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jou kosbare belydenis

Lees
Romeine 10:8-11, Hebreërs 4:14-16; 13:15, Matteus 10:32, 2 Timoteus 4:3 en Titus 2:1

D 
ie woord belydenis kom van die Griekse woord “om dieselfde te sê” of “om saam te sê”. Met 
jou mond sê jy dieselfde as die Bybel. Die Bybel is soos die wortels en stam van ‘n boom 

waaraan die takke en blare van geloofsbelydenis groei. Die inhoud is altyd die Woord. In He-
breërs 4 lees ons dat ons aan die belydenis moet vashou, want so hou ons aan die Woord vas.

Geloofsbelydenis is belangrik vir jou redding
Ons lees in Romeine 10:10 dat ons met die mond tot redding bely. Dit is nie die belydenis 
wat ons red nie, maar die Here. Hierdie ware geloof kan nie stilbly oor die waarheid nie. ’n 
Gelowige kan daarom nie anders as om sy/haar geloof te bely nie; die Heilige Gees beweeg 
ons om ons geloof te bely. Ons geloofsverhouding met die Here word deur opregte geloofs-
belydenis gekenmerk. ’n Ware gelowige wil sy/haar geloof bely, selfs al staar die dood hom/
haar in die oë. 

“Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en 
ons word gered”(Romeine 10:10).

Elke jongmens moet hierdie vraag beantwoord: Bely jy onverskrokke voor die wêreld dat daar 
net één God is en één Verlosser waardeur ons gered kan word?

Die kerk het belydenis nodig
Belydenis is ook die saam-sê met die kerk van die Here, saam met ander gelowiges. Die 
belydenisskrifte bind die kerk van die Here rondom die Bybel saam. Dit is soos ’n samevatting 
van die Bybel waardeur die kerk geleer word. Die Here beskerm só sy kerk teen dwaalleer.
      Dit is vir hierdie belydenis van die waarheid dat gelowiges deur die eeue gestry het, ver-
volg is, gedood is, maar deur die genade van God oorwin het. Daarom is die belydenisskrifte 
agter in ons Psalmboeke nooit koue en dooie leerstukke nie. Dis nie kerklike standpunte of 
proklamasies nie. Nee, al is belydenis ’n daad van die mens en ’n daad van die kerk is dit iets 
wat ons ontvang het; dit word vir die kerk gegee om te bely. Dis die ewige waarheid van die 
Woord wat die Gees in mense se harte ingegiet het en dan laat oorloop deur hulle monde en 
oor hulle lippe. 

1. Belydenis en Die Bybel
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Lees
Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 8, Johannes 14:10, 16-23, Deuteronomium 6:4, 
Jesaja 44:6, 1 Korintiërs 8:4, Genesis 1:26, 2 Korintiërs 13:13 en Matteus 28:19

O 
ngelowiges lag vir ons as ons sê dat God Drie-enig is. Hulle sê dis onlogies. Hoe kan Hy 
drie wees en tog ook een, vra hulle. Dis natuurlik die wonder van die Drie-eenheid dat 

dit ver bo ons verstande is. As ons God kon begryp sou Hy nie God wees nie. As ons Hom kon 
uitdink was Hy ’n afgod.

God is een in Wese, maar drie in Persoon.

Net omdat ons iets nie verstaan nie, beteken dit nie dat dit onlogies 
is nie!

Die noodwoorde wat dwaling bestry
Ons moet onthou dat woorde soos “Drie-eenheid”, “wese” en “persone” nie in die Bybel voor-
kom nie. Hierdie woorde is ’n noodmaatreël waardeur die kerk al die 
dwalings rondom die Drie-eenheid moes bestry. 
     Party mense in die vroeë kerk het gedink dat God een is, maar dan op drie maniere ver-
skyn. Party het weer gesê dat net die Vader God is, die Seun ’n goddelike wese,  
en die Gees net ’n krag. 
     Om hierdie dwalings te bestry moes die gelowiges ’n handvatsel hê wat presies sê wat ons 
glo: Dat God een in wese is, maar drie in persoon. Dit het al die dwaalleraars ontmasker. So 
bely ons duidelik dat God se Wese nie geskei mag word nie en dat sy Persone nie vermeng 
mag word nie. Hier is drie dwalings wat ons nooit mag aangaan nie: 

2. Die Drie-enige God

1. Ons mag nie oor God filosofeer of spekuleer nie
Johannes Calvyn het oor die leer van die Drie-eenheid geskryf dat God spaarsamig met ons 
daaroor praat om te keer dat ons nie in growwe verbeeldingsvlugte sou verval nie. Dit 
beteken dat ons nie oor die Drie-eenheid mag filosofeer en spekuleer nie, maar dat ons die 
Bybel moet nasê. Ons kan maar net in die geloof die Drie-eenheid bely al kan ons dit nooit 
met ons verstande ten volle omvat nie. En tog is die Drie-eenheid nie onverstandelik nie.
     Baie mense argumenteer dat die Drie-eenheid onlogies is. Dink bietjie: Is Albert Einstein 
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Al is die Drie-enige God so ver verhewe bo ons is Hy nooit vir ons vreemd nie. Hoe kan ’n klein 
kleuter ooit verstaan waarmee sy pa alles besig is? En tog is daardie pa nie vreemd vir sy kind 
nie. Ons is klein mense en God is die ewige en almagtige Koning, maar ons ken God. En nog 
meer: Hy ken ons!

Geloofsbelydenis van Atanasius:
Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Nogtans 
is daar nie drie ewiges nie, maar een Ewige.

se relatiwiteitsteorie vir jou onlogies, al verstaan jy dit dalk nie? Omdat ons die Drie-eenheid 
nie ten volle verstaan nie maak dit hierdie leer nie onverstandelik of onlogies nie. Dit sou 
onlogies wees as ons sou bely: God is een wese en tog drie wesens of drie persone en tog 
een persoon. Ons bely egter dat God een in wese en drie in persoon is.

2. Ons mag die Wese van God nie deel nie
Ons kan die wese van God nie skei nie. God is nie drie gode nie, en een persoon in die 
Drie-eenheid is nie verhewe bo ’n ander nie, dan deel ons die wese van God. 

3. Ons mag die Persone van God nie vermeng nie
Die Persone van God is onderskeibaar, maar nie vermengbaar nie. In artikel 8, 9 van die  
Nederlandse Geloofsbelydenis bely ons die onderskeid tussen die drie Persone. 
     Ons mag byvoorbeeld nooit sê dat die Vader aan die kruis gesterf het nie, want dan 
vermeng ons die Persone van God. Of die Heilige Gees het sy Seun aarde toe gestuur nie. Of 
die Seun is op Pinkster uitgestort nie. Die drie Persone van God is onderskeibaar, maar nie 
skeibaar of vermengbaar nie.  

Z Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle dinge. Ons Skepper. 
Z Die Seun is die Woord wysheid en Beeld van die Vader. Ons Verlosser. 
Z Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en Seun uitgaan; ons
        Heiligmaker. 
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Lees
Heidelbergse Kategismus Sondag 4, Romeine 3:19-26 en Nahum 1:1-8

“Die Here is ‘n God wat baie begaan is oor sy volk, ‘n God wat Hom wreek. 
Die Here wreek Hom in sy gloeiende toorn ... Die Here is lankmoedig, maar sy 
krag is groot: Hy laat geen skuldige ongestraf nie” (Nahum 1:2-3).

Stel jouself voor 
Jy sit in ’n hofsaal van die Hooggeregshof terwyl ’n moordenaar verhoor word. Na al die getuienis 
gehoor is weet die beskuldigde dat hy nou vas is. Die beskuldigde se laaste pleidooi is: “Ek is skuldig 
aan elke ding waaroor julle my aangekla het. Ek het diep berou oor my dade. Ek vra dat die regter 
my sal vryspreek en ek beloof om nooit ooit weer moord te pleeg nie.” 
     Dan sê die regter: “Dis waar, jy is skuldig aan al hierdie moorde, maar omdat ek sien jou berou is 
opreg, hoef jy nie te boet vir jou misdade nie. Ek spreek jou vry!” Dink aan die skok in die hofsaal. 
Wat sal die families van die vermoordes nie voel nie? Dis mos nie regverdig nie. Dis nie reg nie. So 
persoon behoort nooit ’n regter te wees nie. 
     Die probleem is egter: Ons verkeer in ’n erger situasie as dit. Ons is vol sonde en ons staan voor die 
Regter van hemel en aarde. Hy straf elke liewe sonde wat mense doen, want hy is goed en Hy haat 
die kwaad. Wat sal ons sê om te probeer loskom van sy ewige straf?

I 
s God dan nie genadig nie? Sal God dan nie my sonde vergewe as ek jammer genoeg is 
nie? Dis gewoonlik mense se eerste reaksie as hulle besef dat God hulle gaan straf. Ja, ons 

is skuldig, maar as ons genoeg berou het, sal die Here ons mos vergewe? Dis asof die mens  
sy laaste troefkaart speel en sê: God is mos barmhartig, Hy moet ons mos vergewe as ons 
berou het. 

God is genadig én regverdig
Die antwoord is in ’n sekere sin skokkend. Nee, vir daardie redes sal Hy beslis nie vergewe 
nie! Ja, God is barmhartig, maar Hy is ook regverdig. Die twee deugde van God staan nooit in 
stryd met mekaar nie. God kan nie barmhartig wees, maar onregverdig nie. Die skuld moet 
betaal word. Die sonde moet gestraf word. Daar moet geboet word, want God is ook regver-
dig. Hy is ’n heilige God. 

3. God Is ’n Regverdige Regter
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sonde kan nie net weggeneem word nie
Om jammer te sê of om te sê: vergewe my, neem nie die sonde weg nie. Sonde word net 
vergewe as dit gestraf word. 
      God laat die sonde nooit ongestraf nie. Dit staan in Nahum geskryf: ’n Straf aan liggaam 
en siel. God se straf begin al in hierdie wêreld, maar dit bereik sy volheid in die hel. Die enig-
ste manier om te boet vir jou sondes is met jou liggaam en siel in die hel. Al verduidelik ons, 
vra verskoning en pleit om kwytskelding: daar is net een uitweg – daar moet betaal word. Al 
probeer ons al die sogenaamde mooi dinge wat ons al gedoen het, opnoem, dit vat nie ons 
sonde weg nie. Ons kan ons nie uit die moeilikheid praat nie. Ons kan ons nie verweer nie. 

God bewys sy genade en regverdigheid in Christus
Lees nou eers Eksodus 34:7: God vergewe die sondes, maar straf dit altyd. Klink nogal 
vreemd, nie waar nie? Romeine 3:19 en 20 sê dat die hele wêreld se monde gestop is in 
hierdie hofsaak. Hulle kan niks sê nie. Vers 21 sê dan dat God reg en geregtigheid laat 
geskied het in sy Seun. God is regverdig en straf ons sondes volledig, maar God is genadig en 
Hy doen dit aan sy Seun.
     Ons sonde is gestraf, maar dis gestraf aan die Seun van God. God het dus die 
gelowiges se sondes regverdig gestraf, maar aan sy Seun. So word ons gered van ons sonde. 
Nie omdat ons enigiets goed kan doen of omdat ons soveel berou het nie, maar omdat God 
sy Seun vir ons aan die kruis geoffer het. 

Almal word “sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vry-
gespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus” (Romeine 3:24). 

God kan nie barmhartig, maar onregverdig wees nie. Die skuld moet 
betaal word. 

Dit is die hart van die evangelie: God straf ons sondes aan sy Seun en ons 
kry deel aan sy Seun se werk deur ’n ware geloof. 
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Lees
Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 19, Heidelbergse Kategismus Sondag 6 en 
Hebreërs 2:10-18

Ons Middelaar is ’n ware en sondelose mens
God sorg dat daar ’n mens is wat in ons plek voor Hom kan staan. Hy sorg ook dat hierdie 
mens vir ons sonde kan betaal. Dis die rede waarom die Seun van God ’n mens geword het, 
sodat Hy vir ons kan betaal. Dat die Seun van God mens geword het, is die grootste wonder-
werk in die geskiedenis van die hele mensdom. Hy kon ons heeltemal vernietig het, maar Hy 
word eerder mens om vir ons sondes te betaal. Hy was egter nie net ’n mens nie, Hy was ’n 
sondelose mens. Omdat Hy sondeloos was kon Hy die kinders van God se sondes dra.  
Aangesien Hy ’n ware mens is, het Hy medelye met ons swakhede en help Hy ons as ons ver-
soek word. Ons Middelaar is baie naby aan ons, al is Hy sondeloos, want Hy is waarlik mens.  

Ons Middelaar is waarlik God
Christus is ook ware God. Waarom? Want net God kan God se toorn dra. 
Die woord toorn beteken God se heilige woede en straf oor die sonde. Geen skepsel kan God 
se toorn dra en bly leef nie. Selfs die magtigste skepsels soos die engele sal in ’n oomblik 

“Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos 
hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het 
oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die 
dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry” (Hebreërs 2:14-15).

4.  Ons Middelaar is God en Mens

Ons het ‘N middelaar nodig
’n Middelaar is iemand wat tussen twee partye staan, veral as daar konflik 
of afstand tussen die twee partye is. 

G 
od wil alle sonde straf, omdat Hy waarlik goed is. Daarom het ons ’n middelaar nodig 
wat tussen ons en God staan. Die vraag is egter: Hoe moet hierdie middelaar wees wat 

tussen ons en God kan staan? Daar is vir die mensdom net een pad. Ons moet betaal vir ons 
sonde. Ons kan nie voor God kom staan en probeer verduidelik hoekom Hy ons nie moet 
straf nie, want Hy wil alle sonde straf. Ons benodig iemand om in ons plek voor die Here te 
staan. Ons benodig ‘n middelaar. 
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onder God se toorn sterf. God kan egter sy eie toorn dra, omdat Hy ewig en almagtig is. Daar-
om kon Jesus Christus die toorn van God oor al ons sondes aan die kruis enduit gedra het. As 
Hy net ’n sondelose mens was sou Hy nie kon bly leef aan die kruis om ons sondes te dra nie. 

Christus se twee nature
Ons middelaar moes nie net ’n sondelose mens wees nie, maar Hy moes ook God wees. Ons 
noem dit die twee nature van Christus. Sy Godheid en sy mensheid.
     Die Here Jesus het dus twee nature wat in een persoon verenig is. Onthou Hy het mens 
geword. Sy twee nature is nie van ewigheid af so nie. Hy het die mensheid in sy Godheid aan-
geneem. Hier is vier belangrike punte wat ons moet onthou wanneer ons bely dat Christus 
een persoon met twee nature is. Sy twee nature is:
Z ONVERMENG
Hierdie twee nature mag nie vermeng word nie. Christus se mensheid word dus nie goddelik 
nie en sy Godheid word nie menslik nie. 
Z ONGESKEI 
Sy twee nature mag ook nie geskei word nie. Hulle is wel onderskeibaar, maar nie skeibaar 
nie. Sy twee nature is verenig in een Persoon.
Z ONVERDEEL
Sy twee nature mag nie verdeel word nie. Dis nie ’n gedeelte van sy Godheid en ’n gedeelte 
mensheid nie. Hy is ten volle God en mens. 
Z ONVERANDER
Christus se twee nature is onveranderlik. Die Here se Godheid en mensheid verander nie 
omdat sy nature in een persoon verenig is nie. 

Glo jy dat Hy ook jou Middelaar is?

M 
et sy hemelvaart is sy Goddelike en menslike natuur ook nie van mekaar geskei nie. 
Daarom bely ons dat Hy nie net waarlik God en mens was nie, maar steeds is. Hy regeer 

vanuit die hemel aan God se regterhand ook as ware mens; as Hoof van die ware 
mensheid. Christus bewaar ons steeds in hierdie wêreld as ons Middelaar wat waarlik God en 
mens is. In Hebreërs 2 lees ons dat Hy medelye met ons het want Hy het in alle opsigte gelyk 
aan ons geword. Tog bly Hy ook vir ewig die Seun van God. Daar is geen ander middelaar nie; 
geen beter middelaar nie as Jesus Christus wat tussen God en mense as ware mens en as 
waaragtig God staan. 



10

Lees
Heidelbergse Kategismus Sondag 7 en Hebreërs 11:1-6

Geloof is om iets te weet
Dink nou ’n bietjie: hoe weet ons dat God Drie-enig is? Hoe weet jy dat Jesus Christus ons 
enigste Middelaar is? Die Bybel leer ons dat ons iets moet weet om te kan glo. Ons kry dit 
ook baie duidelik in die Heidelbergse Kategismus. Dink byvoorbeeld aan vraag en antwoord 
2 wat vra: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en te kan sterwe? 
     Terwyl ons dit in gedagte hou vra Sondag 7 vraag 21 wat ’n ware geloof is. Die antwoord 
val in twee dele uiteen: ’n vasstaande kennis; en ’n vaste vertroue.

Dink hieraan
’n Afrikaanse digter wat amper nooit meer in ’n kerk kom nie het op ’n keer gesê 
dat haar geloof vir haar juis gaan oor dit wat onseker is. Geloof gaan nie vir 
haar oor ’n vaste wete nie, maar geloof omarm dit wat jy nie verseker kan weet 
nie. Daarom is die absoluuthede waarmee die kerk werk vir haar vreemd en 
verwaand. Hoe sal jy so iemand antwoord? 

5. Ons Geloof het ’n Inhoud

Daar is mense wat dink dat geloof oor onsekerheid gaan en ander voel dat geloof ’n 
gevoelsaak is wat niks met jou verstand te make het nie. Die Kategismus praat egter 
twee keer spesifiek daarvan dat ons iets moet weet. As ’n mens elke Sondagsafdeling in 

die Heidelbergse Kategismus lees is ’n mens eintlik die hele tyd besig om iets te leer. Ons leer 
om iets in die geloof te weet en dit te verstaan. 

1. GELOOFSKENNIS
Die eerste element van geloof wat die Heilige Gees deur die Woord werk is kennis. Hierdie 
kennis aanvaar alles in die Bybel as die waarheid. Dit is nie blote verstandskennis nie; dis ge-
loofskennis wat die inhoud van die Bybel vir waar aanvaar. Ek aanvaar dit as die waarheid. Dis 
alreeds geloof! Let op: ek moet dit ook weet. Daar was dus ’n Adam en ’n Eva en ’n sondeval, 
daar was ’n ark en Abraham en Moses en uiteindelik het Jesus Christus gesterf en opgestaan 
uit die dood. God is Drie-enig en Almagtig en goed. 

Ek moet dit weet om dit te kan glo. Ons moet iets weet voordat 
ons dit vir waar kan aanvaar.
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Kan jy dit sê? Dat God nie net aan ander die ewige lewe gegee het nie, 
maar ook aan jou? Dat Hy nie net ander mense se God is nie, maar ook jou 
God? Dis ’n ware geloof: wanneer jy weet wat God in die Bybel bekend 
maak en vertrou dat dit ook vir jou die waarheid is.  

Ek weet verseker
Daarom is ons geloof nie onsekerheid nie; ons geloof is nie om in die donker te tas nie. Dis ’n 
vaste sekerheid dat dit wat God in sy Woord openbaar die waarheid is. Dis ’n sekerheid dat 
die Here se beloftes in die Bybel nie net vir ander waar is nie, maar ook vir my. Soos Hebreërs 
11 sê dis ’n bewys, dis ’n vaste vertroue. 

2. GELOOFSVERTROUE
Al weet ek alles wat in die Bybel staan, is dit nie genoeg nie. Kennis en vertroue kan nie 
sonder mekaar nie. Ja, al ken ons die hele Bybel en aanvaar dit vir die waarheid moet daar 
nog iets bykom.
     Geloof is baie meer as om net die inhoud van die Bybel vir waar te aanvaar. Ek moet op 
God vertrou dat die Bybel ook vir my waar is. As daar nie ware vertroue is nie is die Bybel 
maar net nog ’n boek.  
     As ek glo dat Christus die enigste Verlosser is, maar ek is nie oortuig dat Hy mý Verlosser is 
nie, het ek nog nie ’n ware geloof nie. Selfs die duiwels weet dat Christus die enigste Verloss-
er van die mense is, maar hulle glo dit nie vir hulleself nie. Selfs die duiwels weet dat God die 
enigste God is en tog is daar vir hulle geen redding nie (Jakobus 2:19). 

Geloof is dus die kennis waardeur ek alles in die Bybel vir waar aanvaar 
en die vertroue dat die waarheid van die Woord ook vir my geld. Hierdie 
vertroue werk God deur sy Heilige Gees in my. Die Heilige Gees gebruik die 
Woord van God om hierdie vertroue by my te wek en te versterk. 
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6. Die Heilige Gees Woon in ons

Lees
Johannes 14:16-23, NGB Artikel 11, Psalm 104:30, Psalm 33:6, Efesiërs 2:8,9,  
1 Korintiërs 12:3 en 2 Petrus 1:19-21

1. Alles bestaan deur die krag van die Heilige Gees
Ons onderskei egter die werk van die Heilige Gees baie duidelik, alhoewel dit nie van die 
werk van die Vader en die Seun geskei kan word nie. Hy is die derde persoon in die Drie-een-
heid, nie weens ’n rangorde in die wese van God nie, maar weens die volgorde van die drie 
persone se werk. 
     Ons moet versigtig wees om die werk van die Gees nie net te beperk tot die gelowiges 
nie. Ons lees vroeg al in die Bybel van die Heilige Gees: “die Gees van God het oor die waters 
gesweef” (Genesis 1:2). Die hele skepping is geskape deur die krag van die Gees en word deur 
Hom in stand gehou. Niks kan sonder die Heilige Gees bestaan nie. Selfs die duiwel en al sy 
engele kan nie sonder die krag van God se Gees bestaan nie. 
     Deur die krag van die Heilige Gees het God alles geskep en onderhou Hy dit steeds. Daar is 
dus geen energie wat los van die Heilige Gees bestaan nie.

2. Alles word herskep deur die krag van die Heilige Gees
Nou weet ons ook dat die wêreld in sonde geval het. God het hierdie skepping kom herstel 
deurdat sy Seun vir al ons sondes betaal het. Op grond van hierdie werk van Jesus Christus 
gaan die Heilige Gees voort met die herskepping. Hy doen dit omdat Jesus Christus die Satan 
oorwin het. Hy pas dus die werk van die Here Jesus toe. 
     Waar begin die Heilige Gees met die herskeppingswerk? Hy begin by ons, by die kerk. Hy 
laat ons weergebore word (Johannes 3:3-6). Dit beteken dat die Gees ons nuwe mense maak. 
Hy laat ons in ’n nuwe lewe saam met Christus opstaan (Efesiërs 2:4,5). Daarom word Hy nou 
aan ons gegee om in ons te woon. 

KRAG OF PERSOON
Is die Heilige Gees ’n krag of ’n persoon soos die Vader en die Seun? Daar is mense wat dink 
dat die Heilige Gees maar net ’n krag is. Alhoewel die Heilige Gees wel die krag van God is, is 
Hy nie ’n krag nie, maar ’n persoon. Ons bely dat Hy die derde persoon in die Drie-eenheid 
is. Hy is dus saam met die Vader en Seun die ware en ewige God. Ons bely mos God is een in 
wese, maar drie in persoon. As die Gees een in wese met die Vader en Seun is het Hy gelyke 
eer, heerlikheid en majesteit.
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     Alles wat die Here Jesus vir ons gedoen het pas die Heilige Gees nou in ons lewens toe. 
Hy maak Christus se werk ons eie. Die Kategismus sê dat Hy my deur ’n ware geloof aan die 
weldade van Christus deel laat kry.

Die Gees se werk in die gelowige se lewe
Die gelowige kan die Here Jesus nie volg en liefhê sonder die Heilige Gees wat in hom/haar 
woon en werk nie. Dis alleen deur sy krag dat ons kan glo en bly glo, dat ons teen die sonde 
kan stry, dat ons die Bybel kan verstaan, dat ons bid, dat ons in die geloof groei, dat ons 
verseker is van die ewige lewe en dat die kerk op hierdie aarde bestaan. 
     Hy gee ook gawes aan die kerk sodat die kerk kan groei om God lief te hê, mekaar te dien 
en die evangelie te verkondig. Elke gelowige ontvang gawes van die Gees om in die kerk 
te kan werk. Die gawes van die Gees verskil van talente in dié opsig dat die Geestesgawes 
spesifiek op die opbou van die gemeente gerig is.

lewe vervul met die Gees
In alles is ons dus afhanklik van die Heilige Gees wat in ons woon. Hy weet van elke ding wat 
ons dink en sê en doen. Só innig is ons met God verbind. Daarom moet ons teen ons sonde 
stry, want ons kan die Gees wat in ons woon ook bedroef (hartseer) maak. 
     Daarteenoor word ons met die Heilige Gees vervul as ons gehoorsaam aan die Here lewe 
en biddend sy Woord lees en bestudeer. Om Geesvervuld te lewe beteken dat ’n mens vol 
van die Gees se krag leef. 

Z Bid daarom elke dag dat jy deur die krag van die Gees sal lewe en dat God jou deur sy 
Gees sal lei en troos! 

Z Wees aanhoudend besig met die Here se Woord, want die Heilige Gees werk altyd deur 
die Woord van God. 

Die Heilige Gees word duidelik van die Vader en die 
Seun onderskei; maar nie van hulle geskei nie.

Wie deur die krag van God se Gees lewe sal nooit te min krag hê vir die 
werk wat die Here vir hom/haar gee nie!
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7. Die Kerk van Jesus Christus

Lees
Efesiërs 2:19-22, 1 Petrus 1:17-2:10 en Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 27

H 
et jy al ooit gewonder wat maak die kerk soveel anders as alle ander ver-
gaderings op aarde? Alle vergaderings op aarde is aardse vergaderings. Hulle 

word deur mense vergader. Mense kom bymekaar vir ’n spesifieke doel of behoefte. 
Daar is egter een vergadering wat vanuit die hemel vergader word – die kerk van 
die Here. Christus is die hoeksteen van die kerk en ons is die gebou van God, ons is 
sy volk. Die hele kerk is op Hom gerig.
Ons is die uitverkore geslag sê 1 Petrus 2:9. Hierdie uitverkorenes maak die Here 
Jesus self bymekaar, want Hy is hulle Here (eienaar of baas). Hy maak hulle byme-
kaar sodat hulle Hom gesamentlik kan verheerlik. Die kerk is dus nie ’n gebou met 
bakstene en sement nie. Dit is die gelowiges wat deur God self gebou word om sy 
tempel te wees. Dit beteken dat ons sy blyplek sal wees.  

Die kerk van die Here
Die Bybel leer ons dat die kerk van die Here uit alle volke, stamme, tale en nasies 
bestaan. Daarom bely ons dat die kerk uit die hele menslike geslag kom. Uit alle 
volke, stamme, tale en nasies het Christus mense gekoop om deel van sy kerk te 
wees (Openbaring 7:9). 
     Die kerk is die nuwe mensheid wat herskep word en die nuwe mensheid moet al 
die volke verteenwoordig. 

Hoe vergader Christus sy kerk?
Hoe maak die Here sy kerk dan bymekaar vanuit die hemel? Deur die Heilige Gees 
en die Woord. 
     Ons lees ook dat Christus die hoeksteen is. Die hele gebou is op Hom gerig en 
die apostels en profete is die fondament. Dit beteken dat die Woord van God die 
fondament van die kerk is. 

Die woord kerk beteken: wat aan die Here behoort. 
Ons is die eiendom van Jesus Christus wat Hy met 
sy kosbare bloed gekoop het.
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Die Bybel is die stem van die Here en die Heilige Gees is die krag van die Here. 
Sonder die werk van die Heilige Gees luister die mense nie na die Here se stem nie.    
     Waar die Heilige Gees in mense werk hoor hulle die Here se stem duidelik vanuit 
die Bybel en word hulle bymekaar gebring. Waar die Bybel verruil word vir mooi 
verhale en gedagtes word die stem van die Here ook nie meer gehoor nie. 
     Waar die Gees deur die Woord in mense werk sien ons Christus se kerk. Die  
kerk kan dus gekenmerk word as die kerk van Christus. 
     ‘n Mens kan weet dat ’n vergadering van gelowiges die ware kerk is wanneer:

Z Die Woord suiwer bedien word.

Z Die sakramente bedien word soos Christus dit ingestel het.

Z Die kerklike toesig en tug toegepas word soos wat die Bybel ons leer.

merktekens van die ware kerk 
Die ware kerk word met verskillende beelde beskryf. Ons noem net enkeles:

Z Die kerk is God se volk. 
Dit beteken die kerk is die Here se mense en Hy is hulle Koning (1 Petrus 2:10).

Z Die kerk is die Here se kudde. 
Ons is soos die Here se skape en Hy is ons Herder wat ons lei en oppas  
(Jeremia 31:10).

Z Die kerk is die liggaam van Christus. 
Christus is ons Hoof en ons is die ledemate van die liggaam wat elkeen ’n spesifieke 
taak en doel het (1 Korintiërs 12).

Z Die kerk is die tempel van God. 
Ons is die geestelike gebou wat God oprig om uiteindelik vir ewig onder ons te 
woon (1 Korintiërs 3:16).

Z Die kerk is die bruid van Christus. 
Ons het die mees innige en besondere band met die Here Jesus. Ons is sy bruid  
vir wie Hy weer gaan kom haal en ons sal vir ewig gemeenskap met Hom hê  
(Openbaring 21:2).
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Die gemeenskap van die gelowiges 
Wanneer ons aan Christus gebind is, is ons ook aan mekaar verbind. Dit noem ons 
die gemeenskap van die gelowiges. Die gelowiges is soos ‘n liggaam wat aan  
mekaar verbind is en wat mekaar met hulle gawes dien. 
     Gaan doen gerus ’n soektog na al die tekste in die Nuwe Testament waarin die 
woord “mekaar” na vore kom. Dien mekaar, vermaan mekaar, bid vir mekaar, dra 
mekaar se laste, julle moet mekaar liefhê, ens. In hierdie opdragte kry ons die hart 
van die gemeenskap van die gelowiges. 
     
Die kerk gaan nie oor jou nie
In die kerk gaan dit dus nooit eerstens oor my eie behoeftes nie, maar oor die liefde 
tot God en mekaar. In die kerk dien ons die Here en ons dien mekaar.
     Die kerk is nie soos ’n winkel waar ek my geestelike behoeftes gaan bevredig nie. 
Wanneer ek betrokke is in die kerk gaan dit altyd oor die Here se eer, my mede- 
gelowiges se opbou en laastens oor my eie geestelike behoeftes. 
     In die kerk gaan dit oor diensbaarheid aan die Here en mekaar! 

’n Lewende lidmaat is iemand wat aan Christus verbind is deur die geloof, en 
die gemeente met die gawes van die Gees dien. Is jy iemand wat in die Here 
se kerk dien of is jy dalk eerder daar om jou eie behoeftes voorop te stel?
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Lees 
Genesis 15:1-21, Heidelbergse Kategismus Sondag 25, NGB Artikels 7 en 33,
Efesiërs 2:8,9, Handelinge 6:5 en Romeine 4:11 en 10:14-17

8. Die Woord en Sakramente

D 
aar is kerke wat die sakramente belangriker as die Woord maak. Die Woord 
neem vir baie ’n tweede plek na die sakramente in, of dalk enige iets wat ’n 

mens kan afbeeld. Dit gaan vir mense soms meer oor ervaring as oor dit wat in die 
Woord staan. Tog is die sakramente van ontsaglike belang. 
     In Genesis 15 lees ons hoedat God met Abraham praat en sy verbondsbeloftes 
herhaal. Daarna kom die Here en bevestig sy beloftes met ’n verbondsluiting waarin 
die diere verdeel word en God alleen tussen die verdeelde diere deurgaan.
      God neem altyd die inisiatief. Hy rig die verbond met sy kinders op en Hy onder-
hou dit ook. Hy waarborg ook daardie beloftes deur middel van die sakramente. 
Ons kry daardie beloftes in die Woord.  

Geloof deur die Woord
Ons bely egter dat ons geloof in Christus nie deur die kerk of die sakramente 
gewerk word nie, maar deur die Woord van God. Dis slegs deur die Woord van God 
dat die Heilige Gees mense tot geloof in Jesus Christus bring. Geen sakrament, jou 
verbondenheid aan die kerk, jou opvoeding, of wat ook al, kan geloof in jou werk 
nie. Geloof is ’n gawe van God en hierdie gawe kom deur die hoor van die Here se 
heilige Woord. Deur die Woord groei ons geloof ook voortdurend. 
     Die Woord is dus die eerste genademiddel waardeur God die geloof in ons  
harte werk. 

Die eienskappe van die Woord
Die belangrikste beginsel om die Woord te verklaar is dat die Skrif sy eie  
verklaarder is. ’n Mens kan ’n gedeelte in die Bybel net reg verstaan deur die res van 
die Bybel te gebruik. 

Sakramente is die Woord van God wat sigbaar 
gemaak is. 
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Die eienskappe van die Bybel is die volgende:

Z GESAGVOLHEID/BETROUBAARHEID 
Die Bybel is volledig God se Woord en is daarom gesagvol en betroubaar.

Z DUIDELIKHEID
Die Woord van God is duidelik, want die Here het dit aan die kerk gegee sodat ons 
daardeur God se wil vir ons hele lewe kan ken. 

Z NOODSAAKLIKHEID
Die Bybel is noodsaaklik, omdat ons sonder die Bybel glad nie tot die kennis van 
ons redding en die eer van God kan kom nie.

Z GENOEGSAAMHEID
Die Bybel is genoegsaam omdat ons niks meer as die Skrif nodig het nie. Dink aan 
die bekende gereformeerde wekroep: Die Woord alleen. 

nog ’n genademiddel
Christus gee ook ’n tweede genademiddel aan sy kerk. Die tweede instrument 
waardeur Christus ons sy genade gee is deur die sakramente. Die sakramente kan 
nooit geloof werk nie, die sakramente is juis bedoel vir mense wat reeds glo. Sakra-
mente versterk egter ons geloof. 

’n Genademiddel beteken ’n instrument waardeur 
die Here Jesus sy genade aan sy kerk uitdeel.

D 
ie sakramente wat ons geloof versterk het veral te make met ons vertroue dat 
God nie net aan ander nie, maar ook aan my sy genade gegee het. Die sakra-

mente is ’n persoonlike versekering waardeur die Heilige Gees werk. Dit sê dus niks 
anders en niks meer as die Bybel nie. 
     In die sakramente is God aan die Woord. Dis ontsaglik belangrik om dit te 
onthou. Die sakramente sê dit net op ’n sigbare manier. Die sakramente verkondig 
die beloftes van die Here op ’n manier wat ons kan sien. Aangesien ons dit kan sien 
is die sakramente soos ’n waarborg. Anders gesê: Die sakramente is tekens en seëls. 
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Wanneer ’n mens die Here se Woord bestudeer, gereeld in die erediens kom en 
aanhou om te bid, groei ’n mens se geloof. Soos wat ons geloof groei, versterk 
God daardie geloof. Wanneer ons nagmaal gebruik en wanneer ons weer 
dink aan ons doop groei ons geloof ook. Wees gedissiplineer in jou Bybellees 
en erediensbywoning. Dink gereeld aan jou doop en vier nagmaal by elke 
geleentheid wat jy kry. Só sal God jou geloof laat groei en versterk. 

Die sakramente is dus baie meer as maar net uitwendige tekens, hulle is waarborge 
van dit wat God inwendig in my doen. Die sakramente is werktuie van die Heilige 
Gees waardeur Hy waarlik ons geloof versterk, al gaan dit ons verstande te bowe. 
     Daarom kan ’n mens jou nie laat doop as ’n teken van geloof of bekering nie. Die 
sakramente is nooit ons wat iets vir God of die wêreld sê nie. Dis presies die omge-
keerde. God bevestig sy beloftes aan ons. Hy waarborg die beloftes van sy Woord. 
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9. Die Sleutels van die Koninkryk

Lees 
Heidelbergse Kategismus Sondag 31, Matteus 18:15-18 en Levitikus 19:17

O 
ns bely in die Nederlandse Geloofsbelydenis 29 dat die drie merktekens van 
die ware kerk is dat die Woord suiwer bedien word, die sakramente bedien 

word soos Christus dit ingestel het, en die kerklike toesig en tug toegepas word 
soos wat die Bybel ons leer. Wanneer een van hierdie merktekens begin vervaag 
kom die kerk se voortbestaan in gedrang. 
     Ons bely ook dat twee van hierdie merktekens van die ware kerk die sleutels van 
die koninkryk is. Die twee merktekens word juis deur die Here in sy kerk gebruik 
sodat ons sy koninkryk kan beërf. Die sleutels van die koninkryk is:
Z Die suiwere bediening van die Woord; en
Z Die toepassing van die tug. 

sleutels sluit oop én toe
Beide hierdie sleutels sluit oop en sluit ook toe. Die koninkryk word deur die be- 
diening van die Woord oopgesluit as mense dit hoor en dit glo. Die Woord sluit ook 
toe. Die goddelose mense wat die evangelie nie aanvaar nie en dit tog hoor word 
uit die koninkryk uitgesluit. Die Woord van God red dus nie net nie, dit oordeel ook 
mense wat dit verwerp. 
     Die volgende sleutel wat oop- en toesluit is die kerklike tug. Die kerklike tug is 
ten diepste niks anders as die bediening van die Woord nie. Die kerklike tug begin 
by vermaning vanuit die Woord. Dit beteken om iemand vanuit die Bybel tereg te 
wys en reg te help as hulle teen die Here sondig. Alle lidmate is veronderstel om 
mekaar te vermaan sodat die kerk aan die Woord gehoorsaam kan bly. Wanneer 
mense egter nie na Christus luister nie, word daar meer dringend opgetree.

Mense sê maklik: “Hou jou neus uit my sake uit!” In die kerk van die Here mag 
mense nooit so sê nie. In die kerk moet ons na mekaar kyk en ons moet van 
mekaar se probleme en hartseer en ook mekaar se sondes bewus wees. Dis ’n 
bevel van die Here.
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tug sluit die koninkryk oop
Wanneer ’n medegelowige iemand vermaan, en die persoon nie luister nie, moet 
hulle nog iemand saamneem om te vermaan, sê die Here in Matteus 18.
     As hulle dan nie luister nie moet die kerkraad die saak verder hanteer. As hulle 
steeds aanhou met die sonde word die proses begin om hulle van die gemeente af 
te sny. Waarom? Om hulle te behou!

trappe van die tug
Die eerste trap is om hulle van die nagmaal af te hou. Dit is die mees ingrypende 
trap van die tug. Dis ’n baie sterk oproep tot bekering omdat dit iemand weerhou 
van die gemeenskap met Christus en die gemeente. 
     As iemand aanhou met die sonde word die pad geloop om hulle finaal van 
die kerk af te sny. Dit gebeur gewoonlik na baie jare se vermaning. Die afsnyding 
beteken nie dat so iemand nie kerk toe mag kom nie. Dit beteken gewoon dat hulle 
nie meer deur die ouderlinge besoek word nie, omdat hulle lewe en optrede nie lyk 
asof hulle gelowiges is nie. 
     Die tug sluit dus die koninkryk oop; wanneer mense weer na die Here se stem 
luister. Wie luister se lewe word deur die tug gered. Die tug is soos die senuwees 
van ’n liggaam. Dit hou die liggaam gevoelig vir dit wat sleg en skadelik is. 

Die tug sluit ook toe
Vir die ongelowiges en mense wat volhard in sonde is die tug ’n sleutel wat die 
koninkryk toesluit. Dis nie bedoel as ’n veroordeling nie, maar as die finale oproep 
om terug te keer na die Here.
     Ons mag nie veroordeel nie, net God mag dit doen. Ons bely wel dat die Here 
volgens Matteus 18:18 die sleutelmag aan die kerk toevertrou het. Die kerk moet 
alles beoordeel en deur die Skrif tot die behoud van die sondaar optree. 

“Dit verseker Ek julle: Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel 
toegesluit bly; en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oop-
gesluit bly” (Matteus 18:18).

Die tug het drie dinge voor oë: 
Z Die eer van God.
Z Die heiligheid van die gemeente.
Z Die behoud van die sondaar. 
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Het jy jou broer of suster in die Here so lief dat jy hulle sal reghelp as hulle 
aanhou sondig? So bewys jy die liefde van die Here met woord en daad. 

W 
aar mense mekaar waarlik liefhet sal daar altyd vermaning en tug wees. Die 
ware liefde tug, dit vermaan, dit wys tereg. Levitikus 19 leer ons dat dit ‘n 

vorm van haat is om iemand nie te vermaan nie. Daarom mag ons nooit bang wees 
om te vermaan nie, dis juis ’n bewys van ons liefde. Spreuke 27:5 (1953-vertaling) 
sê dit so mooi: “Openlike teregwysing is beter as verborge liefde”. As daar in die Here 
se kerk nie meer opgetree word met die vermaning en tug nie, kan dit nie meer die 
ware kerk van Christus wees nie.
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10. Die Opstanding en Ewige Lewe

Lees 
1 Korintiërs 6:13-14, 1 Korintiërs 15:50-58, 1 Petrus 3:1-14  en Nederlandse  
Geloofsbelydenis Artikel 37

O 
ns kry dit vandag nog dat baie mense net soos die Grieke oor hulle liggame 
dink. Hulle dink dat hulle liggaam nie veel beteken nie; al wat saak maak is jou 

siel. Sulke mense dink gewoonlik ook nie daaraan dat die hemel nie ons permanen-
te blyplek sal wees nie, maar wel die nuwe aarde. 
     Die Bybel leer ons iets heeltemal anders as dit. Ons bely dat ons liggame ook 
deur die Here Jesus met sy bloed gekoop is, nie net ons siele nie. Die Bybel leer ons 
verder dat siel en liggaam by mekaar behoort. Liggaam en siel moes oorspronklik 
nooit geskei gewees het nie. Die liggaam en siel word deur die dood geskei, omdat 
daar sonde in die wêreld gekom het. 

Wat gebeur as ons sterf?
As ons sterf word ons siele onmiddellik by die Here in die hemel opgeneem. Daar is 
nie ’n tussentoestand of ’n wagplek nie. Ons liggame word dan begrawe soos wat ’n 
mens ’n saadjie plant. Wanneer die saadjie opkom is dit nie meer ’n saadjie nie, maar 
’n plant, leer ons in 1 Korintiërs 15. Dit noem ons die opstanding van die liggaam. 

DIE OPSTANDING
Met die oordeelsdag as die Here kom om die wêreld te oordeel, sal Hy ons liggame 
laat opstaan uit die graf. Daardie liggaam sal presies dieselfde liggaam wees wat 
ons in die graf weggelê het, maar dit sal ’n liggaam wees wat verheerlik is. Dieselfde 
liggaam en tog so totaal anders. Filippense 3:21 sê dat ons liggame verander sal 
word. Die woord metamorfose word hier gebruik. Dis dieselfde liggaam wat 
verander word in heerlikheid. 

“Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis ‘n dom vraag! Wat jy saai, kom nie tot 
lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige 
gestalte daarvan nie, maar as ‘n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets 
anders” (1 Korintiërs 15:35-37).
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Ons sal God vir ewig verheerlik en Hom sien soos Hy is! Glo jy dit ook van jouself?

Die oordeelsdag
’n Liggaam het mos ’n blyplek nodig. Ons lees in 2 Petrus 3 dat die Here hierdie 
aarde met vuur sal heilig en dat Hy ’n nuwe aarde sal laat kom waar ons gaan woon 
met ons verheerlikte liggame. Daar sal God onder ons woon en ons sal sy aangesig 
sien. 
     Die Here se wederkoms is dus vir die ongelowiges die oordeelsdag, maar vir die 
gelowiges is dit die verlossingsdag. 
     ’n Gelowige mag nie bang wees vir die wederkoms van Christus nie. Ons gaan nie 
in die oordeel kom nie, want ons sonde is betaal. In Nederlandse Geloofsbelydenis 
37 bely ons so mooi dat ons onskuld erken sal word. Onskuld? Ja! Ons is onskuldig 
verklaar deur die bloed van Christus en daarom is die oordeelsdag ons verlossings-
dag. Ons liggame en siele sal verenig en ons sal met ons verheerlikte liggame op 
die nuwe aarde leef tot in ewigheid voor God se aangesig. 

Wat van die ongelowiges?
Die ongelowiges se liggame sal ook opgewek word en die siel en liggaam sal ook 
herenig word. Hulle sal daarenteen nie herskep wees nie; hulle sal nie verheerlikte 
liggame ontvang nie. Dan sal hulle met liggaam en siel in die hel gegooi word om 
daar vir ewig na liggaam en siel gepynig te word. Ons lees daarvan in Daniël 12:2. 

Wanneer begin die ewige lewe?
Die ewige lewe kom tot volmaaktheid op die nuwe aarde, maar dit begin nou al 
reeds. Die ewige lewe dui nie op die toestand in die hemel nie, maar op ons ver-
houding met God. Johannes 17:3 leer ons dat dit die ewige lewe is om God te ken. 
As ek God ken en sy kind is dan leef ek reeds ewig. Die ewige lewe begin die dag 
wanneer jy in Christus glo. Daarom beleef die gelowige nou al die vreugde daarvan 
om die Here te ken en om Hom lief te hê. Al is daar geen pyn en hartseer in die 
hemel nie, verlang die kerk tog na die koms van die nuwe hemel en aarde. Daar sal 
ons God se aangesig sien, daar sal geen skans tussen ons en God wees nie. 


