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Rom 8:9-11 
 
God openbaar Homself as die Drie-enige Verbondsgod. 
God is ‘n Trinitariese God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 
 
Hoe moet ons hierdie Drie-eenheid verstaan? 
 
Vanweë ons menslike beperkinge, veral vanweë insig en begrippe, wat so oorweldigingend is, is 
volkome swye die enigste en juiste en passende reaksie skyn te wees. 
Ons bely: 

• God is Een Wese en Drie persone! 
“Una substantia tres personae” 

• Vir Calvyn het die begrip Persoon wat die Drie eenheid omskryf eenvoudig beteken: 
- ‘n bestaanswyse of selfstandigheid 
- wat in die wese van God bestaan, 
- ‘n bepaalde verhouding tot die ander bestaanswyses het, 
- En deur onmededeelbare eienskappe van die ander onderskei word. 

 
1 Die Persoon van die Heilige Gees. 
 “Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak.” 
Die Heilige Gees word in die Skrif aan ons openbaar as… 
 
Eerstens   Parakleet,  Voorspraak      Joh 14:16,17   “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 
‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,     naamlik die Gees van die waarheid.” 
 
Tweedens    Eersteling, die Gees is die Eerste Gawe   Rom 8:23  “En nie alleen dit nie, maar 
ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself, in afwagting van die 
aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.”   (OAV) 
 
Die Gees hier as eersteling moet verstaan word uit die konteks van die Ou Testament.   

• Die eerste van die gesaaides wat ryp was is aan God geoffer, dit was ‘n deel van die oes 
maar het die hele oes verteenwoordig.    

 
Derdens   Onderpand, Waarborg.    Ons lees in Ef 1:14 “Die Heilige Gees is die waarborg 
dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat God belowe het, 
wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos.  Daarom moet ons sy grootheid 
prys.” 
 
2 Die Werk van die Heilige Gees. 
 
Die Persoon en Werk van die Heilige Gees kan moeilik van mekaar geskei word. 
 
Ons lees in Ef 5:18  “…Nee, laat die Gees julle vervul…” 
 



• Wat beteken dit om die Gees vervul te word? 
• Is dit onder andere ons werk om vervul te word? 
• Hang die vervulling van die Gees van ons af? 

 
Ons lees in die grieks die twee woorde: 

• Plerousthe – Word vervul  deur die Pneumati – Gees 
 
Die vervulling met die Gees is noodsaaklik in verband met ‘n nougesette lewenswandel. 
 
 
3 Die leef met die Heilige Gees.   Rom 8:9-11 
 
Die Gees maak ons lewend. 
Die Gees werk in ons. 
 
Hoe dikwels worstel ons nie met ons geloof en met ons kindskap van God nie. 
Ons dink partykeer, ek het nou weer gesondig en kan ek vergewe en gered word. 
Of ek worstel met ‘n sonde voor God, het sy begeerte na materiele dinge, of die oortreding van 
een of ander gebod. 
Dan wonder ons, kan ek gered word? 
 
Kom ons verduidelik dit as volg. 

• Jy is jou pa se kind. 
• Jy bly jou pa se kind. 
• Al is jy ongehoorsaam bly jy jou pa se kind. 
• As stel jy jou pa teleur, jy bly jou pa se kind. 
• Al is jy ongehoorsaam, bly jy jou pa se kind. 

 
So is ons God se kinders. 

Ø God het ons geskape. 
Ø God het die vloed van die sonde van ons weggeneem deur Jesus Christus. 
Ø Christus was volkome gehoorsaam tot aan die kruis. 
Ø Ons is ook gehoorsaam deur Jesus Christus. 

 
Maar die Heilige Gees woon en werk nou in ons. 
Die Gees lei ons tot die wil en die wete om gehoorsaam te wil wees, om God se wil te wil doen. 
 
Die Gees werk in ons en bly en woon in ons. 
Maak daarom jou hart biddend oop en gehoorsaam aan God! 
 

Ø Laat jou deur die Gees lei! 
 

Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595)  


