
Die Drie-eenheid se verhouding met ons liggame. 
Teks: 1 Korinthiërs 6: 12 - 20 & Sondag 8
Teksvers: 1 Korinthiërs 6: 17 & 19

1. Inleiding 
Mense is vinnig om vir jou te sê dat die 
spesifieke term drie-eenheid nêrens in die skrif 
voorkom nie. En natuurlik is dit ook waar. Tog 
bely die christelike kerk regoor die aarde elke 
sondag hulle hulle geloof in God drie-enig. 
Ons is geen uitsondering nie. Maar waar kom 
hierdie leer van die Drie-eenheid vandaan.

Die Drie-eenheid is vandag steeds gewild in 
teologiese debatte. Tog is die Drie-eenheid 
eintlik een van die eerste stukke Christelike 
Dogmatiek wat vas gelê is. Ons bely ook elke 
Sondag die drie-eenheid, wanneer ons 
geloofsbelydenis doen. Maar die Drie-eenheid 
word ook in die skrif vir ons geopenbaar as in 
perfekte verhouding met mekaar. Ons as 
mense moet natuurlik ook in ’n teologiese 
verhouding met God die Vader Skepper van 
die heelal leef. In hierdie verhouding gee God 
alles maar Hy vra ook alles. Hy vra dat ons 
Hom verheerlik in totaliteit wat natuurlik ook 
ons liggame insluit.

Maar dan moet ons ook God totaal en geheel 
sien. Dit beteken dat hierdie verheerliking nie 
net op ’n gedeelte van die Here gefokus moet 
wees nie. Soos wanneer daar oordrewe klem 
geplaas word op een van die persone van die 
drie-eenheid. Daarom gaan ons vandag sien 
met die bestudering van 1 Korinthiërs 6 wat dit 
ons leer oor die drie-eenheid. Want net soos 
hierdie teksgedeelte die volkome manier 
waarop ons met ons liggame God totaal en al 
moet verheerlik openbaar. Net so openbaar dit 
ook ook God se totale seggenskap oor ons 
liggame. En in hierdie totale seggenskap sien 
ons dan dat die drie-eenheid geopenbaar 
word. Soos wat dit ook saamgevat word in 
Sondag 8 van die kategismus. 

2. God skep lewe
Ons begin by die oorsprong van alles en 
almal. God die hemelse Vader. God skep die 
aarde uit niks. Natuurlik sluit dit ons as mense 

in. Omdat die mens nie lewe kan skep nie, bly 
hy/sy maar eintlik net manipuleerders daarvan. 
Daarom as ons enigsins van skep praat dan is 
God betrokke soos ons ook in vraag 24 sien. 
Maar veral as dit die skep van lewe is.  

Die fout wat ons maak is om te dink dat lewe 
eenmaal geskep is en dan nou maar net so 
stadig so ’n ou horlosie afloop. Alhoewel dit nie 
waar is nie, kon dit dalk nog op so ’n manier so 
gewerk het. Maar die mens het dit behoorlik 
kom bederf met die sonde. Die sonde het 
werklik ’n stok in die ratte van die 
spreekwoordelike horlosie kom steek. Soveel 
so dat die mens al die lewe vernietig het en 
eintlik dood was.

Dit sien ons veral hier in die begin van ons 
teksgedeelte, waar mense skuiwergate soek 
om te sondig. Daar word gepoog om met 
voete tegelyk in twee kampe te staan. Een 
voet in die ou heidense gebruike en en die 
ander fout in die nuwe gelowige lewe. Mense 
wil gebiede in hulle lewe aan die Here wei, 
terwyl ander gebiede steeds in diens van die 
sonde staan. Daarom is die hele mense dood. 

Maar dan sien ons in ons teksvers, vers 14 dat 
God weer opnuut lewe uit die dood kom wek. 
Hy wek die Here en so ook vir ons op uit die 
dood. So kom herskep God die lewe in ons, 
nadat ons in opstandigheid hierdie lewe 
verloor het. So is God steeds getrou aan sy rol 
as skepper in die drie-eenheid. Hy kom 
herskep die nuwe lewe in ons. Maar as God 
die Vader dit alles alleen gedoen het, dan was 
daar geen Drie-eenheid nie. En dus ook geen 
leer van die Drie-eenheid. 

3. Christus bring die offer

Hierdie teksgedeelte begin by die verkeerde 
offers wat gebring. Kos en losbandige 
omgang, soos dit ook gewoonlik geoffer is aan 
afgode van die tyd. Dit is dan juis hierdie offers 
wat nooit redding bring nie. Dit lei ’n mens 
eerder weg van die Here af. Dit leer ’n mens 
eerder om in selfsugtigheid jou te vergryp. 
Maar dan brei vers 15 vir ons vers 14 bietjie 
uit. Soos ons gesien het in vers 14 word ons 
deur God opgewek uit dood. Maar vers 15 brei 
uit op hoe dit gebeur.
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Jesus Christus die enigste Seun van God word 
as mens na die aarde gestuur. Hy kom leef ’n 
volmaakte, sondevrye lewe. Dan neem Hy 
getrou aan Sy roeping Sy kruis op en gaan 
sterf op Golgota. Dit doen die Here Jesus 
Christus om Sy liggaam as perfekte offer vir 
sondes te gee. Op hierdie manier word ons 
skoongewas in die bloed van Christus. 

Ons maak nie aldag êrens met hierdie redding 
nie. Ons neem die vryheid wat deur die duur 
offer van Christus vir ons verkry is en gebruik 
dit sommer om ’n afgod te dien. Soos wat vers 
15 verder verduidelik dat ons Christus deel 
maak van ’n ontugtige vrou. Tog is die genade 
in ons verlosser so groot, dat ons sondes 
steeds vrygespreek en vergewe kan word. 

Hierin sien ons dat alhoewel God die een is 
wat lewe uit die dood skep, hy dit deur 
Christus Jesus doen. Presies soos wat die 
Here dit al reg aan die begin ook gedoen het. 
Want ons lees in Johannes 1 dat die Woord 
daar was in die begin. Jesus Christus is die 
woord en aktief betrokke by die aanvanklike 
skepping van die heelal. Maar Jesus is net so 
betrokke by die herskepping van die mens, 
wat ook deur die Woord gebeur. 

4. Die Heilige Gees maak 
voortdurend heilig

Maar ook God die vader en die Seun werk nie 
alleen nie. Die konteks en omgewing van 
hierdie eerste hoorders was die stad Korinthe. 
’n Vooruitstrewende stad met baie afgods 
tempels. En die onderliggende idee in die 
heidense geloof was baie soos die New Age 
beweging vandag. Of selfs die post-
modernistiese oortuiging dat daar waarheid in 
elke geloof is. Daarom het mense die 
supermark benadering gevolg. Van elke 
afsonderlike afgod het hulle gaan haal wat 
hulle soek. Gesondheid by Asclepius, 
vrugbaarheid by Aphrodite ens. Elke afgod het 
dan ook net sy gebied by sy tempel beheer, 
wat as portaal na sy woonplek gedien het. 

Daarom het geloof ’n besoekers mentaliteit 
gehad. Gaan na die tempel om iets te ontvang 
van ’n transendente god en gaan dan weer 
tuis weg van die afgod. Natuurlik was hierdie 
siening nodig om nou-nou weer die afgod in ’n 

ander tempel te aanbid sonder om hierdie 
afgod te verontwaardig. 

Maar God drie-enig wat ons aanbid is net net 
’n transendente God, wat bloot ’n portaal het in 
hierdie gebou nie. Net God is ook immanent, 
naby ons. Aanvanglik in Christus wat mens 
word en onder ons kom woon, maar dan ook 
met die uitstorting van die Heilige Gees 
wanneer Hy opvaar na die Hele. God is nou 
persoonlik baie naby aan ons. Hy woon in ons. 
Ons is nou die tempel van die Heilige Gees, 
van die Here. Daarom moet ons hierdie tempel 
ook heilig hou en weerhou van enige bose 
praktyk. Dit is juis hierin wat ons die rol van die 
Heilige Gees sien. Die Heilige Gees werk 
voortdurend in ons om hierdie liggaam, hierdie 
tempel heilig te maak. Hierdie liggaam wat 
alles wat ek is en doen ook insluit. Daarom die 
verbaasheid van Paulus in vers 19, dat die 
mense nie besef dat hulle besig is om die 
tempels van hulle liggame te ontreinig deur 
aan afgods praktyke deel te neem nie. 

5. Slot
Ons kan ten slotte sien dat die drie-eenheid 
duidelik vir ons geopenbaar word in hierdie 
teksgedeelte. Alhoewel hierdie teksgedeelte se 
fokus eintlik iets anders is. En dit is spesifiek 
ons argument in verband met die Drie-
eenheid. Alhoewel dit nêrens eksplisiet in die 
teks van die Bybel genoem word nie, is dit so 
’n fyn draad wat regdeur alles in die skrif loop. 
En as hierdie draad verwyder sou word, dan 
sou die skrif net eenvoudig nie meer sien 
maak nie. Daarom sien ons dat groepe soos 
die jehova-getuies wat nie die drie-eenheid wil 
aanvaar nie, dikwels maar ’n eie bybel moet 
ontwikkel wat dan sin maak daar sonder. 

Laastens gaan ons vinnig stil staan by die term 
Christen. Die term Christen wat letterlik 
navolger van Christus beteken word natuurlik 
nie in kringe waar die drie-eenheid nie erken 
word nie gebruik nie. Dit is omdat die 
navolging van Christus natuurlik aanbidding 
insluit. En ’n mens mag tog net vir God aanbid. 
Daarom wanneer ’n groep nie vir Christus as 
God erken nie. Dan kan hulle Hom ook nie 
aanbid nie. Ongelukkig het hierdie negatiwiteit 
oor die term Christen ook al die gemeenskap 
van die gelowiges binne gewaai. Maar ons is 
vandag trots om Christene genoem te word. 
Want ons is navolgers, aanbidders van ons 

Tweede Preek 2021-08-08 2



Here Jesus Christus. Want ons het duidelik die 
sleutel rol gesien in die preek wat Christus ook 
in ons redding speel het. 

Daarom kan ons hiervan weg gaan en ’n lewe 
uit die Heilige Gees gaan leef waarin ons 
voortdurend met alles wat ons is en het die 
Here alleen eer en verheerlik.

Amen 
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