
Die Heilige Gees – die Seël van God  

Efesiërs 1: 1-14 – 6 Augustus 2017 

Skriflesing en Prediking: 

Efesiërs 1: 1-14 

1. 

Gemeente, broers en susters. 

Die Apostel Paulus, wat meeste van die briewe geskryf het wat ons in die Nuwe 

Testament vind, het baie vir sy geloof gely.   

 Onder andere het hy verwerping van familie en volk ervaar,  

 komplotte is teen hom gesmee om sy naam en reputasie te vernietig,  

 hy is gearresteer,  

 self gemartel,  

 in die tronk opgesluit, 

  en uiteindelik ook vir sy geloof gesterf. (alhoewel die Bybel net indirek daarna 

verwys) 

Dit het Paulus egter nie afgesit nie.  Nee, ten spyte van die pyn en lyding wat hy 

ervaar het, het hy net met meer krag en energie die Woord van God verkondig.   

Die geloofsoortuiging waarmee Paulus geleef het sien ons miskien die duidelikste 

gedurende sy tyd in die tronk.  Lees ons Handeling 26 en 28 sien ons dat Paulus 

tweemaal tyd in die tronk spandeer het.  Hoe lank hy in die tronk was kan ons nie 

sekere wees nie.  Waarvan ons wel seker kan wees, is die feit dat hy gedurende sy 

sendingsreise vir sy geloof toegesluit is.  Eers in Sesarea en toe later in Rome.   

Was ons in Paulus se skoene sou ons tien teen een in sak in as gesit het.  Dink net 

daaraan?   

Onskuldig toegesluit omdat jy die evangelie verkondig.   

 Jy doen aan niemand kwaad nie.   

 Jy maak nie iemand seer nie.   



 Jy steel nie en jy pleeg nie bedrog nie.   

 Jy verkondig eintlik maar net die liefde. 

En daarvoor word jy opgesluit.  Ek sou in absolute wanhoop gedompel wees. 

Nie Paulus nie.  Die tyd in die tronk kry hom nie onder nie.  Nee, in plaasvan om die 

handdoek in te gooi kies hy om die evangelie van Jesus net verder te verkondig.   

Eerstens doen hy dit deur sy mede gevangenes van Jesus te vertel.  Dit stop egter 

nie daar nie.  Hy verkondig ook die woord aan die soldate wat wag oor hulle hou.  

Die mense wie vyandig teenoor hom is.  En sy getuienis hier in die tronk is so 

kragtig dat van die mense tot geloof kom. 

Die tweede wyse hoe Paulus gedurende die tyd die evangelie verkondig is om 

briewe te skryf.  Deur fyn studie van Paulus se geskrifte kan daar met redelike 

sekerheid gesê word dat Paulus vier briewe in die trok geskryf het.  Sy 

sogenaamde gevangenskapsbriewe.  Dit is die briewe Kolossense, Filippense, 

Filemon en die brief aan die Efesiërs, die brief waaruit ons vandag gaan lees. 

Kom ons lees Efesiërs 1 vers 1 -14.  Die inleiding van die hoopvolle 

gevangenskapsbrief.  

Kom ons lees die teksgedeelte saam.   

2. 

Hoe aangrypend is dit nie gemeente? 

Hier waar Paulus in die tronk sit, waar hy ontbering en marteling, vrees en angs 

ervaar, hier waar hy vrees vir sy lewe, moedig hy die Efesiërs aan om God te prys.  

Nie eenmaal nie.  Dit staan vier maal in die teks. 

In vers 3 skryf hy:  Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof 

toe. 

In vers 6:  Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat Hy in sy geliefde 

Seun vrylik aan ons geskenk het.   



In vers  12 skryf hy weer:  Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus 

gestel het, die grootheid van God prys.   

En in die laastens versie, vers 14 staan daar:  Daarom moet ons sy grootheid 

prys. 

Die rede waarom Paulus en die Efesiërs die Here behoort te prys word ook in die 

teks vir ons uiteen gesit.   

 Die Vader moet geprys word omdat Hy ons in Christus geseën het met al die 

seëninge van die Heilige Gees. 

 Ons moet God prys omdat nog voordat die wêreld geskep was, Hy ons in 

Jesus uitverkies het. 

 Ons moet God prys omdat Hy in sy genade en liefde elkeen van ons bestem 

om deur Jesus sy kinders te wees. 

 Ons moet God prys vir sy groot genade. 

 Ons moet God prys omdat ons deur die bloed van Jesus verlos is en ons 

oortredinge vergewe is 

 Dan moet ons ons die Here prys, omdat Hy volgens sy wil alles wat in die 

hemel en op die aarde onder een hoof geplaas het, naamlik die van Jesus. 

 Dan gaan hy verder deur te sê dat ons God moet prys omdat ons deur Jesus 

nou deel maak van God se volk. 

Dit eindig egter nie daar nie.  Ons moet nie net die Here prys vir sy reddingsdade 

ten opsigte van Jesus nie.  Ons moet God prys omdat Hy ook deur die Gees in ons 

lewens besig is.  En dan gebruik Paulus twee pragtige beelde om iets van die 

Gees se taak en werk ons lewens uit te beeld. 

 In vers 13 sê Paulus dat die Gees ons tot eiendom van God beseël. 

 En in vers 14 lees ons dat die Gees die waarborg is dat ons sal ontvang 

wat God belowe het. 

3. 

Gemeente. 



Is dit nie ŉ ongelooflike kragtige getuienis nie.   

 Selfs onder die moeilikste van omstandighede, daar waar jou vryheid aan 

bande gelê is, en jou lewe in gevaar is, kan jy met jou hele hart en verstand en 

wese God se almag, liefde en genade bely.   

 Nog meer, in die moeilikste van omstandighede kan jy God prys vir sy 

goedheid.  Letterlik ŉ lofsang in jou lyding.   

 Dit geskied slegs deur die Gees en elkeen van ons het al iets hiervan in ons 

lewe ervaar. 

Ek wil egter nie op die eerste gedeelte van die teksgedeelte fokus nie, dit wil sê die 

feit dat ons God moet prys vir sy reddende werke aan die hand van Christus.  Nee, 

omdat ons op die oomblik besig is om te dink en te redeneer oor die Heilige Gees 

wil ek vandag en volgende Sondag slegs op Paulus se opmerkings aangaande die 

Gees fokus.  Dit wil se die twee beelde wat ons in vers 13 en 14 vind. 

Hy sê so duidelik in vers 13 dat ons die Gees ontvang het wat ons as die eiendom 

van God beseël.  In vandag gaan ons die beeld bietjie verder bekyk en vasstel wat 

dit vir ons beteken. 

En in volgende week se prediking gaan ons kyk na vers 14 waar Paulus die Gees 

beskryf as waarborg dat ons sal ontvang wat God belowe het. 

4. 

Om die beeld – die Gees as seël – reg te verstaan moet ons bietjie gaan kyk hoe 

die antieke mens ŉ seël gebruik het. 

Daar was hoofsaaklik 2 maniere.   

Die eerste was wanneer ŉ koning, keiser of hooggeplaaste sy eie unieke seël op ŉ 

dokument geplaas het.  Miskien het u dit al op televisie gesien.  Daar sou ŉ ring of 

stempel wees wat in gesmelte was gedruk is en daarna is die wasstempel op die 

dokument gesit. 

Daar is ŉ paar redes hoekom hulle dit gedoen het. 



 Daardeur het die skrywer die outentiekheid van die dokument verseker.  

Dat dit met ander woorde nie vervals is nie.   

 Verder het ŉ seël wat ongebroke was gewys dat niemand anders die inligting 

onder oë gehad het nie.  Dus is dit ŉ privaat gesprek. 

 En laastens vas ŉ seël op ŉ dokument so goed so ŉ handtekening vandag.  

Deurdat jy jou seël op ŉ kontrak geplaas het sê jy per implikasie dat die 

kontrak bindend is en dat jy alles gaan nakom soos dit in kontrak 

uiteengesit is.   

Die ander rede hoekom antieke mense ŉ seël gebruik het, was om eienaarskap 

aan te dui.   

In die antieke tyd het mense nie altyd dokumentasie gehad wat as bewys gedien het 

dat jy iets besit nie.  Nee, indien iemand wil aandui dat ŉ besitting sy eiendom was, 

het hulle baie keer ŉ seël of merkteken op die besitting aangebring.   

Die gebruik het ŉ rol gespeel wanneer vee gemerk is.  En dit gebeur vandag nog.  

ŉ Bees of donkie is deur ŉ eienaar met sy unieke brandmerk of seël gemerk.  Die 

merk of seël was uniek en erkenbaar en het aan ander mense gewys wie die 

eienaar is. 

Dit het ook ŉ groot rol gespeel in die slawehandel.  Slawe is deur hulle eienaars 

gemerk as hulle eiendom.  Meestal was dit ŉ litteken, en in ander gevalle primitiewe 

tatoeëermerke.   

Die seël of merk het egter nie net eienaarskap aangedui nie.  Die teken het ook aan 

ander mense gewys dat die slaaf of vee onder die beskerming van die eienaar is.  

En daarom kan daar niks aan die slaaf gedoen word sonder die toestemming van 

die eienaar nie.   

5. 

Die gebruik van ŉ seël om eienaarskap aan te dui was baie bekend aan die antieke 

mens en veral aan die Efesiërs wie hy skryf.  Daarom gebruik hy dit as beeld of 

metafoor om vir iets te laat verstaan van die Heilige Gees. 



Hy sê aan die Efesiërs, maar ook aan elkeen van ons, dat die Gees wat aan elkeen 

van ons gegee is, as so ŉ seël in ons lewe dien.  Die Gees is die seël wat aan die 

wêreld wys dat ons eiendom van God ons Vader is.  En tweedens, per implikasie, 

sê Paulus aan ons en die Efesiërs dat ons as eiendom van God nie aan die wêreld 

behoort nie, maar aan God.  En daarom geniet ons ook God se teenwoordigheid 

en beskerming. 

Dus is die Gees die teken, die bewys, dat ons aan die Here behoort.  En as 

eiendom van God, deur Jesus se versoeningsdood, is ons nie uitgelewer aan die 

wêreld nie.  God beskik oor ons lot en welstand.  Niks gebeur met ons sonder dat 

die Here daarvan weet nie.   

6. 

Die stelling van Paulus is nog meer merkwaardig indien ŉ mens onthou dat Paulus 

hier in die tronk sit.  Daar waar dit oënskynlik lyk asof hy in daardie sel die 

besitting van iemand anders is.  Die besitting van Joodse en Romeinse 

owerhede, die besitting van ŉ sondige wêreld. 

Maar daar, juis in die tronk, sê Paulus dat die Gees as bewys dien van God se 

eienaarskap.  En maak nie saak hoe die lewe lyk nie, selfs al sit jy agter tralies, 

neem dit nie weg van die feit dat ons aan die Here behoort nie. 

En die besef laat Paulus herhaaldelik God prys.  Daarom moedig hy ook ander, die 

gemeente in Efese, en ons, om God te prys en te dank. 

Want die Gees beseël ons as die eiendom van God.  Ons behoort nie langer aan 

die wêreld nie.  Jesus het ons reeds gekoop.  En nou lewe ons onder die 

beskerming van God.   

Die doop, as seël getuig, van die feit dat ons aan God behoort.  Ons is sy kinders en 

Hy ons Vader. 

7. 

Wat bly dan oor? 



Paulus gee vir ons die antwoord! 

Omdat die Gees die merkwaardige rol ons lewe speel moet ons God prys en met 

lofgesange besing. 

 Getuig ons lewens egter van dank? 

 Is ons lewens ŉ loflied tot eer van die Here? 

 Dui ons woorde en dade aan die wêreld dat ons bly is oor dit wat God vir ons 

doen? 

Ongelukkig nie gemeente.  Ons lewens is nie lofliedere tot eer van die Here nie.  

Nee, ons lewe getuig eerder van sonde en ondankbaarheid. 

Daarom is dit my hoop en gebed, dat die Gees ons weer tot die besef lei.   

 Jy behoort aan God.   

 Jesus het jou gekoop met sy bloed.   

 Die Gees is bewys daarvan. 

Daarom moet ons anders leef, praat dink en doen.  Daarom moet ons God prys met 

elke asemteug wat ons neem.  Self al sit ons agter die tralies van die lewe.   

Kom ons maak die onsigbare seël – die Heilige Gees -  duidelik vir die wêreld om te 

sien deur die wyse waarop ons lewe. 

Amen 

 

 

 


