
 

Vraag 2: Wat is die Drie-eenheid? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. Gebruik veral die verhaal vir kinders.  

RUS 

Gebruik Lukas 1:35: Die engel het geantwoord: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal 

jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig en die Seun van God genoem word.” (NLV) 

HOOR 

1. Hoe dink jy oor die Drie-Eenheid? Watter betekenis het dit vir jou? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

God is een Wese in wie drie Persone is: Vader, Seun en Heilige Gees. Die Vader is die oorsaak 

en oorsprong van alles. Die Seun is die Woord en Beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die 

ewige Krag en Mag van die Vader en die Seun. Hulle is een in waarheid, mag, goedheid en 

barmhartigheid. 

3. Hoe verryk hierdie beskrywing van God jou gedagtes. Hoe laat dit jou voel? 

4. Lees die verhaal van Maria en die engel in Lukas 1:26-38. Wat tref jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap en oordink dit. 

God het die engel Gabriël gestuur na Maria in Nasaret. Hy het haar van God se genade vertel. Sy 

sou swanger word en Jesus, die Seun van God, in die wêreld bring. Maria het gewonder hoe dit 

moontlik kan wees. Die engel het geantwoord dat die Heilige Gees oor haar sou kom. Die krag 

van die Allerhoogste sou die lewe in haar wek. Niks is immers vir God onmoontlik nie. Maria het 

ingestem: “Laat met my gebeur wat u gesê het.” Daaruit lei ons af dat God een Wese is in wie 

drie Persone is, Vader, Seun en Heilige Gees. 

LEEF 

6. Wat maak jou opgewonde van die verhaal? Loof die Here vir sy genade en Maria se gehoorsaamheid. 

VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhaling uit die belydenisskrifte. Wat leer jy van God se wese en werke? Hoe laat dit jou voel? 

Heidelbergse Kategismus 25 

25 Vraag: Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun 

en Heilige Gees (a)? 

Antwoord: Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het (b) dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware 

en ewige God is. 

(a) Deut 6:4; Ef 4:6; Jes 44:6; 45:5; 1 Kor 8:4, 6. (b) Jes 61:1; Luk 4:18; Gen 1:2, 3; Ps 33:6; Jes 48:16; Matt 3:16, 17; 

28:19; 1 Joh 5:7; Jes 6:1, 3; Joh 14:26; 15:26; 2 Kor 13:13; Gal 4:6; Ef 2:l8; Tit 3:5, 6. 

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die inhoud van hierdie geloofsbelydenisse jou 

gee. 
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