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GOD SE VERWANTSKAP MET DIE INDIVIDU 

 
 
Skrifture in hierdie artikel, behalwe soos anders aangedui, is aangehaal uit die Nuwe Wêreld Vertaling van die 

Heilige Skrif soos vertaal uit die hersiene Engelse uitgawe van 1984 van die New World Translation of the 

Holy Scriptures © 2001 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 

 

Die beperkte verstand van die mens dink dat God baie vêr weg is. Wanneer ons na Hom soek, kyk ons 

na die hemele asof hy vêr anderkant die sterre te vind is. In werklikheid hoef die mens niks verder te 

gaan as sy eie diep gedagtes om God te vind en te probeer om met Hom te kommunikeer nie, want 

“Hy is nie vêr van enigeen van ons nie.” (Handelinge 17:27) Hy het aan elke menslike verstand 

voorsien wat ons ‟n persoonlike fragment of brokstukkie van Homself kan noem. Vir ons word gesê: 

 
 Weet julle nie dat julle God se tempel is en dat die gees van 

God in julle woon nie? – 1 Korintiërs 3:16 

 

Wat! Weet julle nie dat julle liggaam die tempel van die 

heilige gees in julle is, wat julle van God het nie? Ook behoort 

julle nie aan julleself nie...  – 1 Korintiërs 6:19 

 

 

Terwyl Hy Sy Seun aangewys het as die manier waardeur ons die Vader mag nader, het die Vader vir 

Homself die voorreg voorbehou om direkte en ouerlike kontak met elkeen van Sy kinders te behou 

deur middel van hierdie brokstukkie van Sy gees. (Ons sal hierdie gees-fragment later in hierdie reeks 

bespreek.)  

 

Die onvermoë van die sterflike skepsel om die oneindige Vader te nader, is inherent, nié in die Vader 

se afstand nie, maar in die materiële beperkings van geskape wesens. Die omvang van die geestelike 

verskil tussen die hoogste persoonlikheid van die heelal en die laagste groepe geskape wesens, soos 

die mens, is onvoorstelbaar. Sou dit vir die mens moontlik wees om oombliklik tot binne-in die 

teenwoordigheid van die Vader Homself weggevoer te word, sou ons nie eens weet dat ons daar is 

nie. Ons sou daar net so onbewus van die teenwoordigheid van die Vader wees as waar ons tans is. 

Daar is ‟n lang, baie lang pad voor vir die sterflike mens voordat ons die teenwoordigheid van die 

Universele sal bereik. Geestelik moet ons baie keer verander word voordat ons die geestelike visie 

kan bereik wat nodig is om van Sy teenwoordigheid bewus te wees. Die Apostel Paulus het 

toespelings gemaak op hierdie veelvuldige veranderings toe hy vir ons gesê het: 

  
 En terwyl ons met ongesluierde gesigte die heerlikheid van 

Jehovah soos spieëls weerkaats, word ons almal van 

heerlikheid tot heerlikheid in dieselfde beeld verander, net 

soos dit deur Jehovah, die Gees, gedoen word. – 2 Korintiërs 

3:18  
 

 

Hierdie verandering van “heerlikheid tot heerlikheid” verg tyd. Ons word nie in gees-wesens verander 

wat in staat is om in die teenwoordigheid van die Vader te staan, deur ‟n blote oogwink nie. Ja, die 

skrif sê vir ons: 

  
 Dit sê ek egter, broers, dat vlees en bloed God se koninkryk 

nie kan beërf nie en ook beërf verderflikheid nie 

onverderflikheid nie. Kyk! Ek vertel julle ‟n heilige geheim: 

Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander 

word, in ‟n oomblik, in ‟n oogwink, gedurende die laaste 

trompet. Want die trompet sal weerklink en die dooies sal 

onverderflik opgewek word en ons sal verander word. Want 
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hierdie verderflike moet hom met onverderflikheid beklee en 

hierdie sterflike moet hom met onsterflikheid beklee. –  1 

Korintiërs 15:50-53 
 

Dit sê egter slegs dat ons moet verander van ‟n materiële liggaam na ‟n onsterflike een – een wat nie 

kan bederf nie – baie soos die geval met Jesus ná sy opstanding. Hoewel hy toe in ‟n onverderflike 

liggaam was, het „Ek nog nie na my Vader opgevaar nie.‟ (Johannes 20:17) Daar is ‟n groot kloof 

tussen die materiële wêreld en die geestelike wêreld. Ná ons opstanding sal ons in daardie tussenin 

wêreld bestaan waar Jesus was, na gelang ons deur ons veranderinge beweeg “van heerlikheid tot 

heerlikheid” totdat ons volle geestelikheid bereik. Hierdie aangeleenthede sal in breër besonderhede in 

toekomstige artikels bespreek word. Ja, broeders, die geesteryk en geestelike werklikhede is by vêr 

heerliker en meer groothartig as wat baie van ons maar besef! 

 

Ons weet egter dat ons Vader nie wegkruip nie, Hy is nie in arbitrêre afsondering nie. Hy het ‟n 

reëling van goddelike wysheid in plek geplaas waarvolgens Hy Homself aan ons openbaar. Net soos 

ons hunker na Sy teenwoordigheid, laat die majesteit van Sy liefde hom hunker na die omgang met 

elke geskape wese wat Hom kan begryp, liefhê, of nader. Dit is dus die beperkings eie aan ons 

inherente stoflike natuur wat ons onmiddellike oorgang na die heerlike teenwoordigheid van die 

Vader, as die middelpunt van alle dinge, vertraag. 

  

Ofskoon die daadwerklike nadering tot die Vader moet wag op ons bereiking van die hoogste 

verandering deur “heerlikheid,” behoort ons verheug te wees om te weet dat ons alreeds so intiem met 

ons Vader kan verkeer deur middel van hierdie gees-brokstukkies. 

  

Terwyl elkeen van ons grootliks verskil in ons aangebore vermoëns en intellektuele hoedanighede en 

sommige van ons gunstige sosiale voordele geniet terwyl ander gebrek ly aan byna elke menslike 

hulpmiddel tot moontlike vooruitgang, is die moontlikhede vir geestelike vooruitgang na die Vader 

presies dieselfde vir almal. Ons geestelike groei word heeltemal onafhanklik van al sulke sosiale 

verskille en uiteenlopende materiële omgewings bereik. 

  

Dit maak nie saak tot hóé ‟n mate ons mag verskil in ons intellektuele, sosiale, ekonomiese en selfs 

morele geleenthede en toegifte nie, ons moet nooit vergeet dat ons almal dieselfde goddelike 

teenwoordigheid van die gees van die Vader geniet en is almal ewe bevoorreg om intieme persoonlike 

gemeenskap met Hom na te streef. 

  
 Want daar is geen partydigheid by God nie. – Romeine 2:11 

  

Hierop het Petrus sy mond oopgemaak en gesê: “Ek sien vir 

seker dat God nie partydig is nie, maar in elke nasie is die 

mens wat hom vrees en regverdigheid beoefen, vir hom 

aanneemlik.” – Handelinge 10:34-35 
 

 

As ons hartgrondig geestelik gemotiveerd is, sonder voorbehoud toegewy aan die doen van die Vader 

se wil, kan ons nie faal om die verhewe bewustheid te ervaar van God te ken en die versekering van 

oorlewing sodat ons Hom kan vind nie. Ons kan egter die reis versnel deur onsself toe te spits op die 

progressiewe ervaring om al meer en meer soos Hy te word. Hoe meer ons die Vader naboots, des te 

nader kom ons aan sy werklike teenwoordigheid. Ons begryp baie duideliker waarom ons voorgelig 

word: 

  
 Julle moet dan volmaak wees, soos julle Hemelse Vader 

volmaak is. – Matteus 5:48 
 

 

As ons ingesteldheid opreg en geestelik gemotiveerd is, as ons harte begeer om God te ken en soos Hy 

te word en in alle eerlikheid graag die Vader se wil doen, bestaan daar geen negatiewe invloed van 
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enige materiële ontrief of materiële voordeel wat ons kan weerhou om met sekerheid na Hom op te 

klim nie. 

  

Die Vader begeer dat al Sy seuns in persoonlike gemeenskap met Hom verkeer en het ‟n plek vir 

almal wat Hom soek: 

  
 Moenie dat julle hart verontrus word nie. Beoefen geloof in 

God, beoefen geloof ook in my. In die huis van my Vader is 

daar baie wonings. Anders sou ek vir julle gesê het, want ek 

gaan om vir julle ‟n plek te berei. – Johannes 14:1-2 
 

 

Aanvaar dus nou en vir altyd in jou denke dat God toeganklik is, dat die Vader bereikbaar is, dat die 

weg oop is; die kragte van goddelike liefde en die weë en middele  van die goddelike administrasie is 

alles onderling saam gegrendel in ‟n poging om die vooruitgang van elke waardige individu 

behulpsaam te wees: 

  
 En ons weet dat God al sy werke ten goede laat saamwerk vir 

dié wat God liefhet, dié wat volgens sy voorneme die 

geroepenes is. – Romeine 8:28 
 

 

Broeders, moet vir geen oomblik twyfel dat ons eendag in die goddelike teenwoordigheid sal staan en 

die Vader, figuurlik gesproke, van aangesig tot aangesig sal sien. 

  

Terwyl die Vader nie in geestelike afsondering is nie, het so baie onder ons onsself vir Hom 

weggesteek deur ons eie moedswillige besluite en, vir die oomblik, onsself afgeskei van die 

gemeenskap van Sy gees en die gees van Sy Seun, deur aweregse weë, ons onverdraagsame 

gesindhede en ons niegeestelike nature. 

  

Ons kies om tot God te nader of herhaaldelik die goddelike wil te versaak, vir solank as wat ons oor 

vrye wil beskik. Ons finale ondergang is nie verseker tot en met só ‟n tyd dat ons die krag verloor het 

om die Vader se wil te doen nie. Weet egter dat daar nooit ‟n sluiting is van die Vader se hart vir die 

behoeftes en versoeke van Sy kinders nie. Dit is óns wat ons harte vir ewig toesluit vir die Vader se 

aantrekkingskrag en sodoende vir ewig en altyd die begeerte verloor om Sy goddelike wil te doen – 

om Hom te ken en soos Hy te mag wees. 

  

Ons sien dus dat die Vader saam met ons uitgaan op die ewige avontuur. En as ons toegee aan die 

leidings van die gees, kan ons nie faal om die verhewe bestemming te bereik wat vir ons as Seuns van 

die Koninkryk bevestig is nie. Wat ‟n groot fout om van God te droom as vêr verwyder in die hemele, 

terwyl die gees van die Universele Vader binne-in ons gemoedere inwoon! 

  

Die feit dat ons nie intellektueel bewus is van noue en intieme kontak met die gees van die Vader nie, 

is geensins ‟n teenbewys van so ‟n verhewe ervaring nie. Die bewys van ons verwantskap met die 

goddelike gees van die Vader bestaan geheel en al in die aard en mate van die vrugte van die gees wat 

gedra word in ons lewenservaring. Jesus het gesê: 

  
 Die vrugte van die gees, daarenteen, is liefde, vreugde, vrede, 

lankmoedigheid, goedhartigheid, goedheid, geloof, 

sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar geen 

wet nie. – Galasiërs 5:22-23 

  

Aan hulle vrugte sal julle hulle herken. – Matteus 7:16 
 

 

Ons vereer en aanbid die Vader, en Hom alleen, in die hoogste sin. Terwyl ons in staat is om die 

Vader te aanbid en dit wél doen soos wat Hy in die Christus gemanifesteer is, is dit die Vader, direk 
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of indirek, wat vereer, aanbid en grootgemaak word. Smekings, gebede en versoeke van watter aard 

ook al, behoort tot die gebied van die Seun. 

  
 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Hy wat geloof in my 

beoefen, hy sal ook self die werke doen wat ek doen; en hy sal 

groter werke as dié doen, want ek gaan na die Vader toe. En 

wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen sodat die 

Vader in verband met die Seun verheerlik kan word. As julle 

enigiets in my naam vra, sal ek dit doen. – Johannes 14:12-14 
 

 

Ons sal die gebied, of sfeer, van die Seun in ons volgende artikel bespreek. 

  

Godsverering is ter wille van godsverering self; gebed beliggaam ‟n element van sélf- of skepsel-

belang; dít is die groot verskil tussen godsverering en gebed. Daar is hoegenaamd geen eiebelang of 

ander element van persoonlike belangstelling in ware aanbidding nie; ons aanbid God eenvoudig vir 

wat ons Hom begryp om te wees. Aanbidding vra niks nie en verwag ook niks van die aanbidder nie. 

Ons aanbid nie die Vader omdat ons enigiets mag wen uit sulke eerbetoon nie; ons raak betrokke by 

sulke toewyding en aanbidding as ‟n natuurlike en spontane voortvloei van die erkenning van die 

Vader se weergalose persoonlikheid en as gevolg van Sy liefhebbende geaardheid en aanbiddelike, 

minlike eienskappe. 

 

Nooit-ooit aanbid ons die Vader uit vrees dat Hy ons dalk mag “neerslaan,” of uit plig, of omdat ons 

dink dat Hy gepaai, of om een of ander duistere rede tevrede gestel moet word nie. Dit is alles 

elementêre en primitiewe beskouings van die Vader, wat Jesus probeer het om te beveg en uit te wis. 

  

Die oomblik wanneer die element van eiebelang indring op aanbidding, daardie oomblik verander 

toewyding vanaf aanbidding na gebed en behoort meer paslik gerig te word aan die persoon van die 

Gesalfde. In praktiese godsdienstige ervaring bestaan daar egter geen rede waarom gebed nie aan God 

die Vader as ‟n deel van ware aanbidding en godsverering gerig behoort te word nie. Wanneer ons 

deel met die praktiese aangeleenthede van ons daaglikse lewe, werk ons saam met die gees. Ons sal 

die gees se verwantskap met die individu ook in hierdie reeks artikels bespreek. 

  

En dit is ook so: Ons aanbid die Vader; bid tot en kommunikeer met die Seun; en werk die 

besonderhede van ons materiële aangeleenthede in verband met ons broeders uit deur middel van die 

werkinge van die gees. Hierdie is van die menigvuldige werkinge van die Vader, waarvolgens Hy 

deur die Seun en die gees afdaal om Homself aan Sy kinders te manifesteer. Dit is egter ons eie vrye 

keuse om na Hom te soek – selfs om Hom te vind. 

  

Dít verteenwoordig dan ons aanvanklike pogings om die verhouding te beskryf van ons wonderlike 

God, aan elkeen van Sy individuele skepsels. Regdeur die heelal staan Hy bekend onder verskeie 

benamings, afhangende van Sy verwantskap met Sy ontelbare gees-skepsels. Vir sommige is Hy ‟n 

Universele Onderhouer; vir ander is Hy die Eerste Bron en Middelpunt; en ook regdeur die heelal der 

heelalle bekend onder baie ander benaminge. Maar dit moet jy weet, dat, vir die mens, die laagste van 

Sy geskape persoonlikhede, het Hy gekies om Homself te openbaar as ‟n liefdevolle Vader. Daar 

bestaan nie ‟n groter of meer akurate benaming om Sy verwantskap met ons te beskryf, anders as die 

van ‟n Vader teenoor Sy kinders nie. Gedagtig daaraan dat ons slegs stof is, neem Hy buitengewone 

stappe om ons te bereik en te laat weet dat Hy vir ons lief is en dat selfs die hare op ons koppe getel is. 

(Matteus 10:30) Dit alles het Hy hoofsaaklik gedoen deur die bediening van Jesus, die Gesalfde Seun 

van God/Seun van die Mens. Ons sal hierdie verwantskap in die volgende artikel bespreek: Christus 

se Verwantskap met die Individu. 

 

Ons verwelkom jou kommentaar. 

  

 

“Elaia Luchnia” 


