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DIE GODDELIKE GEES-FRAGMENT VAN DIE VADER 

 

 

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 

Ofskoon die ewige Vader persoonlik woonagtig is reg aan die middelpunt van die heelal, is Hy ook 

letterlik teenwoordig in die gemoedere van Sy kinders op die aarde, want Hy woon by hulle in by wyse 

van Sy gees waarna ons verwys as die goddelike gees-brokkies, of fragmente, van die Vader. Die Vader is 

dus terselfdertyd vêrste verwyder van, en mees intiem geassosieer met, Sy sterflike seuns by wyse van 

hierdie inwonende fragmente van Homself. 

Hierdie gees-brokkies is die absolute essensie of wese van die Vader. Ons kan dit verstaan deur hierdie 

fragmente te vergelyk met ‟n koppie water uit die uitgestrekte oseaan. Die volledige samestelling en 

elemente van die oseaan-water is in elke koppie vervat. Wat kortkom is nie kwaliteit nie, maar wel 

kwantiteit en gevolglik krag.  Net so is daar binne-in elkeen van ons die kwalitatiewe gelyke van die 

Vader. Dit is wat bedoel word wanneer die skrifte vir ons vertel dat ons “na die beeld van God geskape 

is.” (Genesis 1:26-27) 

Op hierdie wyse is die goddelike fragmente in alle normale verstande reeds sedert die tyd van Adam en 

Eva, toe God die mens “na Sy beeld geskape” het. Die ganse mensdom is in der waarheid seuns van God 

deur die blote feit dat ons almal met die goddelike fragmente of brokkies begaaf is – die saad van die 

Vader. Maar ten einde tot die werklikheid van ons seunskap te kom, moet ons in harmonie daarmee 

saamwerk, „Julle moet dan volmaak wees, soos julle Hemelse Vader volmaak is.‟ (Matteus 5:48)  

Dit is hierdie fragmente wat binne-in ons die onversadigbare hunkering en onophoudelike verlange 

veroorsaak om soos God te mag wees, om Hom te bereik en om Hom te vereer en te aanbid. Hulle is die 

lewende teenwoordigheid wat ons in werklikheid met die Vader verbind en ons al hoe nader tot Hom 

aantrek. Dit is wat bedoel word dat, “julle vernuwe moet word in die krag wat julle verstand aandryf.” 

(Efesiërs 4:23). En hulle is die onvoorwaardelike versekering dat ons die Vader kan vind as gevolg van 

die feit dat hy hierdie goddelike fragmente gestuur het om óns te vind en “seunskap te skenk” selfs terwyl 

ons in die vlees is. Dit is hierdie gees-fragmente wat in harmonie saamwerk met die gees van die 

waarheid om ons seunskap te bevestig. 

 Die gees self getuig met ons gees dat ons God se kinders is. – 

Romeine 8:16 

 

 

Hierdie goddelike fragmente was blykbaar sluimerend. Die mensdom het nie die ware aard van hulle 

verwantskap met God verstaan nie, tot en met die gees van die waarheid uitgestort is, wat saam met die 

goddelike gees-fragmente, wat alreeds binne-in ons is, “getuig” en bevestig dat ons God se kinders is. 

(Ons sal die gees van die waarheid in die volgende artikel van hierdie reeks bespreek.) 
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Met die koms van Christus Jesus en die daaropvolgende uitstorting van die gees van die waarheid tydens 

Pinkster, is die goddelike fragmente geaktiveer en het ons begryp, het ons geweet, dat ons kinders van 

God is. Ons het die getuienis van twee getuies (Matteus 18:16): die goddelike fragment en die gees van 

die waarheid. Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy sê, “Want die skepping wag met gretige verwagting op 

die openbaring van die seuns van God.” (Romeine 8:19) (Sien ons artikel Wie word Gelei deur die Gees?) 

Die wete dat daar binne-in ons ‟n fragment van die ewige Vader is, behoort ons optrede ten goede te 

beïnvloed, selfs sonder enige wet. 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 

 

Hierdie einste feit behoort ons te beweeg om te voldoen aan die verwagting van die Vader, deur te poog 

om “volmaak te wees, soos julle Vader in die hemel volmaak is.” (Matteus 5:48) Terwyl die Vader op alle 

gebiede onfeilbaar is, kom Hy by wyse van die menslike inwoning van Sy goddelike natuur, die naaste 

moontlik aan sonde en boosheid. Want dit is letterlik waar dat deur middel van hierdie fragmente Hy 

saambestaan in die sterflike verstand, selfs te midde van menslike ongeregtigheid. Hulle versaak ons nie 

eens in ons donkerste ure nie. Weet ook dat die goddelike fragmente in besonder gekwel word deur 

daardie gedagtes wat suiwer selfsugtig is. Hulle raak bedroef as gevolg van oneerbiedigheid vir dit wat 

wonderskoon en goddelik is en hulle word feitlik gepootjie in hulle pogings om die denke van hulle 

sterflike gasheer te vergeestelik as gevolg van baie van die mens se dwase dierlike vrese en kinderagtige 

bekommernisse. Vir ons word gesê: 

 Noudat julle onwaarheid afgelê het, moet julle derhalwe die 

waarheid praat, elkeen van julle met sy naaste, want ons is lede 

wat aan mekaar behoort. Wees toornig, en moet nogtans nie 

sondig nie; laat die son nie ondergaan terwyl julle in ‟n ergerlike 

gemoedstemming is nie, en moet ook nie plek toelaat vir die 

Duiwel nie. Laat die steler nie meer steel nie, maar laat hom 

liewer hard werk deur met sy hande goeie werk te doen, sodat hy 

iets kan hê om uit te deel aan iemand wat gebrek het. Laat ‟n 

slegte woord nie uit julle mond uitgaan nie, maar net ‟n woord 

wat goed is vir opbouing waar dit nodig is, sodat dit iets gunstigs 

aan die hoorders kan meedeel. En moenie God se heilige gees, 

waarmee julle verseël is vir n dag van bevryding deur ‟n losprys, 

bedroef nie. – Efesiërs 4:25-30  
 

 

Benewens weet ons ook dat God die eintlike verpersoonliking is van liefde (1 Johannes 4:8) Dus is 

hierdie goddelike brokstukkies die Vader se liefde geïnkarneer in die gemoedere van die mense – die 

onverganklike saad: 

  Noudat julle julle siel gesuiwer het deur julle gehoorsaamheid 

aan die waarheid met ongeveinsde broederlike geneentheid as 

resultaat, moet julle mekaar intens liefhê uit die hart. Want julle 
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is ‟n nuwe geboorte gegee, nie deur verderflike nie maar deur 

onverderflike voortplantingsaad, deur middel van die woord van 

die lewende en blywende God. – 1 Petrus 1:22-23 

 

Die liefde van hierdie Vader-fragmente word gedemonstreer deur die feit dat hulle by ons bly in alle 

rampspoed en regdeur elke siekte wat nie die verstand geheel en al vernietig nie. Hoe onbedagsaam egter 

om willens en wetend die fisiese liggaam te besoedel, wat moet diens verrig as die aardse tabernakel van 

hierdie wonderbaarlike gawe vanaf God. Alle fisiese gifstowwe  vertraag grootliks die pogings van die 

gees om die stoflike verstand te verhef, terwyl die verstandelike gifstowwe van vrees, woede, afguns 

jaloesie, suspisie en onverdraagsaamheid soortgelyk ‟n groot negatiewe impak op ons geestelike 

vooruitgang het. 

As onverderflike elemente dien hierdie gees-fragmente vêrder as die versekering van ons uiteindelike 

vervolmaking en as ‟n voorsmakie van die stap-vir-stap opklimming “van heerlikheid tot heerlikheid” (2 

Korintiërs 3:18) totdat ons einde ten laaste die goddelike teenwoordigheid van die Vader bereik. 

  Want ons weet dat as ons aardse huis, hierdie tent, afgebreek sou 

word, ons ‟n gebou sal hê wat van God kom, ‟n huis wat nie met 

hande gemaak is nie, ewig in die hemele. Want in hierdie 

woonhuis kreun ons inderdaad en begeer ons vurig om ons met 

die een te beklee wat vir ons uit die hemel bestem is, sodat ons 

nadat ons ons werklik daarmee beklee het, nie naak bevind sal 

word nie. Trouens, ons wat in hierdie tent is, kreun, omdat ons 

beswaar is; want ons wil dit nie aflê nie, maar wil ons met die 

ander een beklee, sodat die sterflike deur die lewe verswelg kan 

word. En hy wat ons juis hiervoor voortgebring het, is God wat 

ons die pand gegee het van wat sal kom, dit wil sê die gees. – 2 

Korintïers 5:1-5 

 

Hy het ook sy seel op ons gedruk en ons die pand van wat gaan 

kom, dit wil sê die gees in ons harte gegee. – 2 Korintïers 1:22  

Maar ook julle het op hom gehoop nadat julle die woord van 

waarheid, die goeie nuus oor julle redding gehoor het. Deur 

middel van hom is julle ook, nadat julle geglo het met die 

beloofde heilige gees verseël, wat ‟n vooruitgegewe pand van 

ons erfenis is, met die oog op die bevryding van God se eie 

besitting deur ‟n losprys, tot lof van sy heerlikheid. – Efesiërs 

1:13-14 

 

 

Die doel van die goddelike fragmente is om ons denke te vergeestelik. Om die gemoed met verloop van 

tyd te vernuwe (Romeine 12:2) en om ons denkprosesse te koördineer sodat ons verder kan kyk as hierdie 

sterflike onsekerheid tot binne-in die helder skynende ewige toekoms. Dit voeg ‟n gevoel van realiteit by 

ons geestelike insigte en bevorder selfs beter menslike kommunikasie met ons broeders. Dit is hierdie 

gawe wat on die meeste onderskei van diere, wat ons toelaat om verhef te word bo die “aardse, natuurlike, 

duiwelse” denke. (Jakobus 3:15) 

Die werk van die goddelike brokstukkie word nie op die bewustelike vlak verrig sodat ons duidelik bewus 

is van die aktiwiteite daarvan nie. Dit vind ook nie op die onbewuste vlak plaas asof dit ‟n outomatiese 
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proses is nie. Dit is werksaam op wat ons die superbewuste vlak mag noem en tree tussenbei in die 

goddelike gemoed van die Vader en die menslike gemoed van Sy aardse kinders. 

Die kloof tussen die menslike en die goddelike gemoed is baie groot. Derhalwe vind die Vader-fragmente 

dit haas onmoontlik om direk met ons te kommunikeer. Wanneer hulle egter wél ‟n geleentheid kry om ‟n 

sweem van nuwe waarheid na die sterflike verstand deur te flits, verblind hierdie geestelike openbaring 

dikwels die skepsel tot so ‟n mate, dat ‟n stuiptrekking van fanatisme of een en ander intellektuele 

opwelling veroorsaak, wat rampspoedige gevolge kan hê. Menige nuwe godsdiens en vreemde “-isme” 

het sy ontstaan as gevolg van die geaborteerde, onvolmaakte, misverstane en onsamehangende 

meedelings van die goddelike fragmente. 

As sodanig word ons aangemoedig om in gedagte te hou dat die bevordering van goddelike idees en 

ideale die oogmerke is van die Vader-fragmente, sodat wanneer ons in staat is om ‟n goddelik meedeling 

waar te neem, ons persoonlike emosionele en verstandelike ewewig kan handhaaf. Hoewel dit meer 

waarskynlik is dat die “stem” wat ons hoor, indien enige, in werklikheid ‟n produk is van ons eie intellek. 

Dit is ook belangrik dat ons nie die sending en invloed van die goddelike fragment verwar en verydel met 

wat algemeen die gewete genoem word nie; hulle is nie direk verwant met mekaar nie. Gewete is ‟n 

menslike en psigologiese reaksie. Dit is nie te versmaai nie, maar dit is nouliks die stem van God aan die 

siel, wat op sy beurt wel die goddelike fragment se stem sou wees indien so ‟n stem hoorbaar sou wees. 

Die gewete maan jou wel om te doen wat reg is, maar die gees-fragment poog om vir jou te vertel wat 

waarlik reg is, wanneer jy in staat is om die leidings daarvan waar te neem. 

In hierdie beknopte oorsig van die goddelike gees-fragmente hoop ons dat die waarheid oorgedra is dat 

ons almal kinders van God is, of ons dit nou weet of te nie, en dat ons seunskap nog altyd die Vader se 

voorneme met sy menslike skeppings was. Hy het nog altyd ons samesyn begeer en gaan voort om ons 

nader en al nader aan Hom te trek totdat ons die status van volledige gees-seuns bereik, in staat om in Sy 

letterlike en heilige teenwoordigheid te mag staan. 

Om ons te help om die goddelike fragment te realiseer en in werking te stel, het die Vader Sy Seun 

gestuur in die persoon van Jesus van Nasaret, om die waarheid van ons seunskap openbaar te maak, wat 

die boodskap is van die Koninkryk van die Hemele – die vaderskap van God en die broederskap van die 

mense (Sien ons artikel Die Koninkryk van die Hemele.) Na Jesus se vertrek, het die Vader ‟n ander 

voorsiening gereed gehad: 

 As julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar; en ek sal die 

Vader versoek en hy sal julle ‟n ander helper gee om vir ewig by 

julle te wees, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan 

ontvang nie, want dit sien dit nie en ken dit ook nie. Julle ken dit 

omdat dit by julle bly en in julle is. – Johannes 14:15-17 

 

Ons sal hierdie verwantskap in die volgende artikel ondersoek: Die Skenking van die Gees van die 

Waarheid.   

Ons verwelkom jou kommentaar. 

“Elaia Luchnia”  
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