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ARTIKEL 8: GOD IS EEN
EEN WESE EN ONDERSKEIE IN DRIE PERSONE

Belydenis

Ons glo volgens hierdie
waarheid en hierdie Woord 1
van God in 'n enige God,

Teks

1933/53-vertaling

Jesaja 43:10

Júlle is my getuies, spreek die HERE, en my kneg wat
Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo
en insien dat dit Ek is—voor My is geen God
geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie.

Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode
betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is
nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een.
Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die
1 Korintiërs 8:4hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode
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en baie here is—tog is daar vir ons maar een God,
die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een
Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur
Hom.

En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die
water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir
Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n duif
Matteus 3:16-17
neerdaal en op Hom kom. En daar kom 'n stem uit
die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek
een enige wese, in wie drie
'n welbehae het.
Persone is, naamlik die
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
Vader en die Seun en die
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
Matteus 28:19
Heilige
Gees,
wat
in
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou
2
wat Ek julle beveel het.
werklikheid en in waarheid
En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy
en
van
ewigheid
af
Galasiërs 4:6
Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba,
onderskeie is volgens die
Vader!
eienskappe wat Hulle nie
Dit
is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus
met mekaar deel nie.
die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur
1 Johannes 5:6- die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig,
want die Gees is die waarheid.Want daar is drie wat
7
getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die
Heilige Gees, en hierdie drie is een;

1983/91 vertaling
Israel, julle is my getuies, sê die Here, en ook my
dienaar wat Ek uitverkies het sodat julle My kan ken
en in My kan glo en kan besef dat Ek die Here is.
Voor My was daar geen god nie, en na My sal daar
ook nie een wees nie,
Wat nou betref die eet van vleis wat aan ‘n afgod
geoffer is: ons weet dat daar geen afgod in die hele
wêreld is wat iets beteken nie, en dat daar ook geen
God is nie, behalwe Een. En al is daar ook
sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op
die aarde is, soos daar trouens baie is wat "God" en
baie wat "Here" genoem word, is daar nogtans vir
ons net een God: die Vader, uit wie alles is en vir wie
ons lewe; en net een Here: Jesus Christus, deur wie
alles bestaan en deur wie ons lewe.
Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die
water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom
oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif
sien neerdaal en op Hom kom. Daar was ook ‘n stem
uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde Seun.
Oor Hom verheug Ek My."
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en
die Seun en die Heilige Gees
En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy
Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit:
"Abba!" Dit beteken: Vader!
Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed
van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus;
nie net deur die water nie, maar deur die water én
die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die
Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig:

Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van
onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die
Die Vader is die oorsaak,
hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat Hy
oorsprong en begin van alle 3 Efesiërs 3:14-16
aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid
sigbare en onsigbare dinge.
om met krag versterk te word deur sy Gees in die
innerlike mens
Die HERE het my berei as eersteling van sy weg,
voor sy werke, van ouds af. Van ewigheid af is ek
geformeer, van die begin af, van die voortyd van die
aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie,
is ek gebore; toe fonteine, swaar van water, nog nie
daar was nie; oordat die berge ingesink het, voor die
heuwels is ek gebore; toe Hy die aarde en die velde
en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het
Die Seun is die Woord, die
nie. Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe
Wysheid en die Beeld van 4 Spreuke 8:22-31 Hy ‘n kring afgetrek het op die oppervlakte van die
wêreldvloed; toe Hy die wolke daarbo bevestig het,
die Vader.
toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword
het; toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die
waters sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die
fondamente van die aarde vasgelê het—toe was ek
‘n kunstenaar naas Hom, en ek was dag vir dag vol
verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd,
en het gespeel op sy wêreldrond, en my verlustiginge
was met die mensekinders.
En die Woord het vlees geword en het onder ons
gewoon--en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n
Johannes 1:14
heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die
Vader kom--vol van genade en waarheid.
Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore
Johannes 1:18
Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het
Hom verklaar.

Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die
hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op
die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy
deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan
julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,
"Die Here het my geskep, Hy het met my begin; ek is
die eerste wat Hy gemaak het, lank, lank gelede. Ek
is lankal daar, van die begin af, voor die aarde daar
was. Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar
was nie, toe daar nog nie fonteine vol water was nie.
Voor die berge hulle plek gekry het, voor die rante
het ek al gekom, voor die Here die aarde met sy
vlaktes gemaak het, voor Hy selfs die eerste grond
gemaak het. Ek was daar toe Hy die hemelgewelf
opgerig het, toe Hy die horison oor die see afgemerk
het, toe Hy die wolke daarbo gesit het, die fonteine
onder die diep water laat uitborrel het. Ek was daar
toe Hy vir die see sy grens vasgestel het, die waters
aan sy wil onderwerp het, toe Hy die fondamente
van die aarde afgesteek het. Ek het my kennis by
Hom gekry, ek was elke dag sy vreugde; die hele tyd
het ek dit by Hom geniet. Ek het my verlustig in die
wêreld wat Hy gemaak het, die mense was vir my ‘n
vreugde.
Die Woord het mens geword en onder ons kom
woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid
wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol
genade en waarheid.
Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun,
self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het
Hom bekend gemaak.

En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot
nou toe, en Ek werk ook. Hieroor het die Jode toe
nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy
nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God
sy eie Vader genoem het en Hom met God
gelykgestel het. Jesus het toe geantwoord en vir
hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die
Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader
dit sien doen nie. Want alles wat Hy doen, dit doen
die Seun ook net so. Want die Vader het die Seun lief
en toon Hom alles wat Hy self doen. En groter werke
as hierdie sal Hy Hom toon, sodat julle verwonderd
kan wees. Want soos die Vader die dode opwek en
Johannes 5:17- lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy
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wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar
het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal
die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie
die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom
gestuur het nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle,
wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het,
het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie,
maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ‘n uur,
en dit is nou, wanneer die dode die stem van die
Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal
lewe. Want soos die Vader lewe het in Homself, so
het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself
te hê.
1 Korintiërs 1:24

maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke:
Christus, die krag van God en die wysheid van God.

Filippense 2:6-8

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
verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe,
ja, die dood van die kruis.

Maar Jesus het Hom teen hulle verweer: "My Vader
werk tot nou toe, en Ek werk ook." Hieroor het die
Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te
maak: Hy het nie net die sabbatdag ontheilig nie,
maar God ook sy eie Vader genoem en Hom so met
God gelyk gestel. Toe het Hy Hom verweer en vir
hulle gesê: "Dít verseker Ek julle: Die Seun kan niks
uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die
Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen
die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en
wys Hom alles wat Hy doen; en Hy sal Hom nog
groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal
staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewend
maak, so maak die Seun ook lewend wie Hy wil. Self
veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel
het Hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Daarom
moet almal die Seun eer net soos hulle die Vader
eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader
wat Hom gestuur het nie. "Dit verseker Ek julle: Wie
luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur
het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie,
maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan.
Ek verseker julle: Daar kom ‘n tyd, en dit is nou,
wanneer die dooies die stem van die Seun van God
sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe.
Soos die Vader die lewe in Homself het, het Hy die
lewe ook aan die Seun gegee om dit in Homself te
hê.
maar vir dié wat deur God geroep is, Jode sowel as
Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid
van God.
Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan
op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy
Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself
verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens
verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy
was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die
kruis.

Kolossense
1:15-20

Hebreërs 1:3

Openbaring
19:13

Die Heilige Gees is die ewige
Krag en Mag wat van die 5 Johannes 15:26
Vader en die Seun uitgaan.
Nogtans volg uit hierdie
onderskeiding nie dat God in 6 Miga 5:2
drie gedeel is nie, aangesien

Hy is die Beeld van die onsienlike God, die
Eersgeborene van die hele skepping; want in Hom 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. En Hy is voor alle
dinge, en in Hom hou alle dinge stand. En Hy is die
Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat
die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy
in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader
behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en
dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen
nadat Hy Vrede gemaak het deur die bloed van sy
kruis - ek sê deur Hom - die dinge op die aarde
sowel as die dinge in die hemele.
Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die
afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die
woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit
aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
En Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop
was, en sy Naam is: Die Woord van God.
Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van
die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat
van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.

Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie
gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe
bo die hele skepping. arde is: alles wat gesien kan
word en alles wat nie gesien kan word nie, konings,
heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur
Hom en vir Hom geskep. Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die
liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan
het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem.
God het besluit om met sy volle wese in Hom te
woonen om deur Hom alles met Homself te versoen.
Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die
vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en
in die hemel met Homself versoen.
Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die
ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge
deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging
van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die
regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was,
en sy Naam is: "Die Woord van God."
"Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van
die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid,
wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.
Hy sal sy mense ‘n kort rukkie prysgee, so lank as dit
Daarom sal Hy hulle prysgee tot op die tyd dat 'n
‘n vrou neem om ‘n kind in die wêreld te bring. Dan
barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy
sal dié uit sy familie wat die ramp oorleef het,
broers saam met die kinders van Israel terugkeer.
terugkom na die Israeliete toe.

die Heilige Skrif ons leer dat
die Vader en die Seun en die
Heilige Gees elkeen sy eie
selfstandigheid het, deur sy
eienskappe op so 'n wyse
onderskei dat hierdie drie
Persoon slegs een enige God
is. Dit is dus duidelik dat die
Vader nie die Seun en die
Seun nie die Vader is nie;
eweneens dat die Heilige
Johannes 1:1-2
Gees nie die Vader en ook
nie die Seun is nie. Nogtans
is hierdie Persone, wat so
onderskeie is, nie gedeel nie
en
ook
nie
onderling
vermeng nie. Want die
Vader en die Heilige Gees
het nie vlees aangeneem
nie, maar slegs die Seun. Die
Vader was nooit sonder sy
Seun
of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke
waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid.

In die begin was die Woord, en die Woord was by In die begin was die Woord daar, en die Woord was
God, en die Woord was God. Hy was in die begin by by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in
God.
die begin by God.

ewigheid af in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al drie is een in

