
Intieme, Aktiewe, Kreatiewe God 
 
Hoe dink ons oor God?  En oor die Drie-Enige God?  Watter prentjie 
kom in jou kop op as jy die woorde God en Drie-Eenheid hoor? 
 
Regdeur die geskiedenis het mense van gode geweet.  Gode het 
elkeen ’n deel van die lewe beheer het – daar was ’n god vir die 
see, vir landbou, vir liefde, vir oorlog, wat ook al.  Mense moes die 
gode plesier, anders was daar moeilikheid.   
 
Daarom het mense die gode as ver en afsydig beleef.  Gode het 
belanggestel in dinge wat hulle uit mense kon kry, nooit in wat hulle 
vir mense en vir die wêreld kon doen nie.  Daar was geen 
verhouding tussen gode en mense nie. 
 
Maar hoe dink ons oor God vandag?  Dalk is die prentjie van die 
blindes wat ‘n olifant ontdek het ‘n raak beskrywing van God… 
 

 
Want as dit by God kom, ons het net ‘n deel van Wie God is en 
daarom moet ons vandag ook onthou as ons oor die Here praat 
dat God is altyd meer is as wat ons op een slag kan sien, maar dat 
Hy ook ongeag ons hoek wat ons kyk altyd in verhouding staan met 
ons en met Sy Skepping!   
 
En juis omdat   



Preek: 
 
Vir baie van ons mense vandag het God op die agtergrond 
geraak.  Ons is geneig om die wêreld soos ’n masjien of ’n klokwerk 
te sien.  Die klokmaker het die klok geskep, en dit opgewen, en nou 
tik die klok op sy eie, dit is nou wel volgens die wette en reëls van 
die klokmaker, maar total en al los van die klokmaker.   
 
In tye soos nou, wanneer iets skeef loop met die klok, dan moet die 
klokmaker alles kom fix.  En dan daarna tik die masjien weer op eie 
stoom voort. 
 
Ons wil dit nie erken nie, maar baie van ons so dink aan God en 
beleef ons soos Bette Midler so mooi sing – “God is watching us, 
God is watching us, God is watching us – from a distance…”. 
 
Niemand van ons sal dit ooit wil erken nie, maar ons skuif God so 
nietjie eenkant daar ver na die rand van ons bewussyn, want vir ons 
is Hy hierdie Klokmaker wat sy stukkende skepping los en so op ‘n 
afstand kyk hoe ons suffer… 
 
Daar ‘n ander prentjie van God wat ongelooflik mooi uitgebeeld 
word in Andrei Rublev se ikoon wat hy in 1410 op versoek van Nikon 
van Radonez geskilder het.   
 
Met die eerste oogopslag sien ons Genesis 18 se verhaal.  Abraham 
ontvang drie engele op die warmste van die dag onder die groot 
bome van Mamre met oordadige gasvryheid. In die verhaal praat 
God self in die mond van die engele.  Dit open die deur om iets van 
die natuur van God self te ontbloot. 
 
Ons sien die drie Persone, Vader, Seun en Heilige Gees in intieme 
gemeenskap saam.  Hulle sit aan tafel.  Mens kan jou ’n perfekte 
sirkel voorstel wat Vader, Seun en Heilige Gees in 
liefdesgemeenskap insluit.  Die drie figure kyk na ons.  Met hulle blik 
trek hulle die ons in die geselskap in.  Daar is ’n oop plek aan tafel, 
wat ons nooi om onsself as kinders van God in die groot geselskap 
van Vader, Seun en Heilige Gees te laat insluit. 



Die ikoon van die Drie-eenheid help ons om ’n venster te open en 
’n nuwe prentjie van God Drie-enig te kry: 
 
Vader 
Die ikoon word van links na regs gelees.  Eerste is die Vader met sy 
hoof regop terwyl die ander Persone in eerbied buig.  Nog niemand 
het die Vader gesien nie en daarom die ontwykende kleure van sy 
kleed.  Hy stuur en seën sy Seun met die regterhand. 
 
Seun 
Die twee nature van die Middelaar, Jesus Christus, word voorgestel 
deur ’n rooibruin (aardse) kleed en hemelblou mantel.  ’n Goue 
(Goddelike) band oor die regterskouer deurklief die aardse – deur 
sy inkarnasie word die aardse geheilig. 
 
Heilige Gees 
Die Gees van God bring lewe op land en in see.  In Genesis 1 sweef 
die Gees oor die waters (ligblou kleed) en lewe spruit uit die grond 
(liggroen mantel). 
 
Drie-eenheid 
Die intieme kring van die drie 
Persone bied ’n meer as 
rasionele blik op eenheid, 
liefde, vertroue, gelykheid en 
vrede. Die drie engele kan 
met vlerke vlieg, maar dra 
elkeen ’n staf. God Drie-enig 
maak ’n keuse om tot die 
mens se lewe toe te tree.  
 
Gelowiges 
Die oop voorgrond is ’n 
uitnodiging vir gelowiges. In 
die agtergrond kan die 
geloofspad gesien word, 
naamlik die berg van gebed 
(agter die Heilige Gees), 
boom wat rus bied en aan 
die kruishout herinner (agter 
die Seun) met die Offerlam 



(voor die Seun) en die huis van die Vader met ’n oop deur en 
venster (agter die Vader). 
 
Hierdie ikoon vang die presiese boodskap van 2 Kor 13:13 vas.  
Vader, Seun en Heilige Gees verbind hulle aan gelowiges.  Ons 
word ingenooi in die lewende gemeenskap met die drie Persone 
wat in liefde in ’n volmaakte eenheidsband vasgebind in.  Dit 
gebeur op grond van die genade, liefde en gemeenskap wat die 
drie Persone-in-Een-gemeenskap aan ons skenk. 
 
Die Drie-eenheid is nie ’n logiese formulering wat verduidelik en 
verstaan moet word nie.  Dit is ook nie die Bybel se bedoeling 
wanneer ons die openbaring van die Drie-enige God daarin lees 
nie.  Dit gaan nie oor ’n teorie nie. 
 
Die Bybel stel ’n Liefdesgemeenskap aan ons voor –  Die Vader het 
die Seun gestuur om ons deur versoening terug te trek in 
gemeenskap met Hom en Vader en Seun het die Gees oor ons 
uitgegiet om ons te bemagtig om in geloof na God te gryp. 
 
Ons is bedoel om in hierdie intieme prentjie te leef.  Die hoogste en 
finale werklikheid waarvan ons deel is, is hierdie liefdesgemeenskap 
met God. 
 
God se wese as ‘n persoonlike, intieme, aktiewe God verduidelik 
die werk wat God doen.  Hierdie Verhoudingswese skep 
verhoudinge, trek mense in die groot Goddelike geselskap in, maak 
van vreemdelinge en vyande vriende, kinders, gelowiges.  God 
skep vrede waar daar onvrede is, herstel verhoudinge waar daar 
gebrokenheid is, bring genesing waar daar verskeurdheid is. 
 
God se wese verduidelik ook God se missie, God se aksie, in die 
wêreld. 
Soos Paulus dit in ons teksvers sê: “Die genade van die Here Jesus 
Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige 
Gees sal by julle almal wees” 
 
As ons mekaar so seen sê ons vir mekaar ONS is deur Jesus Christus 
vrygemaak, ons het die liefde van God ontvang, ons leef in in 
verhouding met God deur die werk van die Heilige Gees, intiem en 
passievol. 



 
En daarom is ons draers van genade, liefde en die gemeenskap 
van God in die wêreld.  Ons is die mense wat God bring en wys en 
leef in ons gesinne, om ons braaivlesivure, by die werk, by Spar, oral! 
 
God is watching us from a distance…NEE…2 Korintiërs 13:13 is die 
belofte van God dat Sy genade, liefde en gemeenskap in ons 
aktief IN lewe is.  Ons sit SAAM aan die tafel in die prentjie en vanuit 
hierdie teenwoordigheid en gawes van God, hét ons iets om met 
die wêreld te gaan deel.   
 
Mag die Here ons God deur ons sigbaar, tasbaar en hoorbaar 
word! 
 
Amen 


