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Oorspronklike titel - Who Is God?
Alle regte voorbehou. 

Die Skrifgedeeltes in hierdie uitgawe is geneem  
uit die Bybel 1933/1953 vertaling, tensy anders vermeld.
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Inleiding
“Een van die fundamentele vrae van die Hebreeuse  

godsdiens is, ‘Wie is die werklike God?’”—Helmer Ringgren,  
Theological Dictionary of the Old Testament.

Die meeste mense het hul eie kenmerkende opinies van ’n Opperwese. 
Maar waar kom hierdie indrukke vandaan? Baie is bloot ’n refleksie 
van hoe mense God sien. As gevolg hiervan het die woord God ’n 

spektrum van betekenisse vergestalt, baie daarvan baie vreemd aan die Bybel.
Maar watter betekenis is die ware een? Hoe openbaar die Skepper Homself 

aan die mens?
Die antwoord is natuurlik ’n 

kwessie van debat. Maar ons sal  
hier onomwonde verklaar dat die 
belangrikste manier waarop God 
Homself openbaar, deur Sy Woord, 
die Bybel is (vir bewys van die egt-
heid daarvan, versoek of laai ons 
gratis boekie Is the Bible True? van 
ons webwerf af). 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, tot by die apostels 
van Jesus en die vroeë Kerk.

In teenstelling met baie menslike 
veronderstellings, dra die Bybel ’n 
ware beeld van God oor. Hierdie 
merkwaardige boek onthul hoe Hy 

is, wat Hy gedoen het en wat Hy van ons verwag. Dit vertel ons hoekom ons 
hier is en onthul Sy weinig verstaanbare plan vir Sy skepping. Hierdie handboek 
met basiese kennis verskil fundamenteel van enige ander inligtingsbron. Dit is 
werklik uniek omdat dit op baie maniere die merk van die Almagtige bevat.

Die Skepper sê vir ons in Sy Woord: “Ek is God. Daar is geen ander nie. Ek 
is God. Niemand is soos Ek nie. Ek maak bekend wat gaan gebeur nog voor dit 
gebeur. Wat Ek besluit, voer Ek uit. Wat Ek wil, doen Ek” (Jesaja 46:9-10, 
Nuwe Lewende Vertaling). Hy vertel ons dat Hy alleen nie net die toekoms 
voorspel nie, maar dit ook kan laat gebeur. Wat ’n kragtige getuienis vir die 
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magtige God van die Bybel!
Maar hoe groot Hy ook al is, God is nie ongenaakbaar nie. Hy is nie buite 

ons bereik nie. Ons kan hierdie wonderlike wese leer ken!
Soos die welbekende skrywer Karen Armstrong opgemerk het: “Deur die 

geskiedenis heen het mans en vroue ’n dimensie van die gees beleef wat blyk-
baar die alledaagse wêreld transendeer. Dit is inderdaad ’n treffende eienskap 
van die menslike verstand om konsepte te kan bedink wat verder gaan as dit op 
hierdie manier” (A History of God, 1992, bl. xxi).

Sy het ons ingebore verlange uitgespreek om dinge buite ons fisiese sintuie 
te ken en te wil verstaan. Ons wil weet waarom ons hier is, wat ons doel is en 

of ’n soort hoër mag in ons lewens 
en die wêreld om ons werk.

Geïnspireer deur God wat deur 
Sy Heilige Gees werk, gee die Bybel 
self vir ons die hoofsleutel om Hom 
te ken: “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 onder-
soek alle dinge, ook die dieptes van 
God” (1 Korintiërs 2:9-10 beklem- 
toning regdeur bygevoeg). 

Ons moet weet—uit die geïnspi-
reerde Skrif self—wie God is en hoe 
Hy met ons omgaan en Homself aan 
ons openbaar. Ons moet die hele 
aard van ons Skepper verstaan—om, 
in die woorde van Albert Einstein, 
“die verstand van God” te ken. Dit 
is, in ’n neutedop, die doel van hier-

die boekie. (Die meer fundamentele vrae oor God se bestaan word in diepte 
behandel in ons gratis boekies Life’s Ultimate Question: Does God exist? en 
Creation or Evolution: Does It Really Matter What You Believe?)

Nog nooit het die mensdom ware kennis oor God so desperaat nodig gehad 
nie. Een skrywer beskryf ons wêreld gepas as “oorvol met verwarde siele: afge-
mat, doellose mans en vroue wat desperaat op soek is na hoop.” Ons Skepper 
wil hê dat ons Hom baie beter moet verstaan sodat ons hoop en vertroue kan hê 
in die waarheid van Sy Woord, wat Sy plan en doel vir die mensdom beskryf.

Kom ons begin ons studie deur te kyk wat die Skrif openbaar oor die heer-
likheid en grootheid van God. Dit gee vir ons die regte agtergrond—die regte 
gesindheid en benadering—om die majestueuse aard van ons Skepper te begryp.

Die Grootheid van 
die Almagtige God

“Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die  
ewigheid woon …” (Jesaja 57:15).

In hierdie goddelose, sekulêre era blyk dit dat baie mense—selfs belydende 
Christene—die goddelike majesteit van God uit die oog verloor het. Baie 
gedra hulle met ongekende oppervlakkigheid en oneerbiedigheid, sonder 

respek vir ons Skepper. Dit wil voorkom asof Sy naam meer gereeld in oneer-
biedigheid as in respek uitgespreek word.

Maar wat van diegene wat die majesteit van God gesien het? Hoe het hulle 
reageer? Die Skrif toon dat hulle reaksie byna altyd een van diepgaande nede-
righeid was. Toe die profete van die Ou-Testamentiese geskrifte en die apostels 
van die Nuwe Testament God beleef het, het hulle hulself as heeltemal onvol-
doende in vergelyking beskou.

Nabye ontmoetings met die goddelike

Die patriarg Job het byvoorbeeld deeglik bewus geword van sy diepste 
gebrek aan begrip toe God aan hom enkele aspekte van die grootheid van Sy 
skepping geopenbaar het (Job 38-41). Job se nederige reaksie was onmiddellik: 
“Toe het Job die HERE geantwoord en gesê: Ek weet dat U alles kan doen en 
geen plan vir U onuitvoerbaar is nie … So het ek dan gespreek sonder om te 
verstaan … Hoor tog, en ék sal spreek … Volgens hoorsê het ek van U gehoor; 
maar nou het my oog U gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en as” 
(Job 42:1-6).

Toe Moses die eerste keer vir God by die brandende bos ontmoet het, het 
“Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien” (Ekso-
dus 3:6). In Josua se ontmoeting met die goddelike, “val Josua met sy aangesig 
op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg 
sê?” (Josua 5:14).

In ’n visioen het Jesaja gesien hoe die Here op sy troon sit te midde van die 
engele leërskare (Jesaja 6:1-4). Die profeet het dadelik gereageer met ’n wee-
klag, “Wee my … Want ek is ’n man onrein van lippe … want my oë het die 
Koning, die HERE van die leërskare, gesien!” (vers 5). 

Toe Esegiël “die verskyning van die heerlikheid van die HERE” sien, het hy, 
net soos Josua en vele ander, op sy aangesig neergeval (Esegiël 1:28). Toe hulle 
direk die geopenbaarde majesteit van God se heerlikheid beleef, was hierdie 
profete en patriarge van ouds dadelik verootmoedig. Dit was dramatiese, Fo
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Die Grootheid van die Almagtige God

Deur die geskiedenis heen het 
mans en vroue ’n dimensie van 
die gees beleef wat blykbaar die 
alledaagse wêreld transendeer.
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lewensveranderende ervarings vir hulle.
Die Nuwe Testament openbaar die groot God van die heelal in die persoon 

van Jesus Christus. By die belangrike geleenthede toe Christus se dissipels ’n 
blik op God se majestueuse kragte gesien het soos geopenbaar deur Jesus se 
wonderwerke, het hulle reaksies ’n ontsagwekkende ontmoeting met ’n onsig-
bare en kragtige wêreld wat baie anders as ons s’n is, weerspieël.

Op een geleentheid het Petrus en die ander na ’n hele nag se visvang niks 
gevang nie. Maar toe Christus vir hulle sê om hul nette op ’n ander plek te laat 
sak, het hulle skielik soveel visse gevang dat hul nette begin breek en hul bote 
begin sink het (Lukas 5:4-7).

Petrus was oorweldig. “… val hy neer aan die knieë van Jesus en sê: “Gaan 
weg van my, Here, want ek is ’n sondige man!” (vers 8).  

Later het Petrus—saam met Jakobus en Johannes—kortliks ’n voorskou van 
die ewige lewe in die Koninkryk van God gesien. God het hulle die wonderlike 
geleentheid gebied om ’n visioen van Christus te sien wat verander was in heer-
likheid, saam met Elia en Moses. Toe hulle ’n stem uit die hemel hoor, reageer 
hulle deur op hul gesigte te val. Hulle was “baie bevrees” (Matteus 17:6).

Baie jare later, toe die apostel Johannes die boek Openbaring geskryf het, 
het hy gereageer op sy visioen van die opgewekte, verheerlikte Christus met 
“val ek soos ’n dooie aan sy voete” (Openbaring 1:17).

Op een stadium in sy bediening het die apostel Paulus berig dat hy in ’n visi-
oen “weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ’n 
mens nie mag uitspreek nie” (2 Korintiërs 12:4). Hy was ook gevul met ontsag.

Deur die natuurlike menslike reaksie op sulke omstandighede te verstaan, 
het God Sy diensknegte dikwels aangemoedig om nie bang te wees nie. Elkeen 
van hierdie manne het die heerlikheid van God gesien en was verwonderd oor 
Sy grootheid.

Ons denke van God

Sien ons God soos hierdie mense? Besef ons saam met Salomo dat ons op 
die aarde woon terwyl God in die hemel is (Prediker 5:1-2) en dat ons die regte 
eerbied vir God moet betoon, Sy naam met waardigheid moet spreek, en besef 
dat Hy presies weet wat ons doen en dat Hy ons uiteindelik aanspreeklik sal 
hou? (2 Korintiërs 5:9-10).

Het ons die apostel Paulus se gesindheid toe hy die Here aan die jong evan-
gelis Timoteus beskryf het? “… die salige en enigste Heerser, die Koning van 
die konings en die Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ’n 
ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie 
toekom eer en ewige krag” (1 Timoteus 6:15-16).

Die ontsaglike heerlikheid van God die Vader en Jesus Christus oortref 
alles wat ons ons kan voorstel. As ons dit besef, behoort dit ons tot ’n diepe 
gevoel van verwondering en nederigheid te lei!

Die Persoonlike 
Aard van God

“God was ’n ietwat van ’n skaduryke figuur, gedefinieer in intellektuele 
abstraksies eerder as beelde.”—Karen Armstrong, A History of God

Het God nog altyd bestaan? Indien nie, wie het God geskape? 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 namate ons deur die 
Skrif vorder.

Die eerste belangrike punt wat ons moet verstaan, is dat God, soos vroeër 
vermeld, 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 moet neem.

In die Bybel se eerste boek vind ons ’n belangrike punt rakende God se 
aard. Genesis 1 bevat baie kreatiewe dade van God voordat Hy die mensdom 
geskape 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 Ons …” 
gebruik nie. Waarom gebruik Genesis nou hierdie meervoudsuitdrukking? 
Waarom het Bybelvertalers deur die eeue heen besef dat die meervoud in hier-
die vers nodig was?

Wie word die Ons hier genoem, en waarom word die meervoud Ons ook 
drie keer in hierdie sin gebruik? Regdeur die eerste hoofstuk van Genesis is die 
Hebreeuse woord wat as God vertaal is Elohim, ’n meervoudige naamwoord 
wat meer as een entiteit aandui. Waarom het ons Skepper doelbewus hierdie 
meervoudsuitdrukkings gebruik? Is God meer as een persoon? Wie en wat is 
Hy? Hoe kan ons dit verstaan?

Die Bybel interpreteer die Bybel

Een van die belangrikste beginsels wat in gedagte gehou moet word met 
betrekking tot die behoorlike begrip van God se Woord, is eenvoudig die vol-
gende: Die Bybel interpreteer die Bybel. Ons moet dikwels elders in die Skrif 
soek om meer lig te werp rakende die betekenis van ’n bepaalde gedeelte. Die 
Nuwe Testament werp baie lig op die Ou, en omgekeerd.

Ons kan Genesis 1:26 baie beter verstaan in die lig van sommige van die 
geskrifte van die apostel Johannes. Hy begin sy biografie van Jesus Christus 
deur te verklaar: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en 

Die Persoonlike Aard van God
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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 en afsonderlik van daardie persoon. 
Johannes beskryf duidelik twee goddelike wesens in hierdie gedeelte.

In een opsig 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: 
“Johannes se besondere bydrae is om aan te toon dat die Woord voor die Skep-
ping bestaan het” (1970, bl. 930).

Oorweeg noukeurig die konteks van hierdie belangrike hoofstuk van Johan-
nes. Vers 14 verduidelik presies wie hierdie Woord eintlik geword het: “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.” Die Woord was in die vlees verwek as ’n fisiese 
mens—Jesus Christus. Alhoewel ten volle mens, het Christus God se goddelke 
karakter volmaak weerspieël.

Die Woord van die lewe

Hier het ons dus twee groot persoonlikhede, twee ongeskape, ewige wesens 
—God en die Woord, albei goddelik—wat oor die skepping heers. Wyle Britse 
teoloog F.F. Bruce het kommentaar gelewer op die openingsgedeeltes van die 
Evangelie van Johannes: “Die Persoonlike Woord is nie geskape nie, en geniet 
nie net die goddelike geselskap nie, maar deel ook die goddelike wese” (The 

Message of the New Testa-
ment, 1972, bl. 105). Hierdie 
Woord was en is God saam 
met die Vader.

Later, in sy eerste send-
brief, dra Johannes by tot 
ons begrip: “Wat van die 
begin af was, wat ons ge- 
hoor het, wat ons met ons 

oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die 
Woord van die 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 reg oor die enorme betekenis daarvan te lees. Die Een wat Jesus 
Christus geword het was verklaar om op dieselfde bestaansvlak is as God die 
Vader te wees, was as ’n mens gebore en was deur die fisiese sintuie van mense 
waargeneem—veral Sy vroeë innerlike kern van dissipels, insluitend die een 
wat hierdie woorde geskryf het, Johannes. Hierdie manne het Christus se apos-
tels geword—Sy afgevaardigdes—en was spesiale getuies van Sy opstanding.

Johannes het geskryf dat die Woord, wat van die begin af by God was, 

onder hulle in die menslike vlees geleef het. Alhoewel Hy as ’n fisiese mens 
gebore was, en wat ’n lid van die goddelike familie is, soos dit al hoe duideliker 
gaan word, eintlik deur die dissipels gesien, aangeraak, met Hom gesels en na 
Hom 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 sê verder: “wat ons gesien en gehoor het, verkondig 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 goddelike familie vorm. 

Hulle het ’n duidelike en liefdevolle familieverhouding. Jesus het die Vader 
aangespreek en gesê: “omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van 
die wêreld (Johannes 17:24). Hy verwys hier nie na ons beperkte menslike 
liefde nie, maar na die goddelike liefde van die hemelse koninkryk.

Christus die Skepper

Die apostel Johannes het nie net die vierde evangelieverslag en drie send-
briewe wat in die Nuwe Testament bewaar is geskryf nie, maar hy het ook die 
boek Openbaring geskryf. Dit was hier, in die boodskap aan die sewe gemeentes 
van Openbaring, dat Jesus Homself duidelik geïdentifiseer het as die beginner 
of bron van God se skepping. “Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige 
Getuie, die begin van die skepping van God” (Openbaring 3:14).

Jesus het nie net vir ons sondes gesterwe sodat ons met die Vader versoen 
kon word nie, maar Hy is ons Skepper. Die apostel Paulus sê duidelik vir ons 
“God wat alles geskape het deur Jesus Christus” (Efesiërs 3:9). 

In Kolossense 1:16 skryf Paulus verder: “Want in Hom [Christus] 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 hele heelal, insluitend 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 verklaar 
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 Testament Skrif toon 
dat God die Vader alles deur die Woord geskape het—die Een wat later Jesus 
Christus geword het. So, beide goddelike wesens was intiem betrokke by die 
skepping. 

Die boek Hebreërs stel Christus voor as die wese waardeur die Vader die 
wêreld van ruimte en tyd tot stand gebring het en “deur sy magtige bevel hou 

Die Een wat Jesus Christus geword het 
was verklaar om op dieselfde bestaans-
vlak as God die Vader te wees, was as 
’n mens gebore en was deur die fisiese 

sintuie van mense waargeneem.

Die Persoonlike Aard van God
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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.

Onderdanig aan die Vader

Jesus was egter gewillig om Sy goddelike krag en posisie vrywilliglik oor  
te gee ter wille van ons. Die apostel Paulus vertel ons: “Julle gesindheid moet 
soos Jesus Christus s’n wees: Alhoewel Hy self God was, het Hy nie vasgeklou 
aan die Goddelikheid wat Hom toekom nie, maar Hy het dit prysgegee: Hy het 
’n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe Hy as mens geleef het, het 
Hy Homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, 
tot die kruisdood toe!” (Filippense 2:5-8, Nuwe Lewende Vertaling). 

Nadat Jesus vir ons sondes geoffer is en dan tot die ewige lewe herstel is, het 
Hy “gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte [dit wil sê die 
Vader]” (Hebreërs 1:3). Nadat Hy direk ondervind het hoe dit is om ’n vlees-en-
bloed mens te wees, het Christus teruggekeer na die Vader se troon—Sy vorige 
woning dwarsdeur die hele vorige 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 voor-
dat 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, toe en vir altyd, is die Vader die allerhoogste. Christus se gelyk-
heid met die Vader is in die sin dat hulle dieselfde bestaansvlak deel, en beide 
van hulle God is. Dit beteken nie, soos sommige beweer, dat die twee gelyk in 
gesag is nie—want die Skrif toon duidelik dat Christus aan die Vader onderge-
skik is.

Die 15de hoofstuk van 1 Korintiërs word met reg die opstandingshoof- 
stuk genoem. Dit sê vir ons dat almal in God se toekomstige Koninkryk aan  
Christus onderworpe sal wees, en dat die Vader die enigste uitsondering is: 
“Want Hy [die Vader] het alles aan sy [die Seun] voete onderwerp, maar wan-
neer Hy sê dat alles onderwerp 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 gedeeltes beskryf Paulus twee individuele goddelike wesens, 
met Jesus wat aan die Vader onderworpe is. Trouens, Christus self het gesê, “my 
Vader groter is as Ek” (Johannes 14:28) en “My Vader … is groter as almal” 
(Johannes 10:29). God die Vader is dus die onbetwiste Hoof van die familie.

’n Familie-
verhouding
“Ek sal vir Hom ’n Vader wees, en Hy sal  

vir My ’n Seun wees” (Hebreërs 1:5).

Ongeveer een derde van die Nuwe Testament bestaan uit aanhalings uit, 
en voor die hand liggend verwysings na, die Ou Testament. Hierdie 
verwysings is nie ewekansig of toevallig nie. Elkeen het betekenis vir 

ons en het ’n rede om daar te wees.
’n Paar van die merkwaardigste en mees insiggewende verwysings wat ons 

help om God te verstaan, word in die boeke Hebreërs en Handelinge gevind. 
Die vroeëre hoofstukke van Hande-
linge toon aan dat die apostel Petrus 
gedeeltes uit die Psalms aangehaal 
het om die ontsaglike betekenis van 
die opstanding en messiasskap van 
Jesus te illustreer. Die Hebreërs 
skrywer doen dieselfde in hoof- 
stukke 1 en 2 van die brief.

Hierdie sleutelgedeeltes in die 
Psalms bevat die onfeilbare getuie-
nis van die Vader aangaande sy 
Seun, Jesus van Nasaret. In hulle 
vind ons dat God die Vader vooraf 
getuig het van die ontsaglike 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 profetiese bestemming van die Woord.
Psalm 45:7 toon ook hoe die Vader oor die Seun getuig, soos Hebreërs 1:8 

verduidelik deur dit aan te haal: “Maar van die Seun: U troon, o God, is tot in 
alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer;’’

Baie wat hierdie hoofstuk van Hebreërs gelees het, het reg oor hierdie vers 

Die Skrif openbaar God in terme 
van ’n familie-verhouding—God 

die Vader en Jesus die Seun is 
saam die God-familie!
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gelees en nie die enorme belangrikheid daarvan besef 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 familie-verhouding—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 het onder ons gewoon … soos van die Eniggeborene wat van 
die Vader kom.” Die Griekse woord monogenees, wat in hierdie vers en vers 18 
vertaal is as “eniggeborene,” 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 monogenees is eintlik 

’n samestelling van die woord monos, ‘alleen’, en die woord genos, ‘ras, stam, 
familie’. ‘Hier word ons vertel dat Hy wat gekom het om God—Jesus Christus 
—te openbaar, uit dieselfde familie, uit dieselfde geslag, van dieselfde ras is as 
God … Daar is genoeg bewyse in die Skrif dat die Godheid ’n familie is …” 
(Was Christ God? A Defense of the Deity of Christ, 1998, bl. 21, beklemtoning 
bygevoeg).

Wie was Dawid se Here?

Op hierdie tydstip moet ons in ag neem dat koning Dawid van Israel, wat 
baie van die psalms geskryf het, insluitend waarskynlik Psalm 2, hierbo aange-
haal, ook ’n profeet was (Handelinge 2:30). God het hom ongelooflike insig 
gegee oor die aard van God en God se heerskappy oor die hele skepping. 
Dawid word genoem “die man vir wie God aansien gegee het, die gesalfde van 
die God van Jakob, die geliefde psalmdigter van Israel” (2 Samuel 23:1, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Hier was ’n man wat werklik deur God se Gees geïnspireer was. “Die Gees 
van die HERE spreek in my, en sy woord is op my tong” (vers 2). Ons Skepper 
het baie waarhede deur Dawid geopenbaar en gesorg dat sy woorde in die Hei-
lige Skrif bewaar word—hoofsaaklik in baie van die psalms, maar ook in die 
boeke Samuel, Konings en Kronieke.

In een van die psalms wat spesifiek deur David geskryf is, het hy gesê: “Die 
HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande 
maak ’n voetbank vir u voete” (Psalm 110:1). The New Bible Commentary: 
Revised, sê oor ’n verwysing na Jesus as “onse Here” in Hebreërs 7:14: “Let  
op die treffende beskrywing van Jesus as onse Here. Dit stem hier ooreen met 
die gedagte van Psalm 110:1, waarin Dawid Hom ‘my Here’ genoem het (1970, 
bl. 1203).

In hierdie merkwaardige psalm praat die Vader in profetiese visioen met die 
Seun—“Die HERE het tot my [Dawid se] Here gespreek …”

Ongeveer 1,000 jaar later het Jesus self die godsdienstige leiers van Sy tyd 
met hierdie gedeelte verstom. Hulle het verstaan dat Dawid se onmiddellike 
Here hier ’n profesie was van die Messias—die Christus—’n vooraanstaande 
koning wat van Dawid sou afstam en as God se verteenwoordiger sal regeer. 
Maar waarom sou die afstammeling van Dawid sy Here wees? Let op die 
gesprek:

“En toe die Fariseërs saamgekom het, vra Jesus hulle en sê: Wat dink julle 
van die Christus? Wie se seun is Hy? Hulle antwoord Hom: Dawid s’n. Hy sê 
vir hulle: Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees Here noem as hy sê: Die 
Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande ge- 
maak het ’n voetbank van u voete? As Dawid Hom dan Here noem, hoe is Hy 
sy seun? En niemand kon Hom ’n woord antwoord nie; ook het geeneen van 
daardie dag af dit meer gewaag om Hom vrae te stel nie” (Matteus 22:41-46).

Gewoonlik sou ’n voorvader in die posisie van die Here oor Sy afstamme-
linge wees—nie andersom nie. Dit maak sin as ons besef dat die Een wat as 

’n Familie-verhouding

Die Familie van God

Die Vader en Jesus het van die begin af 
beplan om Hulle geslag te vermeerder. 

Die “Godelike geslag” 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 Christus het van die begin af 
bestaan en sal altyd bestaan. Dit is hulle plan 
en begeerte om by hulle geslag te voeg—
omdat “Hy baie kinders na die heerlikheid 
wou bring” (Hebreërs 2:10). Net soos alle 
lewe gemaak is om te reproduseer volgens 
sy eie soort, soos in Genesis 1 uiteengesit, so 
het God die mens volgens die Goddelike ge-
slag gevorm. Dit is die uiteindelike betekenis 
van vers 26, waar God sê: “Laat ons mense 
maak na ons beeld, na ons gelykenis.”

Dit is ’n proses in twee fases. Eerstens 
het God die mens fisies gemaak uit die stof 
van die aarde. Dan, deur bekering en geloof 
in Christus en gehoorsaamheid aan God se 
geestelike wet van liefde, word elke persoon 
geestelik ’n “nuwe skepsel” (2 Korintiërs 5:17; 
Efesiërs 4:24). Dit lei tot die finale geboorte 
van nuwe mense in die goddelike familie, 
wat dan “soos” Christus is, die eersgebore 
Seun van God (Romeine 8:29; Galasiërs 4:19;  

1 Johannes 3:2).
Inderdaad, net soos mensekinders die-

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

Alle kinders van hierdie familie—inslui-
tend Christus, wat nog altyd by die Een was 
wat Christus as “die Vader” geopenbaar het  
(Johannes 1:18; Matteus 11:27)—sal vir 
ewig in die toekoms gewillig onder die uitein-
delike soewereiniteit en leiding van die Vader 
wees (1 Korintiërs 15:28). Onder leiding van 
die Vader en Christus sal die lede van hierdie 
goddelike familie ’n heerlike en regverdige 
ewigheid in die toekoms deel.

Dit is dus die sin waarin God ’n familie 
is—inderdaad ’n groeiende familie, wat tans 
bestaan uit twee goddelike wesens, die Vader 
en Christus die eersgeborene, maar uiteinde-
lik sal ’n groot menigte by Hulle aansluit.

Vir meer besonderhede oor God se voor-
neme om mense deel te maak van Sy godde-
like familie, versoek ons gratis boekie, What 
is Your Destiny?, of laai dit van ons webbladsy 
af: www.ucg.org.za.
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Dawid se afstammeling gebore sou word reeds bestaan het as die goddelike 
Here van Dawid, en was self aan God die Vader onderworpe.

Die apostel Petrus bevestig die identiteit van hierdie twee wesens: “Want 
Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê: Die Here het ge- 
spreek tot my Here: sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n 
voetbank van u voete” (Handelinge 2:34-35). 

Onthou hierdie belangrike reël vir Bybelse begrip: Ondersoek die konteks. 
Vers 36 identifiseer hierdie twee wesens uitdruklik: “Laat dan die hele huis van 
Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus 
wat julle gekruisig het.” Hoe wonderlik duidelik! Hierdie belangrike gedeeltes 
praat profeties oor die twee lede van die goddelike gesin—die Vader en die Seun.

’n Regerende koninkryk

’n Ander Ou-Testamentiese boek bevestig ook die bestaan van twee godde-
like wesens. Die profeet Daniël, ’n getroue man van God, gee ons ’n insig- 
gewende blik op die hemelse koninkryk. Hoewel God gees is (Johannes 4:24), 
wat normaalweg vir die menslike oog onsigbaar is (Kolossense 1:15), was die 
profeet toegelaat om hierdie twee wesens in sy gedagtes te sien. Soos die apos-
tel Johannes etlike eeue later sou doen, het Daniël ’n visioen ontvang van ge- 
beure in die geesteryk.

“Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ’n Oue van dae gaan sit het; sy 
kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol” (Daniël 7:9). 
Daniël gee ’n treffende beskrywing van die Vader. Net soos Jesus later geopen-

baar het, het God die Vader, 
’n geestelike wese, vorm en 
gestalte (Johannes 5:37).

Daniël het ook ’n groot 
en getroue engele leërskare 
gesien wat die Vader ge- 
durig bedien. “Duisend 
maal duisende het Hom 

gedien, en tienduisend maal tienduisende het voor Hom gestaan” (Daniël 7:10). 
Engele is ook geestelike wesens (Hebreërs 1:7), en hulle word ook met vorm en 
gestalte uitgebeeld. Ons sal later meer sien oor geestelike wesens wat liggaam-
like vorm het.

Daniël gaan voort: “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 [die Seun van 
die mens] het gekom tot by die Oue van dae [God die Vader], en hulle [die 
engel leërskare] het Hom nader gebring voor Hom” (Daniël 7:13). Keer op keer 
in die Nuwe Testament het Jesus Homself “Seun van die mens” genoem. 

Net soos in Hebreërs 1:8 word Jesus in Daniël beskryf as in besit van ’n 
koninkryk: “En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die 
volke en nasies en tale het Hom vereer” (Daniël 7:14).

In die Nuwe Testament beeld Openbaring 20:4-6 die Millennium uit, die 

eerste 1,000 jaar van die utopiese heerskappy van Christus en Sy heiliges. 
Daniël beskryf ook Jesus se Koninkryk: “Sy heerskappy is ’n ewige heers-
kappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word 
nie” (Daniël 7:14).

Christus se regverdige heerskappy sal ver buite die grense van die Millen-
nium voortduur. Jesaja 9: 6-7 sê vir ons dat dit vir ewig sal duur. Die Konink- 
ryk van God dui inderdaad uiteindelik op ’n bestaansvlak waartoe mense 
opgewek kan word deur ’n transformasie van vlees na gees (vergelyk Johannes 
3:3-8; 1 Korintiërs 15:50-51).

Hierdie transformasie behels dat ons ’n verheerlikte lid van die familie van 
God word. Die God-familie is dus ook die heersende Godryk—die Koninkryk 
van God. (U kan meer leer deur ons gratis boekies What Is Your Destiny? en 
The Gospel of the Kingdom aan te vra. Besoek ons webwerf by www.ucg.org.za 
vir gratis afskrifte.)

’n Familie-verhouding

Die Koninkryk van God dui inderdaad 
uiteindelik op ’n bestaansvlak waar-

toe mense opgewek kan word deur ’n 
transformasie van vlees na gees.
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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 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—ver- 
sinsels van die mens se eie verbeelding wat verkeerd is. Deur die geskiedenis 
heen het die mens baie vals gode geskep. Met hierdie teenstelling in gedagte 
moet ons Deuteronomium 6:4 benader soos dit gewoonlik weergegee word: 
“God is ’n enige HERE.” (Vir meer inligting oor hierdie bewoording, lees “Die 
HERE Onse God is ’n Enige HERE” wat op bladsy 20 begin).

Baie mense verstaan nie heeltemal hoe die Bybel syfers gebruik nie. Hierdie 
faktor dra by tot groot verwarring oor God.

Hoe moet ons die eenheid van God verstaan? Behalwe die gewone eenvou-
dige gebruik van getal, word die konsep van volkome eenheid geassosieer met 
die Hebreeuse woord wat in Deuteronomium 6:4 en ander verse as “een” ver-
taal word.

Twee word een

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 huweliksverhou-
ding: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef.  
En hulle sal een vlees wees” (Genesis 2:24). ’n Paartjie word “een vlees” in ’n 
huwelik tydens die seksuele unie. Maar daar is ook ’n ander belangrike metafo-
riese betekenis. Alhoewel twee afsonderlike wesens, word die twee in hierdie 
konteks een.

Ongeveer 4,000 jaar later herhaal Jesus hierdie konsep toe Hy oor die huwe-
lik 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 een wanneer hulle in die seksu-
ele unie en in die verbondsverhouding wat hulle deel, verbind word. Maar hulle 
bly steeds twee afsonderlike individue, nog steeds een man en een vrou—saam 
gevoeg in die huwelik as een familie-eenheid.

Hierdie eenheid is natuurlik nie volledig of totaal nie. Maar in ’n fisiese sin 
word ’n duidelike eenheid bereik wanneer die man en vrou bymekaar kom op 
die oomblik dat hulle ’n kind verwek. Soos een wetenskapboek dit stel: “Die 

mens se lewe begin in … samewerking van die mees intieme aard. 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 … same-
werking so perfek dat die afsonderlike identiteit van die eggenote verdwyn” 
(Carl Sagan en Ann Druyan, Shadows of Forgotten Ancestors, 1992, bl. 199).

Die afsonderlike DNA-stowwe van twee verskillende mense kombineer by 
bevrugting om ’n nuwe, unieke mens te vorm, een anders as alle ander persone.

Hoe wonderlik is die dinge van God nie! Hoe verhewe is Sy voorneme vir 
die menslike gesin. Om die huwelik 
en die familie te verstaan help ons 
om aspekte van die koninkryk van 
God te begryp. (Vir meer inligting, 
versoek of laai ons gratis boekie 
Marriage and Family: The Missing 
Dimension, af.)

Een Kerk maar baie lidmate

Deur voort te gaan met ons studie 
van die Bybelse gebruik van getalle, 
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 wil sê, hierdie sosiale ver- 
skille sou God se volk nie skei nie. 
Hulle moes een wees—in eenheid 
met mekaar.

Daar is een kerk, het Paulus gesê, 
maar wat bestaan uit baie individuele lidmate wat oor verskillende geestelike 
gawes en talente beskik. Soos hy later aan die Christene in die stad Korinte 
verduidelik het: “Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is die-
selfde 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 aansienlike pogings aangewend om hierdie eenvoudige stelling  
te verduidelik. Hy gaan voort in vers 12: “Want net soos die liggaam een is en 
baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam 
is, so ook Christus.” Hier vergelyk Paulus die Kerk met die menslike liggaam. 

Volgende herinner hy ons in beginsel aan wat hy vroeër in Galasiërs 3:28 
geskryf het en wat ons so pas gelees het, deur te verklaar, “Want ons is almal 
ook 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). 

Hoe is God Een?

Daar is een Kerk, het Paulus 
gesê, maar wat bestaan uit baie 

individuele lidmate wat oor 
verskillende geestelike gawes en 

talente beskik.
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Sodat ons dit ten volle kan verstaan, herhaal Paulus Homself dan in 1 Korintiërs 
12 deur voort te gaan om die Kerk te vergelyk met die menslike liggaam, wat 
ook baie lede het wat verskillende funksies vervul: “Want ook die liggaam is 
nie een lid nie, maar baie … Maar nou is daar wel baie lede, maar net een lig-
gaam” (verse 14, 20)—dit wil sê, daar is baie lidmate van die Kerk, maar net 
een Kerk.

Ten slotte, in vers 27, maak hy weer hierdie basiese stelling: “Maar julle is 
die [een] liggaam van Christus en lede afsonderlik [verskillend]” (vers 27). In 
daardie opsig is die goddelike familie soortgelyk: een God en slegs een God, 
maar tog twee individuele glorieryke familielede wat nou daardie een God 

vorm—plus nog baie meer 
lede onder die mensdom 
wat nog verheerlik moet 
word (Romeine 8:29).

Paulus het ook 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 ontvang” (Efesiërs 3:14-15). Alhoewel daar net een familie is, 
is daar baie lede. Werklik bekeerde Christene, onder leiding van God se Gees, 
word reeds as lede van die familie gereken (Romeine 8:14; 1 Johannes 3:1-2),  
al het hulle nog nie verheerliking en onsterflikheid ontvang tydens die opstan-
ding tot die ewige lewe nie, wat sal plaasvind by die wederkoms van Christus 
(1 Tessalonisense 4:16-17).

Elders sê Paulus vir ons dat “vlees en bloed die koninkryk van God nie kan 
beërwe nie” (1 Korintiërs 15:50). Ons moet verander word ten tye van die op- 
standing (verse 51-54; Filippense 3: 20-21). God sal dit mettertyd uitvoer—mits 
ons oowin en regverdige, goddelike karakter ontwikkel het (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 gestuur het” 
(vers 3). Jesus onderskei dus tussen God die Vader en Homself. Hulle is nie die-
selfde wese nie. Nietemin deel hulle volmaakte eenheid.

Deur voort te gaan in hierdie ongelooflike gebed wat kort voor Sy kruisiging 
gespreek is, het Christus aangaande Sy volgelinge gesê: “Heilige Vader, be- 
waar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos 
Ons” (vers 11). Hy het vroeër 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 groot verwagting! 
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 van ons dat ons streef na 
daardie geestelike eenheid.

Die lede van die ware Kerk van God moet almal deur die Gees van God 
saamgevoeg word (1 Korintiërs 12:13)—en deur die Gees lewe. Dit is elke indi-
vidu se verantwoordelikheid om die georganiseerde gemeenskap te soek wat die 
Bybelse model van die Nuwe-Testamentiese Kerk die beste verteenwoordig.  
(Vir meer inligting, versoek of laai ons gratis boekie The Church Jesus Built, af.)

Ons sien dus dat die Vader en Jesus Christus ook een is in dieselfde sin as 
wat Jesus gebid het dat die Kerk een moet wees—een in doel, oortuiging, lei-
ding, geloof, gees en gesindheid—saamgevoeg deur die Heilige Gees.

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, en hulle liefgehad 
het net soos U My liefgehad het” (verse 20-23).

Hierdie geestelike eenheid, hierdie eenheid tussen en onder alle werklik be- 
keerde Christene, kan slegs bewerkstellig word deur God se Gees wat in hulle 
werk. Hulle eenheid deur die Heilige Gees moet die volmaakte eensgesind-
heid—die eenheid—van God die Vader en Jesus Christus die Seun weerspieël.

Nog ’n Bybelse voorbeeld van eenheid

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 enigste opge-
tekende “woord van God” wat beskikbaar was. Dikwels kan die Ou Testament 
ons mistige visie verhelder 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 dat almal ons help om meer te ver-
staan (2 Timoteus 3:16).

Beskou ’n gedeelte in Rigters wat selde gelees word en wat illustreer wat 
eenheid kan beteken: “Toe het al die kinders van Israel uitgetrek, en die ver- 
gadering het soos een man, van Dan tot Berséba, saam met die land Gílead, 
byeengekom by die HERE in Mispa” (Rigters 20:1).

Vir eens was die hele volk van Israel volkome verenig met die doel om ’n 
ernstige probleem wat die hele land raak, te hanteer. 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 dit: “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. 
Die Bybel werp dus weer lig op die betekenis van eenheid.

Hoe is God Een?

Die Skrif openbaar twee afsonderlike, 
aparte persone, beide gees, maar tog een 
in eenheid, geloof, leiding en doel—lede 

van dieselfde goddelike familie.
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Verstaan God se eenheid

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

As 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 biljoen 
individue wat afkomstig is van Adam. Net so is die een goddelike gesin—die 
familie van God—oop vir ’n onbeperkte aantal lede.

Hoe is God Een?

“Hoor, Israel, die HERE onse God is ’n 
enige HERE” Hierdie eenvoudige ver-

klaring 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 uitge-
sluit dat Jesus van Nasaret die Seun van God 
kan wees, op dieselfde 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 onder-
werp 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.

Die Hebreeuse woord wat in Deuteronomium 
6:4 as “enige” vertaal is, is echad. Die beteke-
nisse 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 Tes-
tament 1951, bl. 25). Dit kan ook weergegee 
word as “enigste,” soos die Nuwe Lewende 
Vertaling dit hier vertaal het (William Holladay, 
A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of  
the Old Testament, 1972, bl. 9). Die presiese 
betekenis word die beste deur die konteks 
bepaal.

In hierdie geval kan verskeie interpretasies 
beide grammaties korrek en in ooreenstem-
ming 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 in-
woners baie vermeende gode en godinne van 
vrugbaarheid, reën, oorlog, reise, ens., aanbid 
het. Deur middel van Moses het God die Israe-
liete 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 on-
dersteuning 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 bespre-
king 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 Deutero- 
nomium 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 ver-
staan het. Die skrifgeleerde het in vers 32 ge-
reageer: “Goed, Meester, U het met waarheid 
gesê dat God een is [Grieks heis, wat ooreen-
stem 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 uit-
drukking (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 Concordance of the Bible). Met  
ander woorde, echad kan ook eenheid, of ’n 
groep wat as een verenig is, beteken.

In verskeie verse het echad duidelik die be-
tekenis 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 eenheid, in die sin van eensgesind-
heid, 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 enig-
ste HERE,” of “die Here en net die Here alleen 
ons God is”—beperk God nie tot ’n enkelvou-
dige 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.

“Die HERE Onse God  
is ’n Enige HERE”
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Die tradisionele menslike familie is ’n mikrokosmos van die een groot god-
delike familie (vergelyk Romeine 1:20). As ons hierdie wonderlike Bybelse 
beginsel begryp, moet ons ons uiteindelike bestemming in ons huwelike, ander 
gesinsverhoudings en ons daaglikse lewens weerspieël. Ons moet daarna streef 
om die liefde en eenheid van die goddelike familie—God die Vader en Sy 
Seun Jesus—in ons menslike families te weerspieël.

Wie was Jesus?
“In die begin was die Woord, en die Woord was by  

God, en die Woord was God” (Johannes 1:1).

Behalwe miskien vir die boek Hebreërs, gee die Johannes-evangelie die 
mees volledige verduideliking in die Nuwe Testament oor die goddelik-
heid van Jesus Christus. Soos reeds opgemerk, verduidelik verse 1-3 en 

14 van Johannes 1 duidelik dat die Woord God was en by die Vader gewoon 
het totdat Hy later die Messias of Christus geword het, wat “Gesalfde” beteken.

Soos die Britse geleerde F.F. Bruce oor Jesus gesê het: “Die Nuwe Testa-
ment dui aan dat hy bestaan het voordat hy as ’n historiese karakter op aarde 
geleef het. Ons word dus aangemoedig om nie net te vra: ‘Wat was die wyse 
van Sy vroeëre bestaan’ nie … maar ook: ‘Wat word gesê het Hy in daardie 
vroeëre bestaan gedoen?’” (Jesus Past, Present and Future: The Work of 
Christ, 1979, bl. 11-12).

Soos The New Bible Commentary: Revised verduidelik oor die openings- 
gedeelte van Johannes se Evangelie: “In die proloog word die voorbestaan en 
godheid van Christus duidelik uitgedruk. Die Logos [die Griekse term wat hier 
as ‘Woord’ vertaal word) was nie net in die begin by God nie, maar was God 
(1:1), en dit was hierdie Logos wat vlees geword het en met Christus geïdentifi-
seer word”( bl. 928).

Verskeie ander gedeeltes in die Johannes-evangelie onthul betekenisvolle 
besonderhede wat ons help om nog vollediger te verstaan. Beskou ’n verslag 
later 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 vers 15, Nuwe Lewende Vertaling).

Johannes die Doper is voor Jesus gebore (Lukas 1:35-36, 57-60) en het sy 
bediening begin voordat Christus syne begin het. Tog het Johannes nog steeds 
van Jesus gesê: “Iemand wat voor my reeds bestaan het.” Hoekom? As ons die 
hele Johannes 1 in ag neem, moet die rede wees dat Jesus voor Sy menslike 
geboorte die vooraf bestaande Woord was (Johannes 1:14).

Sy bestaan voor Abraham

In die 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 [langs die Vader in die hemel] 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: 

Wie was Jesus?
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“Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie geken nie, en 
deur Hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke 
sabbat gelees word” (Handelinge 13:27). 

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

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

Hy het geduldig verduidelik, “Abraham, julle voorvader, het met uitbundige 
blydskap uitgesien na my dag; en hy het dit gesien en was verheug” (vers 56, 
Nuwe Lewende Vertaling). Maar hoe was dit moontlik? Die patriarg Abraham 
het ongeveer 2,000 jaar voor Jesus se geboorte geleef. Daarom het diegene wat 
Hom gehoor het, Hom uitgedaag, “Jy is nog nie eers 50 jaar oud nie en jy het 
Abraham gesien?” (vers 57, Nuwe Lewende Vertaling). Op hierdie vraag het 
Jesus ’n verstommende antwoord gegee: “Ek verseker julle, nog voordat  
Abraham bestaan het, was Ek al wat Ek is” (vers 58, Nuwe Lewende Vertaling).

Ons moet vir ’n oomblik stilstaan en wat Jesus gesê het, verwerk. 
Hy het verklaar dat sy bestaan dié van Abraham voorafgegaan het. Boonop 

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.

’n Belangrike ontmoeting met Moses

Moses was besorg oor hoe die Israeliete hom, en die opdrag wat God hom 
gegee het, sou ontvang en daarom het hy vir 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 na die Skepper se ant-

woord: “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).

Let ook op 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 regdeur die 
meeste vertalings van die Ou Testa-
ment, vervang die woord “HERE,” 
hier met hoofletters, die Hebreeuse 
konsonante Y-H-W-H (algemeen 
bekend as die Tetragrammaton, wat 
vier letters beteken). Niemand van-
dag is seker hoe om hierdie naam  
uit te spreek nie, maar die mees 

algemene uitspraak is nou Yahweh. (’n Algemene, hoewel foutiewe, vroeëre 
weergawe was Jehova.)

Die naam YHWH is soortgelyk in betekenis aan “EK IS” (Hebreeus EHYH 
of Eheyeh). Beide impliseer ewige, self-inherente bestaan (vergelyk Johannes 
5:26). Niemand het God geskape nie. Ons moet verstaan dat Hy baie name in 
die Skrif het, wat elkeen vir ons iets vertel oor Sy wonderlike, goddelike natuur 
en karakter.

Gegewe hierdie agtergrond, toe Jesus dus in Johannes 8:58 gesê het dat Hy 
Abraham voorafgegaan het en na Homself verwys het as Een met ’n voortdu-
rende bestaan, behoort daar werklik geen twyfel te wees oor presies wat Hy be- 
doel het nie. Die Jode het goed geweet wat Hy bedoel het, en daarom het hulle 

Wie was Jesus?

Alhoewel God die Vader die 
belangrikste dryfkrag agter die 
Hebreeuse Bybel is, is dit deur 
Jesus Christus dat Hy die hele 

heelal geskape het.

N
A

SA
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 waarheid. “Want God het sy Seun 
in die wêreld gestuur 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 niemand het opgevaar in die hemel nie, 
behalwe Hy [Christus] wat uit die hemel neer-

gedaal 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 gestuur 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 hierdie 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).

Jesus is Deur die  
Vader Gestuur
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Hom dadelik probeer stenig (vers 59). Jesus het gesê dat Hy die ware God van 
Israel is.

Wie was die God van die Ou Testament?

Dit is ’n feit dat Jesus Christus die “EK IS” van die Bybel is. Hy was die lei-
dende 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, broeders, 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 hulle het gedrink uit ’n geestelike 
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 vertel die Nuwe Testament 

Wie was Jesus?

Ons het reeds gesien dat Jesus Christus 
die middelaar tussen God en die mens 

is. Sy gewillige offer vir ons sondes het Hom 
uniek gekwalifiseer vir hierdie belangrike rol. 
Die vooraf bestaande Woord het hierdie heilige 
amp voorafgeskadu gedurende die tyd van die 
Hebreeuse patriarg, Abraham.

Hy het dit gedoen in die persoon van  
Melgisédek, priester van die Allerhoogste God. 
Die boek Genesis noem hierdie geheimsinnige 
persoon slegs kortliks. Maar koning Dawid, en 
veral die Nuwe-Testamentiese boek Hebreërs, 
mis nie Sy diep betekenis nie.

Om Melgisédek se identiteit te verstaan, 
moet ons toelaat dat die Bybel die Bybel inter-
preteer. Ons begrip word aansienlik vergroot as 
ons hierdie drie weergawes saamvoeg en dit as 
’n geheel beskou.

Kom ons kyk eers na die Genesis-verslag. 
Nadat Abram, wie se naam later na Abraham 
verander was, sy neef Lot uit militêre gevangen- 
skap gered het, het hy Melgisédek teëgekom. 
“En Melgisédek, die koning van Salem, wat ’n 
priester van God, die Allerhoogste, was, het 
brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: 
Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, 
die Skepper van hemel en aarde. En geseënd 
is God, die Allerhoogte, wat u vyande in u hand 
gegee het. Toe gee hy [Abram] hom die tiende 
van alles” (Genesis 14:18-20).

Dit is interessant om op te let dat  

Melgisédek Abraham met brood en wyn be-
groet het, wat later die simbole van Jesus 
Christus se pasga-offer van Sy liggaam en 
bloed sou word. Melgisédek het God ook  
aangespreek as “die Skepper van hemel en 
aarde.” Ongeveer 2,000 jaar later spreek  
Jesus die Vader aan as “Here van die hemel 
en die aarde.”

Psalm 110, een van Dawid se psalms, is  
teologies een van die betekenisvolste. Soos 
aangedui in ’n vroeëre hoofstuk van hierdie 
boekie, bevat dit die Vader sowel as die Woord 
in die eerste vers: “Die HERE het tot my Here 
gespreek: sit aan my regterhand …” Dit is 
Christus wat nou aan die regterhand van die 
Vader sit (Hebreërs 8:1; 10:12; 12:2).

Hou die algemene konteks van Psalm 110:1 
in gedagte en let op vers 4: “Die HERE het ge-
sweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is pries-
ter vir ewig volgens die orde van Melgisédek.” 
Dit is dieselfde HERE wat met Dawid se Here 
(die vooraf bestaande Woord) in vers 1 gepraat 
het wat nog steeds tot dieselfde Wese praat. 
Dit help beslis om die identiteit van hierdie ge-
heimsinnige Ou-Testamentiese persoonlikheid 
aan te dui. Tog is dit die boek Hebreërs wat vir 
ons die sterkste bewys lewer.

Hebreërs se kommentaar oor 
Melgisédek

Hierdie basiese onderwerp is so belangrik 

dat ’n hele hoofstuk in die Nuwe Testament 
gewy is aan die verduideliking van die beteke-
nis van slegs drie verse in die boek Genesis. 
Die onderwerp word in die laaste vers van  
Hebreërs 6 bekendgestel. Die skrywer wys 
daarop dat Jesus “volgens die orde van  
Melgisédek ’n hoëpriester geword het,” soos 
Koning Dawid so lank gelede in Psalm 110 
voorspel het.

In Hebreërs 7 gaan die skrywer dan voort 
om die wonderlike kenmerke en eienskappe 
van God se hoëpriester van ouds te beskou. 
“Want hierdie Melgisédek was koning van 
Salem, … hy was in die eerste plek, volgens 
uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook 
koning van Salem, dit is koning van vrede; … 
bly hy priester altyddeur” (verse 1-3).

Dink daaraan dat Melgisédek “Koning van 
die geregtigheid” beteken. Dit sou in wese 
godslastering wees om hierdie titel op enige 
mens toe te pas, want “almal het gesondig en 
dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” 
(Romeine 3:23). Slegs ’n goddelike wese sou 
hierdie ontsagwekkende titel gepas dra.

The New Bible Commentary: Revised, sê: 
“Let daarop dat die Skrif hom [Melgisédek] 
voorstel as ’n koning sowel as ’n priester. 
Die kombinasie van hierdie twee ampte sou 
’n kenmerkende eienskap van die Messias  
wees” (1970, bl. 1203, beklemtoning in 
oorspronklike).

Melgisédek se volgende ontsagwekkende 
titel is “Koning van Vrede.” Natuurlik ken feil-
bare mense eenvoudig nie die weg na vrede 
nie (Romeine 3:10, 17), en om so ’n titel op 
enige mens toe te pas, sou weereens feitlik 

godslasterlik wees. Jesus Christus self is die 
Vredevors (Jesaja 9:5).

“Soos die Seun van God”
Die vergelyking tussen hierdie twee groot 

persone word duideliker namate ons ver-
der lees in Hebreërs 7. Vers 3 beskryf  
Melgisédek as “sonder vader, sonder moeder, 
sonder geslagsregister, sonder begin van dae 
of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun 
van God, bly hy priester altyddeur.” Sy pries-
terskap het nooit opgehou nie! Die enigste 
priester wat moontlik aan hierdie kwalifikasies 
kon voldoen, was die vooraf bestaande Woord, 
die groot Wese wat byderhand was voor die 
skepping self (Johannes 1:1).

Die beskrywing “sonder vader, sonder moe-
der” beteken veel meer as net die veronder-
stelling dat Melgisédek se familieverbande 
eenvoudig uit die Genesisverslag weggelaat is. 
Hy het geen fisiese menslike ouers gehad nie! 
In konteks maak die uitdrukking “sonder begin 
van dae of lewenseinde” die punt kristalhelder.

Laastens, die frase “gelykgestel aan die 
Seun van God” (“Hy is net soos die Seun van 
God,” Die Boodskap) is ’n verdere sterk bewys 
van Melgisédek se identiteit. Hy was “net soos” 
die Seun van God omdat Hy in werklikheid nog 
nie die Seun van God was nie—dit wil sê tot-
dat Hy later deur God die Vader verwek is deur 
die werking van die Heilige Gees.

Melgisedek kon nie die Vader gewees het 
nie, want hy was die “priester van God die 
Allerhoogste.” Hy kon net die ewige, vooraf 
bestaande Woord gewees het wat later Jesus 
Christus, die Seun van God, geword het.

’n Raaisel Opgelos: Die 
Identiteit van Malgisédek
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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 opgelet word, plekke in die Ou Testament waar YHWH duide-
lik na God die Vader verwys. In Psalm 110:1, wat ons vroeër na gekyk het, het 
Koning Dawid byvoorbeeld gesê: “Die HERE [YHWH] het tot my Here 
gespreek …” YHWH hier is die Vader wat met Dawid se Here, die Een wat 
Jesus Christus geword het, praat. Die naam YHWH verwys egter dikwels na 
die Een wat Christus geword het—en soms verwys dit na beide die Vader en 
Christus saam, net soos die naam God dikwels doen.

Dink daaraan dat, behalwe vir Jesus, geen mens die Vader ooit gesien het 
nie (Johannes 1:18; 5:37; 6:46; 1 Johannes 4:12). Abraham, Jakob, Moses en 
ander het God egter almal gesien (Genesis 18; 32:30; Exodus 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 gehandel het. Christus het later vir ons sondes gesterf 
en die uiteindelike middelaar tussen God en die mens geword (1 Timoteus 2:5), 
’n rol wat Hy reeds gedeeltelik vervul het as die voorafbestaande Woord voor 
Sy menslike 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 namens 
die Vader as Sy woordvoerder met die mens omgegaan (vergelyk Johannes 
8:28; 12:49-50). Boonop kan dit baie moeilik in gedeeltes in die Ou Testament 
wees om hierdie twee groot persone te onderskei, terwyl die Nuwe Testament 
in hierdie opsig gewoonlik duidelik is.

Aangesien Jesus gekom het om die Vader te openbaar (Matteus 11:27), is die 
logiese gevolgtrekking natuurlik dat die Vader in die Ou-Testamentiese tye, be- 
halwe vir enkele van die Hebreeuse patriarge en profete, nie algemeen bekend 
was nie. Koning Dawid is byvoorbeeld een wat verstaan het.

Gedeeltelik vroeër aangehaal, 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 impli- 
kasie 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 agter die Hebreeuse Bybel is, is dit deur Jesus Christus wat 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, in die lig van ander skrifture, te ver-
staan. Aangesien God deur Christus die wêrelde gemaak het en deur Hom  
alle dinge geskape het (Efesiërs 3:9; Kolossense 1:16; Johannes 1:3), het Hy  
met die mens omgegaan deur die bemiddeling van die vooraf bestaande 
Woord, Christus.

Wie was Jesus?

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

persoonlike aard uit te druk in terme van ’n 
familie-verhouding. 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 enkel-
voudige werkwoorde—wanneer die ware 
God aangedui word. Beskou die term Ver-
enigde State vir ’n vergelykbare moderne  
uitdrukking. Hierdie selfstandige naamwoord 
is meervoudig in vorm maar enkelvoudig in 
gebruik. Die meervoudsvorm dui wel op ver- 
skeie individuele state—maar gesamentlik 
word dit as een nasie beskou.

Dit is dieselfde met Elohim. Die woord 
Eloah, wat “Magtige Een” beteken, is die  
enkelvoudvorm. Elohim, wat “Magtiges” bete-
ken, is meervoud. 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 gely-
kenis” (vers 26).

Ons moet daarop let dat aangesien Elohim 
vir die God-familie gebruik word, kan hierdie 
woord ook verwys na elke familie lid. (Som-
mige Bybelskrywers gebruik ook die woord 
elohim as ’n meervoudige selfstandige naam-
woord met meervoudige gebruik om valse 
gode te beskryf. Een belangrike faktor in die 
begrip van die betekenis van hierdie Hebreeu-
se 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” 
vertaal 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 oor- 
spronklike 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 eks-
perimentering nie. Hy sê vir ons, “Die wet 
van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; 
die getuienis van die HERE is gewis: dit gee 
wysheid aan die eenvoudige; Die bevele van 
die HERE is reg: hulle verbly die hart; die ge-
bod 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.

Die Meervoudigheid  
van God
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Jesus—beide God en mens

Jesus Christus is vandag die middelaar tussen God die Vader en die mens. 
Maar om hierdie deurslaggewende rol perfek te vervul, moes Hy beide God  
en mens gewees het. Hy was werklik ’n man in elke sin van die woord, anders 
het ons 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).

Paulus sê vir ons, in ’n vers wat vroeër aangehaal is, dat ons dieselfde nede-
rige, 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 ver- 
neder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis” 
(Filippense 2:6-8).

Jesus se manlikheid was vol en volledig in die sin dat hy ’n lewe gelei het as 

’n fisiese mens wat in die dood geëindig het. Hy het honger geword en geëet, 
moeg geword en uitgerus, en geloop en gepraat net soos enige ander mens. 
Daar was niks in Sy fisiese voorkoms om Hom te onderskei van ander Joodse 
manne van Sy tyd nie (Jesaja 53:2).

Die wesenlike verskil was op die gebied van die geestelike. Jesus het voort-
durend die nodige geestelike krag van die Vader ontvang (vergelyk Johannes 
5:30; 14:10). Trouens, Hy het God se Gees van bevrugting af besit, en is eintlik 
verwek in die baarmoeder van Maria deur die Heilige Gees. Hoewel Jesus ver-
soek is soos elkeen van ons, het Hy nooit God se wet oortree nie. Hy het nooit 
eenkeer gesondig nie (Hebreërs 4:15; 1 Petrus 2:22).

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

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

Die Seun van die mens en die Seun van God

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

Christus het herhaaldelik na Homself verwys as die Seun van die mens in 
verband 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 met ons menslike toestand geïdentifiseer—die 
smarte en lyding van die menslike ras. Die profeet Jesaja het voorspel dat Hy 
“’n man van smarte en bekend met krankheid” sou wees (Jesaja 53:3).

Jesus het simpatie vir ons menslike swakhede en probleme gehad 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 wanneer Hy verwys na 
Sy rol as die komende Heerser van die mensdom in die Koninkryk van God 
(Matteus 19:28). Hy het dit selfs gebruik toe Hy Homself beskryf het as “Here 
ook van die sabbat,” en het verduidelik hoe die sewende dag Sabbat met barm-
hartigheid en omferming oor ander, onderhou moet word (Markus 2:27-28; 
Matteus 12:8; Lukas 6:5).

Toe Hy in die streek van Cesaréa-Filíppi gekom het, het Jesus 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 verkeerde opvattings oor 
Jesus se identiteit te gee. Simon Petrus het geantwoord en gesê: “U is die  
Christus [die Messias], die Seun van die lewende God” (vers 16). Jesus het 

Wie was Jesus?

Jesus was ’n Jood

Soos alle mense, was Jesus Christus op ’n 
spesifieke plek en op ’n spesifieke tyd in 

die geskiedenis gebore. Alhoewel Sy Vader 
God was (deur die werking van die Heilige 
Gees), was Sy moeder ’n Joodse vrou met die 
naam Maria. Haar man, Josef, was Jesus se 
wettige vader of voog. Volgens die geslags- 
register van Maria, kom Christus aan Sy 
menslike kant af van die Israelitiese stam- 
patriarg Juda en sy afstammeling, Koning 
Dawid (Lukas 3:31, 33; vergelyk Handelinge 
2:30; 2 Timoteus 2:8).

Die Bybelse getuienis is duidelik. Die boek 
Hebreërs vertel ons “dit is volkome duidelik 
dat onse Here uit [die stam van] Juda voort-
gespruit het …” (7:14). En die wat uit Juda 
afkomstig is, is bekend onder die verkorte 
term Jode. Die apostel Johannes het geskryf 
“Hy het na sy eiendom [die Jode] gekom, en 
sy eie mense het Hom nie aangeneem nie” 
(Johannes 1:11). Beide ’n Samaritaanse vrou 
en die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus  
het duidelik besef dat Jesus ’n Jood was  
(Johannes 4:9; 18:35).

Ons word verder vertel dat “die septer sal 

van Juda nie wyk nie” (Genesis 49:10). Die 
septer simboliseer die belofte van koning- 
skap en verlossing. Jesus, die Koning van  
die Jode, is die Messias. Christus (die Griekse 
term vir Messias) is die uiteindelike vervulling 
van die heerser wat profeties genoem word  
in 1 Kronieke 5:2: “Want Juda was sterk 
onder sy broers, en uit hom het een ’n vors 
geword.”

Die laaste boek van die Bybel verwys na 
Jesus as “die Leeu wat uit die stam van Juda 
is” (Openbaring 5:5). Aan Jesus se menslike 
kant word Dawid Sy vader genoem, wat voor-
vader beteken (Lukas 1:32). Romeine 1:3 sê 
ook dat Hy “gebore is na die vlees uit die ge-
slag van Dawid.” Uit talle getuienisse was Hy 
dus beslis ’n Jood.

Wat uiteindelik geld, is dat Hy die Ver- 
losser van die hele mensdom is omdat Hy 
vir alle mans, vroue en kinders gesterf het, 
ongeag hul ras of ander etnisiteit (Johannes 
3:15-17). Inderdaad, ons word vertel dat in 
Christus daar geen skeiding tussen Jood en 
heiden is nie—want almal word een in Hom 
(Galasiërs 3:28).
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opgemerk dat die Vader self hierdie wonderlike waarheid aan Petrus geopen-
baar het (vers 17). Al Sy apostels het gekom om dieselfde waarheid te herken, 
wat elders in die Nuwe Testament herhaal word (Matteus 14:33; Johannes 
20:31; Romeine 1:3-4).

Hoewel Jesus in die volste sin mens was, was hy inderdaad ook meer as net 
menslik—want Hy was in werklikheid die goddelike Seun van God met al wat 
die naam impliseer. Soos ons gesien het, was Hy inderdaad die Skepper wat 
God vlees gemaak het. En toe Sy menselewe verby was, het Hy terug gekeer na 
die goddelike heerlikheid wat Hy vanaf ewigheid met die Vader gedeel het. (Om 
meer te leer oor wie Jesus was en die gebeure van Sy lewe, dood en opstanding, 
moet u ons gratis boekie Jesus Christ: The Real Story op www.ucg.org.za 
aflaai, of aanvra.)

Verstaan God  
Deur Christus

“Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” (Johannes 14:9).

Die Bybel is vol sleutels wat dikwels oor die hoof gesien word en wat 
baie van ons misverstande oor God en Sy Woord kan oplos. As u die 
Skrif lees, kan u hierdie dinge vaagweg aanvoel, maar dit op een of 

ander manier nooit duidelik sien nie as gevolg van misleidende wanopvattings 
oor die Skrif.

Jesus Christus het God die Vader kom openbaar (Matteus 11:27). Tog word 
die rol van die Vader voortdurend nie deur die hoofstoom Christendom beklem- 
toon nie en fokus dit byna uitsluitlik op Christus. Sulke denke het geensins by 
Jesus self ontstaan nie. Hy het vir ons gesê om op hierdie manier te bid: “Onse 
Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; 
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde” (Matteus 6:9-10). 
Jesus het altyd gepoog om die Vader aan die mense bekend te maak, en hulle 
na Hom toe te lei.

Omdat die vier Evangelieverslae nie verstaan word nie, ly die wêreld aan ’n 
ernstige misverstand oor God die Vader. Die Bybelse werklikheid is dikwels 
die teenoorgestelde van die manier waarop baie mense, selfs diegene in die 
algemene godsdienstige gemeenskap, Hom gewoonlik voorstel.

Die Vader is intiem besorg oor die hele skepping. Selfs as ’n mossie val,  
kry dit Sy aandag (Matteus 10:29). Tog het Christus gesê dat mense van meer 
waarde as mossies is (vers 31), en die Vader is diep besorg oor Sy meesterplan 
vir die mensdom.

Hy laat dit reën op die regverdiges en onregverdiges (Matteus 5:45). Hy is 
goed teenoor ondankbare en slegte mense (Lukas 6:35). Hy is barmhartig (vers 
36), en verdra baie van ’n afvallige mensdom. Hy is geduldig teenoor ons almal 
en hoop altyd op volle berou (2 Petrus 3:9).

God die Vader is veral besorg oor diegene wat in hierdie tydperk tot die 
ewige lewe geroep is—en veral die kwesbare “kleintjies” wat in die eerste sta-
diums van bekering is (Matteus 18:6-14). Diegene wat ouer in die geloof is 
word sterk aangeraai om versigtig te wees en nie “een van hierdie kleintjies’” 
aanstoot te gee nie (verse 7, 10).

Jesus, terwyl Hy menslik was, het die manier waarop die Vader dink en leef, 
gedemonstreer. Hy het waarlik die Vader kom openbaar. Dit is deur Christus 
self—deur Sy lewe en werk, deur Sy uitstekende voorbeeld—dat ons die Vader 
se aard en karakter meer volledig kan begryp. Baie ignoreer dikwels hierdie 
belangrike feit. 

Verstaan God Deur Christus
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Christus weerspieël die Vader

Die Nuwe Testament werp baie lig op hoe ons die Ou Testament moet ver-
staan, veral met betrekking tot die Vader en die Seun.

Hebreërs 1:2-3, wat vroeër gedeeltelik aangehaal is, vertel ons weer dat God 
die Vader “in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur sy Seun. God het 
Hom bestem om die erfgenaam van alles te wees; trouens, Hy het deur Jesus 
Christus ook die wêreld en alles wat daarin is, gemaak. Die Seun weerkaats 
God se heerlikheid, en Hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is …” 
(Nuwe Lewende Vertaling). Christus was presies soos die Vader.

In hierdie spesifieke vers word 
ewebeeld vertaal uit die Griekse 
woord charakter. Hierdie term bete-
ken ‘’’n instrument om [te] graveer’ 
… [of] ‘’n stempel’ of ‘indruk,’ soos 
op ’n muntstuk of seël, in welke ge- 
val die seël of stempel wat ’n afdruk 
maak, die ‘beeld’ dra wat daardeur 
geproduseer word, en, omgekeerd, 
al die kenmerke van die ‘beeld’ stem 
ooreen met die van die instrument 
wat dit vervaardig’ (Vine’s Com-
plete Expository Dictionary of Old 
and New Testament Words, 1985, 
“Image,” bl. 319).

Geen wonder dat Christus vir die 
apostel Filippus gesê het: “Hy wat 
My gesien het, het die Vader gesien” 
(Johannes 14:9). Christus is die ewe-
beeld van God die Vader. Ons kan 
baie begrip verkry uit Jesus se ge- 
sprek met Sy apostels wat tot hierdie 
opmerking gelei het.

Jesus het vir Thomas gesê, “nie-
mand kom na die Vader behalwe deur My nie” (vers 6). Slegs deur Christus 
kan ’n mens die Vader ken en ’n verhouding met Hom hê. Jesus het voortge-
gaan, “As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af 
ken julle Hom en het julle Hom gesien” (vers 7).

Dit is maklik om vinnig oor hierdie woorde te lees en nie die betekenis daar- 
van te begryp nie. Die Bybel is nie ’n boek vir spoedlees of sorgelose blaailees 
nie. Om sy diepte van betekenis te verstaan, verg kalm meditasie en diep denke. 
Ons moet dit ’n gewoonte maak om na te dink oor die betekenis van wat ons lees.

Die dissipels was nog nie bekeer nie—was nog nie deur die Heilige Gees 
verwek nie—en het dus nie die ongelooflike betekenis van wat Jesus gesê  
het, verstaan nie. Christus het op ’n ander plek vir Petrus gesê: “as jy eendag 

bekeerd is, moet jy jou broeders versterk” (Lukas 22:32). By die instelling van 
die voetwasseremonie as deel van die Pasga, het Hy vir Petrus gesê: “Wat Ek 
doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan” (Johannes 13:7).

Na Christus se opstanding sou God sy Gees op Pinksterdag stuur, en dan 
sou die dissipels werklik begin verstaan (Johannes 14:16-17; 16:12-13). Maar 
kom ons keer terug na Christus se diskoers met die dissipels.

Filippus het by die gesprek aangesluit en vir Jesus gesê: “Here, toon ons die 
Vader, en dit is genoeg” (Johannes 14:8). Filippus het duidelik nie verstaan wat 
Christus pas in die vorige vers vir Thomas gesê het nie.

Christus reageer nou deur te sê: “Ek is so lankal by julle, en het jy My nie 
geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: 
Toon ons die Vader?” (vers 9).

Jesus bestraf Filippus sagkens oor sy gebrek aan begrip. Tog was die ander 
dissipels in dieselfde bootjie. Selfs vandag besef die meeste mense nie die 
geestelike impak van Christus se woorde ten volle nie. Alhoewel Hulle twee 
afsonderlike individue was, was Jesus die uitdruklike beeld van die Vader. 
Jesus Christus was presies soos God die Vader—tog toon die Bybel duidelik 
dat Hulle twee afsonderlike wesens was en is.

Ons verstaan God die Vader deur Christus. Ons verstaan die Vader se aard 
en karakter deur die Seun—nie deur antieke filosofieë of die onvolledige, dik-
wels misleidende kennis van feilbare mense nie.

Verstaan die aard van gees

Deur mense se werklike ervaring van Christus te vertel, werp die vier Evan-
gelies baie lig op hoe ons God moet verstaan. Selfs die aard van gees is tot ’n 
mate geopenbaar deur Christus wat in die vlees gekom het.

Dink aan die geesteswêreld en vra uself af: Het geestelike wesens vorm? 
Het hulle waarneembare geestelige liggame? Het hulle persoonlikheid? Het 
hulle gesigte? Het hulle stemme?

Kan menslike oë God sien? Onder sekere beskermende omstandighede,  
ja, soos God van Moses getuig het, “hy sien die verskyning van die HERE” 
(Numeri 12:8). As ons al die relevante Skrifte saamvoeg, sien ons dat die god-
delike wese wat Moses gesien het, die voorafbestaande Woord was, die Een 
wat Christus geword het, en nie God die Vader nie.

Uniek in die hele Skrif, onder beskermende maatreëls, was Moses selfs toe-
gelaat om die agterste dele van God in Sy verheerlikte vorm te sien (Eksodus 
33:18-23). Dit was hom egter nie toegelaat om God se aangesig in volle glorie 
te sien nie want Moses sou onmiddellik omgekom het aangesien dit skyn soos 
die son in volle sterkte (vers 20). 

By ’n ander belangrike geleentheid, na die gee van die Tien Gebooie, het 
Moses, sy broer Aäron, Aäron se twee seuns en 70 oudstes van Israel “die God 
van Israel gesien en onder sy voete net soos ’n vloerwerk van saffierstene en so 
helder soos die hemel self” (Eksodus 24:9-10). Vermoedelik het die voorafbe-
staande Woord hulle ook in hierdie situasie beskerm teen die volle intensiteit 
van Sy heerlikheid.

Verstaan God Deur Christus
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Die aangesig van God

Sulke vrae word nog interessanter as ons dit toepas op God die Vader, “Here 
van die hemel en die aarde” (Matteus 11:25), die Groot Heerser oor die hele 
heelal. Christus gee ons baie insig terwyl ons die antwoorde ondersoek—nie 
net deur Sy eie getuienis nie, maar deur Sy verskyning aan die dissipels na Sy 
opstanding tot die ewige geestelike lewe.

Dit is duidelik dat die engele in die hemel die Vader kan sien. Die eenvoudige 
Bybelse bewyse word gevind in Matteus 18:10. Jesus het gesê: “Pas op dat julle 
nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in 
die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.”

In sy boek The Face: A Natural History vra die skrywer Daniel McNeill: 
“Het die Christelike God ’n gesig? Die Bybel sê dat hy mense na sy eie beeld 
gemaak het, wat daarop dui dat dit wel so is” (1998, bl. 140). Dit sou die nor-
male gevolgtrekking wees van byna almal wat nie voorheen geïndoktrineer is 

deur verkeerde filosofieë wat uit 
die antieke tyd dateer nie.

Die apostel Johannes het baie 
van wat Jesus oor die Vader gesê 
het, opgeteken. Johannes 1:18 
gee ’n goeie voorbeeld: “Nie-
mand het ooit God gesien nie; 
die eniggebore Seun wat in die 

boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.” Weereens, Christus het die 
Vader kom openbaar. God kan gesien word, maar Jesus is die enigste mens wat 
Hom ooit in Sy volle, verheerlikte vorm van aangesig tot aangesig gesien het.

’n Rukkie later in Johannes se Evangelieverslag, sê Christus vir ’n Samari-
taanse vrou: “Maar daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders 
die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat 
Hom sò aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waar-
heid aanbid” (Johannes 4:21-24). God die Vader is nie fisies nie; Hy is gees—
maar dit beteken nie dat Hy sonder vorm en gestalte is nie.

Christus het gesê: “En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. 
Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie” (Johannes 5:37). 
Tog word dit duidelik uit hierdie gedeeltes in die boek Johannes geïmpliseer 
dat die Vader beide gesien en gehoor kan word, maar nie deur menslike oë nie. 
Hy is net deur die Seun (Johannes 6:45-46) en die engeleleër gesien—sowel as 
deur ’n paar mense deur Godgegewe visioene in hulle gedagtes, waaronder  
die profeet Daniël en die apostel Johannes.

Omdat Jesus gesê het: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien”  
(Johannes 14:9), moet die ooreenkoms tussen die Vader en die Seun op meer 
maniere treffend wees as wat ons dit menslik kan voorstel. Tog is dit twee  
duidelik afsonderlike wesens wat voortdurend saam, in perfekte harmonie, 
beplan, beraadslaag, saamwerk en gesels.

Wat Leer Christus 
se Opstanding Ons?

“Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal  
lewe al het hy ook gesterwe” (Johannes 11:25).

Die apostel Paulus sê vir ons dat “vlees en bloed die koninkryk van God 
nie kan beërwe nie” (1 Korintiërs 15:50). Christus se opstanding tot 
die ewige lewe was na ’n verheerlikte geestelike liggaam (Filippense 

3:21), dieselfde goddelike wese as die Vader. Christus se opstandingsversky-
nings het egter ’n wonderlike verskeidenheid vorme aangeneem. Die Evange-
lieverslae toon aan dat niemand Hom herken het tensy Hy dit wou hê nie.

Maria van Magdala was die eerste persoon wat Jesus na Sy opstanding ge- 
sien het. Johannes skryf dat sy na die graf van Jesus gegaan het terwyl dit nog 
donker was en besef het dat dit leeg was (Johannes 20:1-2). Sy het dadelik ang-
stig en wanhopig geraak omdat sy geglo het dat Christus se liggaam gesteel was.

Maria Magdalena se merkwaardige ervaring

Maria het dit vir Petrus en Johannes gaan vertel, wat toe na die graf gehaas 
het. Maar al wat hulle daar gevind het, was Christus se begrafnisdoeke. Toe 
God Jesus opgewek het tot die geestelike lewe, het Hy blykbaar deur dit gegaan 
asof dit nie daar was nie.

Ons lees in vers 14: “… draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy 
het nie geweet dat dit Jesus was nie.” Maria Magdalena het nie iemand wat sy 
goed geken het, herken nie. Sy het aangeneem dat Hy die tuinier was. Wat 
daarna gevolg het, was ’n verrassende erkenning.

“Jesus sê vir haar: Maria! Sy draai haar om en sê vir Hom: Rabboeni! Dit 
beteken Meester” (vers 16). Die onmoontlike droom het waar geword—die 
ongelooflike het gebeur!

Hierdie spesifieke oomblik van erkenning is miskien in die hele geskiedenis 
onoortreflik. ’n Huilende, ontstelde vrou wat gedink het dat alles verlore was, 
het skielik besef dat haar Verlosser lewendig en gesond was en voor haar ge- 
staan het! Die golf van emosie wat oor haar gespoel het, moes onbeskryflik 
gewees het. Jesus het haar eenvoudig aangespreek op dieselfde manier as wat 
hy soveel keer tevore gedoen het terwyl Hy nog ’n mens was.

Die meeste van ons het die ervaring gehad om onverwags iemand te sien 
wat ons goed ken en wat ons lanklaas gesien het. Die emosie wat ons ervaar is 
moeilik om voldoende te beskryf. Maar stel uself voor as dit ’n geliefde was 
oor wie se brutale dood ons pas getreur het!

Wat Leer Christus se Opstanding Ons?

God kan gesien word, maar Jesus 
is die enigste mens wat Hom ooit 
in Sy volle, verheerlikte vorm van 
aangesig tot aangesig gesien het.
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En veel meer as dit, hierdie vrou—uit wie Jesus sewe duiwels verdryf het—
was die eerste mens in die geskiedenis om die opgewekte Christus persoonlik 
te sien en te erken wie Hy was. Wat ’n eer!

Maar hoekom sy? Miskien was dit omdat sy op Jesus vertrou het en aan 
Hom toegewy was op ’n manier wat min mense ooit was. Sy het ook altyd haar 
dankbaarheid vir wat Christus gedoen het, laat blyk. Voor haar ongelooflike 

genesing moes haar lewe een van 
pure foltering gewees het.

Christus se opstandingsliggaam

Die opgestane Jesus het regdeur 
dik mure gegaan en kon skielik 
verskyn, en dan na willekeur ver-
dwyn (Lukas 24:31; Markus 16:12). 
Sommige beweer dat Christus se 
opgestane liggaam dieselfde fisiese 
liggaam was wat gesterf het, en stel 
hierdie vermoëns gelyk aan Sy won-
derbaarlike wandeling op water ter-
wyl Hy menslik was. Die Bybel ver-
seker ons egter dat Jesus nou weer 
gees was, soos Hy voorheen saam 
met die Vader in die hemel was 
(Johannes 17:5)—ongehinder deur 
die beperkings van fisiese mense.

Paulus verklaar uitdruklik dat, 
“die eerste mens, Adam, het ’n 
lewende, fisiese persoon geword … 

was uit die stof van die aarde gemaak (1 Korintiërs 15:45-47, Nuwe Lewende 
Vertaling), “die laaste Adam—dit is Christus—het ’n lewendmakende geeste-
like Persoon geword (vers 45, Nuwe Lewende Vertaling).

Hy was inderdaad weer eens “die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid 
woon” saam met die Vader (Jesaja 57:15). Hoe verduidelik ons dan die verskei-
denheid menslike verskynings wat na die opstanding in die Skrif opgeteken is? 
Kom ons lees en bestudeer ’n paar.

Later in Christus se gesprek met Maria Magdalena in Johannes 20:17, het 
Hy gesê: “Raak my nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader 
nie.” Maria kon blykbaar Jesus Christus aangeraak het asof Hy ’n normale 
mens was. Dit is duidelik dat Jesus hier verskyn het in die vorm en gestalte van 
’n normale mens.

Daardie aand het Christus aan ’n groep van die oorspronklike apostels vers-
kyn. “… wys Hy hulle sy hande en sy sy. En die dissipels was bly toe hulle die 
Here sien” (vers 20). Maar Thomas was nie daar by die geleentheid nie, en hy 
wou die woord van die ander nie aanvaar nie.

Toe Jesus agt dae later aan hulle verskyn het (vers 26), was Thomas teen-
woordig. “Daarna sê Hy [Christus] vir Thomas: bring jou vinger hier, en kyk 
na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig 
wees nie, maar gelowig.” Thomas se reaksie?” “En Thomas antwoord en sê vir 
Hom: My Here en my God!” (verse 27-28). Thomas het nou bo alle twyfel 
geweet dat Jesus Christus God was!

Dit was moontlik hierdie ongelooflike geleenthede (en ander soos hulle) wat 
die apostel Johannes aangespoor het om in die eerste woorde van sy eerste brief  
te skryf: “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 lewe—” (1 Johannes 1:1).

Onthou, die Woord het Jesus Christus geword (Johannes 1:14). Weereens 
kan dit wees dat Johannes in die pas aangehaalde vers die opgestane Christus 
nog meer in gedagte gehad het as die vroeëre menslike Jesus.

Verskyning in fisiese vorm

Later het Christus weer aan hulle verskyn. “Na hierdie dinge het Jesus  
weer aan sy dissipels verskyn by die see van Tibérias, en Hy het só verskyn:” 
(Johannes 21:1). By hierdie spesifieke geleentheid het Hy vir hulle ontbyt ge- 
kook (vers 9) en daarna drie keer vir Petrus gesê “laat my skape wei” (vers 17).

Hierdie hoofstuk sê nie of 
Jesus saam met hulle ontbyt 
geëet het nie, maar ander 
Evangeliese verslae toon dat 
Hy wel na Sy opstanding geëet 
het “Daarop gee hulle Hom ’n 
stuk gebraaide vis en ’n stuk 
heuningkoek. En Hy het dit 
geneem en voor hulle oë ge- 

ëet” (Lukas 24:42-43). Petrus bevestig later Christus se verskyning aan die 
apostels, “wat met Hom saam geëet en gedrink het nadat Hy uit die dode opge-
staan het” (Handelinge 10:41). Hy sal nog saam met Sy pasgebore familie by 
die groot huweliksmaal eet en drink ná die opstanding van die gelowiges by  
Sy wederkoms (Matteus 26:29).

Sulke gedeeltes het baie oortuig dat Christus steeds Sy fisiese liggaam moet 
hê. Tog moet daarop gewys word dat in die Ou Testament, lank voordat die 
Woord as Jesus in die vlees gekom het, Hy, “die HERE,” in fisiese vorm aan 
Abraham verskyn het en saam met hom ’n maaltyd geëet het (Genesis 18). Dit 
is dus duidelik uit hierdie vertellings dat God Homself in ’n fisiese, tasbare 
vorm kan manifesteer. Dit is ook duidelik dat Hy kan eet vir feesvieringe en 
plesier, alhoewel Hy nie kos en drank nodig het om Sy ewige geestelike lewe  
te onderhou nie (Johannes 5:26).

By die geleentheid toe die opgestane Jesus saam met Sy dissipels geëet het, 
het Hy in hulle midde gestaan en hulle was bang omdat hulle “gemeen dat 

Wat Leer Christus se Opstanding Ons?
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Jesus het dubbel seker gemaak dat 
hulle geweet het dat Hy opgewek was 
tot die ewige lewe—en dat dit werk-

lik Hy was, dieselfde persoon met 
wie hulle die afgelope 3½ jaar was.
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hulle ’n gees sien” (Lukas 24:37). Christus het toe gesê: “Kyk na my hande en 
my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ’n gees het nie vlees en 
bene soos julle sien dat Ek het nie. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande 
en sy voete” (verse 39-40).

Weereens beweer baie dat dit bewys dat Christus se opgestane liggaam 
fisies was. Maar ons het reeds uit 1 Korintiërs 15:45 gesien dat Hy gees was en 
is. Die oënskynlike teenstrydigheid word maklik opgelos as ons kyk waarom 
Jesus se dissipels bang was. Dit lyk waarskynlik dat hulle aanvanklik gedink 
het dat Hy ’n bose gees of demoon was, wat blykbaar nie ’n fisiese vorm kan 
aanneem nie. Hierdie verduideliking word gegee in ’n brief wat toegeskryf word 
aan die vroeë kerkleier Ignatius van Antiochië, omstreeks 110 nC (Epistle to 
the Smyrnaeans 1:10). Christus het egter deur Sy verskyning in vleeslike vorm 
bewys dat Hy nie ’n demoon was nie. Dit was regtig Hy.

Die apostels sou getuies van die opstanding wees en bewys lewer van Jesus 
se messiasskap. Jesus het dubbel seker gemaak dat hulle geweet het dat Hy op- 
gewek was tot die ewige lewe—en dat dit werklik Hy was, dieselfde persoon 
met wie hulle die afgelope 3½ jaar was.

Ons kan nie al hierdie gedeeltes terloops afmaak asof dit geen betekenis het 
in terme van die aard van God nie. Ons verstaan dit moontlik nie ten volle nie, 
maar hierdie gebeure het plaasgevind (Johannes 20:30-31; 21:24). Ons durf 
God, of wat Hy kan doen, nie beperk nie. Weereens verstaan ons Sy aard en 
wese deur die Heilige Skrif—nie deur antieke filosofiese konsepte nie.

Is God ’n  
Drie-eenheid?
Het die Nuwe Testament werklik die uitgebreide— 

en hoogs teenstrydige—leerstelling van die Drie-eenheid  
geleer?”—Karen Armstrong, A History of God

Ons het gesien dat God in die Skrif as ’n familie geopenbaar word—
bestaande uit die Vader en die Seun in die hemel, met baie potensiële 
lede van dieselfde goddelike familie wat nou op aarde is. Die Bybel 

praat van “elke geslag in die hemele en op die aarde” (Efesiërs 3:15).
Anders gestel, twee goddelike lede van die familie, die Vader en die Seun, 

woon in die hemel, maar die mensekinders van God op aarde help selfs nou 
om hierdie familie te vorm (Romeine 8:14; 1 Johannes 3:1-2). (Om meer te  
verstaan, versoek of laai ons gratis boekie, Why Were You Born? af.)

Maar wat van die Drie-eenheid? Baie miljoene glo dat God uit drie verskil-
lende persone of entiteite bestaan—die Vader, die Seun en die Heilige Gees—
in een wese. Hoe kies ons tussen verduidelikings aangaande die aard van God?

Eenvoudig gestel, slegs die Skrif kan ons die regte antwoord gee. Die feit dat 
die woord Drie-eenheid nêrens in die Bybel verskyn nie, gee ons ook rede om 
na te dink. Ons moet nie vashou aan langdurige godsdienstige tradisies as dit 
die Skrif weerspreek nie. Ons oortuigings moet stewig rus op die leerstellings 
van die Heilige Bybel. Jesus het verklaar dat God se woord die waarheid is 
(Johannes 17:17; vergelyk Psalm 119:160).

Historiese bewyse

Die feit is dat die Bybel nie die Drie-eenheid leer nie. Die openingswoorde 
van The Oxford Companion to the Bible onder die artikel “Trinity” is insig- 
gewend: “Omdat die Drie-eenheid so ’n belangrike deel van die latere Christe-
like leer is, is dit opvallend dat die term nie in die Nuwe Testament voorkom 
nie. Net so kan die ontwikkelde konsep van drie gelyke deelgenote in die God-
heid, wat in latere geloofsformulasies voorkom, nie duidelik binne die bladsye 
van die [Nuwe Testament] kanon opgespoor word nie (Bruce Metzger en 
Michael Coogan, redakteurs, 1993, bl. 782).

Die term latere is ’n belangrike sleutel om te verstaan waarom die algemene 
Christelike geloof met die Drie-eenheidsleer belas is. Teoloë het na die eerste 
eeu oorspronklik die leer uitgedink, en ander het oor die jare wat gevolg het, 
toevoegings gemaak en daaroor uitgebrei.

Let op hierdie erkenning in die New Bible Dictionary: “Die term ‘Drie- 

Is God ’n Drie-eenheid?
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eenheid’ kom nie in die Bybel voor nie. Dit is die eerste keer gebruik deur  
Tertullianus [een van die vroeë Katolieke kerk teoloë] aan die einde van die 
2de eeu, maar het wye omloop en formele uitleg 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 verdui-
delik wie en wat die Christelike God werklik is … Om hierdie probleme te 
hanteer, het die Kerkvaders in 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.”
’n Ander teologiese bron gee toe 

dat daar “’n indruk was van binita-
risme [dit wil sê twee in eenheid, die 
Vader en Seun] wat deur baie gedag-
tes uit die tweede en derde eeu ge- 
gee is … Pluralistiese denkers … het 
die volle teenwoordigheid van die 
twee (later drie) onderskeie entiteite 
binne die Godheid behou” (Alan 
Richardson, redakteur, A Dictionary 
of Christian Theology, 1969, bl. 345).

Inderdaad, Irenaeus, ’n tweede-
eeuse biskop, was reg toe hy onom-
wonde verklaar het: “Daar is nie-
mand 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). Ons vind geen melding hier van 
die Heilige Gees wat God is as ’n 
derde persoon nie. Liewers, die kon-

sep hier is van mense wat nou deel van daardie familie, wat nou uit God die 
Vader en God die Seun bestaan, kan word.

Ons sien dus dat die leer van die Drie-eenheid eers geformaliseer is lank na- 
dat die Bybel voltooi was en die apostels lankal in hul grafte dood was. Dit het 
later teoloë etlike eeue geneem om uit te sorteer wat hulle aangaande die Hei-
lige Gees geglo het. Ongelukkig is die Drie-eenheidsleer ’n groot hindernis vir 
’n duidelike begrip van die Bybelse waarheid dat God ’n goddelike familie is.

Ons gaan voort met die verslag in The Oxford Companion to the Bible: 
“Terwyl die Nuwe-Testamentiese skrywers baie oor God, Jesus, en die Gees 
van elkeen sê, verduidelik geen Nuwe-Testamentiese skrywer die verhouding 

tussen die drie in die besonderhede wat later Christelike skrywers doen nie” 
(bl. 782). Die geleerdes wat hier aangehaal word onderskat natuurlik wat voor 
die hand liggend is vir diegene wat die Bybelse verduideliking van God begryp.

’n Valse Byvoeging in 1 Johannes 5:7-8

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 by- 
gevoeg het. ’n Voorbeeld hiervan is 1 Johannes 5:7-8. ’n Voorbeeld hiervan is  
1 Johannes 5:7-8. Dit lees in Die Bybel 1933/1953 vertaling: “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 is eenvoudig nie 
deel van die aanvaarde Nuwe Testamentiese manuskripte nie. 

Die meeste Bybelkommentare wat hierdie toevoeging noem, vertel ons dat 
dit ’n valse opmerking is wat by die Bybelse teks gevoeg is. Beskou die woorde 
van The New Bible Commentary: Revised: “Let op dat vertalings op hierdie 
stadium addisionele materiaal bevat. Maar die woorde is duidelik ’n byge-
voegde 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.

“Die teksgetuienis is teen 1 Johannes 5:7,” verduidelik Dr. Neil Lightfoot, ’n 
Nuwe Testamentiese professor. “Van al die Griekse manuskripte bevat slegs 
twee dit. Hierdie twee manuskripte is van baie later datums, een uit die veer-
tiende of vyftiende eeu en die ander uit die sestiende eeu. In twee ander manu- 
skripte 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 Vul-
gaat” (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 ge- 
respekteerde 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 Middeleeuse vertaling geword het] en 
uiteindelik die NT [Nuwe Testament] van Erasmus [in die 16de eeu]” (bl. 1038).

Weer eens het die Drie-eenheid eers as ’n godsdienstige term algemeen in 
gebruik gekom na die Raad van Nicea in 325 nC, etlike eeue nadat die laaste 
boeke van die Nuwe Testament voltooi was. Dit is nie ’n Bybelse konsep nie.

Waarom die Heilige Gees soms “hy” en “hom” genoem word

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

Is God ’n Drie-eenheid?
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die Bybel voltooi was, het teoloë 

by die Eerste Raad van Konstan-
tinopel die idee geformaliseer dat 

die Heilige Gees God is met die 
Vader en die Seun.
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Vader en Jesus Christus is, gebaseer op verwysings na die Gees as “hy,” “hom” 
en “homself” in die Nuwe Testament. Hierdie verwarring spruit uit twee fak-
tore: die gebruik van geslagsflekterende voornaamwoorde 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 naamwoord toe. 
Elke voorwerp, lewendig of leweloos, word aangedui as manlik, vroulik of on- 
sydig. Die geslag hou dikwels nie verband met die vraag of die item wel manlik 
of vroulik is nie. In Frans byvoorbeeld 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 hierdie 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 naam-
woorde wat nie na manlike of vroulike voorwerpe verwys nie, met die voor-

naamwoord “dit” in die neutrale sin gebruik.
In Grieks word beide manlike en onsydige woorde gebruik om na die Hei-

lige Gees te verwys. Die Griekse woord wat in Johannes hoofstukke 14 tot 16 
vertaal word as “Helper,” “Trooster” en “Raadgewer” is parakletos, ’n manlike 
woord in Grieks en word dus in hierdie hoofstukke genoem deur Griekse voor-
naamwoorde gelykstaande aan die Afrikaanse “hy,” “hom.”

As gevolg van die manlike geslag van parakletos, is hierdie voornaam-
woorde grammaties korrek 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 kon- 
struksie 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 Afrikaans 
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.

Geslagsloos van aard

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 ver-
taal 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).

Let daarop dat in sommige gedeeltes in die Afrikaanse Weergawe 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.” Matteus 10:20 en Romeine 8:26 is ander plekke in die 
Afrikaanse Vertaling waar die regte onsydige voornaamwoord gebruik word. 

Ongelukkig het Afrikaanse vertalers van die Bybel verder gegaan met ver-
wysing na die Heilige Gees met manlike, eerder as onsydige voornaamwoorde. 
Dus word daar byna altyd na die Heilige Gees verwys as “hy” of “hom” in die 
meer moderne weergawes. Dit weerspieël nie taalkundige akkuraatheid nie, 
maar leerstellige vooroordeel of verkeerde aannames van Bybelvertalers.

Is God ’n Drie-eenheid?

Wat van Matteus 28:19?

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

trekking tot die Drie-eenheidsleer. Jesus word 
aangehaal 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 Hei-
lige Gees;”

Onthou die belangrike beginsel dat die  
Bybel die Bybel interpreteer. Wat hierdie spe-
sifieke 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 ge-
doop 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 berou-
volle persoon lê en hy of sy ontvang die Hei-
lige 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.

Christus se opdrag in Matteus 28:19 ver-
onderstel dat gelowiges, voordat hulle gedoop 
word, van God die Vader, Sy Seun en die Hei-
lige Gees sal leer. By die doop tree hulle in ’n 
persoonlike familie- verhouding met God die 
Vader en die Seun deur die Heilige Gees en 
ontvang daardeur die naam van God (vergelyk 
Efesiërs 3:14-15).

Let weer daarop dat al drie—die Vader, 
Seun en Heilige Gees—erken word as be-
trokke by hierdie proses. Maar dit beteken nie 
dat al drie goddelike persone in ’n Drie-een-
heid is nie. Om te beweer dat Matteus 28:19 
een God in drie persone tot stand bring, gaan 
veel verder as die werklike woorde van die 
vers. En ander verse toon dat hierdie idee 
heeltemal vals is.
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Die Heilige Gees is 
nie ’n Persoon nie

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

In die voorafgaande hoofstuk het ons gesien dat die leer van die Drie-een-
heid ontstaan het lank nadat die Nuwe Testament geskryf is eerder as met 
die Bybelskrywers self. Hoe definieer ons dan die Heilige Gees as dit nie  

’n persoon is nie?
In plaas daarvan om die Heilige Gees as ’n duidelike persoon of entiteit te 

beskryf, verwys die Bybel meestal daarna as, en verbind dit met, God se god-
delike 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 hy het hierdie Gees aan 
haar beskryf as “die krag van die 
Allerhoogste 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).

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 godde-

like aard van die Vader en Christus, asook die agentskap waardeur hulle 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 waarneem-
baar is, veral in profetiese inspirasie” (Volume 3, 1992, bl. 260).

Die Skrif openbaar herhaaldelik dat God goddelike inspirasie aan Sy pro-
fete 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 ver-
der 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, 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 optrede 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 almag- 
tige 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 demonstreer 
dat dit nie ’n goddelike persoon is nie. Daar word byvoorbeeld na dit verwys as 
’n gawe (Handelinge 10:45; 1 Timoteus 4:14) Ons word vertel dat die Heilige 

Die Heilige Gees is nie ’n Persoon nie

Die Heilige Gees as persoon is 
opvallend afwesig van Christus 

se lering in die algemeen.
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Gees geblus 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 nie!

Dit word ook beskryf as “Die Heilige Gees van die belofte,” “die onder- 
pand is van ons erfdeel” en “die Gees van wysheid en openbaring (Efesiërs 
1:13-14, 17).

In teenstelling met God die Vader en Jesus Christus, wat konsekwent ver- 
gelyk word met mense in Hulle vorm en fatsoen, word die Heilige Gees op ’n 
heeltemal ander wyse konsekwent verteenwoordig deur verskeie simbole en 
manifestasies—soos wind (Handelinge 2:2), vuur (vers 3), water (Johannes 
4:14; 7:37-39), olie (Psalm 45:8; vergelyk 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 duide-
like 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.

Paulus se voorbeeld en lering

As God ’n Drie-eenheid was, sou Paulus, wat baie van die teologiese onder-
stutting 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, “Genade aan julle en vrede van 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 sendbrief 
wat Paulus se naam dra (sien Romeine 1:7; 1 Korintiërs 1:3; 2 Korintiërs 1:2; 
ens.). Die Heilige Gees word altyd in hierdie begroetings weggelaat—’n onge-
looflike 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 verduidelik 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. God se Gees, sê Paulus, is die ver-
enigende agent 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 
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 Heilige Gees word nie genoem nie.

Paulus verklaar dat “daar vir ons maar een God, die Vader … en een Here 
Jesus Christus” is (1 Korintiërs 8:6. Hy maak geen melding van die Heilige 
Gees as ’n goddelike persoon nie. 

Ander Bybelse perspektiewe

Jesus het eweneens nooit van die Heilige Gees as ’n goddelike derde per-
soon gepraat nie. In plaas daarvan het Hy in talle gedeeltes slegs gepraat van 
die verhouding tussen God die Vader en Homself (Matteus 26:39; Markus 
13:32; 15:34; Johannes 5:18, 22; ens.). Die Heilige Gees as persoon is opvallend 
afwesig van Christus se lering in die algemeen. Van besondere belang in hier-
die verband is Sy vele uitsprake oor Homself en die Vader, veral wanneer Hy 
nooit soortgelyke uitsprake oor Homself en die Heilige Gees maak nie.

Ons moet ook in ag neem dat, in visioene van God se troon in die Bybel, 
hoewel die Vader en Christus gesien word, die Heilige Gees nooit gesien word 
nie (Handelinge 7:55-56; Daniël 7:9-14; Openbaring 4-5; 7:10). Ons sien dat 
Jesus gereeld aan die regterhand van God die Vader is, maar niemand word 
genoem as aan die Vader se linkerhand nie. Nêrens in die Skrif word die 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 be- 
skryf “’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde” (Openbaring 21:1) waarin “die taber-
nakel 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 is egter weer afwesig—
nog ’n onverklaarbare versuim as hierdie Gees die derde persoon van ’n drie-
enige God is.

Dit is duidelik dat die Heilige Gees, uit die getuienis wat in die Bybel ge- 
vind word, nie ’n persoon in ’n vermeende Drie-eenheid is nie. Ongelukkig 
verduister die onbybelse leer van die Drie-eenheid die skriftuurlike leerstelling 
dat God ’n familie is—’n familie wat, soos ons sal sien, ons uiteindelike 
bestemming is!

Die Heilige Gees is nie ’n Persoon nie
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Verstaan “die Beeld 
van God”

En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy 
hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape” (Genesis 1:27). 

Die doel van die menslike lewe is onuitwisbaar ingegraveer in die eerste 
hoofstuk van die eerste boek van die Bybel, waar die mens die eerste 
keer genoem word: “En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons 

beeld, na ons gelykenis” (Genesis 1:26).
God het elke spesie van die plant- en dierekoninkryke “volgens hulle [eie] 

soorte” (verse 11-12, 21, 24-25) 
geskape, maar mense, sê vers 26 vir 
ons in wesenlikheid, is volgens die 
“God soort” gevorm.” Die beeld van 
God is wat die mens uniek maak 
onder al Sy fisiese skepping. Dit is 
wat mans, vroue en kinders werklik 
menslik maak.

Ons Skepper het eers Sy groot 
voorneme verklaar en dit toe tot 
stand gebring: “En God het die mens 
geskape na sy beeld; na die beeld 
van God het Hy hom geskape; man 
en vrou het Hy hulle geskape” (vers 
27). Genesis 1 fokus op die funda-
mentele doel van die menslike lewe, 
terwyl hoofstuk 2 belangrike beson-
derhede uiteensit. Hierdie eerste 
twee hoofstukke vul mekaar aan.

Geskape om te regeer

Nadat die Skepper aanvanklik Sy 
wonderlike ontwerp om die mens na 

Sy beeld te maak verklaar het, het die Skepper gesê: “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” (vers 26).

Daarna, nadat hy twee mense (manlik en vroulik) na Sy beeld geskape het, 
het Hy Sy voorneme herhaal en duidelik gemaak dat hulle nageslag ’n integrale 

deel van hierdie groot projek is: “En God het hulle geseën, en God het vir hulle 
gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers 
oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op 
die aarde kruip” (vers 28).

God het die menslike familie geskape om te groei en uit te brei tot die punt 
dat dit uiteindelik die hele aarde sou bevolk. Die aanvanklik geopenbaarde 
doel van die mensdom was om die fisiese skepping te regeer—en op die lange 
duur baie meer as net hierdie goeie groen aarde. God regeer oor wat Hy skep, 
en die uiteindelike doel van die menslike lewe behels om saam te regeer in die 
een goddelike familie.

Maar ons begin klein. Eerstens leer ons om onsself te regeer en te dissi- 
plineer. Dan leer ons om met ander saam te werk en, wat ook al ons huidige 
omstandighede bepaal, dit behoorlik te hanteer.

Wat is die beeld van God? 

Die Bybel definieer nie die betekenis van “die beeld van God” in soveel 
woorde nie. In ’n sekere sin is dit ’n raaisel, maar tog kan die belangrikste  
raaisels en geheime van die Bybel ontsluit word vir diegene wat God roep, 
want Hy openbaar aan hulle Sy waarheid.

Jesus het gesê: “Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U 
hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies 
geopenbaar het” (Matteus 11:25). God se waarheid kom deur openbaring van 
Hom, nie uit menslike wysheid nie. Tog stel sekere beginsels van gesonde ver-
stand ons in staat om die Bybel beter te verstaan.

Soos ons vroeër genoem het, kan ons Bybelse gedeeltes die beste verstaan 
as ons dit in hul konteks beskou. Genesis 5 noem weer die gelykenis en beeld 
van God. Terwyl ons die eerste verse lees, begin ons die breër betekenis daar-
van onderskei. Die hoofstuk begin: “Dit is die stamboom van Adam, Die dag 
toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God. 
Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die 
dag toe hulle geskape is” (verse 1-2).

Menslik strek die geslagsregister van Genesis 5 deur die eeue heen vanaf 
Adam tot by Noag en sy drie seuns—meer as 1,600 jaar. Maar dit begin eintlik 
by die Skepper self. In Lukas se geslagsregister van Christus, wat terug gaan 
tot by die begin van die mensdom, verwys hy na Adam as “die seun van God” 
(Lukas 3:38).

Soos Paulus later verduidelik het, “Ons is dan self sy nageslag” (Handelinge 
17:29, Nuwe Lewende Vertaling). Ons het van God gekom, nie op dieselfde 
manier as wat die landdiere en seediere geskape is nie. Hulle is nie na die beeld 
van God gemaak nie. Ons mense was! Deur hierdie punt duidelik te maak, 
beklemtoon God die alternatiewe term “gelykenis.” Maar wat beteken dit?

Weereens, die konteks help. Dit is miskien die belangrikste beginsel vir die 
bestudering van die Bybel en word die meeste misbruik. Deur die geslags- 
register voort te sit: “Toe Adam honderd-en-dertig jaar oud was, het hy ’n seun 
verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem (Genesis 5:3).

Verstaan “die Beeld van God”
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“Die dag toe God Adam geskape 
het, het Hy hom gemaak na die 
gelykenis van God. Man en vrou 

het Hy hulle geskape.”
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Tot watter gevolgtrekkings kan ons kom met verse 1 en 2, in verband met 
die stelling in vers 3? Dit is redelik om af te lei dat, hoewel God gees eerder as 
vlees is (Johannes 4:24), lyk die mens aanmerklik soos sy Skepper, net soos 
Adam se seun na hom gelyk het.

Hoe word ons in God se beeld gemaak?

Word mans, vroue en kinders op ander maniere na God se beeld gemaak? 
Dink aan die gawe van die menslike lewe self. Die Skepper het die asem van 
die lewe in die mens se neus geblaas (Genesis 2:7). Die gaping tussen lewendes 
en nie-lewendes is enorm.

Hoe groot is die kloof selfs tussen mens en dier se bewustheid van die 
wêreld? Beskou u aangebore vermoë om te dink, om opeenvolgend in woorde 
en beelde te dink. Die ongelooflike verbeeldingskrag en abstrakte denke van 
die mens, hoewel dit dikwels misbruik word, is ’n belangrike weerspieëling 
van ons wat na die beeld van God gemaak is. Ons Skepper dink, en ons kan 
dink. God het tydens die toring van Babel gesê: “En dit is net die begin van 
hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle 
van plan is om te doen nie” (Genesis 11:6). Wat ’n ongelooflike getuienis van 
ons menslike potensiaal direk van die Skepper self!

Taal en die vermoë om te kommmunikeer is ander belangrike aspekte van 
God se beeld. Maar mans, vroue, seuns en meisies het hierdie kosbare taal- 
vermoë op ’n ongewone manier. Adam en Eva het dit besit ten tye van hulle 
skepping.

Steven Pinker, skrywer van The Language Instinct, skryf: “Taal is nie meer 
van ’n kulturele uitvinding as wat regop postuur is nie … Taal is ’n wonderlike 
vermoë wat uniek is aan Homo Sapiens [die menslike spesie] … Die kompleks- 
iteit van tale vanuit die oogpunt van die wetenskaplike is deel van ons biolo-
giese geboortereg” (1994, bl. 18-19).

So groot was Adam se taal- en verstandelike vermoë dat hy al die diere kon 
name gee, vermoedelik name wat nog nooit voorheen bedink is nie (Genesis 
2:19). Die evolusieteorie stel die vroeë mens tipies voor as niks anders as ’n  
primitiewe knorder nie. Hoe ver van die waarheid van God!

Ons eerste ouers het die beginsel van oorsaak en gevolg verstaan—die waar- 
skynlike gevolge van huidige optrede. Hoewel Satan die duiwel in die vorm 
van die slang vir Eva dodelike verkeerde inligting in Genesis 3 meegedeel het, 
was sy in staat om die moontlike gevolge daarvan te bereken. Sy het gerede-
neer dat om die vrug, wat God haar en Adam verbied het om te eet, te geniet, 
haar wys sou maak soos God, en haar in staat sou stel om vir ewig te lewe.

Maar wat Eva ontbreek het, was die morele persepsie om na te dink oor die 
implikasies van haar optrede, veral oor hoe dit die menslike geslag, wat van 
haar en Adam sou ontstaan, sou beïnvloed.

Steeds na God se beeld?

Die meeste van ons is bewus van die tragiese gebeure wat in Eden begin 
het—hoe Adam en Eva gesondig het en uit die tuin verdryf is, en hoe die 

grootskaalse oortreding van God se wet oor die eeue heen vermeerder het tot-
dat slegs een regverdige man, die aartsvader Noag, op die aarde oorgebly het.

Universele sonde, leer ons uit die Bybel, bring universele vernietiging. Net 
die regverdige Noag en sy gesin is dus uit die vloed gered deur volgens God se 
instruksies die ark te bou en binne te gaan. Ons Skepper het besluit om weer 
met Noag en sy nageslag te begin.

Maar as voorsorg om die mens se voorliefde vir gewelddadige gedrag te 
beperk, het God die doodstraf ingestel—om toegedien te word onder sekere 
beperkings wat later versterk is toe die wet formeel gekodifiseer is (Genesis 9:5).

Oorweeg die omstandighede van hierdie bepaling. Na die vonnis van die 
Vloed het God die mensdom hernu (vers 7), en ’n nuwe tydperk van die geskie-
denis van die mens het spoedig begin. Op hierdie tydstip herinner God weer 
die mens aan die ongelooflike erfenis wat Hy hom gegee het: “Hy wat die 
bloed van ’n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God 
het die mens na sy beeld gemaak” (vers 6).

Hoe verdorwe die menslike gedrag ook al geword het, het God steeds mans, 
vroue en kinders geskape na Sy beeld en gelykenis—en Hy sou mettertyd Sy 
groot plan van verlossing uitvoer. In God se oë was die verlossing van die mens 
deur die offer van Jesus Christus alreeds so goed soos volbring (sien 2 Timoteus 
1:8-9; Romeine 4:17).

Hoewel die mensdom nie die glorieryke nalatenskap van God se beeld 
gestand gedoen het nie en te kort skiet aan Sy standaarde—“want almal het 
gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Romeine 3:23)—
sou ons Skepper in Sy ontsaglike barmhartigheid en liefde nie weerhou word 
van Sy groot plan vir die mensdom nie.

Verstaan “die Beeld van God”
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Deelname aan die 
Goddelike Aard

“Waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes  
geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan  
word van die goddelike natuur” (2 Petrus 1:4). 

In die vorige hoofstukke het ons skrifture ondersoek wat die Bybelse beskry- 
wing van die aard van God bespreek. Geen kennis het egter permanente 
waarde nie, tensy ons dit gebruik. Om te weet en te glo dat God bestaan is 

van weinig waarde as ons onself aanhou gedra asof Hy nie bestaan nie. Soos 
Sy Woord vir ons sê: “Die duiwels glo dit ook, en hulle sidder” (Jakobus 2:19).

Kom ons fokus nou op ’n ander belangrike aspek van die verhaal—hoe God 
met Sy menslike skepping identifiseer en wat Hy wil hê ons geestelik, met Sy 
hulp, moet bereik.

Onthou dat Jesus die middelaar is tussen God die Vader en die mens, sowel 
as die bewerker van ons saligheid (Hebreërs 2:10). Hy is die Een wat die Vader 
aangestel het om ons te help om die karaktergaping tussen ons menslike feil-
baarheid en die ontsagwekkende volmaaktheid in Hulle, te oorbrug. Ons word 
aangesê om volmaak te word net soos ons hemelse Vader volmaak is (Matteus 
5:48). Ons word uitgedaag om Sy beeld van geestelike volwassenheid te bereik.

Ons moet in die volste sin “deelgenote kan word van die goddelike natuur” 
(2 Petrus 1:4) sodat ons persoonlike gedrag die karakter van God self weer-
spieël. Dit beïnvloed die doel van ons bestaan.

Die beeld van God in die Nuwe Testament

Genesis 9:6 staaf die waarheid dat mans, vroue, seuns en dogters, selfs nadat 
die sonde die mens se wêreld binnegekom het, steeds na die beeld van God ge- 
skape is. Etlike millennia later het Christus se apostels hierdie basiese Bybelse 
lering bevestig. Nuwe-Testamentiese geskrifte herbevestig dat mense nog 
steeds na die beeld en gelykenis van God is (Jakobus 3:9; 1 Korintiërs 11:7). 
Maar nog belangriker vir ons verlossing, Jesus self is “die Beeld van die on- 
sienlike God” (Kolossense 1:15; vergelyk 2 Korintiërs 4:4). Aangesien sonde 
God se beeld in ons diep geskend het, moet die skepping van die geestelike 
gelykenis—die karakter—van God verkry word deur Jesus Christus.

Dit is die regverdige en sondelose Christus wat mans en vroue, wat gesondig 
het en die doodstraf op hulleself gebring het, regverdig maak (Romeine 6:23). 
Paulus sê vir ons dat ons, wat eens “vroeër vervreemd was en vyandig gesind 
deur die bose werke,” is “nou versoen [deur Christus] in die liggaam van sy vlees 

deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te 
stel; as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof” (Kolossense 1:21-23).

Stap vir stap

Alhoewel ons ver te kort skiet aan ons groot potensiaal, bied Christus—wat 
veel meer “die beeld van God” is as ons—’n manier waarop ons met die Vader 
versoen kan word. Dit is die enigste manier waarop ons die enorme doel kan 
bereik om die karakter van God in ons lewens te weerspieël.

Verlossing is ’n proses. Ons vorder geestelik een stappie op ’n slag. Die eerste 
stap is opregte, ware bekering—berou oor ons sondes en onsself daartoe ver-
bind om ons lewens om te draai, om die bloed van Christus ten volle te aanvaar 
as betaling vir ons oortredings van God se geestelike wet.

Die volgende groot stap is die doop, gevolg deur die ontvangs van die Heilige 
Gees deur die oplegging van hande van God se dienaars. Dit vorm ’n formele 
begin vir die Christelike lewe om sonde te oorkom met die hulp van ons groot 
Hoëpriester, Jesus Christus. Dan, as ons Christus se voorbeeld volg en ons 
menslike natuur oorwin, is ons bestem om ons doel van uiteindelike verlossing 
in die Koninkryk van God te bereik. (Vir meer inligting oor hierdie belangrike 
geestelike stappe, versoek of laai ons gratis boekies af: The Road to Eternal 
Life, Transforming Your Life: The Process of Conversion en You Can Have 
Living Faith.)

As ons hierdie stappe neem en aanhou groei in genade en kennis, en in ge- 
loof volhard tot die einde toe, sal God die laaste stap deur ons opstanding tot 
die ewige lewe uitvoer. Paulus verduidelik: “Want aangesien die dood deur ’n 
mens [Adam] is, is die opstanding van die dode ook deur ’n mens [Christus]. 
Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus 
lewend gemaak word” (1 Korintiërs 15:21-22).

Mense in die vlees is onvolledig, ’n onvoltooide spesie. Die ewige lewe is 
egter ons s’n as ons tot bekering kom en voortdurend voor die troon van genade 
gaan om die geestelike hulp te soek wat ons broodnodig het. Ons Advokaat en 
Hoëpriester is altyd daar om ons te help wanneer ons struikel of onderweg val 
(1 Johannes 1:7-9; 2:1-2). Geen mens kan verlossing verkry sonder die voortdu-
rende toepassing van God se genade deur Christus se versoeningsoffer nie.

Alhoewel Hy ons as fisiese, vlees-en-bloed-wesens geskape het, het God ons 
gemaak met die potensiaal om uiteindelik gees te word soos Hy gees is. Die 
Bybel sê so. Paulus vervolg: “So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, 
het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees … Die 
eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die Hemel 
… En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van 
die hemelse dra” (1 Korintiërs 15:45-49).

Boonop dra Christus, soos ons gesien het, die beeld van die Vader. Dus sal 
ons dieselfde soort wesens wees as beide die Vader en Christus, nie net geskape 
geestelike wesens soos engele nie, maar geesgebore goddelike wesens wat deel 
uitmaak van Elohim, die heelal-regerende familie van God!

Deelname aan die Goddelike Aard
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As ons die Skrif behoorlik verstaan, sien ons hierdie wonderlike waarheid 
telkens in die bladsye van die Bybel. God belowe dat ware Christene Sy beeld 
in die uiteindelike sin sal bereik. Hierdie belofte word op baie plekke in die 
Nuwe Testament op verskillende maniere herhaal. Een voorbeeld hiervan is die 
bemoedigende bewoording van Romeine 8:29: “Want die wat Hy vantevore ge- 
ken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die 
beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders.”

Jesus is die bewerker van ons saligheid. Hy het vooruit gegaan. Hy ken die 
weg. Hy waarborg dat baie in goddelike heerlikheid by Hom sal aansluit. Maar 

ons moet self alles in ons vermoë doen om te verseker dat ons ons eie persoon-
like roeping en verkiesing verseker.

Bereik ons fantastiese bestemming

Dit is die “nuwe mens” van die innerlike hart en verstand wat nou geestelik 
na die beeld van God leef (Efesiërs 4:22-24; Kolossense 3:10). Dit is hierdie 
innerlike transformasie wat mettertyd sal lei tot ons uiteindelike en volledige 
verandering na die volle beeld van God. Niemand kan hierdie karaktertrans-
formasie alleen bereik nie. “Want sonder My kan julle niks doen nie,” het Jesus 

Deelname aan die Goddelike Aard

Wat doen Jesus nou? Wat is een van Sy 
belangrikste rolle? Hoe dien Hy Sy broers 

en susters op aarde?
Onthou dat Jesus Christus die middelaar 

tussen God en die mens is (1 Timoteus 2:5). 
Een van die hooftemas van die boek Hebreërs 
is om aan te toon hoe Christus Sy heilige rol as 
ons Hoëpriester vervul—hoe Hy “baie kinders 
na die heerlikheid wou bring” (Hebreërs 2:10).

Baie in die Christendom vertrou op ’n valse 
“genade” wat bloot ’n vergunning is om te son-
dig—sonder ware berou, gehoorsaamheid en 
oorwinning. Blykbaar weet baie mense min, of 
niks van Christus se huidige rol as ons barm-
hartige Hoëpriester nie.

Die primêre geskrifte
“Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy 

broeders gelyk word [verwysing na die Woord 
wat vlees geword het], sodat Hy ’n barmhartige 
en getroue hoëpriester kon wees in die dinge 
wat in betrekking tot God [die Vader] staan, 
om die sondes van die volk te versoen [’n ver- 
soeningsoffer]” (vers 17). 

Sonde het die mensdom ernstig beska- 
dig. “Want die sonde is wetteloosheid”  
(1 Johannes 3:4). Sonde skei ons van God 
(Jesaja 59:1-2) en bedreig ons ewige beloning. 
Dit is die onverbiddelike vyand van elke mens 

en moet oorwin word. Hierdie taak is nie mak-
lik nie en was nog nooit.

Maar Jesus weet hoe dit is om ’n menslike 
natuur te hê, om versoek te word om te sondig, 
om versoek te word om God se geestelike wet 
te oortree. “Want deurdat Hy self onder ver-
soeking gely het, kan Hy dié help wat versoek 
word” (Hebreërs 2:18).

Christus het alles gedoen wat nodig was 
om die trekkrag van die vlees en versoekings 
tot sonde te weerstaan. Hy het hulle nooit 
onderskat nie. Hy het gebid en gevas, maar 
meestal het Hy voortdurend na die Vader gekyk 
en op Hom vir hulp vertrou.

Deur nooit die wet van God te oortree nie, 
het Hy “die sonde veroordeel in die vlees”  
(Romeine 8:3). Daarteenoor het sonde ons 
aangetas, en een van ons belangrikste doel-
witte as Christene is om te leer om die ver-
strikkings daarvan te oorwin. Ons kan dit  
egter nie doen sonder ons Verlosser, wat vir 
ons gesê het: “Sonder My kan julle niks doen 
nie” (Johannes 15:5).

Let op Hebreërs 4:14-16: “Terwyl ons dan 
’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele 
deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van 
God, laat ons die belydenis vashou. Want ons 
het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swak-
hede medelye kan hê nie, maar een wat in alle 

opsigte versoek is net soos ons, maar sonder 
sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die 
troon van die genade gaan, sodat ons barm-
hartigheid kan verkry en genade vind om op die 
regte tyd gehelp te word.”

Christus is die voorganger en bewerker van 
ons verlossing. “Daarom kan Hy ook volkome 
red die wat deur Hom tot God gaan, omdat 
Hy altyd leef om vir hulle in te tree” (Hebreërs 
7:25). Hy sit nou aan die Vader se regterhand 
“om nou voor die aangesig van God vir ons te 
verskyn” (Hebreërs 9:24). 

Wat om te doen as ons sondig
Christene moet teen sonde streef en leer om 

dit te oorwin met Christus se hulp en ingryping. 
Maar dit verg ’n leeftyd om te oorwin, geken-
merk deur meer mislukkings as wat ons sou 
omgee om aan ander te erken. Psalm 130 vra: 
“As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis 
hou, Here, wie sal bestaan?” (vers 3).

Die apostel Johannes bemoedig ons gewel-
dig met hierdie woorde: “Maar as ons in die 
lig wandel soos Hy [die Vader] in die lig is, dan 
het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed 
van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van 
alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het 
nie [niks om te oorwin nie], mislei ons onsself 
en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons  
sondes bely [aan God], Hy is getrou en reg-
verdig om ons die sondes te vergewe en ons 
van alle ongeregtigheid te reinig” (1 Johannes 
1:7-9). ’n Bybelse spreekwoord sê die regver-
dige man val sewe keer en sal sewe keer weer 

opstaan (Spreuke 24:16). 
Hierdie wonderlike waarheid gee ons egter 

nie die vryheid om te sondig nie. Johannes 
waarsku ons: “My kinders, ek skryf hierdie  
dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; 
en as iemand gesondig het, ons het ’n Voor-
spraak by die Vader, [as ons Hoëpriester] Jesus  
Christus, die Regverdige” (1 Johannes 2:1).

Hier spreek Johannes dieselfde basiese 
waarheid as die boek Hebreërs uit—’n waar-
heid wat meestal verlore gaan vir hoofstroom 
Christendom. ’n Mens hoor selde daarvan 
op die meeste kansels. Baie mense weet nie  
wat sonde is nie. Sommige wil nie sonde be-
spreek nie, want dit laat mense sleg voel. Dit 
is jammer dat die meeste van die Christen-
dom verkeerdelik aanvaar word om slegs ’n 
viering te wees van wat Christus vir ons ge-
doen het—ons van ons sondes gered het son-
der enige nodigheid vir ons om te oorwin met  
God se hulp.

Paulus herbevestig die wonderlike waarheid 
dat “Christus is dit wat gesterf het, ja, meer 
nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die 
regterhand van God is, wat ook vir ons intree” 
(Romeine 8:34). Beide die Vader en die Seun 
is aktief betrokke by die vervulling van Hul doel 
om ander in die goddelike familie te bring.  
Dit is u lot.

Sal u berou toon en hierdie wonderlike  
roeping aanvaar? Of sal u vasklou aan histo-
riese wanopvattings wat in die lig van God se 
Woord vals blyk te wees? Die keuse is joune.

Jesus Christus, ons  
Barmhartige Hoëpriester
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gesê (Johannes 15:5). Die geestelike beeld van God kan slegs in ons vernuwe 
word deur die lewende teenwoordigheid van Christus in ons lewens.

In ’n geweldige inspirerende gedeelte het Paulus geskryf: “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). 

Ons uiteindelike bestemming is die ewige, oorvloedige lewe in die Konink- 
ryk as deel van die God -familie. Dit is wat Christus moontlik maak (Johannes 
10:10). Dit is hoekom God ons na Sy beeld geskape het. Daarom is dit so belang- 
rik om die waarheid oor die aard van ons Skepper te verstaan. (Om meer te 
wete te kom oor die verstommende toekoms wat God vir u beplan het, vra vir 
’n afskrif van ons gratis boekie What Is Your Destiny? of laai dit van ons web-
werf af.)

Johannes het geskryf: “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 [Christus] verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal 
sien soos Hy is” (1 Johannes 3:1-2).

Ten slotte maak Paulus dit ook duidelik dat gelowiges “kinders van God” en 
“erfgename van God en mede-erfgename van Christus” is (Romeine 8:16-17). 
Hy verduidelik dat “die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die 
heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie” (vers 18).

Met ander woorde, sê Paulus, gelowiges sal in die opstanding op dieselfde 
bestaansvlak wees as God en Christus—nadat hulle getransformeer word in 
dieselfde soort wesens as wat Hulle is. Verbasend genoeg is dit die verstom-
mende potensiële lot van die hele mensdom, en alhoewel ons miljoene, selfs 
miljarde sal tel, sal ons perfek saamgevoeg word as een. Want op daardie 
belangrike tyd sal ons almal deelneem aan die goddelike natuur in die uitein-
delike sin—goddelike lede van die hele familie van God vir ewig!

Deelname aan die Goddelike Aard

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 saam- 
gevat toe hy geskryf het “God is liefde”  
(1 Johannes 4:8, 16).

Die liefde van God is onbaatsugtig, met  
uitgaande besorgdheid vir die beswil van 
ander. Toe Hy Sy heerlikheid aan Moses  
getoon het, het God Homself geopenbaar 
as, “barmhartige en genadige God, lank- 
moedig en groot van goedertierenheid en 
trou; wat die goedertierenheid bewaar vir dui-
sende, 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 eer-
ste 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 god-

delike liefde sluit selfs liefde vir ’n mens se 
vyande in (Matteus 5:44-45; Lukas 6:35).

Met bekering kan ons die goddelike liefde 
begin betoon wat deur die Heilige Gees in 
ons harte uitgestort word. 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 karak-
ter weerspieël), alhoewel ons nog steeds 
mens is. Paulus moedig ons aan dat “hier-
die 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 god-
delike 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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