige vertalers.

Grieks, soos die Romaanse tale wat van Latyn 
afkomstig is (Spaans, Frans, Italiaans, ens.), ken 
’n spesifieke geslag aan elke selfstandige naam-
woord toe. Elke voorwerp, lewendig of leweloos, 
word aangedui as manlik, vroulik of onsydig. Die 
geslag hou dikwels nie verband met die vraag of 
die item wel manlik of vroulik is nie.

In Frans is die woord livre, wat “boek” beteken, 
van die manlike geslag en word na dit verwys met 
’n voornaamwoord wat gelykstaande is aan die 
Afrikaanse “hy” of “hom.” En in Spaans is mesa, 
of “tafel,” vroulik. Dit is duidelik dat, alhoewel hier-
die selfstandige naamwoorde ’n geslag het, hulle 
geslag nie aandui dat hulle eintlik manlik of vroulik 
is nie. In die Afrikaanse taal, daarenteen, word 
die meeste selfstandige naamwoorde wat nie na 

manlike of vroulike voorwerpe verwys nie, met die 
voornaamwoord “dit” in die neutrale sin gebruik.

Ons kan opmerk dat in die Hebreeuse taal, 
waarin die Ou Testament geskryf is, na die woord 
wat as “gees” vertaal word, ruach, met vroulike 
voornaamwoorde verwys. Maar die Heilige Gees 
is duidelik nie vroulik of ’n vrou nie.

In Grieks word beide manlike en onsydige 
woorde gebruik om na die Heilige Gees te verwys. 
Die Griekse woord wat in Johannes hoofstukke 
14 tot 16 vertaal word as “Raadgewer,” “Helper,” 
“Voorspraak” en “Trooster” is parakletos, ’n man-
like woord in Grieks en word dus in hierdie hoof-
stukke genoem deur Griekse voornaamwoorde 
gelykstaande aan die Afrikaanse “Hy,” “Hom.”

As gevolg van die manlike geslag van parakle-
tos, is hierdie voornaamwoorde grammaties kor-
rek in Grieks. Maar om dit in Afrikaans te vertaal 
as “hy,” “hom,” ens., is grammaties verkeerd.

U sal byvoorbeeld nooit ’n spesifieke Franse sin 
in Afrikaans vertaal as “Ek soek my boek sodat ek 
hom kan lees nie.” Alhoewel hierdie grammatikale 
konstruksie sinvol is in die Franse taal, is dit 
verkeerd in Afrikaans. Op dieselfde manier is dit 

verkeerd om op grond hiervan te veronderstel dat 
die Heilige Gees ’n persoon is wat na verwys moet 
word as “hy” of “hom.”

Slegs as dit bekend was dat die parakletos of 
die helper ’n persoon is, kan die gebruik van ’n 
geslagsflekterende voornaamwoord tereg in Afri-
kaans gebruik word. En die term parakletos kan 
beslis na ’n persoon verwys—soos dit verwys het 
na Jesus Christus in 1 Johannes 2:1. Tog word die 
Heilige Gees nêrens met persoonlikheid benoem 
nie. Persoonlike voornaamwoorde moet dit dus 
nie vervang nie.

Verder bestaan daar absoluut geen teologiese 
of Bybelse regverdiging om na die term “Heilige 
Gees” met manlike voornaamwoorde te verwys 
nie, selfs nie in Grieks nie. Die Griekse woord 
pneuma, vertaal as “gees” (maar ook vertaal as 
“wind” en “asem” in die Nuwe Testament) is ’n 
grammaties neutrale woord. In die Griekse taal 
word voornaamwoorde dus gelykstaande aan die 
Afrikaanse “dit,” “self” of “wat,” behoorlik in die 
verwysing na hierdie woord wat in Afrikaans as 
“gees” vertaal word, gebruik.

Maar toe die Die Bybel 1933/1953 vertaal 
was, was die leerstelling van die Drie-eenheid 
al vir langer as 1,000 jaar aanvaar. Daarom het 
die vertalers van die weergawe, beïnvloed deur 
dié oortuiging, gewoonlik persoonlike, eerder as 
onsydige voornaamwoorde gekies wanneer hulle 
in Afrikaans na die Heilige Gees verwys (sien 

byvoorbeeld Johannes 16:13-14; Romeine 8:26).
Dit was egter nie altyd die geval nie. Let daarop 

dat in sommige gedeeltes in die Afrikaanse Weer-
gawe het die vertalers die behoorlike onsydige 
voornaamwoorde gebruik. Byvoorbeeld, Romeine 
8:16 sê, “Die Gees self [nie homself ] getuig saam 
met ons gees dat ons kinders van God is.” Net so 
sê Romeine 8:26 “die Gees self [weereens, nie 
homself nie] tree vir ons in met onuitspreeklike 
sugtinge.” In hierdie gevalle het die vertalers die 
onsydige voornaamwoorde gebruik omdat die 
Griekse woord pneuma, vertaal as “Gees,” onsy-
dig in geslag is.

Nog ’n voorbeeld is Matteus 10:20, waar Jesus 
sê: “Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die 
Gees van julle Vader wat [nie wie] in julle spreek.” 
’n Ander is 1 Petrus 1:11, wat verwys na “die 
Gees van Christus wat [weereens, nie wie] in hulle 
was, gewys het.” Die Afrikaanse vertalers het die 
behoorlike onsydige voornaamwoorde in hierdie 
verse gebruik.

Ongelukkig het Afrikaanse vertalers van die 
Bybel verder gegaan met verwysing na die Heilige 
Gees met manlike, eerder as onsydige, voornaam-
woorde. Dus word daar in die weergawes byna 
altyd na die Heilige Gees verwys as “hy” of “hom.” 
Dit weerspieël nie taalkundige akkuraatheid nie, 
maar die leerstellige vooroordeel of verkeerde 
aannames van Bybelvertalers wat verkeerdelik glo 
dat die Heilige Gees ’n persoon is.
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(Kolossense 2:2)—en noem slegs die twee as God en weer word die Hei-
lige Gees nie ingesluit nie.

Ons moet ook in ag neem dat ons nêrens enige gebed, psalm of loflied 
kan vind wat aan die Heilige Gees gerig is nie. Nêrens sien ons dat die 
Heilige Gees aanbid word nie. Die Drie-eenheidsleer word glad nie in die 
Bybelse verslae, waar dit voor die hand liggend moet wees as dit waar is, 
ondersteun nie!

Dit is die rede waarom, soos ons vroeër in hierdie boekie in talle aan-
halings gesien het, soveel historici en Bybelse navorsers erken dat die leer  
van die Drie-eenheid nie in die Bybel gevind word nie. Ons moet nie vas- 
klou aan langdurige godsdienstige tradisies as dit die Skrif weerspreek nie!  
Ons oortuigings moet sterk berus op die leerstellings van die Heilige By- 
bel. Jesus het gesê: “U [God se] woord is die waarheid” (Johannes 17:17).

Wat van skrifture wat die dade van die Heilige Gees beskryf?

Sommige Skrifgedeeltes beskryf die Heilige Gees as klaarblyklik 
betrokke by persoonlike 
aktiwiteite. Beteken dit 
dat die Heilige Gees ’n 
duidelike persoon is?

Alhoewel dit aanvank- 
lik miskien so lyk, word 
dit eintlik nie bewys nie. 
In die tale van Bybeltye 
word nie-persoonlike 
dinge soms op persoon-
like maniere en as deel-
nemend aan persoonlike 
aktiwiteite beskryf.

In Genesis 4:10 sê God 
byvoorbeeld vir Kain: 
“Wat het jy gedoen? Die 
stem van die bloed van 
jou broer roep na My van 
die aarde af.” Hier word 

Abel se gestorte bloed beskryf as ’n “stem” wat “roep” van die grond af. 
Dit is tog duidelik figuurlike taal, aangesien bloed geen stem het nie en 
nie kan praat nie.

Net so word wysheid in die boek Spreuke verpersoonlik as hardop roep 
en uitspreek (Spreuke 1:20-21). Spreuke 8 beskryf wysheid as om uit te 
roep, op die top van die hoogtes te staan, na mense te roep, te praat, met 
lippe en ’n mond, lief te hê en geliefd te wees, kinders te hê, wat God ver-
gesel het en saam met Hom gejuig het. Maar wysheid is natuurlik nie ’n 

persoon nie en doen niks van hierdie dinge letterlik nie!
Psalm 65:14 beskryf eweneens valleie wat juig van blydskap en ook 

sing. Psalm 96:11-12 skryf emosies toe aan die hemel, aarde en landerye. 
Psalm 98:8 sê die riviere klap hulle hande. Psalm 148:4-5 beskryf die 
wolke en reën wat God prys.

Jesaja 3:26 sê die poorte van die stad Jerusalem sal klaag en treur.  
Jesaja 14:8 praat van sipresbome wat juig en sederbome wat praat. Jesaja 
35:1 gee emosies aan die woestyn toe en sê die woestyn sal juig. Jesaja 
44:23 en 49:13 beskryf berge, woude, bome en die hemele wat jubel.

Jesaja 55:12 sê dat heuwels sal in gejubel uitbreek en bome sal hulle 
hande klap. In Habakuk 2:11 word klippe en hout beskryf as om met 
mekaar te praat.

Ons vind soortgelyke personifikasies van nie-persoonlike dinge ook in 
die Nuwe Testament. Matteus 11:19 praat van wysheid, wat kinders het. 
Romeine 6 sê dat sonde slawe maak en heers oor mense (verse 6, 12, 16). 
In Romeine 10:6 word geregtigheid beskryf as om te praat. In 1 Johannes 
5:8 word gesê dat water en bloed getuig en saamstem.

Tog is dit duidelik dat nie een van hierdie dinge letterlik gebeur nie. 
Soms pas die Bybel soortgelyke figuurlike taal ook toe op die Heilige 
Gees en skryf aktiwiteit aan dit toe asof dit ’n persoon is. Tog, soos vroeër 
in hierdie hoofstuk opgemerk, beskryf die Bybel ook die Heilige Gees op 
maniere wat duidelik aantoon dat dit nie ’n persoon is nie.

Soos selfs die New Catholic Encyclopedia, wat vroeër aangehaal is, 
erken: “Die meeste tekste uit die Nuwe Testament openbaar God se gees 
as iets, nie as iemand nie; dit word veral gesien in die parallelisme tussen 
die gees en die krag van God. Wanneer sogenaamde persoonlike aktiwi-
teite aan God se gees toegeskryf word, bv. praat, belemmer, begeer, woon 
(Handelinge 8.29; 16.7; Rom[eine] 8.9), is ’n mens nie geregverdig om 
dadelik tot die slotsom te kom dat God se gees in hierdie gedeeltes bes-
kou word as ’n Persoon nie; dieselfde uitdrukkings word ook gebruik met 
betrekking tot retoriese verpersoonlikte dinge of abstrakte idees …

“In Handelinge word die woorde “Heilige Gees,” met of sonder ’n 
lidwoord, baie en ruimskoots gebruik. Weereens is dit egter moeilik om 
persoonlikheid uit die tekste te demonstreer” (2003, Volume 13,” Spirit, 
Holy,” bl. 428).

Ons sien dus dat in sommige gevalle waar die Heilige Gees in ’n per-
soonlike aktiwiteit beskryf word, ons dit moet verstaan dat God die Hei-
lige Gees gebruik as die krag of middel waardeur Hy optree.

Byvoorbeeld, as ’n man se hand ’n boek vasvat en dit oplig, kan ons sê 
dat die man die boek oplig. Dit maak die hand nie ’n aparte persoon nie. 
Dit beteken ook nie dat die hand die man is nie. Die hand is bloot deel 
van, of ’n verlenging van die man. En dit is die middel waardeur die man 

Is die Heilige Gees ’n Persoon?

Baie glo dat die Heilige Gees ’n duidelike per-
soon is omdat die Bybel soms daaroor praat 
op maniere wat blykbaar persoonlike optrede 
beskryf. Maar dit bewys niks nie, want die Skrif 
verpersoonlik berge as om te sing, riviere wat 
hande klap, die wolke en reën as om God te 
loof en bome as om te praat. Dit is duidelik dat 
geeneen van hierdie persone is nie—net soos 
die Heilige Gees ook nie ’n persoon is nie.
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optree. Net so is die Heilige Gees die middel waardeur God—Vader of 
Seun of albei—optree.

Die Heilige Gees is natuurlik veel meer as ’n hand. Dit is die krag, die  
verstand en die lewenswese van God—wat die oneindigheid deurdring 

Is die Heilige Gees ’n Persoon?

Wat van Gedeeltes wat die  
Drie-eenheid “Bewys”?

Sommige mense, wat hul geloof in die Drie-een-
heid wil ondersteun, wys op ’n aantal Bybelse 

gedeeltes wat blykbaar wys dat die Vader, Seun 
en Heilige Gees as ’n Drie-eenheid saamwerk. 
Maar toon hierdie gedeeltes dit regtig? Ons moet 
seker wees dat ons presies lees wat hierdie verse 
sê, en wat dit nie sê nie, en nie ons eie verkeerde 
opvatting daarin lees nie.

Die Drie-eenheidsleer aanvaar dat die Vader, 
Seun en Heilige Gees drie gelyke persone in een 
goddelike wese is. Soos ons egter vroeër in hier-
die boekie uit baie aanhalings van Bybelkenners 
en navorsers gesien het, bevestig geen Bybelse 
gedeelte so iets nie.

Wat dan van verse wat die Drie-eenheid 
“bewys?” Die wat gewoonlik aangehaal word, 
toon bloot die werking of betrokkenheid van die 
Vader, die Seun en die Gees by een of ander aspek 
van die Christelike ervaring. Maar dit bewys niks 
met betrekking tot die vermeende persoonlikheid 
van die Heilige Gees, of die Vader, Seun en Gees 
as een wese nie. Al wat uit sulke voorbeelde ge- 
toon kan word, is dat die drie bestaan en dat hulle 
op ’n bepaalde manier betrokke is by alles wat 
beskryf word—voor die handliggende punte wat 
nie gedisputeer kan word nie.

Soos uit hierdie boekie blyk, maak die getuienis 
van talle tekste dit duidelik dat die Heilige Gees nie 
’n persoon is nie, maar eerder die krag van God 
waardeur die Vader en die Seun, wat individuele 
persoonlike Wesens is binne die een Goddelike 
familie, beide optree. Beide die Vader en Christus 
is intiem betrokke by die menslike verlossings- 
proses—en hulle gebruik hul Gees in hierdie 
proses. Dus, afgesien van die aanvaarding van die 
Drie-eenheid, moet ons verwag dat God die Vader, 
Jesus Christus en die Heilige Gees in verskillende 
kontekste saam genoem sal word.

Met dit in gedagte, kom ons let op ’n paar verse 
wat algemeen gebruik word om die Drie-eenheid 
te staaf. Die belangrikste een waarheen mense 
gaan is Matteus 28:19 oor die doop in die Naam 

van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die 
betekenis van hierdie vers word verduidelik in 
“Bewys Matteus 28:19 die Drie-eenheid?” op 
bladsy 63. Nog ’n vers, 2 Korintiërs 13:13, oor 
gemeenskap met die Heilige Gees, word op bladsy 
62 verduidelik. Soos getoon, bewys beide gedeel-
tes nie ’n Drie-enige Godheid nie.

Kom ons kyk na meer sulke voorbeelde wat 
gebruik word om geloof in ’n Drie-eenheid te 
ondersteun:

• Matteus 3:16-17: “En nadat Jesus gedoop 
was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en 
meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien 
die Gees van God soos ’n duif neerdaal en op Hom 
kom. En daar kom ’n stem uit die hemele wat sê: 
Dit is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het.” 
’n Veronderstelde aanduiding van drieheid: Die 
Seun word gedoop, die Gees daal op Hom neer en 
die Vader reik ’n verklaring uit die hemel uit. Daar 
is egter geen wenk van, soos die Drie-eenheids-
leer beweer, drie persone in een wese nie, en die 
Gees word nie geopenbaar of verteenwoordig as 
’n persoon nie.

• Romeine 15:30: “Maar ek vermaan julle, 
broeders, by onse Here Jesus Christus en by 
die liefde van die Gees, om saam met my in die 
gebede te stry vir my by God.” Weereens sien 
ons net dat Jesus, die Gees en God die Vader 
bestaan—nie dat hulle ’n drie-enige wese vorm 
nie. “Die liefde van die Gees” is die liefde wat 
van die Gees kom—liefde, ’n vrug van die Heilige 
Gees (Galasiërs 5:22), wat deur middel van die 
Gees in menslike harte uitgestort word (Romeine 
5:5). Dit sê niks van die Gees wat persoonlikheid 
toon nie.

• Galasiërs 4:6: “En omdat julle kinders 
is, het God die Gees van sy Seun in julle harte 
uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!” Die Heilige 
Gees waardeur Christus geword en geleef het 
as die Seun van die Vader, is deur die Vader 
aan gelowiges gegee dat hulle ook Sy kinders 
kan word. Weereens, hier is geen drie in een of 

die Heilige Gees as persoon nie. The Expositor’s 
Bible Commentary gaan heeltemal van koers af 
met die verklaring van hierdie vers: “Paulus voeg 
nou Trinitariese lering by, want hy vertel ons dat 
verlossing bestaan in die volheid van dade deur 
God die Vader, om God die Seun, sowel as God 
die Heilige Gees te stuur” (James Boice, Volume 
10, 1976, bl. 473). Dit is volslae fiksie, aangesien 
niks in hierdie gedeelte of omliggende verse eintlik 
so vermeld word nie. In werklikheid, eerder as die 
Trinitariese eksklusiwiteit, wys hierdie vers dat 
God die goddelike seunskap verder as Jesus die 
Seun uitbrei.

• Efesiërs 2:18: “Want deur Hom [Christus] 
het ons albei [Jode en heidene] die toegang deur 
een Gees tot die Vader.” Expositor’s sê aangaande 
hierdie vers dat as toegang deur die Heilige Gees 
bedoel word, wat dit beslis is, “dan is die trinita-
riese implikasies van hierdie vers voor die hand 
liggend” (Skevington Wood, Volume 11, 1978, 
bl. 41). Is dit tog so? Die feit is dat hier glad geen 
drie-in-een Drieheid is nie. Al wat ons sien, is dat 
ons deur dieselfde Gees aan die Vader gekoppel 
is. Die Gees is ’n verbindingsmedium in hierdie 
konteks, nie ’n persoon nie.

• 1 Petrus 1:2: “[Gelowiges word] uitverkore 
volgens die voorkennis van God die Vader, in 
die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaam- 
heid en besprenkeling met die bloed van Jesus 
Christus.” Hierdie vers begin met die feit dat Chris-
tene gekies word deur die Vader se voorafbepaling 
en eindig met vergifnis deur die offer van Christus. 
Die middel van die vers sê dat ons geheilig is—
wat “afgesonder” beteken—deur middel van die 
Heilige Gees. Dit sê niks oor die personifikasie 
van die Gees nie. Afsondering kan op verskillende 
maniere geskied, soos deur ’n lewelose seël of 
skeidslyn. Die afsondering in hierdie konteks 
is egter om reg met God gemaak te word, wat 
insluit dat Sy Gees ons in staat stel om Hom van 
harte te gehoorsaam. Dit vereis tog nie dat die 
Heilige Gees ’n persoon moet wees nie—slegs 
’n bron van krag van God, wat dit, soos ons in die 
volgende hoofstuk sal sien, beslis is. Weer, die 
Vader, die Seun en die Heilige Gees werk saam 
in ’n Christen se lewe—maar dit impliseer geen 

Trinitariese leerstelling nie.
• 1 Petrus 3:18: “Want Christus het ook een-

maal vir die sondes gely, Hy die Reverdige vir die 
onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat 
wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak 
deur die Gees;” Jesus het gesterf om ons met 
God die Vader te versoen en sedert Sy opstanding 
lei Hy ons nog steeds na die Vader. Jesus se 
opstanding is bewerkstellig deur die krag van God 
se Gees. Weereens word hier geen persoonlikheid 
geïmpliseer nie. Die Gees was eenvoudig die krag 
en die middel, want dit was “God die Vader wat 
Hom uit die dode opgewek het” (Galasiërs 1:1).

Wat het hierdie verskillende voorbeelde en 
ander in gemeen? Nie een van hulle kan die Drie-
eenheid definieer, verklaar of bewys soos hulle 
beweer nie. Hulle wys almal dat die Vader, die 
Seun en die Heilige Gees bestaan en belangrik 
is vir die Christelike lewe. Maar nie een van hulle 
stel die Gees voor as ’n persoon, of die Vader, die 
Seun en die Gees as ’n drie-enige God nie. Inder-
daad, sulke voorbeelde staaf die Drie-eenheid op 
geen manier nie.

Kom ons kyk na ’n paar parallelle in die 
moderne lewe om dit nog duideliker te wys. 

’n Tandarts gee opdrag aan sy higiënis om 
die tand van ’n pasiënt met ’n draai-instrument 
te skuur. Daarom vorm die tandarts, die higiënis 
en die draai-instrument ’n drie-eenheid van drie 
persone in een wese—die draai-gereedskap wat 
die werk gedoen het om te poleer, is nou natuurlik 
’n persoon. Maak dit sin?

Of wat van: ’n Brandweerman het ’n brandslang 
aan ’n brandkraan gekoppel, met die brandslang 
gemik en ’n brand geblus. Daarom vorm die 
brandkraan, die brandslang en die brandweerman 
’n drie-eenheid van drie persone in een wese. 
Aangesien almal gewerk het om die brand te blus 
is dit duidelik dat al drie persone is. Regtig?

Hopelik sien u die punt raak. Hierdie voorbeelde 
bewys geensins ’n drie-eenheid van drie persone 
nie, net soos die verskillende Bybelverse wat 
gebruik word. Laat ons weereens duidelik wees 
oor wat sulke Bybelverse eintlik sê en oor wat dit 
beslis nie sê nie—en moet nie vir, wat eintlik swak 
en onlogiese argumente is, val nie.



70 Is God ’n Drie-eenheid?  71

sodat God daardeur, soos Psalm 139:7-10 en Jeremia 23:23-24 wys, alom- 
teenwoordig is.

Dit is waarom Petrus in Handelinge 5:1-10 gesê het dat Ananias en 
Saffira “vir die Heilige Gees … lieg” en ook dat hulle “gelieg [het] … 
vir God.” Hierdie gedeelte dui nie aan dat die Heilige Gees God is of een 
van die vermeende drie persone van God nie, soos sommige uit hierdie 
gedeelte dit verstaan nie, maar liewers dat God die leuen gehoor het omdat 
die Heilige Gees die alomteenwoordige middel is waardeur God optree.

Die verwysing van Jesus Christus in Johannes 16:7 na die Heilige Gees 
as ’n “Trooster” (of “Raadgewer”, of “Helper” soos sommige weergawes 
dit vertaal) is ’n verpersoonliking wat ’n goeie analogie bied van ’n deel 
van die Gees se funksie in die lewens van ware Christene. En soos voor-
heen opgemerk, toon baie gedeeltes die Gees aan as die krag van God om 
ons te help en by te staan, nie ’n duidelike persoon soos die Trinitariërs 
volhou nie.

Maar wat doen die Gees? Wat is die funksie en doel daarvan? In die vol- 
gende hoofstuk sal ons, hoe die Heilige Gees in die lewens van Christene 
werk, ondersoek.

Die Heilige Gees: God  
se Transformerende 

Krag
“Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 

van krag en liefde en selfbeheersing” (2 Timoteus 1:7).

Een van die grootste probleme met die Drie-eenheidsleer is dat 
dit ons begrip vertroebel van die deurslaggewende rol van God 
se Gees as die krag van God—veral in die lewe van ’n Christen. 
Ons moet ontslae raak van verkeerde opvattings as ons die won-

derlike waarheid van wat die Bybel oor die Heilige Gees openbaar, korrek 
wil verstaan.

God se Gees, soos ons gesien het, word deur ’n engel beskryf as “die 
krag van die Allerhoogste” (Lukas 1:35). Dit is die krag wat die heelal 
gemaak het en onderhou. En dit is dieselfde krag wat ons direk van God 
kan ontvang!

Baie ander skrifture toon hierdie verband tussen die Heilige Gees en 
God se krag. Paulus het Timoteus byvoorbeeld, soos ons ook al gesien het,  
daaraan herinner dat “God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee 
nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing” (2 Timoteus 1:7). Ander 
tekste verwys ook na die Heilige Gees as die krag van God (Sagaria 4:6; 
Miga 3:8).

In Lukas 4:14 word aangeteken dat Jesus Christus Sy bediening “in die 
krag van die Gees” begin het. Jesus het gepraat van die Heilige Gees wat 
na Sy dood aan Sy volgelinge gegee sou word, en vir hulle gesê: “Julle sal 
krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom” (Handelinge 1:8).

Petrus vertel dat “met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom 
gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, 
goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, 
omdat God met Hom was” (Handelinge 10:38).

Die Heilige Gees word hier geassosieer met die krag waardeur God  
die Vader met Jesus was—die krag waardeur Hy magtige wonderwerke 
verrig het tydens Sy aardse, fisiese bediening. Die Heilige Gees is die 
teenwoordigheid van God se krag wat aktief in Sy dienaars werk (Psalms 
51:12; 139:7).

Die Heilige Gees: God se Transformerende Krag
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Paulus spreek sy begeerte uit dat mede-Christene “oorvloedig kan 
wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees,” op dieselfde wyse 
as wat Jesus deur hom gewerk het “deur die krag van tekens en wonders, 
deur die krag van die Gees van God” (Romeine 15:13, 19).

Hierdie Gees bemagtig Christene om te groei en te oorkom, om hul 
lewens te verander om soos Jesus Christus te word!

Ons het God se goddelike hulp nodig!

Niemand van ons kan sonder God se goddelike hulp ons sondes en 
tekortkominge oorkom en Hom volkome gehoorsaam nie. Al kan ons 
deur ons eie wil ons aksies verander, kan net God ons harte verander.

Dit is waarom Paulus op lede van die kerk in Rome ’n beroep gedoen 
het, “word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander 
deur die vernuwing van julle gemoed” (Romeine 12:1-2) deur die krag 
van God se Gees. Daardie Gees is die krag wat God gebruik om ons 
lewens te verander en ons gedagtes te vernuwe!

Vroeër in hierdie brief, in hoofstuk 8, help Paulus ons om te verstaan 
hoe die Heilige Gees in die lewe van ’n Christen werk. In vers 14 skryf hy  
dat “almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.” 
Hier sien ons dat, om as God se kinders beskou te word, ons gelei moet 

word deur die Gees van God.
Paulus sit dieselfde gedagte 

voort in vers 9 en verklaar 
dogmaties dat as u nie God se 
Gees het nie, wat ook hier na 
verwys word as die Gees van 
Christus wat in u woon, “dié 
behoort nie aan Hom nie.” Dit 
is waarom dit van kardinale 
belang is dat ons tot bekering 
kom en ons laat doop—sodat 
ons ons lewens aan God kan 
oorgee en die gawe van Sy 
Gees kan ontvang om in ons 
lewens te werk en te verander!

Paulus skryf elders dat, as 
u ’n Christen is, “Christus leef 

in julle” (Kolossense 1:27, Nuwe Lewende Vertaling). Dit is deur die krag 
en invloed van God se Gees dat ons Christus toelaat om in ons te lewe.

Nadat hy God se Gees ontvang het, het Paulus sy nuwe uitkyk op die 
lewe beskryf: “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, 
maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur 
die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my 

oorgegee het” (Galasiërs 2:20).
Om simbolies begrawe te word in die waterige graf van die doop het 

Paulus nou ’n lewe gelei wat nie meer sy eie was nie. Hy het sy veranderde 
lewe beskryf as een wat Christus toelaat om binne hom weer te lewe. Dit 
is hoe ons God behaag—deur Sy Seun na te volg. Paulus het ander gelo-
wiges aangespoor: “Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is” 
(1 Korintiërs 11:1). Hy sê vir ons: “Want hierdie gesindheid moet in julle 
wees wat ook in Christus 
Jesus was” (Filippense 2:5).

Ons kan egter nie daarin 
slaag om ’n bekeerde lewe 
van gehoorsaamheid aan God 
te lei en slegs deur ons eie 
pogings soos Jesus Christus 
word nie. Ons slaag deur God 
se krag en hulp eerder as 
deur ons eie pogings. Daarom 
kom die eer en erkenning aan 
God toe.

Om Christus na te volg, 
moet ons God vir hulp vra, 
deur Sy Gees, sodat ons God 
nederig kan gehoorsaam en 
ons gedagtes, gesindhede en 
dade in ooreenstemming met 
Syne kan bring. Ons moet toelaat dat Sy Gees die leidende krag in ons 
lewens word om die eienskappe van ware Christelikheid voort te bring. 
Ons moet onsself gereeld afvra of ons werklik deur God se Gees gelei 
word, óf dit dalk weerstaan.

Ons ontvang goddelike hulp deur God se Gees

Wat doen God se Heilige Gees vir ons as Christene? Hierdie vraag beïn- 
vloed die kern van ons godsdienstige oortuigings, want sonder die krag van 
God se Gees kan ons geen diepsinnige, noue verhouding met die Vader hê 
nie, en kan ons ook nie Sy kinders word nie. Dit is omdat die Gees in ons 
woon dat ons kinders van God genoem word (Romeine 8:14-17).

Ons moet verstaan wat dit beteken om “deur die Gees gelei” te word. 
God se Gees dryf, sleep of stoot ons nie; dit lei ons. Dit sal ons nie ver-
hoed om te sondig nie, en sal ons ook nie dwing om te doen wat reg is 
nie. Dit lei ons, maar ons moet bereid wees om te volg.

Hoe lei God se Gees ons? Kom ons kyk na ’n paar maniere.
• Die Heilige Gees hou ons in kontak met God se denke. God se Gees 

werk met ons verstand. Die apostel Johannes beskryf dit so: “En hy wat 

Die Heilige Gees: God se Transformerende Krag

Die Skrif leer dat ons moet bekeer—van 
ons eie selfsugtige, selfgesentreerde weë 
moet draai—en ons moet laat doop om die 
gawe van God se Heilige Gees te ontvang, 
wat ons in staat stel om ’n nuwe lewe van 
gehoorsaamheid aan God te lei.

Die Skrif beskryf die Heilige Gees hoofsaak- 
lik as die krag van God—die krag waar-
deur Jesus Christus en die apostels groot 
wonderwerke verrig het, soos om siekes te 
genees en blindes weer te laat sien.
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sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. En hieraan weet ons dat 
Hy in ons bly: aan die Gees wat Hy ons gegee het” (1 Johannes 3:24). 
Deur God se Gees, wat Hy ons gee, kan ons ten goede deur Hom beïn-
vloed word en God se gebooie gehoorsaam. Dit is in skrille kontras met 
die wêreld rondom ons en ons eie natuur wat ons tot boosheid beïnvloed.

God se Gees help ons ook om tot ’n dieper begrip van Sy waarheid te 
kom. Toe Jesus die apostels beloof het dat Hy die Gees na hulle sou stuur, 
het Hy gesê dat dit “julle in die hele waarheid [sal] lei” (Johannes 16:13).

• God se Gees inspireer ’n dieper begrip van Sy Woord, doel en wil. 

Soos 1 Korintiërs 2:9-11 vir ons sê: “Maar soos geskrywe is: Wat die oog 
nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom 
het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit aan 
ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook 
die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in ’n mens is, 
behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat 
in God is nie, behalwe die Gees van God.”

Sonder God se Gees kan iemand God se uitdruklike Woord en wil nie 
verstaan nie, “want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan 

Die Heilige Gees: God se Transformerende Krag

Hoe om God se Gees op te Wek

Die apostel Paulus het lidmate in een van die 
kerke wat hy begin het, vermaan, “Blus die 

Gees nie uit nie” (1 Tessalonisense 5:19). Hy het 
ook ’n beroep op die jong evangelis Timoteus 
gedoen: “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan 
om die genadegawe van God aan te wakker wat 
in jou is deur die oplegging van my hande. Want 
God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee 
nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing”  
(2 Timoteus 1:6-7).

Paulus het God se Gees vergelyk met ’n kooltjie 
in ’n sterwende vuur. Hy het Timoteus aange-
moedig om die lewende kool aan te wakker, om 
weer vlamme te kry. Dit is ’n belangrike les vir ons 
almal. Paulus het geweet dat ons daarteen moet 
waak om die gawe van God se Gees te verwaar-
loos en dit koud te laat word!

Hoe kan ons die moed, krag en liefde wat God 
vir ons gee deur Sy Gees, handhaaf? Ons vind die 
antwoorde in verskeie Skrifgedeeltes.

Paulus sê vir ons: “Neem die volle wapen- 
rusting van God op, sodat julle weerstand kan bied 
in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring 
het, staande kan bly” (Efesiërs 6:13). Satan sal 
alles in sy vermoë doen om ons moedeloos te 
maak, om ons te oorreed om ontnugter en bang 
te word—om ons vertroue in God te laat vaar. 
Wat het Paulus dan bedoel deur “die volle wapen-
rusting van God” as ons verdediging? Wat kan 
ons gebruik om sulke selfverydelende houdings 
soos vrees, onverskilligheid en moedeloosheid te 
weerstaan? 

Paulus gaan voort: “Staan dan vas, julle len-
dene met die waarheid omgord, met die bors- 

wapen van die geregtigheid aan, en as skoene 
aan julle voete die bereidheid vir die evangelie 
van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van 
die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van 
die Bose sal kan uitblus. En neem aan die helm 
van verlossing en die swaard van die Gees—dit  
is die woord van God” (verse 14-17, vergelyk met 
1 Tessalonisense 5:8).

Paulus sê vir ons dat ons moet vasstaan in die 
waarheid wat ons geleer het en konsentreer om 
regverdig te lewe ongeag omstandighede. Ons 
moet ook daadwerklik daartoe bydra om die ver-
spreiding van die ware evangelie te bevorder, en 
nooit die ewige lewe as ons doel uit die oog verloor 
nie, en om God se Woord te gebruik as die swaard 
wat deur alle misleiding sny.

Maar ewe belangrik is wat Paulus volgende in 
Efesiërs 6 noem: “Terwyl julle met alle gebed en 
smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en 
juis daartoe waak met alle volharding en smeking 
vir al die heiliges en vir my, sodat ’n woord my 
gegee mag word as ek my mond oopmaak om 
met vrymoedigheid die verborgenheid van die 
evangelie bekend te maak, waarvoor ek ’n gesant 
is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag 
spreek soos ek moet spreek” (verse 18-20).

Ons vermoë om geestelik sterk en aktief te 
bly, hang af van hoeveel ons op God staatmaak. 
En ons kommunikasielyn vir daardie hulp is deur 
gebed.

Paulus het Christene aangemoedig om dit hulle 
gewoonte te maak om nie net vir hulself te bid 
nie, maar ook vir hom en vir ander. “Volhard in 
die gebed en waak daarin met danksegging; en 

bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die 
deur van die woord mag open om te spreek van 
die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook 
in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak soos ek 
dit behoort te spreek” (Kolossense 4:2-4).

Een van die belangrikste sleutels om die  
werking van God se Gees aktief en opgewek in 
ons lewens te hou, is om ons gedagtes te hou 
op die geheelbeeld van wat God doen. As ons 
oormatig net na onsself en ons eie probleme kyk, 
word ons baie kwesbaarder vir Satan se nega-
tiewe invloede. Paulus het alle nuwe bekeerlinge 
aangespoor om hulself te sien as deel van die 
groot werk wat God doen. As die belangrikste 
man vir die werk van God in hulle streek van die 
wêreld, het hy hulle aangemoedig om sy pogings 
entoesiasties deur hul gebede te ondersteun.

Hy verduidelik waarom hulle gebede so be- 
langrik is: “Want ons wil nie hê, broeders, dat julle 
onbekend moet wees met ons verdrukking wat 
oor ons in Asië gekom het nie … sodat ons nie op 
onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode 
opwek; wat ons verlos het uit so ’n groot doods-
gevaar en nog verlos; op wie ons hoop dat Hy ook 
nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk 
deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe 
aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons 
gedank mag word” (2 Korintiërs 1:8-11).

Paulus noem sy diep liefde vir diegene wat 
onder sy bediening bekeer is. “Ek dank my God 
elke maal as ek aan julle dink—en ek bid altyd 
in al my gebede vir julle almal met blydskap—oor 
julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste 
dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, 
dat Hy wat ’n goeie werk in julle begin het, dit 
sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus” 
(Filippense 1:3-6).

Dit is belangrik dat ons ook ons vertroue in God 
lewendig en aktief hou. Soms moet ons ’n vas met 
ons gebede kombineer om ywer op te wek en ons 
toewyding en verbintenis aan Hom te vernuwe. 
Koning Dawid het geskryf “ek het my siel gekwel 
met vas” (Psalm 35:13). Om te vas is om van 
voedsel en drank af te sien as ’n manier om ons 
weer te laat besef dat ons nie selfonderhoudend 
is nie. ’n Vas help ons om te besef hoe broos ons 
is en hoeveel ons afhanklik is van dinge buite ons-
self. En dit is ’n oefening om onsself te verloën vir 
God se hoër doeleindes.

Die Bybel vertel dat groot manne van geloof 
soos Moses, Elia, Daniël, Paulus en Jesus self 
gevas het om nader aan God te kom (Eksodus 
34:28; 1 Konings 19:8; Daniël 9:3; 10:2-3;  
2 Korintiërs 11:27; Matteus 4:2).

Jesus was genader met die vraag, “Waarom 
vas die dissipels van Johannes en dié van die 
Fariseërs, maar u dissipels vas nie? En Jesus sê 
vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die 
bruidegom by hulle is? So lank as hulle die bruide-
gom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Maar daar 
sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle 
weggeneem word, en dan sal hulle vas, in daardie 
dae” (Markus 2:18-20). 

Jesus het geweet dat Sy ware dissipels, as 
Hy eers nie meer saam met hulle daar was nie, 
soms sou moes vas om hul ywer om Hom te dien 
weer te herwin en te vernuwe. Hulle sal die gawe 
van die Heilige Gees binne hulle moet “aan (te) 
wakker”.

Jakobus sê vir ons, “Nader tot God, en Hy sal 
tot julle nader” (Jakobus 4:8). Deur konstante 
gebed en om af en toe te vas, kan ons dit doen. 
Ons kan dit ons gewoonte maak om die Gees van 
God binne-in ons op te wek en te laat herleef!
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nie, omdat dit geestelik beoordeel word” (vers 14).
• Die Heilige Gees maak oorwinning moontlik. Niks is vir ons te moei-

lik met die krag van God wat in ons lewens werk nie. Romeine 8:26 vertel 
ons dat God se Gees ons help in ons swakhede. Paulus, wat die brief aan 
die Romeine geskryf het, praat vir ons almal toe hy gesê het: “Ek is tot 
alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Filippense 4:13).

Jesus belowe Christene: “By God is alle dinge moontlik” (Matteus 
19:26; Markus 10:27). Die Christelike lewe is een van oorwinning. Ons 
moet besef dat God nie wil hê dat ons moet bly net soos ons was toe Hy 

ons geroep het nie. In plaas daarvan, soos ons vroeër gelees het, moet ons 
“nie aan hierdie wêreld gelykvormig [word] nie maar word verander deur 
die vernuwing van julle gemoed” (Romeine 12:2). Die Christendom is ’n 
leeftyd van oorwinning en groei—om ons gedagtes en bewussyn te trans-
formeer om soos Jesus Christus te word (Filippense 2:5).

• Die Gees van God oortuig ons gewete en help ons om sonde te sien 
soos dit werklik is. Toe Jesus gepraat het van die Heilige Gees, wat na Sy 
dood en opstanding aan Sy volgelinge gegee sou word, het Hy gesê dat  
dit “die wêreld [sal] oortuig van sonde” (Johannes 16:8). God se Gees in 
ons, wat met ons gewete werk, help ons om sonde te herken en te vermy. 
Die skuldgevoel wat ons ervaar is werklik as dit ons aanspoor om sondes 
te herken.

• Die Heilige Gees produseer godvrugtige vrugte in ons. Net soos ’n 
appelboom appels voortbring, produseer God se Gees ’n bepaalde soort 
vrug in die lewe van ’n Christen. Paulus noem die vrug wat duidelik moet 
wees by diegene wat deur God se Gees gelei word as “liefde, blydskap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedig-
heid, selfbeheersing” (Galasiërs 5:22-23).

Elke aspek van hierdie vrug is ’n gedetailleerde studie op sigself waar-
dig, tesame met ’n selfontleding om te sien in watter mate hierdie eien- 
skappe in ons lewens sigbaar is. (U kan ons herdrukreeks artikels oor 
“Die vrug van die Gees,” wat elkeen van hierdie uitvoerig ondersoek, 
aflaai op www.ucg.org.za.)

Die apostel Petrus som die proses van groei tot geestelike volwassen-
heid op: “Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die 
lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur 
sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes 
geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike 
natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid 
in die wêreld is.

“En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by 
julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis 
die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die 
lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die 
broederliefde die naasteliefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is 
en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van 
onse Here Jesus Christus nie;

“Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsig-
tig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, 
moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te  
maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryk- 
lik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse 

Die Heilige Gees: God se Transformerende Krag

God se Aard en Karakter

In enige bespreking oor wie en wat God is, moet 
ons nie die belangrikste waarheid oor God uit 

die oog verloor nie—dat God die Vader en Jesus 
Christus die Seun Wesens is van oneindige 
liefde. Johannes het hulle goddelike karakter 
en aard volkome saamgevat toe hy geskryf het 
“God is liefde” (1 Johannes 4:8, 16).

Die liefde van God is onbaatsugtig, met uit-
gaande besorgdheid vir die beswil van ander. 
Toe Hy Sy heerlikheid aan Moses getoon het, 
het God Homself geopenbaar as, “barmhartige 
en genadige God, lankmoedig en groot van 
goedertierenheid en trou; wat die goedertieren-
heid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en 
oortreding en sonde vergewe” (Eksodus 34:6-7).

Liefde is die grondslag van die karakter en 
wet van God. Dit is die basis van alles wat God 
aan die mensdom in die Heilige Skrif geopenbaar 
het (Matteus 22:35-40). Paulus noem liefde 
die grootste Christelike eienskap (1 Korintiërs 
13:13). Dit is die eerste aspek van die vrug van 
God se Gees wat hy noem (Galasiërs 5:22). 
Liefde is die band van volmaaktheid wat alles in 
perfekte eenheid saambind (Kolossense 3:14). 
Dit is die vervulling van God se goddelike wet 
(Romeine 13:10).

Hierdie verstommende kwaliteit van goddelike 
liefde sluit selfs liefde vir ’n mens se vyande in 
(Matteus 5:44-45; Lukas 6:35).

Liefde is die basis van die verbintenis tussen 
die Vader en Christus. Jesus het gesê, “Die 
Vader het die Seun lief en het alles in sy hand 
gegee” (Johannes 3:35). En Hy het verder gesê: 
“Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader 
My beveel het” (Johannes 14:31).

Hy het vir Sy dissipels gesê: “As julle my ge- 
booie bewaar; sal julle in my liefde bly, net soos 
Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy 
liefde bly.” (Johannes 15:10). Christus is vir ewig 
gehoorsaam aan die Vader, en ons moet ook 
gehoorsaam wees aan die Vader en Christus as 
’n uitdrukking van ons liefde vir hulle. (Terloops, 
dit weerspreek die Trinitariese idee dat daar 
geen verhouding tussen opdrag en gehoorsaam-
heid binne die Godheid kan wees nie, want dit 
impliseer verskillende wesens met duidelike wil.)

Met bekering kan ons die goddelike liefde 
begin betoon wat deur die Heilige Gees in ons 
harte uitgestort word (Romeine 5:5). God wil 
hê dat ons moet leer dink soos Hy dink en doen 
soos Hy doen.

Deur hierdie soort liefde uit te oefen, open-
baar ons die beeld van God (wat Sy karakter 
weerspieël), alhoewel ons nog steeds mens is. 
Paulus moedig ons aan dat “hierdie gesindheid 
moet in julle wees wat ook in Christus Jesus 
was” (Filippense 2:5), wat God se liefde volkome 
verpersoonlik het tot op die punt dat Hy Sy eie 
lewe vir ons gegee het.

Een van die Bybel se bekendste teksge- 
deeltes vertel ons dat “want so lief het God die 
wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee 
het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore 
mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” 
(Johannes 3:16). God wil ons nie net die kosbare 
gawe van die ewige lewe skenk nie, maar Hy 
wil ook alle dinge in Sy goddelike familie met 
ons deel (Hebreërs 2:6-8; Romeine 8:16-17). 
Telkens openbaar die Skrif dat God liefde perfek 
verpersoonlik.
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Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Petrus 1:3-11).
• Die Gees van God vertroos, bemoedig en help ons ook. Jesus Christus 

het beloof om die Heilige Gees vir Sy volgelinge te stuur as ’n “Trooster” 
(Johannes 14:16) of ’n “Raadgewer” (Nuwe Lewende Vertaling). Ware 
troos en gerusstelling kom van God se Gees wat in ons woon. Ons hoef 
nie onnodig bekommerd te wees oor wat met ons kan gebeur nie. God se 
Gees gee ons die versekering dat wat ook al gebeur, ten goede sal mee-
werk “vir hulle wat Hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir 
hulle lewe” (Romeine 8:28, Nuwe Lewende Vertaling).

Hierdie versekering bied ’n uitkyk op die lewe wat skaars in ons wêreld 
is. Ja, ’n Christen kan moedeloos raak, maar deur die Heilige Gees kan 
ons anders na die lewe begin kyk. Soos vroeër opgemerk, is vrede nog ’n 
vrug van God se Gees in die lewe van ’n Christen.

Wanneer ons van die verwarring oor die Heilige Gees wat deur die Drie- 
eenheidsonderrig geskep is, ontslae raak, sien ons die wonderlike waarheid 
van hoe en waarom God in ons lewens werk om ons te verander—sodat 
ons Hom kan gehoorsaam en op Sy manier kan groei terwyl ons in hier-
die fisiese lewe is, sodat ons in die toekoms ’n ontsaglike verandering sal 
ervaar met Christus se wederkoms. Kom ons ondersoek nou hoe God se 
Gees ons kan help om ons na ons uiteindelike doel te lei!

God se Doel vir U 
“En Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en  

dogters wees, spreek die Here, die Almagtige” (2 Korintiërs 6:18).

Soos vroeër in hierdie boekie getoon, openbaar die Bybel dat God 
’n familie is. Daardie familie bestaan tans uit die Wese wat Jesus 
Christus “die Vader” genoem het en Hy self, en word herhaaldelik 
“die Seun” of “die Seun van God” genoem. Ongelukkig word die 

duidelike en eenvoudige waarheid verduister deur die onbegryplike leer-
stelling van die Drie-eenheid.

God wil ’n familieverhouding met ons hê. Dit behoort duidelik te wees 
uit ’n gebed wat die meeste van ons waarskynlik op ’n stadium gememo-
riseer het—die Here se Gebed, waarin Jesus Christus ons beveel om te 
begin met, “Onse Vader …” (Matteus 6:9). God wil hê ons moet na Hom 
kyk as ’n Vader—nie as ’n onverklaarbare drie-in-een wese nie!

Dink weer aan die begroeting wat Paulus gebruik het in elke brief wat 
sy naam dra, waarin hy genade en vrede “van God, onse Vader, en die 
Here Jesus Christus” toe wens.

God kon op baie maniere aan die mensdom voorgestel word, maar die 
manier waarop Hy Christus gelei het om Hom voor te stel was as “onse 
Vader wat in die hemele is.”

Dit is duidelik dat die geïnspireerde skrywers van die Bybel vir ons 
iets baie belangriks vertel! Die Skrif openbaar dat alle mense afstam van 
die eerste twee mense, Adam en Eva. Ons is hul uitgebreide familie. Deur 
die direkte skepping in die gelykenis van God was Adam ’n seun van God 
(Lukas 3:38; vergelyk Genesis 5:1-3). Aangesien ons van Adam afstam, is 
ons ook kinders van God. God is ons Vader omdat Hy die Vader geword 
het van ons eerste menslike vader. Soos Handelinge 17:28-29 vir ons sê: 
“Want ons is ook sy geslag.”

Maar God se doel strek veel verder as die skepping van sterflike, ver-
ganklike mense. Hy is besig om ’n “nuwe skepsel” te vorm (2 Korintiërs 
5:17), en Hy is die Vader van Sy eie geestelike kinders—onsterflike en 
onbederflike kinders gevul met Sy aard en karakter.

Dit sal ons spraakloos laat as ons sou verstaan wat dit beteken—nie 
net met die majesteit van God se voorneme nie, maar ook oor wat dit vir 
elkeen van ons persoonlik behels. En om God se ware aard in hierdie ver-
band te sien, sal openbaar hoe monumentaal misleidend en leeg die Drie-
eenheidsleer in vergelyking is!

God se Doel vir U
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God is besig om ’n familie te skep

Paulus verduidelik hierdie nuwe skepping deur die “oue mens … wat 
deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,” te kontrasteer 
met die “nuwe mens … wat na God geskape is in ware geregtigheid en 
heiligheid” (Efesiërs 4:22-24).

Paulus beskryf ’n broodnodige geestelike transformasie in mense. Dit 
behels eerstens ’n verandering in die aard en karakter van ’n persoon. Dit 
word gevolg deur die opstanding—’n totale metamorfose in ’n verheerlikte 
geestelike wese met die ewige lewe.

God bewerk hierdie transformasie deur die krag van die Heilige Gees. 
’n Bybelse term vir hierdie geestelike transformasie is verlossing. Paulus 
beskryf diegene wat verlossing sal ontvang as die kinders van God: “Die 
Gees [God se Heilige Gees] self getuig saam met ons gees [ons individuele 
menslike gees] dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook 
erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons 
naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan 

word” (Romeine 8:16-17).
Kan ons die betekenis van 

Paulus se geïnspireerde stel-
ling begryp? Dit verklaar 
waarom ons hier is, die rede 
vir ons bestaan, waarom ons 
gebore is. Dit gee sin aan 
die lewe self. Dit verduidelik 
waarom God wil hê dat alle 
mense tot die kennis van die 
waarheid moet kom. Die Skrif 
vertel ons dat God besig is om 
’n familie voort te bring—Sy 
eie familie. Ons het die kos-
bare geleentheid om deel te 
wees van daardie familie, die 
familie van God!

Daardie familieverhouding—ons wat kinders van God die Vader kan 
word—is die hart en kern van God se ontsaglike plan vir die mensdom!

Van die begin af is hierdie doel duidelik deur God gestel. Let weer op 
die woorde van Genesis 1, wat vroeër aangehaal is: “En God het gesê: 
Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis … En God het die 
mens geskape na sy beeld … man en vrou het Hy hulle geskape” (verse 
26-27). Mans en vroue is na God se beeld en gelykenis geskape, om soos 
Hy te wees.

Hierdie taal behels die familie. Let op dat God, na die skepping van 

plante en diere elkeen “volgens sy soort,” voortgebring het, gesê het, 
“Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis” (vers 26). Dit wys 
dat die mens volgens “God” se gelykenis geskape is.

Om ons te help om die parallel te begryp dat God die mens na Sy beeld  
en gelykenis geskape het, sê Genesis 5:3 dat die eerste mens, Adam, het 
later “’n seun verwek na sy 
gelykenis, na sy ewe beeld, en 
hom Set genoem.” God repro-
duseer Homself dus in wese 
deur die mensdom. Ons sal 
binnekort meer hieroor sien.

God maak dit duidelik dat 
Sy familie mense is wat nou 
fisiese mans en vroue, seuns en 
dogters, is: “Want julle is almal 
kinders van God deur die ge- 
loof in Christus Jesus; want 
julle almal wat in Christus ge- 
doop is het julle met Christus 
beklee. Daar is nie meer Jood 
of Griek nie, daar is nie meer 
slaaf of vryman nie, daar is nie 
meer man en vrou nie; want 
julle is almal een in Christus Jesus” (Galasiërs 3:26-28).

Die Bybel verwys gereeld na fisiese kinders van beide geslagte as 
“seuns” omdat dit die gebruik was toe die Bybel geskryf is. Hierdie 
gebruik het deur die eeue heen in baie tale voortgeduur. In die Hebreeuse- 
en Griekse taal, waarin die Bybel oorspronklik geskryf is, het “seuns” 
oor die algemeen na “nageslag” verwys. Ons gebruik die woorde mens en 
broeders ook in ’n kollektiewe sin om beide geslagte in te sluit.

God sê ook vir ons: “Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal my 
seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige” (2 Korintiërs 
6:18). Net soos beide mans en vroue God se kinders is deur die fisiese 
skepping, kan albei God se kinders op ’n geestelike wyse wees.

Kan ons waarlik God se kinders wees?

Maar as God ons Sy kinders noem en ons opdrag gee om Hom ons 
Vader te noem, word dit dan in werklike sin bedoel? Is God in werklik-
heid besig om ’n familie van ander, wat soos Hyself sal wees, te reprodu-
seer deur ’n voortplantingsproses? Of word dit in dieselfde sin bedoel as 
dat God, deur die skepping, ’n Vader vir die mensdom is?

Deur die skeppingsdaad is God ook ’n Vader vir die engele en noem hy 
hulle “seuns van God” in Job 38:7. Maar daar is ’n belangriker sin waarin 

God se Doel vir U

Die menslike familie is ontwerp as ’n min-
dere model of soort van die groter gees-
telike werklikheid—dat God ’n familie is 
waarvan Jesus Christus die “Eersgeborene 
onder baie broeders” is.

Net soos mensekinders soos hul fisiese 
ouers is, is ons bestemming as kinders van 
God om net soos ons geestelike Hemelse 
Vader te wees—gevul met ontsaglike krag 
en heerlikheid as Sy getransformeerde kin-
ders wat die ewige lewe gegee is.
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Hy ’n Vader vir mense wil wees—’n voorreg wat nie aan die engele gegee 
word nie.

Ons kan dit in die boek Hebreërs begin sien: “Want aan wie van die 
engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? En 
weer: Ek sal vir Hom ’n Vader wees, en Hy sal vir My ’n Seun wees?” 
(1:5). In hierdie gedeelte word ’n vergelyking getref tussen die status van 
die engele en die status van Jesus Christus, die goddelike Seun van God. 
Tog is daar ook hier ’n breër toepassing op mense.

Ons moet erken dat Jesus in ’n unieke posisie is as God se “eniggebore 
Seun” (Johannes 1:18; 3:16; 1 Johannes 4:9). As die goddelike Woord was 
Hy God by die Vader voor Sy menslike bevrugting (Johannes 1:1-3, 14). 
Danksy God die Vader wat die krag van die Heilige Gees uitoefen, is die 
Woord bonatuurlik verwek as die mens Jesus Christus in die baarmoeder 
van Maria terwyl sy nog ’n maagd was (Lukas 1:35; Matteus 1:20).

Jesus het geen onmiddellike menslike vader gehad nie. Inteendeel, God 
die Vader was Jesus se vader, selfs in fisiese sin deurdat die Heilige Gees in 
die fisiese gebied opgetree het. Eweneens is Jesus ook deur dieselfde Gees 
deur die Vader verwek tot die geestelike lewe (vergelyk Johannes 5:26; 6:63).

En tydens Sy opstanding, na Sy dood, het Christus teruggekeer na Sy  
eertydse heerlikheid by die Vader, en het Hy kort voor Sy dood, soos vroeër  
aangehaal, gebid: “En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlik-
heid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was” (Johannes 17:5).

Alhoewel ander mense nie fisies verwek word op die bonatuurlike 
manier waarop Christus was nie, kan hulle Hom volg deur die geestelike 
verwekking deur die Vader—hoewel later in hul fisiese bestaan. Bekeerde 
Christene word ook as “gebore” van God genoem (1 Petrus 1:3; 1 Johannes  
5:1, 18), as kinders van God (Johannes 1:12; Romeine 8:16, 21; 1 Johannes  
3:1-2; Matteus 5:9; Romeine 8:14, 19; Galasiërs 3:26) en, soos vroeër gesê, 
as God se “seuns en dogters” (2 Korintiërs 6:18).

Inderdaad, hulle word in 1 Petrus 1:23 beskryf as “wedergebore nie uit 
verganklike saad [Grieks sperma—wat nie ’n manlike sperm sel is wat ’n 
vroulike eiersel bevrug om slegs ’n sterflike, bederfbare lewe te produ- 
seer] nie, maar uit onverganklike [saad], deur die lewende woord van God 
wat tot in ewigheid bly.”

Hierdie onverganklike, onverderflike lewe waartoe hulle deur die Skrif 
gelei word, kom deur God wat Sy Heilige Gees in hulle inplant, want “dit 

God se Doel vir U

Die Gelykenis van God

In Genesis 1:26 het God gesê, “Laat Ons mense 
maak na ons beeld, na ons gelykenis”—die 

meervoud “Ons” verwys na beide God die Vader 
en die Woord wat later in die vlees as Jesus  
Christus gebore sou word (Johannes 1:1-3, 14). 
Wat word hier bedoel met God se beeld en 
gelykenis?

Die belangrikste is dat God ons soos Hy ge- 
maak het in eienskappe van die verstand, soos 
abstrakte denke, emosie, kreatiwiteit en beplan-
ning—en dit is waarskynlik hier in ’n sekere mate 
in ’n figuurlike sin bedoel. Maar die onderliggende 
Hebreeuse woorde wat hier gebruik word, het 
betrekking op werklike vorm en voorkoms. Die 
woord tselem (“beeld”) het die betekenis van 
’n standbeeld, terwyl demuwth (“gelykenis”) na 
fisiese ooreenkoms verwys.

Tog, soos Johannes 4:24 vir ons sê: “God is 
Gees.” Die Griekse woord wat hier en elders in 
die Nuwe Testament as “gees” vertaal word, is 
pneuma. In die Ou Testament is die Hebreeuse 
woord wat as “gees” vertaal word, ruach.

Albei hierdie terme kan ook “asem” of “wind” 

beteken. Omdat wind vormloos is, voer sommige 
aan dat immateriële gees nie vorm en fatsoen kan 
hê nie. Tog word God en engele op baie plekke in 
die Skrif met ’n liggaamlike gestalte beskryf. Dit is 
dus duidelik dat gees vorm en fatsoen moet kan 
hê—en dat God die Vader en Christus dieselfde 
vorm en fatsoen het as die mense wat op ’n min-
dere, materiële vlak na hulle gevorm is.

Die “wind”-vergelyking kom van die feit dat 
gees onsigbaar is vir die menslike oog, tensy dit 
fisies gemanifesteer word. Ook kan gees in ’n 
vormlose toestand bestaan, soos God se Heilige 
Gees wat oral is en die hele heelal vul (Jeremia 
23:24).

God het in menslike vorm aan enkele mense 
in die Ou Testament verskyn (Genesis 18; 32:24, 
30; Eksodus 24:9-10; Josua 5:13-15). In hierdie 
manifestasies het God egter nie Sy volle, skit-
terende glorie geopenbaar nie, want die intensiteit 
sou onuithoubaar gewees het. Soos God vir 
Moses gesê het, “Jy kan my aangesig nie sien 
nie, want geen mens kan My sien en bly lewe 
nie” (Eksodus 33:20). Tog kon Moses, wat deur 

God se krag beskerm is, toegelaat word om God 
se stralende vorm van agter af te sien (vers 23).

’n Paar bonatuurlike visioene in die Skrif gee 
ons ’n blik op die ontsaglike voorkoms van God in 
Sy hoogste prag. Die profeet Esegiël het opgete-
ken wat hy gesien het:

“En bokant die uitspansel wat oor hulle hoof 
was, was iets wat soos saffiersteen gelyk het, in 
die gestalte van ’n troon; en op die troongestalte 
’n gestalte wat soos ’n mens gelyk het. Ek sien 
toe iets soos blinkende metaal; van wat soos sy 
lendene gelyk het boontoe soos vuur, rondom in 
’n omhulsel gevat; en van wat soos sy lendene 
gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur 
met ’n glans daaromheen. Soos die gedaante van 
die boog wat in die wolk is op ’n reëndag, so het 
die glans romdom gelyk. So het die verskyning 
van die heerlikheid van die HERE gelyk. En toe ek 
dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem 
gehoor van Een wat spreek” (Esegiël 1:26-28).

Die Ou-Testamentiese verskyning van God was 
nie van God die Vader nie, aangesien Johannes 
1:18 van Hom sê: “Niemand het ooit God gesien 
nie” en Jesus het gesê: “Julle het nog nooit sy 
stem gehoor of sy gedaante gesien nie” (Johannes 
5:37). Dit was eerder die verskyning van Jesus 

Christus voor Sy menslike lewe. Maar weereens, 
die Vader en Christus het dieselfde beeld en 
gelykenis.

In die Nuwe Testamentiese boek Openbaring, 
het die apostel Johannes die verheerlikte Jesus 
Christus gesien “soos die Seun van die mens met 
’n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord 
om die bors met ’n goue gordel. Sy hoof en hare 
was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 
’n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei 
soos in ’n oond, en sy stem soos die stem van baie 
waters … en sy aangesig was soos die son wat 
skyn in sy krag” (1:13-16).

Dit is ’n beperkte beskrywing van die gelykenis 
van God wat mense ook ten volle sal hê wanneer 
hulle verheerlik sal word by die opstanding tot 
die ewige lewe—wanneer “die verstandiges sal 
glinster soos die glans van die uitspansel, en die 
wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir 
ewig en altoos” (Daniël 12:2-3). Dit is die toekoms 
wat God vir u beplan het—u bestemming, as u 
dit ten volle met ’n gehoorsame hart aanvaar en 
’n toegewyde en getroue volgeling van God en 
Sy leerstellings bly, soos dit in die Heilige Skrif 
geopenbaar word!
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is die Gees wat lewend maak” (Johannes 6:63). Inderdaad, die Heilige 
Gees, as die krag van God, is die middel waardeur geestelike bevrugting 
plaasvind.

Let weer op Paulus se woorde in Romeine 8:16: “Die Gees self getuig 
saam met ons gees dat ons kinders van God is.” En deur hierdie Gees 
word dit vir ons moontlik om “die goddelike natuur” te hê (2 Petrus 1:4), 
die natuur van God.

As ons terugkeer na die boek Hebreërs, moet ons verstaan dat die taal, 
om deur God verwek te word, hoewel dit nie op die engele van toepas-
sing is nie, nie net op Jesus Christus van toepassing is nie, maar ook op 
Sy volgelinge. “Engele,” word ons vertel, is “dienende geeste wat vir diens 
uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe” (1:14).

Hierdie bekeerde mense is God se kinders, Christus se broers, wat soos 
Hy deur God verwek is. Ons word vertel dat Christus “baie kinders na die 
heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te 
volmaak. Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is 
almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te 
noem nie” (2:10-11).

Jesus sal die “eersgeborene kan wees onder baie broeders” (Romeine 
8:29). Hulle moet “uit die Gees gebore” word (Johannes 3:6) om soos Hy 
te word, wat nou as ’n “lewendmakende Gees (1 Korintiërs 15:45) “gaan 
sit [het] aan die regterhand van God (Hebreërs 10:12).

Inderdaad, hulle sal nog saam met Hom in heerlikheid aansluit as  
“kinders van die opstanding” (Lukas 20:36)—want Christus is die “Eers-
geborene uit die dode” (Kolossense 1:18; Openbaring 1:5).

Dit moet dus duidelik wees dat Christene wat deur die Gees bekeer 
word, waarlik en letterlik God se kinders word deur ’n geestelike weder-
geboorte—om weer, deur die Heilige Gees, verwek te word tot ’n nuwe 
lewe. God produseer ons dus volgens Sy “gelykenis,” soos Genesis 1 im- 
pliseer—nie net as fisiese beelde in die vlees nie, maar ook as geestelike 
entiteite soos Hyself (Johannes 4:24).

’n Paar verse is gelees om te sê dat Christene aangenome seuns van 
God is, eerder as Sy werklike verwekte seuns, maar dit is gebaseer op ’n  
misverstand (sien ons gratis boekie Why Were You Born? om meer te leer).

Ons sal soos Jesus Christus wees

As ons besef dat ons na God se beeld gemaak is en in Christus se voet-
spore moet volg in toekomstige heerlikheid, moet ons verder nadink oor 
wat dit behels. Hoe volkome kan ons soos God wees?

God se doel is om ons ten volle soos Jesus Christus te maak! In Efesiërs  
4 maak Paulus dit duidelik. Hy verduidelik dat lede van God se Kerk “al- 
mal kan kom … tot die mate van die volle grootte van Christus” (vers 13). 
Paulus se opmerking in Galasiërs 4:19, “my kinders, vir wie ek weer in 

barensnood is totdat Christus in julle ’n gestalte verkry”, spreek dieselfde 
konsep in verskillende woorde uit.

Paulus verduidelik dat ons die volheid van Christus sal hê. Besef u die 
betekenis daarvan? Ons kan ten volle en volkome soos Jesus Christus 
word, met Sy karakter in ons gevorm. Maar dit is nie al nie!

Soos ons gesien het, is Jesus, die Seun van God, ook God die Seun. Hy 
is God saam met God die Vader—twee goddelike Wesens wat verenig is 

in diepgaande eenheid.
Aangesien Jesus God se 

Seun is, is ons bestemming 
ook om die onsterflike kinders 
van God te wees. Natuurlik 
is Jesus, soos ons gesien het, 
op ’n unieke manier God se 
Seun. Anders as ons, was Hy 
die goddelike Woord van God 
vanaf ewigheid saam met die 
Vader (Johannes 1:1). Niete-
min verklaar die Nuwe Testa-
ment dat Jesus, soos ons ook 
gesien het, “eersgeborene kan 
wees onder baie broeders” 
(Romeine 8:29) en maak dit 
duidelik dat Sy volgelinge ook 
die seuns van God is.

Die apostel Johannes verduidelik wat dit uiteindelik beteken: “Kyk 
wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God 
genoem kan word! … Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is  
nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy 
verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is”  
(1 Johannes 3:1-3).

Met ons beperkte menslike verstand en begrip, kan ons nie alles weet 
wat daar oor God te wete is nie. Ons kan ook nie ten volle begryp wat dit 
beteken om goddelike, verheerlikte geestelike wesens te wees soos God 
die Vader en Jesus Christus nou is nie. Maar ons het hierdie belofte—dat 
mense wat opgeneem word in die familie wat God skep uiteindelik ver-
heerlikte geestelike wesens sal wees soos die opgestane Jesus Christus 
(Filippense 3:20-21), wat in Sy verheerlikte toestand aan die regterhand 
van God die Vader oor die heelal regeer!

Dit is wat bedoel word met Daniël se beskrywing van regverdige 
mense wat in die toekoms “sal glinster … soos die sterre vir ewig en 
altoos” (Daniël 12:2-3). Mense wat opgewek word tot die ewige lewe sal 

God se Doel vir U

Om ons doel en rede vir ons bestaan te 
verstaan, moet ons na die Bybel kyk, die 
openbaring van die Een wat ons geskape 
het. Dit is daar waar ons ontsaglike lewens- 
doel geopenbaar word—om verheerlik te 
word en die ewige lewe in die familie van 
God gegee te word!
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soos die verheerlikte Jesus Christus wees!
Maar wat beteken dit regtig? Laat ons enkele belangrike punte begryp. 

Dink daaraan dat mensekinders soos hulle ouers is en soos hulle broers 
en susters. Hulle is almal dieselfde soort wesens—menslike wesens. Op 
dieselfde manier sal God se kinders uiteindelik soos Hy wees en soos 
Jesus Christus, hul goddelike Broer.

Jesus Christus, God die Seun, is soos God die Vader—met dieselfde 
soort heerlikheid en krag. Hierdie Skrifgedeeltes vertel ons dat God se 
ander kinders, wat verheerlik sal word wanneer hulle opgewek word, soos 
die Vader en Christus sal wees! Hulle sal dieselfde wesens wees as wat 
die Vader en Christus is—goddelike wesens, al is dit moeilik om te glo!

Die ontsaglike potensiaal van enige persoon, soos dit in God se Woord 
aan ons voorgehou word, lyk so ongelooflik dat die meeste mense nie hier- 
die Bybelse waarheid kan begryp wanneer hulle dit die eerste keer lees nie. 
Alhoewel dit duidelik in die Bybel staan, lees mense gewoonlik oor dit. 
Trouens, hierdie ontsaglike toekoms is die doel en rede waarom God die 
mensdom gemaak het. Dit is waarom ons gebore is, waarom ons bestaan!

Ongelukkig maak geloof in die Drie-eenheid miljoene mense blind 
vir hierdie ontsagwekkende waarheid. Die Drie-eenheid stel God voor as 

drie goddelike persone wat 
tegelykertyd een is—en vir 
altyd hierdie geslote groep is, 
nie meer nie, en nie minder 
nie. Hierdie onbybelse lering 
verdoesel die ontsaglike waar-
heid dat God Sy gesin uitbrei! 
Bestaande uit die Vader en die 
Seun, sal daardie gesin uitbrei 
deur, soos Hebreërs 2:10 vir 
ons sê, “baie kinders na die 
heerlikheid (wou) [te] bring”!

Julle is gode?

Kom ons kom nou by die 
kern van hierdie saak uit. Die 
Jode van Jesus se tyd het Hom 
van godslastering beskuldig 
omdat Hy daarop aanspraak 
gemaak het dat Hy die Seun 

van God is: “Omdat U wat ’n mens is, Uself God maak” (Johannes 10:33).
Let op Sy interessante reaksie: “Jesus antwoord hulle: Is daar nie in 

julle wet [in Psalm 82:6] geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? As dit 
húlle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie 

gebreek kan word nie, sê julle vir Hom wat die Vader geheilig en in die 
wêreld gestuur het: U spreek godslasterlik—omdat Ek gesê het: Ek is die 
Seun van God?” (Johannes 10:34-36).

Met ander woorde, het Christus gesê, “As die Skrif blatant mense gode 
genoem het, waarom is julle ontsteld wanneer Ek bloot sê dat Ek God se 
Seun is?”

Is mense egter eintlik gode? 
Wat het Hy bedoel?

In Psalm 82:6, waaruit 
Jesus aangehaal het, sê God 
vir mense: “Ek self het gesê: 
Julle is gode, en julle is almal 
seuns van die Allerhoogste.” 
Die sleutel hier is die woord 
seuns, net soos ons in ander 
verse gesien het. Ons moet 
verstaan dat God ’n familie 
is—’n goddelike familie van 
meer as een persoon. Soos 
ons in hierdie boekie gesien 
het, is daar een God (die God-
familie) wat uit meer as een 
Goddelike Wese bestaan.

Soos voorheen uiteengesit, bestaan die Goddelike familie van die begin 
af uit twee goddelike Wesens—God en die Woord, wat 2,000 jaar gelede 
vlees geword het as die Seun van God, Jesus Christus (Johannes 1:1-3, 14).  
Na Jesus se menslike lewe en dood, is Hy opgewek tot die bestaan van God  
as ’n eersgeborene uit die dood (Kolossense 1:18) en “eersgeborene … 
onder baie broeders” (Romeine 8:29). Jesus is dus geestelik gebore in die 
opstanding as die eerste van baie “broeders” of kinders wat later sal volg.

Soos in die begin van hierdie hoofstuk opgemerk was, word daar 
weer in Handelinge 17:28-29 gesê dat mense ’n nageslag van God is (die 
Griekse woord genos hier beteken “geslag,” “ras,” “soort,” “afstamme-
ling” of “familie”). En soos ons uit Genesis 1 gesien het, was God se doel 
om die mens na Sy beeld en gelykenis te skep, om hom te maak volgens 
die beeld van God—om Homself deur die mensdom te reproduseer.

Psalm 82 is baie makliker om in hierdie lig te verstaan. In vers 6 word 
die woord gode gelykgestel aan “seuns van die Allerhoogste.” Dit maak 
volkome sin. Wanneer enige entiteit nageslag baar, is die nakomelinge 
dieselfde soort entiteit. Die nageslag van katte is katte. Die nageslag van 
honde is honde. Die nageslag van mense is mense. Die nageslag van God 
is, in Christus se eie woorde, “gode.”

God se Doel vir U

Geesverwekte Christene word kinders van 
God genoem en lede van die God-familie  
—hoewel nie in die uiteindelike sin nie. 
Soos mensekinders, moet ons steeds ’n 
ontwikkelingsproses in hierdie lewe onder-
gaan—een van groei en ontwikkeling van 
regverdige karakter om meer en meer soos 
God te word.

Die erfenis wat God belowe het aan die-
gene wat deel word van Sy familie, is ver-
bysterend om te besin—dit is niks minder 
nie as die hele uitgestrekte heelal en die 
onsigbare geestesryk.
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Maar ons moet hier versigtig wees. Mense is nie letterlik gode nie—in 
elk geval nog nie. Inderdaad, mense is aanvanklik nie eers letterlik God 
se kinders nie, behalwe in die sin dat Hy die mensdom geskape het en dit 
na Sy beeld en gelykenis gedoen het.

In Psalm 82, wanneer mense gode genoem word—in die sin dat hulle 
die nageslag van God is wat bedoel is om Hom in gesag en oordeel oor 
die hele aarde te verteenwoordig—word hulle steeds onvolmaak verklaar 
en onderworpe aan korrupsie en dood. Hulle is dus in ’n beperkte sin deel 
van die goddelike familie.

Een aspek hiervan is dat die mens na God se beeld en gelykenis geskape  
is op ’n fisiese, sterflike vlak met beperkte heerskappy, wat na God lyk, 
maar sonder Sy goddelike karakter en glorie. ’n Ander aspek hiervan is 
dat die mens die uiteindelike potensiaal het om dieselfde soort wesens te 
word as wat die Vader en Christus nou is.

In werklikheid noem God dikwels “die dinge wat nie bestaan nie (roep) 
asof hulle bestaan” (Romeine 4:17)—en Hy kyk na Sy voorneme asof dit 
reeds bereik is. Verbasend genoeg is dit God se doel om mense van hier-
die vleeslike bestaan te verhoog tot dieselfde vlak van goddelike geestes 
bestaan wat Hy het, soos ons sal sien.

Na die uiteindelike resultaat—goddelike heerlikheid

Dit behels die proses, vroeër gemeld, van geestelike voortplanting waar- 
in God ons as Sy kinders verwek. Laat ons dit inderdaad vir ’n oomblik 
weer besigtig met ’n meer volledige beeld van wat God doen. Die gees-
telike voortplantingsproses begin met God se Gees wat by ons menslike 
gees aansluit. Weereens: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons 
kinders van God is” (Romeine 8:16). Deur hierdie wonderbaarlike eenheid 
word ons “deelgenote … van die goddelike natuur” (2 Petrus 1:4).

Dus is die Geestelike verwekte Christen ’n kind van God, ’n werklike 
lid van die Goddelike familie—maar nog nie in die uiteindelike sin nie. 
As kinders moet ons nog steeds ’n ontwikkelingsproses in hierdie lewe 
ondergaan—’n tydperk om goddelike karakter te bou en al hoe meer soos 
God te word in die manier waarop ons dink en optree. En aan die einde 
van hierdie lewe, in die opstanding met Christus se wederkoms, sal ware 
Christene verander word in goddelike geestelike wesens soos die Vader 
en Christus.

Kyk weereens na hierdie wonderlike waarheid wat deur die apostel 
Johannes opgeteken is: “Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is 
nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy 
verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is”  
(1 Johannes 3:2).

Om hierop uit te brei, word ons in talle Skrifgedeeltes gesê dat ons 
die goddelike heerlikheid van die Vader en Christus sal ontvang: “In sy 

God se Doel vir U

Ontken Sommige Verse  
’n Goddelike Familie?

Soos hierdie boekie verduidelik, openbaar die 
Bybel dat die een God ’n familie is, wat tans 

bestaan uit God die Vader en God die Seun, 
Jesus Christus. En God is besig om menigtes 
ander by die goddelike familie te voeg—uitein-
delik alle mense wat gewillig is en wat getrou 
kies om God se weg te volg.

Tog is daar enkele Skrifgedeeltes wat met die 
eerste oogopslag lyk asof dit enige meervoudig-
heid in die Godheid kan ontken. Unitariërs klou 
vas aan sulke verse om te argumenteer dat 
Jesus nie saam met die Vader God kan wees 
nie, terwyl baie Trinitariërs sulke verse gebruik 
om die mens se bestemming, om deel van die 
Goddelike familie te word, ontken.

In Deuteronomium 32:39 sê God, “Aanskou 
nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My 
is nie;” In Jesaja 45:5 sê Hy, “Ek is die HERE, en 
daar is geen ander nie; buiten My is daar geen 
God nie;” Jesaja 44:6 sê “So sê die HERE, die 
Koning van Israel en sy Losser, die HERE van die 
leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, 
en buiten My is daar geen God nie.”

Kan die Vader en Christus dus albei God wees 
in die lig van hierdie verse? Ja hulle kan. Volgens 
verskeie gedeeltes in die Nuwe Testament was 
die Een wat hierdie woorde gespreek het, Jesus 
Christus. Jesus verwys inderdaad na Homself as 
die Eerste en die Laaste in die boek Openbaring 
(1:11, 17; 2:8; 22:13). Maar sou die Vader dan 
nie ’n ander God wees nie? Nee—die Vader  
is nie ’n ander God nie. Die Vader en Jesus 
Christus is beide God. Maar hoe?

Trinitariërs sou redeneer dat dit is omdat 
die Vader, die Seun en die Heilige Gees een 
drie-enige wese is. Maar die ware verklaring is 
dat die een God die enigste God-familie is. In 
werklikheid is die Hebreeuse woord vir “God” in 
hierdie verse die meervoud Elohim (sien “Elohim: 
Die Meervoudigheid van God” op bladsy 56). Tog 
is die familie so verenig dat Christus as goddelike 
Woordvoerder namens die Vader praat.

Die ware boodskap in hierdie uitsprake is dat 

daar geen ander God is nie, behalwe die ware 
God—dit wil sê buite die Goddelike familie 
wat nou uit twee goddelike wesens bestaan, 
die Vader en die Seun. Kortom, die God-familie 
alleen is God. Dit laat selfs toe dat ander by die 
goddelike gesin gevoeg kan word—’n waarheid 
wat in die Skrif uiteengesit word, soos in hierdie 
hoofstuk verduidelik word.

Maar wat van die volgende verse? In Jesaja 
42:8 sê God: “Ek is die HERE, dit is my Naam; 
en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook 
my lof aan die gesnede beelde nie.” Beteken 
dit dat mense nie goddelike heerlikheid kan 
ontvang nie? Ander teksgedeeltes openbaar 
dat God inderdaad Sy goddelike heerlikheid met 
Sy kinders sal deel wat na Sy beeld verander. 
Wat word dan hier bedoel? Let op dat in die 
parallel, God eweneens nie lof aan afgode sal 
gee nie. Ons moet verstaan dat Hy nie glorie 
in dieselfde manier sal deel nie. God sal nie 
goddelike heerlikheid met enige valse gode 
deel nie. Die ware God se heerlikheid is eerder 
uitsluitlik vir die ware God gereserveer—maar 
die ware God beteken weereens die een Godde- 
like familie waarby ander nog gevoeg sal word.

En laastens sê God in Jesaja 43:10: “Voor My 
is geen God geformeer nie, en ná My sal daar 
geeneen wees nie.” Weereens word die woord 
“God” hier vertaal van die meervoud Elohim. En 
natuurlik kon geen God voor of na God gevorm 
word nie—want daar was geen tyd voor of na 
God, wat ewig is, nie. Die punt hier is dat God 
nog altyd God was en altyd sal wees. Hy sal nooit 
vervang kan word nie. En diegene wat by die 
familie gevoeg word, is nie afsonderlik gevormde 
gode nie, maar spruit eerder uit die wese van 
die Vader as Sy eie kinders—en word deel van 
die een God-familie met die Vader en Christus.

Dus weerspreek nie een van hierdie verse  
die Bybelse waarheid dat God ’n familie is 
nie—tans met twee goddelike lede, die Vader en 
Jesus Christus, en menigtes wat nog bygevoeg 
moet word.
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genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heer-
likheid” (1 Petrus 5:10, Nuwe Lewende Vertaling; sien ook Romeine 5:2;  
2 Korintiërs 3:18; 1 Tessalonisense 2:12; 2 Tessalonisense 2:14; Kolossense 
1:27; Hebreërs 2:10).

As mede-erfgename met Christus sal ons boonop heerskappy oor 
alle dinge ontvang, insluitend die hele uitgestrekte heelal—en net soos 
Christus heers (vergelyk Romeine 8:17; Hebreërs 1:1-3; 2:5-9; Openbaring 
21:7). Om waarlik heerskappy uit te oefen oor alle dinge—insluitend die 
woedende termonukleêre oonde van 50 miljard triljoen sonne en elke 
subatomiese deeltjie van elke atoom van elke molekuul in die kosmiese 
uitspansel—vereis die almagtige krag van God.

En wat van ons intellek? As mens kan ons nie al die individuele sterre 
van die heelal, een per sekonde, in ’n triljoen leeftye tel nie. Maar God, 
in ’n verbygaande opmerking, sê dat Hy al die sterre by naam ken (Psalm 

147:4). Dit is verstommend dat Paulus sê: “Nou ken ek ten dele, maar 
eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is [deur God]” 
(1 Korintiërs 13:12), wat wys dat ons die alwetendheid van God sal besit. 
En waarom nie, want ons sal die Heilige Gees, die verstand van God, ten 
volle hê!

Dink hieraan: bekeerde mense sal eendag die goddelike natuur, godde- 
like heerlikheid en totale mag oor die skepping besit, en deel in God se 
oneindige kennis. Dit alles vereis niks minder as goddelikheid nie!

Inderdaad, op daardie tydstip, soos Jesus, sal ons eindelik “vervul kan 
word tot al die volheid van God” (Efesiërs 3:19; vergelyk Kolossense 1:19; 
2:9). Hoe kan iemand wat vervul word tot al die volheid van God” iets 
minder wees as wat God is? Daarom sal ons ook by ons uiteindelike ver-
andering goddelik wees—hoewel die Vader en Christus vir ewig groter sal 
wees as ons in gesag en majesteit.

God se Doel vir U

Die God Familie

Die Skrif sê duidelik dat daar net een God is 
(Jesaja 46:9; Maleagi 2:10; Romeine 3:30; 

Jakobus 2:19). Desondanks is dit duidelik dat 
die een God uit meer as een Wese bestaan wat 
saam ’n goddelike familie is (vergelyk Efesiërs 
3:14-15)—waarvan die menslike familie ’n fisiese 
tipe of model is.

Die Hebreeuse woord wat in die hele Ou Testa-
ment as “God” vertaal word, is Elohim, ’n meer-
voudige selfstandige naamwoord wat op meer as 
een almagtige Wese dui—in wese “Gode.” Dit 
is normaalweg egter enkelvoudig wanneer dit na 
die ware God van Israel verwys, en word in sulke 
gevalle gekoppel aan enkelvoudige werkwoorde 
en byvoeglike naamwoorde. Waar sulke gedeeltes 
in die Nuwe Testament aangehaal word, is die 
Griekse woord wat gebruik word om die term te 
vertaal die enkelvoud Theos, wat God beteken.

Om ’n voorbeeld te gebruik wat vroeër ge- 
noem is, het ons ’n soortgelyke voorbeeld in 
Amerikaans-Engels van ’n selfstandige naam-
woord wat meervoudig is, maar enkelvoudig 
gebruik word—die nasionale naam Verenigde 
State. Terwyl die meervoudsvorm ’n ware meer-
voudigheid van state verteenwoordig, toon die 
enkelvoudige gebruik dat die samestellende state 
’n eenheid vorm. 

Daar is dus een Verenigde State wat bestaan  
uit ’n aantal state wat verenig is. Net so is daar 

een God wat uit meer as een goddelike Wese be- 
staan. Inderdaad, in twee plekke in die boek 
Genesis, eerder as om die enkelvoudige voor-
naamwoorde “Ek” of “My” te gebruik, gebruik 
God die meervoudige voornaamwoord “Ons” 
(1:26; 3:22). Die Nuwe Testament openbaar twee 
Wesens as God—God die Vader en die Woord, 
Hy wat Jesus Christus geword het (Johannes 
1:1-3, 14).

Christus se titel die Woord verwys na Sy posisie 
as die Een wat namens die Vader praat en optree 
(vergelyk Johannes 8:26-28; 12:49-50; 14:10). 
Talle gedeeltes verwys na Jesus Christus as God 
(Jesaja 9:6; Johannes 20:27-28; 1 Timoteus 
3:16; Titus 2:13; Hebreërs 1:8-9).

Die meervoudige aspek van God word dikwels 
beskou as ’n bewys wat die leer van die Drie-
eenheid ondersteun, wat beweer dat God drie 
verskillende persone (Vader, Seun en Heilige 
Gees) in ’n enkele wese is. Tog is hierdie idee  
in stryd met rede en logika.

Belangriker nog, hierdie leerstelling is onskrif-
tuurlik. Weereens bestaan God—dit wil sê die 
Goddelike familie—tans uit God die Vader en God 
die Seun, Jesus Christus. Die Heilige Gees word 
nooit in die Skrif genoem as ’n derde persoon 
wat ook God is nie. Die apostel Paulus sê byvoor- 
beeld dat ons die “verborgenheid (te) leer ken 
van God en die Vader en van Christus, in wie al 

die skatte van wysheid en kennis verborge is” 
(Kolossense 2:2-3). Hier word die Heilige Gees 
nie genoem nie.

Die Skrif wys dat die Heilige Gees nie ’n per-
soon is nie, maar eerder die krag, verstand, lewe 
en gedeelde wese van God is (vergelyk Lukas 
24:49; Handelinge 1:8; Romeine 15:13; Romeine 
8:27; 1 Korintiërs 2:16; Johannes 4:24; 5:26; 
6:63).

Verder, in teenstelling met die Trinitariese sie-
ning dat die Vader en die Seun gelyke gesag het 
(saam met die Heilige Gees), het Jesus Christus 
nie net gesê: “My vader … is groter as almal” 
(Johannes 10:29) nie, maar Hy het ook gesê dat: 
“My Vader groter is as Ek” (Johannes 14:28; sien 
ook 1 Korintiërs 11:3; 15:27-28).

Die Drie-eenheidsleer het baie daartoe bygedra 
om die duidelike waarheid van die Skrif, dat God 
’n familie is, te verdoesel. God is die naam van die 
Vader, en God is ook die naam van die Seun—
sowel as van hulle albei saam. Daarbenewens 
beoog God dat hierdie familienaam ook die naam 
van ander kinders sal wees wat Hy besig is om te 
verheerlik, soos die res van hierdie boekie verdui-
delik (Efesiërs 3:14-15; Hebreërs 2:10).

Irenaeus, ’n tweede-eeuse biskop, was reg 
toe hy opmerk het: “Daar is niemand anders wat 
deur die Skrif God genoem word nie, behalwe die 
Vader van almal, en die Seun, en diegene wat  
deur die aanneming [naamlik seunskap as kinders 

van God] besit” (Against Heresies, Boek 4, voor-
woord; vergelyk Boek 3, hoofstuk 6). Let daarop 
dat hier in hierdie vroeë periode geen sprake is 
van ’n Trinitariese formule nie. Daardie leerstelling 
is eers heelwat later geformuleer.

Ongelukkig het die Drie-eenheidsleer in die 
eeue sedert die instelling daarvan miljoene mense 
mislei oor wie en wat God regtig is. Deur God voor 
te stel as drie goddelike persone wat tegelykertyd 
een is en as ’n geslote groep van drie, verblind 
hierdie leer mense vir die waarheid van die Bybel 
dat God ’n familie is—’n familie waarin baie ander 
die geleentheid het om in te gaan!

Weereens, daardie familie bestaan tans uit 
twee goddelike Wesens, die Vader en Christus, 
maar met nog meer wat ook die familienaam sal 
dra. Die mensegesin was inderdaad bedoel om ’n 
mindere model of tipe van hierdie groter geestelike 
werklikheid te wees. Die huwelik is nog ’n aspek 
hiervan, want dit is die bedoeling van God dat 
diegene wat by Sy familie gevoeg word, ’n god-
delike huweliksverhouding met Jesus Christus sal 
betree, ’n menslike verbond wat gevorm is vol- 
gens die hoër, Goddelike verhouding (vergelyk 
Efesiërs 5:22-23; Openbaring 19:7-9).

Om meer te wete te kom oor wat die Bybel 
hieroor te sê het, maak seker dat u ons gratis 
boekies aflaai of versoek: Jesus Christ: The Real 
Story, Who is God? en Marriage and Family: The 
Missing Dimension.
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Die lering van vergoddeliking

Hierdie Bybelse waarheid sal sekerlik ’n groot skok wees vir diegene 
wat net die tradisionele siening van die hoofstroom Christendom oor die 
uiteindelike beloning van die regverdiges gehoor het. Maar diegene wat 
vinnig is om hierdie lering aan te val, sal miskien nog meer verbaas wees 
om te verneem dat baie vroeë “kerkvaders” van die gewone tradisie—nie 
so ver verwyderd van die vroeë apostoliese lering nie en voordat die Drie- 

eenheidsleer wortel geskiet het—
hierdie ongelooflike waarheid be- 
gryp het, ten minste gedeeltelik. En 
wenke hiervan word selfs vandag 
nog soms gesien.

Let op paragrawe 398 en 460 
van die huidige Cathechism of the 
Catholic Church (1995), voetnota 
bronne tussen hakies:

“Geskape in ’n toestand van 
heiligheid, was die mens bestem 
om ten volle deur God ‘verheerlik’ 
te word in goddelikheid, [maar het 
gesondig] …

“Die Woord het vlees geword so- 
dat ons ‘deelgenote kan word van 
die goddelike natuur’ [2 Petrus 1:4]: 

‘Want dit is waarom die Woord mens geword het en die Seun van God die 
Seun van die mens geword het; sodat die mens, deur in gemeenskap met 
die Woord te tree en sodoende goddelike seunskap te ontvang, ’n seun 
van God kan word’ [Irenaeus (2de eeu), Against Heresies Boek 3, hoof- 
stuk 19, artikel 1].

“‘Want die Seun van God het mens geword sodat ons God kan word’ 
[Athanasius (4de eeu), On the Incarnation of the Word, hoofstuk 54, artikel  
3]. ‘Die eniggebore Seun van God, wat ons in Sy goddelikheid wou laat 
deel, het ons natuur aangeneem, sodat Hy wat mens gemaak was, vir mense  
gode kan maak’ [Thomas Aquinas (13de eeu), Opusculum 57, lesings 1-4]”  
(bl. 112, 128-129, beklemtoning bygevoeg).

Hierdie leerstelling kom nog meer voor in die Oosterse Ortodokse  
tradisie, waar dit bekend staan onder die Griekse term theosis, wat “god-
delikheid” of “vergoddeliking” beteken. Dit is heeltemal anders as die 
New Age-konsep van opname in die universele bewussyn of om uself as 
inherent en tans goddelik te beskou. Let op die merkwaardige verduideli-
king van die vroeë teoloog Tertullianus, geskryf in ongeveer 200 nC.

“Dit sou onmoontlik wees om ’n ander God te erken, as dit aan geen 

ander wese toegelaat word om iets van God te besit nie. Nou ja, sê u, teen 
daardie koers besit ons self niks van God nie. Maar ons doen inderdaad, 
en sal dit ook doen. Net van Hom ontvang ons dit, en nie van onsself nie.

“Want ons sal selfs gode wees as ons verdien om onder diegene te wees 
van wie Hy verklaar het: ‘Ek het gesê: “Julle is gode,” en ‘God staan in 
die vergadering van die gode.’ Maar dit kom uit Sy eie genade, nie uit 
enige hoedanigheid in ons nie. Want dit is alleen Hy wat gode kan maak” 
(Against Hermogenes, hoofstuk 5, Ante-Nicene Fathers, Volume 3, bl. 480, 
aangehaal in “Deification of Man”, David Bercot, redakteur, A Dictionary 
of Early Christian Beliefs, 1998, bl. 200).

Dit was inderdaad die algemeen aanvaarde siening gedurende die vroeë 
Christelike eeue (sien ons gratis boekie Why Were You Born? vir meer 
hieroor).

Sommige van die latere teoloë van hierdie vroeë tydperk het, ondanks 
hierdie begrip, na die ontwikkelende Trinitarisme gedraai. Tog toon 
vroeër teoloë geen sweem van Trinitariese idees nie. Dink aan hierdie 
merkwaardige uitspraak van die tweede-eeuse biskop Irenaeus, wat op ’n 
jong tyd deur ’n dissipel van die apostel Johannes geleer is: “Daar is nie-
mand anders wat deur die Skrif God genoem word nie, behalwe die Vader 
van almal, en die Seun, en diegene wat die aanneming [d.w.s. seunskap as 
kinders van God] besit” (Against Heresies, boek 4, voorwoord).

In plaas van die Trinitariese God uit drie persone—Vader, Seun en  
Heilige Gees—het Irenaeus dus een God verkondig wat die Vader, die 
Seun en die menigte ander seuns insluit wat tot heerlikheid gebring is 
(getransformeerde gelowiges).

Meer onlangse skrywers het ook die Bybelse waarheid oor die mens 
se toekoms gesien. Let op hierdie merkwaardige woorde van C.S. Lewis, 
miskien die gewildste Christelike skrywer van die vorige eeu: “Die op- 
drag Wees julle dan volmaak [Matteus 5:48] is nie idealistiese windpra-
tery nie. Dit is ook nie ’n opdrag om die onmoontlike te doen nie. Hy 
gaan van ons wesens maak wat daardie opdrag kan gehoorsaam. Hy het 
(in die Bybel) gesê dat ons ‘gode’ was en dat Hy gaan Sy woorde waar 
maak.

“As ons Hom toelaat—want ons kan Hom verhinder, as ons kies—sal 
Hy die swakste en vuilste van ons tot ’n god of godin maak, ’n skitte-
rende, stralende, onsterflike skepsel, waardeur sulke energie en vreugde  
en wysheid en liefde pols soos ons ons nou nie kan voorstel nie, ’n hel- 
der vlekvrye spieël wat perfek na God Sy eie grenslose krag en vreugde 
en goedheid terug weerkaats (alhoewel natuurlik op ’n kleiner skaal). 
Die proses sal lank en gedeeltelik baie pynlik wees; maar dit is wat met 
ons sal gebeur. Niks minder nie. Hy het bedoel wat Hy gesê het” (Mere 
Christianity, 1996, bl. 176).N
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God se Doel vir U

Die profeet Daniël was geïnspireer 
om te skryf dat die opgewekte kin-
ders van God “sal glinster … soos 
die sterre vir ewig en altoos” as Sy 
verheerlikte, onsterflike kinders!
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Die volmaakte familieverhouding

Hierdie aangeleentheid vereis natuurlik ’n belangrike verduideliking. 
Die leer van die Bybel is nie dat ons op een of ander manier op mistieke 
wyse ’n enkele wese met God sal word en ons individuele identiteit sal ver- 
loor nie. Die werklikheid is dat God ’n familie is. En net soos individuele 
lede van ’n menslike familie verskillende entiteite met unieke identiteite 
is, sal dit ook so in die God-familie wees.

Tog sal die lede van die God-familie deur God se Gees ’n spesiale een-
heid van verstand, doel en aard deel wat veel verder gaan as die gemeens-
kaplike identiteit en eenheid wat binne die menslike familie moontlik is. 
Hierdie eenheid word al ervaar tussen God die Vader en Jesus Christus. 
Die Drie-eenheidsleer definieer hul eenheid in terme van enkelheid van 
die wese. Maar dit is duidelik verkeerd.

Daar is inderdaad net een God, maar God is ’n familie—met ander wat 
by daardie familie gevoeg moet word. Die term gode met verwysing na 
ons bestemming is eintlik bedoel om verskillende Goddelike wesens wat 
die een God-familie is, te onderskei. Weereens is daar tans twee volkome 
goddelike lede van die Goddelike familie—twee verskillende Wesens—
God die Vader en God die Seun, Jesus Christus. En hoe ongelooflik dit 
ook al klink, daar sal nog meer wees.

Soos ons vroeër gesien het, het God verklaar: “Ek sal vir julle ’n 
Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogter wees, spreek die Here, 
die Almagtige” (2 Korintiërs 6:18). En Hy bedoel dit. Die Vader is van 
plan om ons as Sy volle kinders voort te bring, om ons te transformeer in 
die soort wesens wat Hy en Christus nou is—wesens van heerlikheid en 
majesteit wat so ongelooflik is dat dit buite ons beperkte menslike ver-
stand en begrip gaan!

Alhoewel geredde mense op daardie ontsaglike goddelike vlak werklik 
verhef sal word as ware kinders van God en volle lede van die Goddelike 
familie, sal hulle nooit so groot wees in majesteit en gesag soos God die 
Vader en Jesus Christus nie. Die Vader en die Seun is ongeskape; hulle 
lewe vir ewig deur tyd, sonder ’n begin. En daar is net een Verlosser 
in wie se naam ons die gawe van die ewige lewe van God kan ontvang 
(Handelinge 4:12), wat Hom vir ewig sal onderskei.

Diegene wat hierdie gesin betree as verheerlikte en onsterflike kinders 
van God sal natuurlik nooit die superioriteit van die Vader en Christus 
as leiers van die familie, individueel of gesamentlik, betwis nie. Waarlik, 
almal sal aan Jesus onderworpe wees, behalwe die Vader, en Christus 
sal self aan die Vader onderworpe wees (sien 1 Korintiërs 15:24-28). Die 
Vader en Jesus Christus sal vir altyd bo-aan die familie bly, selfs met die 
toevoeging van miljarde goddelike kinders.

Dit is dan die rede waarom u en ek gebore is! Dit is die uiteindelike 

potensiële bestemming van die hele mensdom. Dit is die ontsagwekkende 
doel waarvoor ons geskape is. Soos Jesus aangehaal het toe Hy voorsien 
het dat ons ons bestemming sal bereik: “Ek het gesê, julle is gode.” Ons 
toekoms kan nie meer verhewe of beter word as dit nie!

Hoe leeg en ongeïnspireerd is die Drie-eenheidsleerstelling nie verge-
leke met hierdie wonderlike en oorkoepelende waarheid nie! Ongelukkig 
verberg die verdraaiings van die Trinitariese lering wat God oor Sy aard 
en ons wonderlike toekoms geopenbaar het—met ongehoorde verdraaiing 
en verdoeseling word die waarheid verduister. Inderdaad, die Drie-eenheid 
ontken die grootste waarheid wat ons kan weet—dat God ’n groeiende 
familie is waarvan ons deel kan word.

Dit is ’n groot tragedie dat die Christelike wêreld so ’n reusagtige  
valsheid, wat gewortel is in heidense filosofie en godsdiens, aanvaar het. 
Gelukkig is die waarheid van God duidelik vir diegene met oë om te  
sien. Alhoewel die waarheid nie soos die Drie-eenheid onverstaanbaar is 
nie, verstom dit—op ’n baie positiewe manier—die verstand in die ont- 
saglikheid en grootsheid van die omvang daarvan. Mag u vashou aan die 
pragtige en heerlike bestemming wat God in Sy Woord beloof het! Die 
profeet Daniël is geïnspireer om te skryf dat die opgestane kinders van 
God “sal glinster … soos die sterre vir ewig en altoos” as Sy verheerlikte, 
onsterflike kinders!

God se Doel vir U



United Church of God, South Africa
Posbus 73606 

Lynnwood Ridge 
0040

Telefoon: +27 79 725 9453

E-pos: unitedchurchofgod.sa@gmail.com

Webwerf: www.ucg.org.za

Internasionale webwerf: www.ucg.org 

(United Church of God, an International Association)


