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Dawid se woorde in Psalm 8 word aangehaal in Hebreërs 2:6-8, met ’n ver-
duidelikende kommentaar aan die einde: “maar iemand het êrens getuig en gesê: 
Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek? U het 
hom ’n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom 
gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het U onder sy 
voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitge-

sonder wat aan hom nie onderworpe 
is nie. Maar nou sien ons nog nie dat 
alle dinge aan hom onderwerp is nie;”

“Alles” hier word vertaal vanaf die 
Griekse woord, ta panta, wat “alles” 
beteken—dit beteken hoofsaaklik “die 
heelal.” Dit is wat God bepaal het 
moet onderdanig wees aan die mens, 
maar soos hier verduidelik word, nie 
nou al nie.

Inderdaad, soos hy na die hemel 
gekyk het kon Dawid seker God se 
wonderlike proklamasie onthou wat 

deur Moses gegee is dat “en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele 
leër van die hemel, … dinge wat die HERE jou God aan al die volke onder die 
hele hemel uitgedeel het” (Deuteronomium 4:19).

Dit is verstommend om daaraan te dink! Hierdie verse openbaar dat die mens 
geskape is om heerskappy met God te deel oor die hele heelal. Tog is dit net een 
aspek van ’n selfs groter werklikheid.

Groter as ons grootste drome

Wat beteken dit as dit sê dat God die mens “’n weinig minder as die engele ge-
maak” het? Soos Dawid na die groot uitspansel bo hom gekyk het, het hy regtig 
gesê dat die mens net ’n bietjie minder as onsterflike geestelike wesens is? As 
sterflik, materiële wesens is ons ver, ver onder wat die Woord van God openbaar 
oor die krag en die heerlikheid van wesens in die hemelse ryk.

In plaas van “’n weinig minder” is die Nuwe Lewende Vertaling Bybel se ver-
taling van Hebreërs 2:7 dalk beter: “Vir ’n klein rukkie het U hom minder gemaak 
as die engele …” Dit lyk waarskynlik, en as ons dink aan die groot kloof wat tus-
sen ons en die hemelse ryk is, is die implikasie verstommend want as ons net tyde- 
lik op ’n laer vlak van bestaan as die engele is, wat sê dit dan van die toekoms?

Dink weer aan wat God in Genesis 1:26 gesê het: “Laat Ons ’n mens maak wat 

’n Eeu-oue Vraag

’n Eeu-oue Vraag

Waarom is u gebore? Hoekom bestaan u? Is daar ’n rede, ’n doel, vir 
die menslike lewe? Hierdie vrae het die grootste denkers deur die 
eeue stom geslaan.

Ons wonder oor die betekenis van die lewe. ’n Kind wonder, 
“Waar het ek vandaan gekom?” As volwassenes vra ons veral soos ons ouer 
word, ”Is hierdie fisiese lewe al wat daar is? Het my lewe ’n doel?” Dink aan u 
eie bestaan. Kan u ’n doel vir u eie lewe sien met al sy lief en leed, sy mengsel 
van vreugdes en smarte? Sien u blywende waarde in die moeite, uitdagings en 
onsekerhede? Waarom is u gebore? In die volgende bladsye gaan ons hierdie 
grootste vraag van alle tye ondersoek. 

Die mensdom se plek in die skepping

Drie duisend jaar gelede het koning Dawid die oënskynlike onbeduidendheid 
van mense vergelyk met die grootheid van die naghemel. As ’n herder het hy baie 
nagte opgestaar na die ster-besaaide uitspansel bo hom. Let op wat hy in Psalm 
8:4-5 geskryf het: “As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en 
die sterre wat U toeberei het—wat is die mens dat U aan hom dink, en die mense-
kind dat U hom besoek?”

Dawid het gewonder hoekom, in die lig van die wonderlike en groot heelal, 
God so bekommerd oor mense en hul toekoms is. Hy het besef dat ons, binne die 
omvang van die groot hemele, onbelangrik lyk. Tog het hy gesien dat in die groot 
Skepper God se plan geen deel van Sy fisiese skepping enigsins kan vergelyk met 
Sy doel vir die mens nie.

Dawid het besef dat slegs God die rede vir ons bestaan aan ons kan openbaar 
en hy het aangehou om daaroor te peins. “U het hom ’n weinig minder gemaak  
as ’n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers 
oor die werke van U hande; U het alles onder sy voete gestel: skape en beeste,  
dié almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van 
die see, wat trek deur die paaie van die see” (verse 6-9, Beklemtoning dwarsdeur 
toegevoeg).

Dawid het besin oor die heerskappy wat God tydens die skepping aan die 
mens gegee het en gebruik sommige van dieselfde terme wat in Genesis 1:26 
gebruik is. Hier het God gesê: “Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons 
gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel 
en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.” Die 
mens is dus in God se beeld geskape om te heers oor Sy skepping.

Dawid het besef dat God mense reeds die vermoë gegee het om ’n belangrike 
deel van Sy skepping te bestuur—ons planeet en Sy wonders, maar hy het ook 
geweet dat daar baie meer is wat God vir ons sou gee. iS
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As ’n herder het Dawid baie nagte na die ster-besaaide heelal 
gekyk. Hy het begryp dat geen deel van God se skepping met 
Sy doel vir die mens kan vergelyk nie.
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met Ons ooreenstem om te heers …” (Nuwe Lewende Vertaling). In God se fisiese 
skepping het Hy slegs die mens in die beeld en gelykenis van Homself gemaak. 
Hy het net vir die mens die heerskappy gegee om te heers oor die skepping. Die 
mensdom is uniek binne die skepping van God en God het vir ons ’n onbeskryf-
like bestemming beplan!

Die mens het ’n geestelike kompo-
nent in ons samestelling. Job 32:8 
sê, “Dit is die gees in die mens …” 

En die apostel Paulus het daarop gewys: 
“Want wie van die mense weet wat in ’n 
mens is, behalwe die gees van die mens wat 
in hom is?” (1 Korintiërs 2:11).

Dit is hierdie menslike gees wat die 
mens se fisiese brein intellek gee—wat die 
menslike verstand skep. Dit is wat mense 
baie meer intelligent as diere maak.

Tog is hierdie geestelike aspek van die 
menslike bestaan niks soos die onsterflike 
siel konsep nie. Die gees in die mens is nie 
van self lewend nie. Dit is nie ’n gees-enti- 
teit wat na die dood aanhou om te lewe nie. 
Soos die Skrif toon, besit die menslike gees 

geen bewussyn afgesien van die liggaam 
nie, want die mens is sterflik. Wanneer ons 
sterf, het ons geen bewustheid van enigiets 
nie—tot ’n toekomstige tyd wanneer God 
ons individuele gees in ons nuwe liggame, 
wat Hy vir ons sal gee, sal plaas en ons so 
terug bring na die lewe.

Die menslike gees is van kritieke belang 
vir ons bestemming want as God se Heilige 
Gees daarby aansluit maak dit ons God se 
kinders (Romeine 8:16), en net soos die 

menslike gees ons menslike begrip gee, so 
gee God se Gees ons hoër, goddelike be-
grip (1 Korintiërs 2:10-16). Ons word nie 
met die Heilige Gees gebore nie, maar ont-
vang dit van God na bekering en die doop 
(Handelinge 2:38).

Die Gees van die Mens

Die gees in die mens verskaf die menslike intellek aan ons fisiese 
brein. Dit is wat die mens soveel meer intelligent as die diere maak.

Die apostel Paulus het van God se wonderlike plan gesê: “Hierdie boodskap 
was vir eeue en geslagte lank ’n geheim, maar nou het God dit aan sy eie mense 
bekend gemaak” (Kolossense 1:26, Nuwe Lewende vertaling; vergelyk met  
1 Korintiërs 2:7; Efesiërs 3:9). Deur die eeue heen het die oorweldigende meer-
derheid van mense nie besef watter wonderlike toekoms God in gedagte het vir 
diegene wat ’n behoorlike verhouding met Hom ontwikkel nie. Soos die apostel 
Paulus dit gestel het: “Wat geen oog 
gesien het; wat geen oor gehoor het; 
wat in niemand se hart opgekom het 
nie —dit het God voorberei vir hulle 
wat Hom liefhet” (1 Korintiërs 2:9, 
Nuwe Lewende Vertaling). Die Skrif- 
tuur vertel ons dat ons toekoms, alles 
wat ons kon voorstel, ons wildste 
drome gaan oorskry! Is dit nie tyd dat 
ons God toelaat om—uit Sy Woord— 
aan ons te verduidelik wat Hy in ge-
dagte vir ons het nie?

’n Profetiese passasie gee vir ons 

ons eerste aanduiding van ons fantastiese toekoms. Waar daar gepraat word van 
die opstanding van die dooies, vertel dit vir ons dat daar ’n tyd is wanneer “Baie 
wat reeds in die graf is, sal dan uit die dood opstaan. Party sal vir altyd lewe en 
ander sal eindelose skande en veragting ervaar.” Dan sê dit: “Hulle wat ander 
mense leer, sal skitter soos die naghemel. Hulle wat baie mense lei om regverdig 
te word, sal vir ewig en altyd soos sterre skyn” (Daniël 12:2-3, Nuwe Lewende 
Vertaling). Dit is net ’n blik van die wonderlike toekoms wat God vir ons beplan 
—om vir ewig te lewe en soos helder sterre in glorie te skyn!

Wat die mensdom nou is

Voordat ons die mens se ewige bestemming kan verstaan, moet ons egter eers 
verstaan wat die mens nou is. Ons is fisiese wesens wat saamgestel is uit die che-
miese stowwe van die aarde. So het God ons geskape: “En die HERE God het die 
mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe 
geblaas. So het dan die mens ’n lewende siel geword” (Genesis 2:7).

Byna al die antieke gelowe het die dwaling geleer dat die mens ’n nie-stoflike, 
geestelike entiteit is wat vir ’n tyd beperk is tot fisiese vlees. Hulle het geleer dat 
die mens ’n dubbele samestelling het, dat ’n mens beide ’n fisiese liggaam en ’n 
onsterflike siel is.

’n Eeu-oue Vraag
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Die mens is geskape om heerskappy met God te deel oor die 
hele geskape heelal. Tog is dit slegs één aspek van ’n nog 
groter realiteit.
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Selfs vandag glo die meeste mense dat, na ons fisiese liggaam sterf, ons on- 
sterflike “siel” sal voortgaan as ’n lewende en bewuste entiteit afsonderlik van  
die liggaam.

Hierdie idee dat ons ’n onsterflike siel het, word nooit in die Heilige Skriftuur 
geleer nie. Dit het na ons toe gekom van die bygelowe van antieke godsdienste— 
moontlik so ver terug as Eden, toe Satan Eva oortuig het dat sy nie sou sterf as sy 
God nie gehoorsaam nie. (Genesis 3:2-4).

Inteendeel, die Bybel vertel ons duidelik dat ons “siel” sterflik, eerder as on-
sterflik is, omdat dit kan sterf (Esegiël 18:4, 20; Matteus 10:28). Inderdaad,  
die woorde wat algemeen “siel” in die Skriftuur vertaal is—Hebreeuse woord 
nephesh in die Ou Testament en die Griekse woord psuche in die Nuwe Testa-
ment—verwys na fisiese, sterflike wesens. Hierdie woorde word gebruik om  
nie net na mense te verwys nie, maar ook vir baie soorte diere, insluitend voëls, 
reptiele en vis.

Die Bybel maak dit duidelik dat onsterflikheid nie iets is wat ons alreeds besit 
nie. Paulus vertel ons duidelik dat God alleen onsterflikheid het (1 Timoteus 6:13-
16). Hy verduidelik dat ons “verganklik” en “sterflik” is en dat “hierdie vergank-
like moet met onverganklikheid beklee word” deur te verander van ’n verganklike 
tot ’n onverganklike bestaan wanneer Jesus Christus terugkom met die laaste 
basuin (1 Korintiërs 15:51-53; 1 Tessalonisense 4:16; Openbaring 11:15).

Nou is God se diensknegte diegene wat “deur volharding in goeie werke heer-
likheid, eer en onverganklikheid soek” (Romeine 2:7)—wat wys dat hulle nie 
reeds onsterflik is nie. Maar hulle verstaan dat Jesus Christus, deur Sy lewe op te 
offer vir ons s’n “die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid 
aan die lig gebring het deur die evangelie,” (2 Timoteus 1:10). Onsterflikheid is 
slegs beskikbaar deur die mens se Verlosser, Jesus Christus (Handelinge 4:12).

Weereens, die mens is sterflik! Die menslike lewe is tydelik! Ons is fisiese 
wesens wat kan sterf; ons kan ophou om te bestaan. Ons lewe nie in ’n soge-
naamde onsterflike siel nie. Geen sulke onderrig kan in die Skriftuur gevind word 
nie. Wanneer ons sterf hou die bewussyn ook op (Psalm 6:6; Prediker 9:5, 10); dit 
gaan nie voort in ’n veranderde vorm nie.

Daar is ’n geestelike element in die mens se bestaan, maar dit is glad nie soos 
die onsterflike siel konsep nie. (Sien “Die Gees van die Mens” op bladsy 4.)

God se geskenk van die lewe wat kom

Baie gedeeltes openbaar dat ons enigste hoop vir ’n ewige lewe daarin lê om 
opgewek te word uit die dood in ’n veranderde liggaam, net soos Jesus Christus 
was. (Vir ’n deeglike verduideliking van wat regtig by die dood gebeur en daarna, 
en die baie wanopvattings wat verband hou met die hiernamaals, moet u vir ons 
boekies aanvra: Heaven and Hell: What Does the Bible Really Teach? en What 
Happens After Death?)

Daarbenewens maak die Bybel dit ook duidelik dat om onsterflik opgewek  
te word kom slegs deur die genadige barmhartigheid van God: “Want die loon 
van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in 

’n Eeu-oue Vraag

Die apostel Paulus vertel ons dat God 
planne gemaak het vir ons wonder-
like toekoms nog voor Hy ons eerste 

ouers, Adam en Eva, geskape het. Hy het ons 
toekoms beplan “volgens Sy eie voorneme en 
genade wat ons van ewigheid af in Christus  
Jesus geskenk is“ (2 Timoteus 1:9).

Ons ewige toekoms was deel van God 
se groot plan en doel voor hierdie wêreld 
ontstaan het. Selfs toe het God bepaal dat 
slegs ’n volmaakte Verlosser Sy meester 
plan kan voltooi—want Hy het voorsien dat 
menselike wesens van die roete af sou wyk 
wat Hy vir hulle gestel het.

By die skepping van die eerste man en 
vrou, Adam en Eva, het God ’n keuse tussen 
twee maniere van lewe gestel. Hy het duide-

lik opdrag aan hierdie eerste mense gegee 
om van die boom van die lewe te neem. As 
hulle Skepper, wou God gehad het dat hulle 
’n noue, persoonlike verhouding met Hom 
ontwikkel. Die boom van die lewe in die tuin 
van Eden het ’n gehoorsame verhouding, 
wat tot die ewige lewe sal lei, gesimboliseer 
(Genesis 2:9; 3:22).

Daar was egter nog ’n opsie—een wat 
tot ’n ramp sou lei! In plaas van om lewe 
te kies deur gehoorsaam te wees aan 
Hom, kon hulle kies om self te besluit wat 
reg en verkeerd is en so ongehoorsaam 
wees teenoor God. ’n Ander boom in die 
tuin het hierdie keuse gesimboliseer—die 
boom van die kennis van goed en kwaad  
(Genesis 2:16-17; 3:1-6). God het hulle uit-
druklik beveel om nie van hierdie boom te 

neem nie, maar Hy het hulle nie verhoed 
om dit te doen nie. Hy het hulle ’n vrye wil 
gegee.

Deur hul vasberade optrede het Adam 
en Eva die leefwyse wat God beveel het, 
verwerp (Genesis 3:6). Eerder as om op God 
te vertrou om hulle die regte manier om te 
lewe te wys, het hulle verkies om op hul 
self staat te maak. Hulle het op ’n verkeerde 
rigting begin wat ’n mengsel van goed en 
kwaad is.

Met hul besluit het hulle die straf van 
sonde, wat lyding en uiteindelik die dood 
beteken, op hulleself gebring (Romeine 
6:23). Van hulle tyd af het die hele mens-
dom hul voorbeeld gevolg en besmet ge- 
raak met sonde (Romeine 5:12). Almal 

het tekort geskiet 
aan God se geopen-
baarde manier van 
lewe (Romeine 3:23). 
Tot vandag toe gaan 
die mensdom so voort 

wat lei tot die dood (verse 9-12).
Daarom sluit God se plan ’n Verlosser 

in, die Messias—“die [offer] Lam van God 
wat die sonde van die wêreld wegneem” 
(Johannes 1:29). Deur Jesus Christus se of-
fer, kan menslike wesens versoen word met 
God en God se vergifnis van hulle sonde 
sal die dood straf verwyder (Kolossense 
1:20-22).

Met God se vergifnis en hulp kan die 
mens op die regte rigting gelei word om 
van Hom die gawe van die ewige lewe te 
ontvang (Romeine 6:23; 8:11). Die lot van 
die mens lê in hierdie ewige lewe. (Lees oor 
hoe die mens met God versoen kan word in 
ons gratis boekies Transforming Your Life: 
The Process of Conversion en The Road to 
Eternal Life.)

Bestemming en Roete Korregering: 
Vanaf die Begin Beplan

Deur Jesus Christus se offer kan mense ver-
soen raak met God, en God se vergifnis van 
hulle sonde sal die doodstraf verwyder.
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Christus Jesus, onse Here” (Romeine 6:23).
Die ewige lewe is die gawe wat God in gedagte het vir diegene wat van die 

weg van die sonde afwyk en Hom uit die hart gehoorsaam, Weereens, dit is nie 
iets wat die mens besit nie. Inteendeel, dit is iets wat God vir ons aanbied—as ons 
van ons ou, sondige weë afsien en deur Christus, Sy vergifnis en leiding vir ons 
lewe aanvaar.

Dit is wat Hy vir almal wil hê: “God, ons Verlosser … wat wil hê dat alle 
mense gered word en tot kennis van die waarheid kom” (1 Timoteus 2:3-4). Hy 
“wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet 
kom” (2 Petrus 3:9). God wil ons die kosbare gawe van ’n ewige lewe gee. Hy  
sal alles doen wat Hy kan om te verseker dat ons die ewige bestemming kan ont-
vang wat Hy vir ons beplan het! Maar wat is daardie bestemming? Kom ons kyk 
verder na wat die Bybel onthul.

God se Eie Werklike Kinders

Die Bybel openbaar dat alle mense van die eerste twee mense, Adam en 
Eva, afgestam het. Ons is hul uitgebreide familie. Deur geskape te word 
in God se gelykenis was Adam ’n seun van God (Lukas 3:38; vergelyk 
met Genesis 5:1-3). Daarom, aangesien ons van Adam afstam, is ons 

ook kinders van God. God is ons Vader omdat Hy ons eerste menslike vader ver-
wek het. Soos Handelinge 17:28-29 ons vertel, “Ons is Sy nageslag” (Nuwe 
Lewende Vertaling).

Maar God se doel gaan veel verder as die skepping van die sterflike, bederf-
bare menslike wesens. Hy is besig om ’n nuwe skepping te fatsoeneer en te vorm 
(2 Korintiërs 5:17) deur Sy eie geestelike kinders te verwek—onsterflike en on-

verganklike kinders gevul met Sy 
natuur en karakter.

Hoe meer ons verstaan wat dit be- 
teken, hoe meer sal ons stomgeslaan 
wees,—nie net oor die majesteit van 
God se doel nie, maar wat dit vir elk-
een van ons persoonlik behels.

’n Familie in God se beeld

Paulus verduidelik hierdie nuwe 
skepping deur die volgende te verge-

lyk: “die oue mens, moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te 
gronde gaan” en met die “nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware 
geregtigheid en heiligheid” (Efesiërs 4:22-24).

Paulus beskryf ’n broodnodige geestelike transformasie in mense. Dit behels 
eers ’n verandering in ’n persoon se geaardheid en karakter. Dit word gevolg 
deur die opstanding—’n totale metamorfose tot ’n geestelike wese wat die ewige 
lewe het.

God veroorsaak hierdie transformasie deur die krag van die Heilige Gees.  
’n Bybelse term vir hierdie geestelike transformasie is verlossing. Paulus beskryf 
die wat verlossing sal ontvang as die kinders van God: “Die Gees self getuig saam 
met ons 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 

God se Eie Werklike Kinders
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Daardie familieverhouding—ons wat kinders van God die Vader 
word—is die hart en kern van God se ongelooflike plan vir die 
mensdom!
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Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word” (Romeine 8:16-17).
Kan ons begin om die betekenis van Paulus se geïnspireerde stelling te be- 

gryp? Dit verduidelik hoekom ons hier is, die einste rede vir ons bestaan, waar- 
om ons gebore is. Dit gee betekenis aan die lewe self. Dit verklaar waarom God 
wil hê dat alle mense die waarheid moet leer ken. Die Bybel vertel ons dat God 
besig is om ’n familie te skape—Sy eie familie. Ons het die ongelooflike geleent- 
heid om deel te wees van hierdie familie, die familie van God!

Daardie familieverhouding—dat ons kinders van God die Vader word—is die 
hart en kern van God se ongelooflike plan vir die mensdom!

Van die begin af is hierdie doel duidelik deur God gestel. Kyk weer na die 
woorde van Genesis 1: “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 in God se ewebeeld en 
gelykenis geskape, om soos God te wees.

Hierdie het betrekking op familie. Neem in ag dat dit na die skepping van 
plante en diere was, om “volgens hulle soorte” voort te bring, dat God gesê het, 
“Laat Ons mense maak na Ons beeld, na Ons gelykenis”(vers 26). Dit wys dat 
die mens geskape is volgens die “God soort.” Inderdaad, om ons te help om die 
parallel te verstaan met God se skepping van die mens in Sy beeld en gelykenis,  
sê Genesis 5:3 dat die eerste man Adam later “’n seun verwek na sy gelykenis,  
na sy ewebeeld, en hom Set genoem.” God is wesenlik besig om Homself deur 
die mensdom te reproduseer. Ons sal binnekort meer hieroor sien.

God maak dit duidelik dat Sy familie nou fisiese mans en vrouens, seuns en 
dogters, insluit. “Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus 
Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop 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 dikwels na fisiese kinders van beide geslagte as “seuns” 
omdat dit die gebruik was toe die Bybel geskryf is. Daardie gewoonte het deur 
die eeue heen in talle tale voortgegaan. In die Hebreeus en Griekse tale, waarin 
die Bybel oorspronklik geskryf is, is “seuns” gebruik om te verwys na “afstam-
melinge” in die algemeen. Ons gebruik ook die woorde, mens en broers, in ’n 
gesamentlike sin om beide geslagte in te sluit.

God sê ook vir ons: “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). Net soos 
mans en vroue God se kinders is deur die fisiese skepping, so kan beide God se 
kinders wees deur geestelike middele.

Waarlik God se kinders?

As God ons Sy kinders noem en ons beveel om Hom ons Vader te noem, word 
dit in ’n werklike sin bedoel? Is God eintlik besig om ’n familie van andere soos 
Homself, te reproduseer? Of word dit in die sin bedoel dat, deur die skepping, 
God ’n Vader is vir die menslike ras?

Deur die daad van skepping 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 Hy ’n 
Vader vir die mens wil wees—’n voorreg wat nie vir die engele bestem is nie.

Ons kan dit in die boek van 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 daar ’n vergelyking gemaak tussen die status van die engele en dié van 
Jesus Christus, die goddelike Seun van God. Tog is daar ook hier ’n toepassing  
op mense.

Jesus, moet ons erken, is in die unieke posisie as God se “eniggebore Seun” 
(Johannes 1:18; 3:16; 1 Johannes 4:9). As die goddelike Woord was Hy God saam 
met die Vader voor Sy menslike bevrugting (Johannes 1:1-3, 14). Dan, deur God 
die Vader wat die krag van die Heilige Gees uitoefen, is Jesus Christus op ’n bo- 
natuurlike wyse as ’n mens in die baarmoeder van Maria, terwyl sy nog ’n maagd 
was, geplaas en het sy sodoende swanger geword (Lukas 1:35; Matteus 1:20).

Jesus het geen onmiddellike menslike vader gehad nie. Inteendeel, God die 
Vader was Sy Vader in ’n fisiese sin deur die Heilige Gees. Terselfdertyd is Jesus 
ook deur dieselfde Gees van die Vader tot die geestelike lewe verwek (vergelyk 
Johannes 5:26; 6:63). By Sy opstanding, na Sy dood, het Christus teruggekeer na 
Sy vroeëre glorie met die Vader, nadat Hy net voor sy dood gebid het, “En nou, 
Vader, verheelik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat 
die wêreld was” (Johannes 17:5).

Terwyl mense nie op ’n bonatuurlike manier fisies bevrug word soos Christus 
was nie, kan hulle Hom volg deur geestelik deur God bevrug te word—alhoewel 
later in hul fisiese bestaan. Daar word na bekeerde Christene verwys as uit God 
“gebore” (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, in 1 Petrus 1:23 word dit beskryf as “Hierdie weergeboorte is nie 
deur julle aardse ouers bewerk nie, want die lewe wat hulle julle gegee het, loop 
op die dood uit. Die nuwe lewe wat God gegee het, is vir ewig, want dit kom van 
die ewige en lewende woord van God” (Nuwe Lewende Vertaling).

Hierdie onverganklike, onbederfbare lewe waarmee hulle deur die Skriftuur 
gelei word, kom van God wat Sy Gees in hulle ingeplant het, want “Dit is die 
Gees wat lewend maak” (Johannes 6:63, Nuwe Lewende Vertaling). Inderdaad, 
die Heilige Gees is die agentuur van geestelike bevrugting. 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 moontlik vir ons om “deel- 
genote … van die goddelike natuur” te wees (2 Petrus 1:4), die ware karakter  
van God.

Om terug te keer na die boek Hebreërs—ons moet verstaan dat die taal van, 
om bevrug deur God te word, terwyl dit nie van toepassing is op die engele nie,  
is dit nie net van toepassing op Jesus Christus nie maar ook aan Sy volgelinge. 
“Die Engele” word ons vertel, “is tog maar net diensknegte. Hulle is geestelike 

God se Eie Werklike Kinders
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wesens wat God uitstuur in belang van daardie mense wat verlos gaan word” 
(1:14, Nuwe Lewende Vertaling).

Hierdie bekeerde mense is God se kinders, Christus se broers wat soos Hy, uit 
God gebore is. Christus, so word ons verder vertel, is besig om “baie kinders na 
die heerlikheid te bring … 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” (Hebreërs 2:10-11).

Jesus is die “eersgeborene … onder baie broers” (Romeine 8:29). Hulle moet 

nou “uit die Gees gebore” (Johannes 3:6) word om soos Hy te word, wie nou, as 
’n “lewendmakende Gees” (1 Korintiërs 15:45), “aan die regterhand van God” sit 
(Hebreërs 10:12). Inderdaad, hulle sal Hom in glorie kan volg as mede “kinders 
van die opstanding” (Lukas 20:36)—Christus is die “Eersgeborene uit die dode” 
(Kolossense 1:18; Openbaring 1:5).

Dit moet dus duidelik wees dat bekerende Christene werklik en letterlik God se 
kinders word deur ’n geestelike wedergeboorte—verwek deur die Heilige Gees 
tot ’n nuwe lewe. So maak God ons werklik volgens Sy “soort”, soos Genesis 1 

Die God Familie

Die Skrif verklaar duidelik dat daar 
net een God is (Jesaja 46:9; Maleagi 
2:10; Romeine 3:30; Jakobus 2:19). 

Nietemin, dit is duidelik dat die een God uit 
meer as een Wese bestaan wat saam ’n god-
delike familie is (vergelyk Efesiërs 3:14-15) 
waarvan die menslike familie ’n fisiese tipe is.

Die Hebreeuse woord wat as “God” ver-
taal word dwarsdeur die Ou Testament is  
Elohim, ’n meervoudige naamwoord wat 
meer as een almagtige Wese, naamlik 
“Gode” aandui. Dit is egter gewoonlik enkel- 
voudig in gebruik wanneer dit verwys na 
die ware God van Israel, en in sulke gevalle 
word dit met enkelvoudige werkwoorde en 
byvoeglike naamwoorde gebruik. Waar sulke 
gedeeltes aangehaal word in die Nuwe Testa-
ment is die Griekse woord wat gebruik word 
om die term te vertaal die enkelvoud, Theos, 
wat God beteken.

Ons het ’n vergelykbare voorbeeld in 
Amerikaanse Engels van ’n selfstandige 
naamwoord wat meervoud in vorm is, maar 
enkelvoud in gebruik—die nasionale naam 
die Verenigde State. Terwyl die meervouds-
vorm ’n ware meerderheid van state ver-
teenwoordig toon die enkelvoudige gebruik 
daarvan die samestellende state as ’n een-
heid aan.

Daar is een God wat bestaan uit meer 
as een goddelike Wese. Inderdaad, in twee 
plekke in die boek Genesis word, eerder  
as om die enkelvoudige voornaamwoorde 

“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, die Een wat Jesus Christus geword 
het (Johannes 1:1-3, 14)

Christus se titel die Woord wys na Sy  
posisie as die Een wat namens die Vader 
praat en handel (vergelyk Johannes 8:26-28; 
12:49-50; 14:10). Verskeie gedeeltes ver-
wys na Jesus Christus as God (Jesaja 9:5;  
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 om die leerstel-
ling van die Drie-eenheid te ondersteun wat 
beweer dat God drie afsonderlike persone is 
(Vader, Seun en Heilige Gees) in ’n enkele-
wese. Tog is hierdie idee in teenstelling met 
rede en logika.

Nog meer belangrik is dat hierdie leer- 
stuk onskriftuurlik is. Weereens, God, dit is 
die familie van God, bestaan teenswoordig 
uit God die Vader en God die Seun, Jesus 
Christus. Die Heilige Gees word nooit in die 
Skrif as ’n derde persoon, wat ook God is, 
genoem nie. Byvoorbeeld, die apostel Paulus 
sê ons moet streef om “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). Die 
Heilige Gees word glad nie hier genoem nie.

Die Heilige Gees is nie ’n persoon nie, maar 
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Die menslike familie is bedoel as ’n mindere model of soort van 
hierdie groter geestelike realiteit —dat God ’n familie is.
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is die krag, verstand, lewe en ’n essensie van 
God (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 Drie-eenheid siening dat 
die Vader en Seun gelyk in gesag is (saam 
met die Heilige Gees), het Jesus Christus nie 

net gesê: “My Vader … is groter as almal” 
nie (Johannes 10:29), maar het Hy selfs gesê: 
“My Vader is groter as Ek” (14:28; sien ook 
1 Korintiërs 11:3; 15:27-28). (Om meer te 
leer hieroor, lees ons gratis boekie Is God a 
Trinity?)

Die leerstelling van die Drie-eenheid het 
die eenvoudige waarheid van die Skriftuur, 
dat God ’n familie is, verduister. God is die 
naam van die Vader, en dit is ook die naam 
van die Seun—sowel as albei van Hulle 
saam. Daarbenewens is God van voornemens 
dat ander seuns, wat Hy besig is om tot eer te 

bring, ook hierdie familie naam sal kry, soos 
die res van hierdie boekie verduidelik.

Irenaeus, ’n tweede-eeuse biskop, was 
reg toe hy opgemerk het: “Daar is niemand 
anders wat God in die Skrif genoem word nie 
behalwe die Vader van almal, en die Seun, 
en diegene wat die aanneming besit [dit wil 
sê, seunskap as God se kinders] “(Against 
Heresies, boek 4, voorwoord; vergelyk Boek 
3, hoofstuk 6). Let daarop dat daar geen aan-
duiding is van ’n Drie-enige formule in hierdie 
vroeë tydperk nie. Daardie leerstellings is nie 
tot veel later geformuleer nie.

Weereens, God is ’n familie wat tans be- 
staan uit twee goddelike Wesens, die Vader 
en Christus, maar met meer wat kom wat 
ook die familienaam sal dra. Inderdaad, die 
menslike familie was bedoel as ’n mindere 

model of tipe van hierdie groter geestelike 
realiteit. Die huwelik is nog ’n aspek van dit,  
want dit is God se bedoeling vir diegene 
wat by Sy familie gevoeg word om in ’n god- 
delike huwelik met Jesus Christus te betree.  
Die huwelik is dus ’n menslike verbond wat  
die hoër, Goddelike verhouding navolg. (ver- 
gelyk Efesiërs 5:22-23; Openbaring 19:7-9).  
Om meer te leer oor wat die Bybel sê oor 
hierdie aangeleentheid, vra vir ons gratis 
boekies Jesus Christ: The Real Story, Who is 
God? en Marriage and Family: The Missing 
Dimension, of kry dit vanaf die internet.
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impliseer—nie net as fisiese modelle in die vlees nie, maar as geestelik entiteite 
soos Hyself (Johannes 4:24). ’n Paar verse is gelees wat sê Christene word aange-
nome kinders van God eerder as Sy werklike verwekte seuns, maar dit is gebaseer 
op ’n misverstand (sien “Aanneming of Seunskap?” op bladsy 16).

Ons sal soos Jesus Christus wees

Nou dat ons besef dat ons in God se beeld gemaak word en in Christus se 
voetspore sal volg in toekomstige glorie, kom ons dink verder aan wat dit behels. 
Hoe sal ons volkome soos God wees as dit op stuk van sake kom?

God se doel is om ons volkome soos Jesus Christus te maak! In Efésiërs 4 
maak Paulus dit duidelik. Hy verduidelik dat lede van God se Kerk moet kom  
“… tot die mate van die volle 
grootte van Christus;” (Efesiërs 
4:13). Paulus se opmerking in  
Galasiërs 4:19 spreek dieselfde 
konsep in verskillende woorde uit. 
“My kinders, vir wie ek weer in 
barensnood is totdat Christus in 
julle ’n gestalte verkry.”

Verstaan u die betekenis van wat 
Paulus sê as hy verduidelik dat ons 
die volheid van Christus sal hê? 
Ons kan ten volle en volkome soos 

Jesus Christus word, met Sy karakter wat in ons gevorm word. Maar dis 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 verenig in diepgaande een-
heid. (Vir meer hieroor kyk na “Die God Familie” wat op bladsy 12 begin.)

Soos Jesus God se Seun is, is ons bestemming ook om die onsterflike kinders 
van God te word. Jesus is God se Seun op ’n unieke manier, soos ons gesien het. 
Anders as ons was Hy die goddelike Woord van God vanaf die ewigheid met die 
Vader (Johannes 1:1). Nietemin verklaar die Nuwe Testament dat Jesus, soos ons 
ook gesien het, “die 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 Pi
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Die Geesverwekte Christen is ’n kind van God, ’n werklike lid van 
die God-familie—maar nog nie in die uiterste sin nie.  
As kinders, moet ons nog steeds deur ’n ontwikkelingsproses in 
hierdie lewensperiode gaan om goddelike karakter te bou, om 
meer en meer soos God te word.

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 3:1-2).

Mense wat in die familie, wat God besig is om te skep, ingebring word, sal  
uiteindelik verheerlike geestelike wesens wees net soos die opgewekte Jesus 
Christus (Filippense 3:20-21), wat in Sy verheelike vorm aan die regterhand van 
God die Vader heers oor die heelal.

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). 
Menslike wesens wat opgewek word tot die ewige lewe sal soos die verheerlike 
Jesus Christus wees!

Maar wat beteken dit regtig? Neem in ag dat menslike kinders net soos hulle 
ouers en hul broers en susters is. Hulle is almal dieselfde wesens—mense. Op 
dieselfde manier sal God se kinders uiteindelik soos Hy, en soos Jesus Christus, 
hulle geestelike Broer, wees.

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, 
verheerlik met die opstanding, soos die Vader en Christus sal wees! Hulle sal  
dieselfde soort wesens as die Vader en Christus wees—goddelike wesens, al is  
dit baie moeilik om dit te glo!

Die wonderlike potensiaal van enige persoon, soos dit aan ons voorgehou 
word in God se Woord, lyk so ongelooflik dat die meeste mense nie hierdie 
Bybelse waarheid kan begryp wanneer hulle dit eers lees nie. Alhoewel dit duide-
lik in die Bybel voorkom, lees mense gewoonlik reg oor dit. Trouens, hierdie 
wonderlike toekoms is waarvoor God die mensdom gemaak het. Dit is waarom 
ons gebore is, waarom ons bestaan!

Julle is gode?

Kom ons gaan na die kern van die saak. Die Jode van Jesus se dag het Hom 
beskuldig van godslastering 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 na Sy interessante antwoord: Jesus antwoord hulle: “Is daar nie in julle 
wet geskrywe: [in Psalm 82:6]: “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, sê Christus, “As die Skrif direk mense gode noem, hoekom 
is julle ontsteld wanneer Ek net sê dat Ek God se Seun is?”

Is mense eintlik gode? Wat het Hy bedoel?
In Psalm 82:6, wat Jesus aangehaal het, sê God vir mense: “Ek self het gesê: 

Julle is gode, en julle is almal die seuns van die Allerhoogste.” Die leidraad 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. Daar is een 
God (die God familie) wat uit meer as een Godswese bestaan. (Kyk weer na “Die 
God Familie” op bladsy 12.)

God se Eie Werklike Kinders
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Aanneming of Seunskap?

Soos hierdie boekie duidelik maak, open-
baar die Skrif dat dit die mens se lot is 
om deur God in ’n werklike sin as kinders 

verwek te word, met Sy Heilige Gees wat in 
ons gedagtes ingeplant word om ons voort 
te bring as Sy letterlik gebore kinders. Tog, ’n 
paar verse van die apostel Paulus is geïnter-
preteer om te sê dat God ons aanneem eerder 
as om ons direk Sy kinders te maak. Watter 
verskil maak dit en wat is die waarheid?

Soos gewoonlik vertaal, sê Romeine 8:15 
dat Christene “ontvang die Gees van aanne-
ming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, 
Vader!” Vers 23 sê dat “ons self ook wat die 
eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in 
onsself in afwagtig van die aanneming tot 
kinders, naamlik die verlossing van ons lig-
gaam.” Die volgende hoofstuk sê dat Israel, 
God se nasie, die belofte gegee is van “aanne-
ming” (9:4). God gee ook vir ons die posisie 
van “aanneming tot kinders” soos uitgedruk 
in Galasiërs 4:5 en Efesiërs 1:5.

Ander vertalings gebruik die term “kind-
wees” in Romeine 8:15. Vine’s Complete Ex-
pository Dictionary of Old and New Testament 
Words (1985) verduidelik dat die Griekse 
woord vir aanneming wat hier gebruik word 
“huiothesia … van huios, ’n seun, en thesis’,  
’n plasing, verwant aan tithemi’ ’n plek is”—
so die plasing as ’n seun. Geleerdes het op-
gemerk dat hierdie woord ’n paar keer in die 
antieke Griekse wêreld in verband met aan- 
neming gebruik was en dit is beslis gepas.

Aanneming beteken om ’n kind van ander 
ouers te neem as jou eie seun of dogter. Dit 
is ’n wonderlike en edele daad om ’n huis en 
familie aan een te bied wat dit nodig het— 
en dit is gewoonlik ’n groot seën vir beide die 
aannemende ouers en die kind. Daar is baie 
wat hul aangenome kinders net soos ’n kind 
van hul eie liggaam aanvaar en liefhet—en 
hulle moet, want hy of sy is ’n mens gemaak 
in die ewebeeld van God. (Oorweeg dit dat 
Jesus Christus self eintlik ook aangeneem is 
deur Josef, wat nie sy ware pa was nie. God 
die Vader was Sy Pa.)

Tog is daar probleme met die toepassing 
van die terminologie van aanneming tot ons 
verhouding met God. Party kan dink dat ons 
van ons biologiese ouers of van die duiwel, as 
’n vader (sien Johannes 8:44), tot God as ons 
nuwe ouer, oorgedra word. Tog is alle mense 
uiteindelik God se nageslag van die begin af, 
selfs biologies (Handelinge 17:28-29). Hy was 
die Vader van Adam en Eva deur die skep-
ping (Lukas 3:38) en Hy is ook betrokke by 
die voortplantings proses in die baarmoeder 
(Psalm 139:13-16).

Satan is slegs ’n vader vir mense in die sin 
van sy heerskappy en invloed oor hulle en dat 
hy hulle in sy pad lei. Tog is hulle eintlik God 
se kinders—en Hy verlos hulle (koop hulle  
terug) deur Sy plan van verlossing. Daarbe-
newens, wanneer God ons geestelik voort-
bring as Sy eie kinders wat uit Sy eie wese 
geproduseer word, is dit op geen manier gelyk 
aan aanneming nie.

Vine’s verklaar: “Die ’aanneming van kin-
ders’ is ’n verkeerde vertaling en misleidend. 
God neem nie gelowiges aan as kinders nie; 
hulle is gebore deur sy Heilige Gees deur ge-
loof.” Dit is belangrik om dit te erken—want 
dit beïnvloed ons toekoms direk. By menslike 
aanneming is die aangenome kinders menslik 
net soos die nuwe ouers—maar net omdat 
die kinders aangeneem is van ander menslike 
ouers wat hulle fisies voortgebring het. Maar 
as God ons net aangeneem het en ons nie 
regtig in Sy beeld verwek het nie, sal ons 
heeltemal verskillende soorte wesens as Hy 
wees—Hy neem ons nie aan van andere wat 
soos Hy is nie. Dit kan in ’n sekere sin verge-
lyk met die aanneming van ’n troeteldier as ’n 
familielid (al is dit een wat kan praat).

Ongelukkig is dit wat baie vir hulle voor-
stel—dat ons vir ewig heeltemal anders sal 
wees, ’n minder wese as God, en dus het 
hulle ook geen probleem met die gebruik van 
die Griekse woord in die verse waar ons ge-
sien het dat dit aanneming, beteken nie. Maar 
hierdie idee van God se bestemming vir ons 
is nie die waarheid nie, want die Skrif maak 
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dit duidelik dat God ons eintlik geestelik in 
Sy beeld verwek—met die bedoeling dat ons 
uiteindelik dieselfde soort wesens sal word 
soos Hy en Jesus Christus nou is.

Waarvan het Paulus gepraat? Terwyl  
huiothesia (plasing of instelling as ’n seun) 
beslis van toepassing is op aanneming, het 
Paulus dit natuurlik in ’n ander sin bedoel.

Ons kan nou begin om te sien wat hy in 
Galasiërs 4:1-5 bedoel het. “Maar ek sê: So 
lank as die erfgenaam ’n kind is, verskil hy 
niks van ’n dienskneg nie, al is hy heer van 
alles; maar hy staan onder voogde en be- 
stuurders tot op die tyd tevore deur die vader 
bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, 
in diensbaarheid onder die eerste beginsels 
van die wêreld. Maar toe die volheid van die 
tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, 
gebore uit ’n vrou, gebore onder die wet, om 
die wat onder die wet was, los te koop, sodat 
ons die aanneming tot kinders kan ontvang.”

Let daarop dat in die parallel, die een wat 
die huiothesia (die instelling as ’n seun) ont-
vang, was alreeds die kind van sy vader wat 

hom as sodanig gestel het. So hierdie omstan-
dighede was nie aanneming nie.

Paulus se voorbeeld hier pas goed met die 
Romeinse wêreld van die tyd. Historikus Will 
Durant vertel ons: “Die kind was geabsorbeer 
in die mees basiese en kenmerkend van die 
Romeinse instellings—die patriargale familie. 
Die mag van die pa was byna absoluut … Hy 
was al een van die familie met enige regte 
voor die wet in die vroeë Republiek … Hy het  
die mag van lewe, dood en die verkoping as 
slawe oor sy kinders gehad” (The Story of 
Civilization, Vol. 3: Caesar and Christ, 1972, 
bl. 57). Tydens Paulus se tyd het dit effens 
verbeter, maar dit was nog steeds oor die al-
gemeen die geval.

Gedurende ’n seun se tienerjare sou sy 
pa bepaal wanneer dit tyd was dat hy van 
’n kind na volwassenheid kon gaan—tipies 
ongeveer 14, of a bietjie later. In ’n formele 
openbare seremonie, nadat hy sy kinder-toga 
afgehaal het, sou hy nou verskyn in die toga 
virilis (toga van manlikheid), wat nou ’n ken-
merk van burgerskap was en sy reg om in die 
vergadering te stem:

“Toe die seun gereed was, het die optog 
na die forum begin. Die vader het sy slawe, 
bevryde mans, kliënte, familie en vriende ver- 
samel, en hy het al sy invloed gebruik om sy 
seun se begeleiding groot en indrukwekkend 
te maak. Hier is die seun se naam by die lys 
van burgers gevoeg, en formele gelukwense 
was gegee … Daarna het hulle almal terug-
gekeer na die huis toe, waar die dag geëin- 
dig het met ’n aandete wat deur die vader ter 
ere van die nuwe Romeinse burger gegee is”  
(“Roman Children,” ClassicsUnveiled.com).

’n Seun se status was nou verhef. Hy was 
nou wettig geregtig op al die regte, magte en 
voorregte van ’n seun en erfgenaam van sy 

vader, en ook as ’n burger.
Hierdie mondigwording tot vol-

wassenheid moet wees waarna 
Paulus verwys. God het ons ver-
wek as Sy kinders en ons het al 
klaar ’n mate van volwassenheid 
bereik in Sy oë. Hy beskou ons nie 
meer as slawe nie maar as aan- 

genome kinders met sekere voorregte (selfs 
al is ons net blote babas!) Die volheid van  
ons mondigwording is nog in die toekoms— 
die tyd van die openbaring van die seuns van 
God in die opstanding (Romeine 8:19).

Let op na Romeine 8:23 “En nie alleen dit 
nie, maar ons self ook wat die eerstelinge 
van die Gees het, ons sug ook in onsself in 
afwagting van die aanneming tot kinders, 
[huiothesia] naamlik die verlossing van ons 
liggaam.”

So hierdie verse van Paulus neem in geen 
mate weg van ons lot om God se volle en let-
terlike kinders te word nie. Inderdaad, hulle 
bevestig en verklaar net hierdie ongelooflike 
Bybelse waarheid!

Die Bybel maak dit duidelik dat God ons 
eintlik geestelik verwek in Sy eie beeld—
met die voorneme dat ons uiteindelik 
dieselfde soort wesens, soos wat Hy en 
Jesus Christus nou is, sal word.
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Soos vroeër genoem, bestaan die God familie van die begin af uit twee god-
delike Wesens—God en die Woord. Laasgenoemde het 2,000 jaar gelede vlees 
geword as die Seun van God, Jesus Christus (Johannes 1:1-3, 14). Na Jesus se 
menslike lewe en dood is Hy opgewek na die geestelike bestaan as die “Eersge-
borene uit die dode” (Kolossense 1:18) “sodat Hy die eersgeborene kan wees 
onder baie broeders” (Romeine 8:29). Dus is Jesus geestelik gebore in die op- 
standing as die eerste van baie “broeders” of kinders wat later sal volg.

Weereens, soos aangedui aan die begin van hierdie hoofstuk, word in Hande-
linge 17:28-29 gesê dat mense die “geslag” van God is (die Griekse woord genos 
hier beteken “familie”, “ras, soort of rasgenote”) en soos ons in Genesis 1 gesien 
het, was God se doel om die mens in Sy eie beeld en gelykenis te skape, om hom 
volgens die “Godsoort” te maak—om Homself deur die mensdom te reproduseer.

Nou is Psalm 82 baie makliker om te begryp. In vers 6 word die woord gode 
gelykstaande gestel aan “seuns van die Allerhoogste.” Dit maak perfekte sin. 
Wanneer enige entiteit afstammelinge het, is sy afstammelinge dieselfde soort 
entiteit. Die afstammelinge van katte is katte. Die afstammeling van honde is 
honde. Die afstammelinge van mense is mense. Die afstammelinge van God is,  
in Christus se eie woorde, “gode.”

Maar ons moet hier versigtig wees. Mense is nie letterlik gode nie—in elk 
geval nog nie. Inderdaad, mense is aanvanklik nie letterlik selfs kinders van God 
nie, behalwe in die sin dat Hy die mensdom in Sy beeld en gelykenis geskape het.

God is ewig gees. Die mens is ’n sterflike vlees met ’n geestelike komponent, 
soos vroeër genoem—die menslike gees, wat ons begrip gee. Dit is ’n belangrike 
onderskeiding.

In Psalm 82, waar daar na mense verwys word as gode—in die sin dat God se 
nageslag veronderstel is om Hom te verteenwoordig in gesag en oordeel op die 
aarde—word daar verklaar dat hulle nog onvolmaak is en onderworpe is aan kor-
rupsie en dood. Dus is hulle slegs in ’n beperkte sin deel van die goddelike familie.

Een aspek hiervan is dat die mens in God se beeld en gelykenis geskape is op 
’n fisiese, sterflike vlak met beperkte heerskappy, wat God verteenwoordig, maar 
sonder Sy goddelike karakter en glorie. Nog ’n aspek hiervan is dat die mens die 
potensiaal het om dieselfde soort wesens te word soos wat die Vader en Christus 
nou is.

Trouens noem God dikwels “die dinge wat nie bestaan nie, … asof hulle be-
staan” (Romeine 4:17). Hy kyk na Sy doel as alreeds vervul. Verbasend, is God  
se doel om mense uit hierdie vleeslike bestaan te verhef tot dieselfde vlak van die 
Goddelike geesbestaan wat Hy het, soos ons sal sien.

Die uiteindelike uitkoms—goddelike heerlikheid

Dit behels die proses van geestelike voorplanting deur God waar ons as Sy 
kinders vereer sal word, soos vroeër genoem. Met ’n vollediger prentjie nou van 
wat God besig is om te doen, laat ons dit vir ’n oomblik herhaal. Die geestelike 
voortplantingsproses begin met God se Gees wat by ons menslike gees aansluit. 
Weereens: “Want die Gees self bevestig teenoor ons eie gees dat ons God se 

kinders is” (Romeine 8:16, Nuwe Lewende Vertaling). Deur hierdie wonderbaar-
like unie word ons “deelgenote … van die goddelike natuur” (2 Petrus 1:4).

Dus is die Geesverwekte Christen ’n kind van God, ’n werklike lid van die 
God familie—maar nog nie in die uiterste sin nie. As kinders moet ons nog steeds 
’n ontwikkelingsproses in hierdie lewe deurgaan—’n tydperk waarin goddelike 
karakter gebou word om meer en meer soos God te word in die manier waarop 
ons dink en optree en aan die einde van hierdie lewe, in die opstanding tydens 
Christus se terugkeer, sal ware Christene verander word in goddelike wesens soos 
die Vader en Jesus Christus.

Kyk weereens na hierdie wonderlike waarheid wat deur die apostel Johannes 
aangeteken is: “Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopen-
baar 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—ons word in verskeie Skrifgedeeltes vertel dat ons die 
goddelike heerlikheid van die Vader en Christus sal ontvang: “In Sy genade het 
God julle geroep om in Christus deel te hê aan Sy ewige heerlikheid. (1 Petrus 
5:10, Nuwe Lewende Vertaling. Kyk ook na Romeine 5:2; 2 Korintiërs 3:18;  
1 Tessalonisense 2:12; 2 Tessalonisense 2:14; Kolossense 1:27; Hebreërs 2:10).

Daarbenewens sal ons, as heersers met Christus, die heerskappy oor alle 
dinge ontvang, insluitende die hele groot heelal—heerskappy net soos Christus 
het (vergelyk Romeine 8:17; Hebreërs 1:1-3; 2:5-9; Openbaring 21:7). Om 
werklik heerskappy uit te oefen oor alle dinge,—insluitende die woedende ter-
monukleêre oonde van 50 miljard triljoene sonne en elke subatomiese deeltjie 
van elke atoom van elke molekuul in die kosmiese uitspansel—vereis die al- 
magtige krag van God.

En wat van ons verstand? As menslike wesens kan ons nie die individuele 
sterre in die heelal teen een per sekonde, in triljoene jare tel nie. Maar God, in ’n 
terloopse opmerking, sê Hy ken al die sterre se name (Psalm 147:4). Verwonderd 
het Paulus gesê: “Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos 
ek ten volle geken is [dit is, deur God]” (1 Korintiërs 13:12), wat wys dat ons die 
alwetendheid van God sal besit, en hoekom nie, want ons sal die Heilige Gees, 
die verstand van God, ten volle hê!

Dink daaraan dat bekeerde mense eendag ’n goddelike natuur sal besit, god-
delike heerlikheid en totale mag oor die skepping sal hê, en sal in God se onein-
dige kennis deel. Dit alles vereis niks minder as goddelikheid nie!

Inderdaad, op daardie tyd sal ons uiteindelik soos Jesus, “vervul kan word tot 
al die volheid van God” (Efesiërs 3:19; vergelyk Kolossense 1:19; 2:9). Hoe kan 
iemand vervul word met al die volheid van God en iets minder as God wees? 
Daarom sal ons, met ons uiteindelike verandering, ook goddelik wees—maar die 
Vader en Christus sal vir ewig groter as ons wees.

Die leer van vergoddeliking

Hierdie Bybelse waarheid sal sekerlik as ’n skok kom vir diegene wat net die 
tradisionele siening van die algemene Christendom, ten opsigte van die uiteinde-

God se Eie Werklike Kinders
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like beloning van die regverdige, gehoor het. Tog sal diegene wat hierdie leeron-
derrig vinnig aanval miskien selfs meer verbaas wees om te leer dat baie vroeë 
“kerkvaders” van hoofstroom tradisie—nie so ver verwyder van vroeë aposto-
liese onderrig nie—hierdie ongelooflike waarhied, ten minste gedeeltelik, ver-
staan het en dit word soms nog vandag gesien.

Let op na paragrawe 398 en 460 van die huidige Catechism of the Catholic 

Church (1995), voetnoot bronne tussen hakkies: “Gemaak in ’n toestand van hei-
ligheid, was die mens bestem om ten volle deur God “goddelik” gemaak te word 
in heerlikheid deur God [maar gesondig] … “Die Woord [Jesus Christus] het vlees 
geword om ons ‘deelgenote van die goddelike natuur te maak’ [2 Petrus 1:4]: ‘Dit 
is waarom die Woord [Christus] ’n mens geword het en die Seun van God het die 
Seun van die mens geword sodat die mens in die gemeenskap van die Woord 

Vroeë Teoloë oor om Goddelik te Word

Terwyl die Bybelse konsep van vergod-
deliking of goddelikheid—verheffing 
tot godheid—gewoonlik geïgnoreer of 

verwerp word in die moderne Christelike leer, 
was hierdie leerstelling goed gevestig onder 
vroeë teoloë van die hoofstoom tradisie. Al-
hoewel die geskrifte van hierdie mans nie al-
tyd Bybels akkuraat is nie, wys die volgende 
aanhalings uit hul geskrifte dat in die eerste 
eeue na die Nuwe Testament geskryf is, baie 
nog steeds die duidelike implikasies van hier-
die leerstellings verstaan het:

Justin Martyr (ongeveer 100-165): “[Deur 
Psalm 82] word dit getoon dat alle mense 
waardig geag word om gode te word en krag 
te hê om seuns van die Allerhoogste te word” 
(Dialogue With Trypho, hoofstuk 124). “Ons 
het geleer dat slegs diegene wat na aan God 
bly in heiligheid en deug, goddelik sal word” 
(First Apology, hoofstuk 21).

Theophilus van Antiochië (ongeveer 163-
182): “As hy [die mens] sal neig tot die dinge 
van onsterflikheid en die gebooie van God 
onderhou, moet hy as ’n beloning van Hom 
onsterflikheid ontvang, en moet hy God 
word” (By Autolycus, Boek 2, hoofstuk 27).

Irenaeus (ongeveer 130-200): “Want ons 
werp die skuld op Hom [God], omdat ons 
nie van die begin af gode gemaak is nie, 
maar eers slegs mense, dan lank daarna god; 
alhoewel God hierdie rigting uit Sy suiwer 
welwillendheid aanneem … Hy sê: “Ek self 
het gesê: Julle is gode, en julle is almal seuns  
van die Allerhoogste. [Psalm 82:6]” (Against 
Heresies, Boek 4, hoofstuk 38).

“Hoe dan sal hy ’n God wees wat nog nie 
’n man gemaak is nie? Of hoe kan hy wat 
eers later geskape is perfek wees? Hoe weer, 
kan hy onsterflik wees, wat in sy sterflike 
natuur nie gehoorsaam aan sy Maker is nie?  
Want dit moet wees dat u aan die begin die 
rang van ’n man het en dan daarna deel sal 
neem aan die heerlikheid van God” (Against 
Heresies, Boek 4, hoofstuk 39).

“Daar is niemand anders wat God in die 
Skrif genoem word nie behalwe die Vader 
van almal en die Seun, en diegene wat die 
aanneming besit [dws seunskap as God se 
kinders]” (Against Heresies, Boek 4, voor-
woord; vergelyk Boek 3, hoofstuk 6).

Clement van Alexandrië (ongeveer  
150-215): “Ja, Ek sê, die Woord van God 
[Christus] het mens geword, sodat u van die 
mens kan leer hoe die mens God kan word” 
(Exhortation to the Heathen, hoofstuk 1).

“Maar daardie man saam met wie die 
Woord woon … Hy is skoonheid, die ware 
skoonheid, want dit is God; en daardie man 
word God, aangesien God dit so wil hê.  
Heraclitus [die antieke Griekse digter], het 
tereg gesê: Mens is gode, en gode is mense” 
(The Instructor, Boek 3, hoofstuk 1).

“Dit lei ons tot die eindelose en volmaakte 
einde, wat ons vooraf die toekomstige lewe 
wat ons sal lei, leer, volgens God en met 
gode … Na hierdie verlossing word die be- 
loning en die eerbewyse toegeken aan die-
gene wat volmaak geword het; wanneer 
hulle klaar is met reiniging … Dan word hulle 
suiwer van hart, en naby aan die Here, daar 

wag vir hulle herstelling tot ewige bepeinsing;  
en hulle is genoem deur die benaming van 
gode, wat bestem is om op trone te sit met 
die ander gode wat eerste in hulle plekke 
deur die Verlosser geplaas is [of, sommige 
vertaal dit ook as, ’Met die ander gode wat 
’n rang onder die Verlosser is’]” (Stromata 
[Miscellanies], Boek 7, hoofstuk 10).

Tertullian (ongeveer 160-230): “Dit sal 
onmoontlik wees dat ’n ander god toegelaat 
word, wanneer dit toegelaat word dat geen 
ander wese enigiets van God kan besit nie. 
Wel, dan sê u, ons sal teen daardie tempo 
niks van God besit nie. Maar ons besit wel 
iets van God en sal voortgaan om so te doen 
—maar dit is van Hom wat ons dit ontvang 
en nie van onsself nie. Want selfs ons sal 
gode wees, as ons verdien om onder diegene 
te wees van wie Hy het gesê: Ek het self gesê: 
Julle is gode” [Psalm 82:6], en God staan in 
die vergadering van die gode [vers 1]. Maar 
dit kom van Sy eie genade, en nie van enige 
eienskap in ons nie, want dit is Hy wat al-
leen gode kan maak” (Against Hermogenes, 
hoofstuk 5).

Hippolytus (ongeveer 170-236): “En u sal 
’n onsterflike liggaam besit … En u sal ’n 
metgesel van die Godheid wees, en ’n mede-
erfgenaam met Christus, nie meer vasgevang 
deur begeertes of passies nie, en nooit weer 
deur siekte uitgeteer nie, want u het God ge-
word … Hierdie dinge het God belowe om 
aan u te gee, want u is goddelik gemaak en 
tot onsterflikheid verwek … Julle sal soos Hy 
lyk en julle sal eer deur Hom toegeken word. 
Want die Godheid, (deur [hierdie] minsaam-
heid), verminder nie enigiets van die god-

delikheid van Sy goddelike volmaaktheid nie; 
om u God tot Sy eer te maak!” (Refutation of 
all Heresies, Boek 10, hoofstuk 30).

Origen (ongeveer 185-255): “Die eersge-
borene van die hele skepping [Christus], wie 
die eerste is om saam met God te wees en 
om Godlikheid aan te trek, is ’n wese van 
meer verhewe rang as enige van die ander 
gode, behalwe Hy, van wie God die God 
is, soos dit geskrywe is: “Die God van die 
gode, die HERE, spreek en roep die aarde” 
[Psalm 50:1]. Dit was deur die amp van die 
eersgeborene dat hulle gode geword het, 
want Hy het vanaf God uit genade bepaal 
dat hulle gode gemaak moet word, en Hy het 
dit volgens Sy eie oorvloed aan hulle gekom-
munikeer. Die ware God is dan dié God, en 
diegene wat nou na Hom gevorm word is 
gode, amper afdrukke van Hom, die proto-
tipe” (Commentary on the Gospel of John, 
Boek 2, hoofstuk 2).

Athanasius (ongeveer 293-373): “Want Hy 
[Christus] is mens gemaak sodat ons God ge-
maak kan word” (On the Incarnation of the 
Word, hoofstuk 54, sek. 3).

“Hy [Christus] was God en het toe ’n man 
geword sodat ons goddelik gemaak kan 
word” (Four Discourses Against the Arians, 
Discourse 1, hoofstuk 11, sek. 39).

Augustinus van Hippo (354-430): “Maar 
Hy wat regverdig vergoddelik ook, want 
deur regverdigmaking maak Hy seuns van 
God. ’Want aan hulle het Hy mag gegee om 
kinders van God te word’ [Johannes 1:12]. As 
ons seuns van God gemaak is, dan is ons ook 
gode gemaak” (Expositions on the Psalms, 
On Psalm 50, sek. 2).

God se Eie Werklike Kinders
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’n familie is en net soos ’n menslike familie uit afsonderlike lede met unieke iden-
tieteit bestaan, so sal dit ook in die God familie wees.

Tog sal die lede van die God familie, deur die Heilige Gees, ’n spesiale een-
heid van verstand, doel en natuur hê wat ver buite die gemeenskaplike identiteit 
en unie van die menslike gesin moontlik is.

Inderdaad, daar is net een God, maar daardie God is ’n familie. Die term gode, 
in verwysing tot ons bestemming, is bedoel om verskeie goddelike wesens te 
onderskei wat uit een God bestaan—die een God wat die een God familie 
beteken. Soos reeds genoem, is daar tans twee volkome goddelike lede van die 
God familie—twee afsonderlike Wesens—God die Vader en God die Seun, Jesus 
Christus. En so ongelooflik soos dit ook klink, sal daar meer wees wat kom.

God het verklaar, soos ons vroeër gesien het, “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). En hy bedoel dit. Die Vader wil ons ten volle voortbring as Sy 
kinders, om ons te verander in dieselfde soort wesens wat Hy en Christus nou 
is—alhoewel, weer, vir ewig onderworpe aan Hul liefdevolle gesag en leierskap.

Inderdaad, alhoewel mense wat salig gemaak word werklik verhef sal word 
om te bestaan as ware goddelike kinders van God en volle lede van die God  
familie, sal hulle nooit, individueel of gesamentlik, die superioriteit van die Vader 
en Christus as leiers van die familie uitdaag nie. Waarlik, almal sal aan Jesus 
onderworpe wees, behalwe die Vader, en Christus sal self onderworpe wees aan 
die Vader (sien 1 Korintiërs 15:24-28). Die Vader en Christus sal vir altyd die 
heersende opperste in die familie bly, selfs met die toevoeging van biljarde god-
delike kinders.

Dit is dan ook waarom ek en u gebore is! Dit is die uiteindelike potensiële 
bestemming van die hele mensdom. Dit is die ontsagwekkende doel waarvoor 
ons geskape is. Soos Jesus gesê het toe Hy voorsien het dat ons ons bestemming 
bereik: “Ek het self gesê, julle is gode.” Ons toekoms kan nie hoër of beter as dit 
wees nie!

Ons sal volgende sien hoe ons deel kan word van die onsterflike familie van 
God, en verdere besonderhede oor die wonderlike lewe wat vir ons voorlê, 
ondersoek.

gekom het en dus goddelike seunskap kan ontvang en nou ’n seun van God kan 
word’ [Irenaeus (2de eeu), Against Heresies, Boek 3, hoofstuk. 19, sek. 1].

“Want die Seun van God het ’n mens geword, sodat ons God kon word”  
[Athanasius (4de eeu), On the Incarnation of the Word, hoofstuk. 54, sek. 3].  
‘Die enigste gebore Seun van God, wat wil hê ons moet deel in Sy goddelikheid, 
het ons natuur aangeneem sodat Hy, wat mens geword het, mense god kan maak’ 
[Thomas Aquinas (13de eeu), Opusculum 57, lesings 1-4]” (bl. 112, 128-129, 
klem bygevoeg).

Hierdie leerstelling is selfs meer algemeen in die Oos-Ortodokse tradisie, waar 
dit bekend is deur die Griekse term theosis, wat beteken “godheid” of “vergod-
deliking,” heeltemal anders as die New Age-konsep van absorpsie in universele 
bewussyn of om jouself as inherent en tans goddelik te beskou. Let op na die 
merkwaardige verduideliking van die vroeë Katolieke teoloog Tertullianus, ge- 
skryf omtrent 200 nC: “Dit sal onmoontlik wees dat ’n ander God toegelaat kan 
word, wanneer geen ander wese toegelaat word om iets van God te besit nie. Wel, 
dan sê u, op die manier sal ons niks van God besit nie. Maar inderdaad, ons doen, 
en sal voortgaan om so te doen. Ons ontvang dit van Hom en nie van onsself nie 
want ons sal gode wees as ons verdien om onder diegene te wees van wie Hy ver- 
klaar het, “Ek het self gesê julle is gode,” en “God staan in die vergadering van 
die gode.” Maar dit kom van Sy eie genade, nie van enige hoedanigheid in ons 
nie, want dit is alleenlik Hy wat gode kan maak.”(Against Hermogenes, hoofstuk 
5, Ante-Nicene Fathers, Vol. 3, bl. 480, aangehaal in “Deification of Man,” David 
Bercot, redakteur, A Dictionary of Early Christian Beliefs, 1998, bl. 200).

Inderdaad, dit was die standaard siening gedurende die vroeë Christelike eeue 
(sien “Vroeë Teoloë oor om Goddelik te Word” wat op bladsy 20 begin).

Meer onlangse skrywers het ook hierdie Bybelse waarheid gesien. C.S. Lewis, 
miskien die gewildste Christelike skrywer van die vorige eeu, het geskryf: “Die 
bevel, ’Wees julle dan volmaak’ (Matteus 5:48) is nie ’n idealistiese opvatting nie. 
Dit is ook nie ’n opdrag om die onmoontlike te doen nie. Hy gaan van ons wesens 
maak wat daardie bevel kan gehoorsaam. Hy sê (in die Bybel) dat ons ’gode’ is en 
Hy gaan dit doen.

“As ons Hom toelaat—want ons kan Hom verhinder as ons so verkies—sal 
Hy die swakste en vuilste van ons tot ’n god of godin maak, ’n skitterende, stra-
lende, onsterflike wese, deurdrenk met soveel energie en vreugde en wysheid en 
liefde soos ons onsself nie nou kan voorstel nie, ’n helder vlekvrye spieël wat  
perfek na God (alhoewel, natuurlik op ’n kleiner skaal) Sy eie eindelose krag  
en vreugde en goedheid terug weerkaats. Die proses sal lank en baie kere pynlik 
wees; maar dit is waarvoor ons in is. Niks minder nie. Hy het bedoel wat Hy gesê 
het” (Mere Christianity, 1996, bl. 176).

Die uiterste familie verhouding

Natuurlik vereis hierdie saak ’n paar belangrike verduidelikings. Die Bybel 
leer ons nie dat ons op een of ander misterieuse manier ’n enkele entiteit met  
God sal word en ons individuele identiteite verloor nie. Die realiteit is dat God  

God se Eie Werklike Kinders
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Die Lewe in God se Familie

Die groot doel waarvoor God die mens geskape het, is heeltemal ontsag-
wekkend. Besef ook dat hierdie lot nie net vir die mensdom in ’n alge-
mene sin is nie—maar dit is vir u persoonlik bedoel. God wil u verhef 
om ’n ewige, goddelike lewe saam met Hom en al Sy kinders te deel.

As God u verstand ontvanklik maak vir die wonderlike potensiaal waarvoor 
Hy u gemaak het, dan nooi Hy u uit om onder die voorlopers in Sy plan vir die 
mensdom te wees—om nou Sy geestelike seun of dogter te wees in afwagting 
van die volle glorie wat geskenk gaan word by die opstanding van die dode wan-
neer Jesus Christus terugkom.

Wie is dan vandag die kinders van God? Wie sal nog deel van God se onsterf-
like geestelike familie word? Hoe kan u of enige van ons daardie wonderlike  
doel bereik en hoe sal die lewe wees as ons uiteindelik opgewek word tot ’n ver-
heerlikte bestaan?

Om die familie te betree

Die Bybel verklaar dat diegene wat in God se onsterflike familie ingehuldig 
word, eers moet opreg bekeer van hulle sondes, gedoop moet word en die gawe 
van God se Gees moet ontvang (Handelinge 2:38). Deur die Heilige Gees te ont-
vang word hulle lede van Christus se geestelike liggaam (1 Korintiërs 12:12-13), 
wat Sy Kerk is (Kolossense 1:24). Hulle wag op die opstanding by Christus se 
wederkoms, wanneer hulle onsterflikheid gegee sal word (1 Korintiërs 15:51-54).

Om God se Gees te ontvang is bekering noodsaaklik. Die apostel Paulus maak 
dit duidelik dat u die Heilige Gees moet ontvang om deel te word van God se 
familie en Kerk: “Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort 
nie aan Hom nie” (Romeine 8:9).

Waarom is die mense sonder God se Gees nie die mense van God nie? Soos 
Paulus verduidelik, “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is 
kinders van God (vers 14). Paulus verduidelik die verhouding van God se Gees 
tot redding: “En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle 
woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lig-
game lewend maak deur Sy Gees wat in julle woon” (vers 11). Slegs diegene met 
God se Gees sal die ewige lewe beërwe. Inderdaad, dit is deur die Gees dat ons 
verwek word tot die geestelike lewe, soos ons vroeër gesien het.

Hoe kan u dan God se Gees ontvang? Die apostel Petrus het verduidelik dat u 
moet “bekeer” en “gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing 
van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang” (Handelinge 
2:38). (Ware bekering en doop, wat die weg na God se familie oopmaak, word 
deeglik verduidelik in ons gratis boekies Transforming Your Life: The Process of 
Conversion en The Road to Eternal Life. Versoek u gratis kopie vandag of kry dit 
vanaf die internet.)

God se kinders is dus diegene wat deur God se Gees gelei word. Die Heilige 
Gees is die krag en teenwoordigheid van God wat in hulle werk (sien 2 Timoteus 
1:6; Psalm 51:13; Filippense 2:13). Diegene wat God se Gees ontvang, word selfs 
in hierdie lewe beskou as die kinders van God. “Geliefdes, nou is ons kinders van 
God; … En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is” 
(1 Johannes 3:2-3).

Wat ons nou is, is niks in vergelyking met wat ons sal wees met Jesus Christus 
se wederkoms nie. Op daardie tydstip sal die getroue kinders van God opgewek 
word vanaf fisiese vlees en bloed, tot ’n onsterflike gees, sodat hulle die ewigheid 
met Hom kan deel op Sy vlak van bestaan.

’n Toekoms sonder vergelyking

Paulus beskryf die wonderlike transformasie wat sal plaasvind wanneer die 
dooies opgewek word. “Verder is daar ook hemelse liggame en aardse liggame. 
Die prag van die hemelligame verskil van dié van aardse liggame. Die stralende 
prag van die son verskil van dié van die maan en die sterre het weer hulle eie 
prag. Die een ster se prag verskil ook weer van die ander een” (Nuwe Lewende 
Vertaling).

“So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, 
daar word opgewek in onverganklikheid; daar word gesaai in oneer, daar word op- 
gewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 
’n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 
’n natuurlike liggaam, en daar is ’n geestelike liggaam” (1Korintiërs 15:40-44).

Hierdie verse wys inderdaad ’n wonderlike verandering—tot ’n glans en 
majesteit wat ons skaars kan begryp. (Sien “Die Ewebeeld van God” op bladsy 
26.) Daarom sê Paulus: “Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd 
nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie” (Romeine 
8:18; kyk ook na 2 Korintiërs 4:16-18).

Begin u verstaan? Om opgewek te word in God se familie as ’n werklike kind 
van God, ’n deel van God se eie familie, is so wonderlik dat dit nie sinvol is om 
dit te probeer vergelyk met enigiets wat ons al ooit geken het nie. Geen aantal 
beproewinge, probleme en lyding in hierdie lewe kan die waardevolle gawe van 
die ewige lewe as verheerlike kinders van God, in die volle gelykenis van die 
Vader en Jesus Christus, benader nie. Dit is die ongelooflik toekoms waaroor die 
lewe gaan. Daarom is u gebore.

Geen wonder dat Paulus verklaar het: “Want die skepping wag met reikhal-
sende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God” (Romeine 8:19).

Ons rol in die Koninkryk van God

Die wonderlike wêreld van môre sal by die terugkeer van Jesus Christus 
ingewy word en Hy sal regeer as Koning van konings en Here van die here 
(Openbaring 19:16). Elke koninkryk, mag en regering sal onder Sy goddelike 
regering gebring word (Openbaring 11:15). Hy sal die Koninkryk van God op 
aarde vestig. Dit was die die kern van Sy boodskap—die evangelie of goeie nuus 

Die Lewe in God se Familie
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wat Hy gepreek het (Markus 1:14-15). (Maak seker dat u u gratis kopie van ons 
boekie, The Gospel of the Kingdom, aanvra om hierdie sentrale tema van beide 
Christus se boodskap en die hele Bybel te verstaan.)

Die seuns en dogters van God wat getrou aan Hom is, sal deel in Christus se 
heerskappy. Let op na die belofte van Christus: “Aan hom wat oorwin, sal Ek gee 
om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my 
Vader op Sy troon gaan sit het” (Openbaring 3:21). Diegene wat oorwin sal 
verantwoordelikheid kry as konings en priesters van God in daardie koninkryk 
(Openbaring 1:5-6).

Hierdie wonderlike toekoms is vroeër in die Ou Testament voorspel. Byvoor-
beeld, die profeet Daniël het ’n visioen ontvang van Christus wat Sy Koninkryk 
ontvang het van God die Vader:

“Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een 
gekom soos die Seun van ’n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en 
hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer 
en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; Sy heerskappy is 
’n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en Sy koninkryk een wat nie vernie- 
tig sal word nie …

“Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die konink-
ryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Aller-
hoogste; hulle koninkryk is ’n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle 
vereer en gehoorsaam wees” (Daniël 7:13-14, 27). Weereens, die “heiliges van die 
Allerhoogste”—dit is diegene wat geheilig of afgesonder is as heilig, wat al God 
se ware volgelinge bedoel—sal konings en heersers met Jesus Christus wees.

Die Ewebeeld van God

In Genesis 1:26 het God gesê: “Laat Ons 
mense maak na ons beeld, na Ons gelyke-
nis”—die meervoud “Ons” word hier ge-

bruik wat beide God die Vader en die Woord, 
wat later in die vlees gebore sou word as 
Jesus Christus, aandui (Johannes 1:1-3, 14). 
Wat word bedoel met God se beeld en ge-
lykenis hier?

Die belangrikste is dat God ons soos Hom  
gemaak het met verstandelike eienskappe 
soos abstrakte denke, emosie, kreatiwi- 
teit en beplanning. Maar die onderliggende 
Hebreeuse woorde wat hier gebruik word 
het betrekking tot die werklike vorm en 
voorkoms. Die woord tselem (“beeld”) het 
die strekking van ’n standbeeld, terwyl die 
demuwth (“gelykenis”) verwys na fisiese 
ooreenkomste.

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. en in die Ou Testament is die He-
breeuse woord wat “gees” vertaal is, ruach.

Albei hierdie terme kan ook “wind” bete- 
ken. Omdat wind vormloos is, argumenteer 
sommige dat die onstoflike gees nie vorm 
en fatsoen kan hê nie. Tog word God en die 
engele in baie plekke in die Skrif beskryf met 
’n liggaamlike vorm. Dit is dus duidelik dat die 
gees in staat moet wees om vorm en fatsoen 
te kan hê—en God die Vader en Christus het 

dieselfde vorm en fatsoen as die mense wat 
volgens Hulle op ’n mindere, materiële vlak 
gevorm is.

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

God het aan ’n paar mense in ’n menslike 
vorm verskyn in die Ou Testament (Genesis 
18; 32:24, 30; Exodus 24:9-10; Josua 5:13- 
15). In hierdie manifestasies het God egter 
nie Sy volle glansende glorie geopenbaar 
omdat die intensiteit ondraaglik sou 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” (Exodus 33:20). 
Tog is Moses, wat deur God se krag beskerm 
is, toegelaat om God se strallende vorm van 
agter af te sien (vers 23).

’n Paar bonatuurlike visioene in die Skrif gee 
vir ons ’n kykie in die wonderlike voorkoms 
van God in Sy hoogste prag. Die profeet 
Esegiël het aangeteken wat hy gesien het:

“Bokant die koepel bo hulle koppe was 
daar iets soos ’n troon van blou saffier. Hoog 
bokant hierdie troon was daar ’n figuur wat 
soos ’n mens gelyk het. Van sy heupe af boon-
toe het sy lyf gegloei soos witwarm metaal. 
en van sy heupe af ondertoe het hy gelyk soos 

’n baie helder vlam wat brand. Reg rondom 
hom was die lig so helder soos die glans van 
’n reënboog tussen die wolke. So het die heer-
likheid van die HERE aan my verskyn” (Esegiël 
1:26-28, Nuwe Lewende Vertaling).

Die Ou Testamentiese verskynings van 
God was nie van God die Vader nie, aan- 
gesien 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) maar 
dit was verskynings van Jesus Christus voor 
Sy menslike lewe. Weereens, die Vader en 
Christus deel dieselfde beeld en gelykenis.

In die Nuwe Testamentiese boek van 
Openbaring, het die apostel Johannes die 
verheerlikte Jesus Christus gesien soos “Een 
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 … Sy 
aangesig was soos die son wat skyn in sy krag  
(Openbaring 1:13-16).

Hierdie is ’n beperkte beskrywing van die 

gelykenis van God wat die mens ook ten 
volle sal hê wanneer hulle verheerlik word 
met die opstanding na ewige lewe—wan-
neer “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). Dan, ten volle in God 

se gelykenis, sal ons ons wonderlike verant-
woordelikheid om te heers—om Hom te help 
met die bestuur oor die eindelose skepping 
—vervul. Dit is die toekoms wat God beplan 
het vir u, die rede waarom u gebore is, as u 
dit ten volle omhels met ’n gehoorsame hart 
en ’n toegewyde en getroue volgeling van 
God en Sy leerstellings, soos geopenbaar in 
die Heilige Skrif, bly!N

A
SA

Wanneer ons ten volle in God se gelykenis is, sal ons ons wonder-
like verantwoordelikheid kan vervul om heerskappy uit te oefen—
om Hom te help met die bestuur van Sy eindelose skepping.

Die Lewe in God se Familie
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Hierdie gedeelde goddelike heerskappy oor die fisiese nasies van die aarde sal 
’n struktuur wees wat vlakke van administrasie sal hê. Ons word byvoorbeeld 
vertel dat koning Dawid weer sal dien as heerser oor die hele Israel terwyl die  
12 apostels van Christus oor die 12 individuele stamme van Israel sal regeer  
(Jeremia 30:9; Esegiël 37:24-25; Matteus 19:28). En daar sal verdere graderings 
onder hierdie wees, en ook in die regerings van ander nasies.

Een van Christus se gelykenisse onthul dat God se dienaars, wat vordering 
maak in verhouding tot hulle vermoë in hulle diens tot Hom in hierdie lewe, 
groter gesag sal kry in die komende Koninkryk—dit word hier verteenwoordig 
deur elkeen wat oor ’n verskillende aantal stede geplaas word (Lukas 19:11-27). 
Dus, terwyl die van God se familie eienaarskap van die aarde deel en dit saam  
sal heers, is dit duidelik dat hulle verskillende grade van administratiewe verant-
woordelikheid onder Jesus Christus sal hê. Tog sal elke posisie gevul wees met 
majesteit en glorie wat ons onsself nie eers kan voorstel nie.

Meer wonderlik as om oor fisiese nasies te heers is die feit dat selfs die engele 
onderworpe sal wees aan die verheerlikte kinders van God. Soos Paulus geskryf 
het: “Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? … Weet julle nie 
dat ons engele sal oordeel nie?”(1 Korintiërs 6:2-3). Inderdaad, soos Hebreërs 2 
sê, “Want aan die engele het Hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek, nie 
onderwerp nie;” (vers 5)—maar eerder, soos die volgende verse duidelik maak, 
aan mense wat verheerlik is in die familie van God, met Jesus Christus as voor-
loper in hierdie erfenis (verse 6-13; vergelyk met 1:13-14).

Hoe kan ons blote mense ooit hoop dat God die Vader en Jesus Christus sulke 
ongelooflike verantwoordelikheid met ons deel? Ons sal dit verseker nooit kan 
doen terwyl ons nog swak, onvolmaakte mense is nie. Inderdaad, soos so baie 
verse wys, moet ons verander word.

Paulus het verduidelik: “Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die 
koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die 
onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie 
almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ’n oomblik, in ’n oog-
wink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onver-
ganklik opgewek word; en ons sal verander word” (1 Korintiërs 15:50-52).

Trouens, ons moet erken dat die Koninkryk van God nie net die heerskappy 
van God, en die mense wat ook eendag dit sal deel, is nie. Inteendeel, dit gaan 
ook oor ’n bestaanvlak—om verander te word om die lewe met die Vader en 
Christus te ervaar op Hulle vlak.

Dit is opmerklik dat die term koninkryk soms gebruik word om sekere vlakke 
van bestaan te klassifiseer. Daar is ’n mineraleryk, ’n planteryk, die diereryk en 
heelbo, die fisiese skepping, die menseryk.

Bo hierdie, in die geestesryk, is die engeleryk en bo alles is die Godryk. God 
beoog om die mens uit die menseryk, oor die engelryk, tot aan die Godryk te  
verhewe—die Koninkryk van God. Inderdaad, in ’n uiteindelike betekenis is die 
Koninkryk van God sinoniem met die heersende familie van God, waar alle lede 
die volle aard van God sal deel.

Die Lewe in God se Familie

Vervolmaak in liefdevolle karakter

Die heerskappy van Christus en Sy verheerlikte volgelinge sal heel anders 
wees as wat hierdie wêreld gewoonlik ervaar. Hulle sal dien as ware staatsamp- 
tenare eerder as om die mensdom uit te buit.

Jesus beskryf die soort dienende, liefdevolle leierskap wat kenmerkend sal 
wees van diegene wat saam met Hom sal regeer: “En Hy het vir hulle gesê: Die 
konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word 
weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie; maar die oudste onder 
julle moet word soos die jongste, en wie ’n leier is, soos een wat dien” (Lukas 
22:25-26).

God skep nie net ’n familie van konings nie, maar konings wat dienaars is, 
konings wat seëninge sal oordra aan diegene wat hulle dien. Soos Spreuke 29:2 
sê: “’n Volk juig wanneer regverdige mense regeer” (Nuwe Lewende Vertaling). 
Die hele wêreld sal bly wees onder die regverdige heerskappy van die familie  
van God!

God se karakter is gebaseer op liefde—uitvloeiende besorgdheid teenoor 
ander—soveel so, dat die Bybel sê dat “God is liefde” (1 Johannes 4:8-16). Die 
liefdevolle karakter van God is ook duidelik in al Sy kinders. Daardie liefdevolle 
karakter is wat die ware kinders van God onderskei—wat openbaar wie werklik 
deel van Sy familie is. Soos die Apostel Johannes geskryf het: “Hierin is die 
kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die gereg-
tigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie” 
(1 Johannes 3:10).

Jesus het dieselfde geleer: “Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste 
liefhê en jou vyand moet jy haat. Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande lief- 
hê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir 
die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader 
wat in die hemele is; … Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele 
volmaak is” (Matteus 5:43-45, 48).

Die beoefening van goddelike liefde deur die opgewekte, onsterflike kinders 
van God sal die wonderlike wêreld van die toekoms produseer. God is besig om 
die denkwyse van liefde en genade in Sy seuns en dogters, wat die eerstelinge van 
Sy geestelike oes van die mensdom is, te vervolmaak (Jakobus 1:18). Hulle sal 
kinders wees wat Sy familie waardig sal wees, kinders wat aan die res van die 
mensdom sal wys dat gehoorsaamheid aan God se wette die regte manier van 
lewe is.

God is besig om in Sy kinders Sy heilige en regverdige karakter te skep—die 
patroon van die lewe, ingewortel deur gewoonte, om die regte pad te kies, die 
manier van liefde, selfs teen versoeking en selfsugtigheid. Hierdie huidige lewe 
in ’n fisiese, tydelike liggaam is ons opleidingsveld na hierdie toekoms, ’n tyd  
om as God se kinders, regverdige, karakter te bou—om net soos die Vader en 
Christus in ons gedagtes en lewenstyl te word.

Wees verseker, daar is geen manier waarop God ons sal deurdrenk met Sy al-
mag en onsterflikheid nie, tensy ons deeglik onderdanig is aan Hom, nederig sal 
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wees in Sy manier van liefde en diens aan ander. Gelukkig help God ons groei op 
hierdie manier regdeur ons lewe soos ons onsself aan Hom onderwerp. Wanneer 
ons ten volle getransformeer word in Sy gelykenis by die opstanding, sal ons Sy 
volmaakte, liefdevolle karakter as ons eie hê.

Daar sal geen oorblyfsel wees van ’n selfsugtige natuur nie—slegs totale, on-
selfsugtigheid en onbaatsugtige liefde en sorg vir ander, net soos God het. Daar 
sal dus perfekte harmonie wees onder dié wat almal deel van God se familie is. 
En met totale besorgdheid vir die beswil van die wat regeer word, sal God se  
familie oor die engele en alle mense wat tot dusver onveranderd is, heers.

Nog meer om te kom

Soos hierbo aangedui, is God 
se bekeerlinge van hierdie tyd 
Sy heiliges, die eerstelinge van 
Sy geestelike oes van die mens-
dom. Hulle word eerstelinge 
genoem uit erkenning van die 
feit dat meer sal volg. Hierdie 
analogie word geneem uit die 
landboujaar van antieke Israel, 

waarin ’n lente oes gevolg is deur ’n laat somer- en herfs oes.
Hierdie landbousiklus en verwante gebeure word in die jaarlikse feeste her- 

denk wat God aan Israel gegee het as ’n prentjie van progressiewe stappe in Sy 
groot plan van redding. (Om hieroor te leer, maak seker dat u ons gratis boekie 
God’s Holy Day Plan: The Promise of Hope for All Mankind, versoek of aflaai 
vanaf die internet.)

Gedurende die 1,000-jarige regering van Jesus Christus en Sy heiliges oor  
alle nasies (Openbaring 20:6), verteenwoordig deur die groot herfs-oesfees, die 
Huttefees of die Fees van Insameling, sal die mense van die aarde die weg na die 
saligheid geleer word en byna almal sal dit uiteindelik omhels—om later by die 
heiliges aan te sluit om verheerlik te word en by God se familie gevoeg te word.

Hierdie tydperk is die tyd van die laaste oordeel, wanneer almal wat ooit geleef 
het sonder ’n behoorlike begrip van God se waarheid, hulle eerste ware geleent- 
heid gegee word vir redding en verheerliking (vergelyk Openbaring 20:5, 11-12; 
Matteus 11:21-24; Esegiël 37:1-14).

God se plan is allesomvattend. Gedurende hierdie tyd sal die oorgrote meer-
derheid van die mens die geleentheid kry vir die ewige lewe. Onthou, God “wil 
hê dat alle mense gered word” en “wil nie hê dat sommmige moet vergaan nie, 

maar dat almal tot bekering moet kom” (1 Timoteus 2:4; 2 Petrus 3:9). Deur Sy 
wonderlike plan sal die hele mensdom die geleentheid kry om God se waarheid te 
leer, tot bekering kom en saligheid ontvang. (Hierdie wonderlike waarheid word 
deeglik verduidelik in ons gratis boekies What Happens After Death? en Heaven 
and Hell: What Does the Bible Really Teach?)

Dan, soos Openbaring 21 openbaar, sal daar ’n nuwe hemel en nuwe aarde 
wees—en die stad, die nuwe Jerusalem, sal van die hemel aarde toe daal as die 
hoofstad van die heelal en die ewige woning van God. Uiteindelik sal God die 
Vader en Jesus Christus saam met die mensdom lewe, wat nou verheerlik sal 
wees as God se goddelike kin- 
ders. Vers 7 moedig ons aan met 
hierdie wonderlike woorde: “Hy 
wat oorwin, sal alles beërwe; en 
Ek sal vir hom ’n God wees, en 
hy sal vir My ’n seun wees.

Soos ons aanvanklik gesien 
het, beteken “alles” die hele 
heelal en geestesryk. Ons sal ’n 
permanente woning met God in 
die Nuwe Jerusalem hê, maar 
ons sal nie daar of tot die aarde 

beperk word nie—of selfs tot by hierdie sterrestelsel nie. Ons sal eerder die vry-
heid hê om die hele heelal te geniet, wat ons dan saam sal besit met God die 
Vader, Jesus Christus en die res van die goddelike familie.

Dit kan natuurlik ook wees, net soos daar verskillende administratiewe vlakke 
van verantwoordelikheid oor die nasies gedurende die 1,000-jarige heerskappy 
van Christus en Sy heiliges sal wees, dat die verheerlikte lede van God se familie 
dalk ook verskillende gebiede van toesig dwarsdeur die heelal sal hê. Met meer as  
100 biljoen sterre-stelsels van 100 biljoen sterre, sal daar baie verantwoordelik- 
heid vir almal wees.

In elk geval sal ons in staat wees om oombliklik, met die spoed van ’n gedagte, 
oral binne die heelal te reis net soos God kan, en dit verfraai en uitbrei onder die 
leiding van die Vader en Christus want ons sal Hulle oneindige krag en verstand 
deel. Om die woorde van die apostel Paulus weer aan te haal, “Wat geen oog ge-
sien het; wat geen oor gehoor het; wat in niemand se hart opgekom het nie—dit 
het God voorberei vir hulle wat Hom liefhet” (1 Korintiërs 2:9, Nuwe Lewende 
Vertaling).fo
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Die analogie van eerstelinge word uit die landboujaar van antieke 
Israel geneem waar ’n kleiner lente-oes gevolg is deur ’n groter 
laat somer en herfs oes.

Ons sal nie tot die aarde beperk word nie—of selfs tot by die 
sterrestelsel nie. Inteendeel, ons sal die vryheid hê om die hele 
kosmos te geniet wat ons dan saam met God die Vader, Jesus 
Christus en die res van die goddelike familie sal besit.

Die Lewe in God se Familie
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Vreugde en genot vir ewig

Hierdie toekoms is so voortreflik in sy omvang en betekenis dat dit onmoontlik 
is om dit rêrig te begryp! Die waarheid is dat ons nie alles weet wat ons sal ervaar 
in die komende tyd, wanneer ons uiteindelik in glorie met God en ’n berouvolle 
mensdom sal wees nie, omdat as God dit nie geopenbaar het nie en ons waar-
skynlik dit nie kan verstaan met ons beperkte gedagtes nie.

Maar ons kan verseker wees dat die lewe dan nooit saai en oninteressant sal 
wees nie. Dit sal altyd gevul wees met nuwe geleenthede en ’n vreugdevolle 
lewe. In Psalm 16:11 het Koning Dawid tot God gebid, “U sal my die pad van  
die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede  

in U regterhand, vir ewig.”
Nou dat ons Dawid weer noem 

bring dit ons weer terug na waar 
ons begin het, met sy oordenking  
in Psalm 8:4-5: “As ek U hemel 
aanskou, die werk van U vingers, 
die maan en die sterre wat U toe-
berei het—wat is die mens dat U 
aan hom dink, en die mensekind  
dat U hom besoek?”

Die Bybel het ons gewys 
waarom God aan die mens dink: 
Hy het vir ons ’n verstommende 

toekoms beplan. Ons het gesien dat ons uiteindelike bestemming, die doel van 
ons bestaan, is om die goddelike kinders van God, wat ons Vader is, te word. 

Hy wil Sy eie lewe met ons deel en is begerig dat ons nie net alles wat Hy het 
erf nie, maar selfs wat Hy is. Kan enigiets groter as dit wees? Wat meer kan enig-
iemand voor wens?

Moet nooit die waarde van u lewe onderskat nie. U is gebore om een van God 
se goddelike kinders te word. U is gebore om Sy ware natuur en karakter, en uit-
eindelik die ewige lewe op Sy vlak van bestaan, te ontvang. U is gebore om ’n 
verheerlikte, onsterflike lid van die God familie te word—om te lewe en te heers 
saam met die Vader en Christus in vreugde sonder einde, om soos die sterre vir 
ewig en altyd te skyn.

Dit is u ongelooflike lot—die rede waarom u gebore is! Mag God u ’n hart gee 
wat bereid is om u lewe aan Hom oor te gee sodat u Sy onvergelykbare geskenk 
kan ontvang!
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U is gebore om ’n verheerlikte, onsterflike lid van die God familie 
te word—om te lewe en te heers met die Vader en Christus in 
vreugde sonder einde, en om te skyn as die sterre vir ewig en altyd.
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