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Skriflesing Job 42  

Teks: Job 42:3 

Nederlandse Geloofsbelydenis: Arts 1-2  

Sing- Ps. 19:1,2; Ps. 119:22; Ps. 148:5 
 
Job 42:1-6 
Job 42:1  Toe het Job die HERE geantwoord en gesê:  
Job 42:2  Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.  
Job 42:3  Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder 
om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.  

Job 42:4  Hoor tog, en ék sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!  
Job 42:5  Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.  
Job 42:6  Daarom herroep ek en het berou in stof en as.  

 
Artikel 1: Die Enige God 

Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige 

geestelike Wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, 

oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die allersorvloedigste fontein van 

alles wat goed is. 

2 Kor. 3:17; Joh. 4:24; Jes. 40:14. 
Artikel 2: Die middele waardeur ons God ken   

Ons ken Hom deur twee middele: 

Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. 

Dit is immers voor ons oë soos 'n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die 

letters is wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en 

goddelikheid,duidelik laat sien, soos die apostel Paulus sê (Rom. 1:20). Al die dinge is 

genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. 

 

Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer 

volkome aan ons bekend, en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer 

en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort. 

Ps. 19:2; Ef. 4:6; 1 Tim. 2:5; Deut. 6:4; Mal. 2:10; 1 Kor. 8:4, 6; 1 Kor. 12; 1 Kor. 1. 

 
Skriflesing Job 42:1-6   

Teks: Job 42:3 

Nederlandse Geloofsbelydenis: Arts 1-2  

Sing- Ps. 19:1,2; Ps. 119:22; Ps. 148:5 
Broeder en suster, ons asem is in die Here se hande, staan in Daniël 5:24.  Elke dag kan ons 

met die Here meeleef.  Hy die Enige en ware God.  Daarom soos ons by die eerste preek 

rondom die Nederlandse Geloofsbelydenis  by Guido de Bres, die opsteller van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis  stilgestaan het, was dit duidelik dat hy begin hierdie 

belydenis met geen fanfare rondom hoe kan ek bewys dat God bestaan nie. Ons kan die 

bestaan van God nie bewys nie.   

 

Daar word eenvoudig van die standpunt uitgegaan dat God bestaan.  Wanneer God met ons 

praat dan sê God Self Wie Hy is, wat Hy vir ons doen.  God se dade staan in die verlede, hede 
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en toekoms.  Ja, ’n blinde mens kan nie sê dat die son nie bestaan nie, omdat die blinde die 

sonlig nie sien nie.  Die feit is die son bestaan!  As ’n ongelowige wil bewys dat God nie 

bestaan nie, dan is dit eintlik maar net ’n bewys van die ongelowige se eie blindheid en 

dwaasheid.   

 

Al die sg. bewyse van God se bestaan moet ons onsself nie mee moeg maak nie.  Daar is baie 

groter en heerliker werk in God se koninkryk waarmee ons besig kan wees, dinge wat die 

Nederlandse Geloofsbelydenis  in art 2 al mee begin.   

      *** 

Hoe kan ek God ken.  Hoe weet ek die dinge wat God van Homself bekend wil maak. 

Daarom moet ons art 1 weer saam met art 2 na luister.  Die Russiese volk het ’n spreekwoord 

wat sê liefde kan net so min weggesteek word as wat ek my hoes kan wegsteek.  Dit kom uit.  

Dit wat die hart van vol is loop die mond van oor.  Ons glo met die hart en bely met die mond 

het ons in art 1 gesê.    Ons kleine verstand kan die oneindige God nie omvat nie.  Job 11:7 

Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die 

Almagtige?  Of Job 26:14- Wie sou dan die donder van sy magtige dade verstaan?  Job 

36:26-  26 Kyk, God is groot en onbegryplik vir ons; die getal van sy jare is onnaspeurlik. 

 

Die Nederlandse Geloofsbelydenis  gee in art 1  in gebrekkige mensetaal weer as ons sê dat 

God ’n enige, enkelvoudige geestelike wese is. Dit gaan daaroor dat God is ’n absolute 

werklikheid.  Geen mens het eintlik ’n selfstandige ontstaan en bestaan nie. In alles is ons 

geheel en al van God afhanklik.  Wanneer in die Hebreeus God se Naam as Jahwé genoem 

word, dié Naam waarmee die Here met Moses gepraat het,  dan het die Naam iets van EK IS 

WAT EK IS… of ons kan dit ook vertaal EK SAL WEES WAT EK SAL WEES…  

 

Hiermee saam is die woord ingesluit dat God enig is.  In Deut. 6:4 lees ons 4 Hoor, Israel, 

die HERE onse God is ‘n enige HERE… Daar is geen God as net God alleen nie, daar was 

ook geen God vóór die Here dat ons sal kan sê God het in die plek van ’n ander God gekom 

nie.  Presies dit wat in Jes. 44:6 ook staan-  Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My 

is daar geen God nie.   

 

Wanneer ons hiermee saam bely dat God enkelvoudig is dan kom dit eintlik maar daarop 

neer, dat Hy is nie ’n samestelling van dele nie, Hy is nie een deel regverdig en ’n ander deel 

barmhartig nie,  een deel wysheid en ’n ander deel liefde nie.  In Hom is alles Een, Hy wat 
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enig is… daarom is dit nie van mekaar geskeie as ons sê God is lig, of God is liefde, of God 

is die ewige lewe, by Hom is daar nie teëstellings soos by ons as mense nie.  Daar is geen 

teëstellings by God tussen wat geregtigheid en wat liefde is nie, of tussen sy straf en sy 

genade nie.  Die panteïsme leer dat in die hele skepping word daar deeltjies van God gevind.  

Hiervolgens sien hulle dan God as die grote oseaan en ons as skepsels van God vorm die 

waterdruppels en die golwe waaruit die oseaan dan saamgestel is.   

 

Née, die mens is ’n saamgestelde wese…. (meervoudig),  die siel wat in die liggaam is maar 

tog nie net liggaam is nie, dit bestaan ook los van die liggaam alhoewel ons in hierdie lewe 

dit as ’n samestelling tot die liggaam ook sien.  By God is dit nie die geval nie. Hy is 

enkelvoudig en nie meervoudig nie!  Hy word ook nie al meer God soos wat die tyd aangaan 

nie.  Dit is nog weer ’n panteïstiese gedagte wat uitmond in die ewolusie-teorie, dat soos 

hulle alles as ’n ontwikkeling van die enkelvoudige na die meervoudige sien, so is dan selfs 

later hulle Godsbeskouing dat God meer sal word wat Hy reeds is, nl. God.  Ons belydenis 

maak dit duidelik Hy is ewig volmaak God, op geen manier is daar ’n tydsberekening, ’n 

ontwikkeling by God dat Hy iets meer moet word wat Hy nie nou is nie!    

      *** 

Dan stel art 1 wesensname, met versigtigheid gesê daar kom besondere eienskappe van God 

na vore.  Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, wys, 

regverdig en goed.  God se Persoonsname, Hy is Vader, Seun en Heilige Gees, maar dit het 

beslis nie te doen dat God saamgestel word in een deel is Hy Vader, dan word Hy die Seun 

op die aarde en dan ken ons sy krag as dit wat die Heilige Gees is nie.  Hier rondom bestaan 

so baie dwalinge waarin mense maklik verdwaald raak.  Die Seun is nie minder God as die 

Vader en die Heilige Gees is God, Hy is nie maar net krag van God soos die Jehovah getuies 

ons wil leer nie.  

 

Ja, God se wesensname, tien dinge wat hier genoem word dui alles op sy volmaaktheid.  

Iemand het dit so voorgestel.  Een straal wat deur ’n stuk glas breek kan opbreek in die 

mooiste skakeringe van kleur wat ons die kleure van die reënboog noem.  Een straal met 

sewevoudige straleprag, hier in art 1 hoor ons van één God met tienvoudige heerlikheids- en 

goddeliksheidsprag.  Elkeen van hierdie tien dinge toon iets van God se volmaaktheid net 

weer uit ’n ander gesigspunt gesien.    Ewig het nie te doen met ’n baie baie lang tyd nie, née 

ewig is iets bó tyd, bó ruimte verhewe.  Dit is sonder opeenvolging van oomblikke, tyd is 

maar iets wat God diensbaar gemaak het aan ewigheid, maar die ewigheid kan nie gemeet 
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word nie.  Sonder begin, sonder einde.  Onbegryplik het nie daarmee te doen dat ons God nie 

kan ken nie.  Die onbegryplikheid staan in verband met ons kan Hom met ons verstand nie 

omvat nie.  Ek kan die see nie met ’n teelepel leegskep nie, so min kan ons die grote God in 

alles wat Hy is en doen met ons verstand omvat.  Daar is altyd nog weer iets groter, magtiger 

wat ons die grens nie kan oorsteek in wat ons kan begryp nie.  Hierin is God vir ons 

onbegryplik.  

 

Onsienlik het te doen met die feit dat God Gees is en ons Hom so moet aanbid.  Ons kan dink 

in wat in Joh. 1:18 staan- 18 Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in 

die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.  Hiermee saam sê Johannes in Joh. 4:24- 

24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. 2 Kor. 3:17-  17 

Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.  Dit staan in 1 Tim 

6:16 aangrypend aan Timotheus gestel as Paulus vir die jongman verduidelik dat God alleen 

onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, 

aan wie toekom eer en ewige krag. 

 

God se onveranderlikheid het alles te make met wat God nog altyd was dit is Hy nou, Hy sal 

dit ewig bly.  Ons kan hier dink aan Jes. 41:4- Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is 

Ek dieselfde.  Ook Maleagi 3:6- 6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie…  Ook die 

bekende Jak 1:17- 17 Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die 

Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.   

 

Om God as die oneindige te mag ken gaan oor God se alomteenwoordigheid.  Salomo het in 

sy gebed is 1 Kon 8:27 dit treffend saamgevat-  27 Maar sou God werklik op die aarde 

woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis 

wat ek gebou het.  God se oneindig alomteenwoordigheid staan so treffend in Psalm 139 -   

 7 Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?  8 Klim ek op na die 

hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!  9 Neem ek die vleuels van 

die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, 10 ook daar sou u hand my lei en u 

regterhand my vashou.  

 

Ons bely ook dat God is almagtig, volkome wys, regverdig en goed.  Heeltyd besef ons dat 

ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie.  Ons moet Hom reg aanbid 

en dien soos Hy dit  van ons verwag.  God se almag is in sy werke maar ook in Wie Hy is.  
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Ons sien God se almag in sy werke want Hy het geskep deur net te spreek.  Sy Woord is 

skeppingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied/ Hy spreek dit staan daar lewenskragtig, Hy 

roep net en dit het geskied.  Dit wat vir die mens onmoontlik is, is by God moontlik.  

Niemand kan God keer nie.  Hy werk en niemand keer nie, Hy keer en niemand werk nie.  

Ons bely God se almag ook in sy Wese.  Tog moet ons versigtig wees om sommer maar net 

te sê God kan alles doen.  Die dialektiese teologie hou daarvan om dit so voor te hou.  Uit ons 

gereformeerde belydenis is ons getroos om te mag weet God kan alles doen wat nie met sy 

wese in stryd is nie.  Daarvoor is God se almag ook allesomvattend.  Dit sluit sy beloftes in.   

 

Wanneer ons God se wysheid bely dan gaan dit oor God wat die hoogste doel kan bereik.  Hy 

weet wat Hy wil. Hy kies ook die beste middele om dit te bereik.  So eindig Paulus ook die 

Romeine-brief dat God die alleenwyse God is- 27 aan die alleenwyse God, aan Hom die 

heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid!  God se wysheid word eweneens deur sy 

werke geopenbaar.  Luister weer na die boek van die Psalms.  Psalm 104:24-24 Hoe talryk is 

u werke, o HERE! U het hulle almal met wysheid gemaak; die aarde is vol van u skepsele!   

 

Die wetenskap wat in die lig van God se Woord ware wetenskap is, in geloof gedoen bewys 

in die grootste ontdekkinge, in van die kleinste skeppinge, so klein wat ons baie keer nie met 

die oog kan sien nie, tog het God ’n molekule en ’n atoom, ’n neutron, proton,  gemaak. ’n 

Neutron die kerndeel wat voorkom in alle atoomkerne.  So ook ’n proton wat met 

subatomiese deeltjies in alle atomiese kerne voorkom.  Die vinger wat dit gemaak het, die 

wysheid van God.  Dieselfde wysheid in die protone en neutrone kom na vore in God se 

verlossingswerk.  Daardie woorde in 1 Kor. 1 kry dan nuwe betekenis-  wat dwaas is by die 

wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God 

uitverkies om wat sterk is, te beskaam; 28 en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het 

God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,  29 sodat geen vlees voor 

Hom sou roem nie.  30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het 

wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.  31 Daarom, soos geskrywe 

is: Die wat roem, moet in die Here roem.  

 

God se regverdigheid en God se goedheid is waarmee Art 1 eindig.  God se reg en sy liefde is 

nie in spanning met mekaar nie.  Dit is by God onafskeidbaar en nie twee dele nie.  In sy 

wrekende geregtigheid straf Hy die sonde,  en handhaaf Hy sy reg, wat Hyself gegee het. 

Terselfdertyd God se straffende geregtigheid het nie net straf nie maar Hy beloon ook die 



6 
Pretoria – 1 September 2013 

 

goeie.  Die belonende geregtigheid wat beslis nie ons na verdienste beloon nie, maar uit 

genade, uit genade ter wille van die verdienste van Jesus Christus.  God is aan ons niks 

verskuldig nie, selfs wanneer ons iets doen wat goed mag wees, dan moet ons God daarvoor 

dankbaar wees, dat ons dit mag doen en in sy goeie werke mag wandel.   

 

Ja, dan eindig Guido de Bres hierdie artikel met God as die hoogste goed.  Hy is ’n fontein 

van alles wat goed is.  Buite God kan daar niks goed wees nie.  Watter pragtige beeld hierdie 

fontein-beeld.  Sterk opborrelende water word nou na God oorgedra.  Ons kan maar ook dink 

hoe die Bybel God ’n fontein noem- Jer. 2:13-   13 Want my volk het twee verkeerde dinge 

gedoen: My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te 

kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie.  En ook weer uit die Psalms- Ps. 36:10-  9 

(36:10) Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.   Guido de Bres stel 

hierdie fontein in die oortreffende trap.  God is ’n alleroovloedigste fontein van alles wat 

goed is.  Aardse fonteine kan opdroog of spoorloos verdwyn.  God is eeu in en eeu uit in wat 

Hy is en doen. ’n Frisse kristalheldere nooit verminderde stroom wat goed en vars is, op 

natuurlike sowel as geestelike gebied, so moet ons aan God dink. Uit Hom kom eenvoudig 

die goeie.  Hy handhaaf die goeie, Hy doen die goeie.  Sy barmhartigheid, sy 

lankmoedigheid, sy genade is alles net goed.   

 

En met hierdie fontein kom art 2 waarna ons volgende keer in meer besonderhede gaan kyk 

dat God wat werklik is, God wat waarlik alleen God is, Hy kan geken word.  Rom 1:20-  20 

Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en 

duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen 

verontskuldiging het nie... Niemand sal kan sê ek het nie geweet nie. Ek kon God nie sien nie, 

daarom het ek nie geglo nie.  Net ons aanskoue van die natuur, die lewe, die skoonheid, die 

goeie orde, ja dit wat ons in art 1 bely het dat God ’n alleenwyse God is, alles in die natuur en 

ons volk en land se geskiedenis, al die gebeure in die wêreldgeskiedenis,  dit alles is voor ons 

oë soos 'n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die 

onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid,duidelik laat sien, soos 

die apostel Paulus sê (Rom. 1:20). Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig 

en hulle alle verontskuldiging te ontneem.  Die mens is as religieuse wese geskape, as 

hy/sy nie hulle vertroue op die lewende God stel nie, dan skep hy in alle geval vir hom 

afgode.  Daardie afgod kan wees enigiets waarop ek my vertroue stel inplaas van die lewende 

God.  Kategismus Sondag 34 V/A 95 sê dit presies só- 95 Vraag: Wat is afgodery? 
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Antwoord: Dit is om in die plek van die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar, 

het, of naas Hom iets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertroue stel ... Die een 

middel waardeur ons God kan ken is deur sy skepping, sy onderhouding en regering van die 

hele wêreld.  Dit noem party God se algemene openbaring, ander praat weer van sy werke-

openbaring.   

 

Hierop moet ons volgende keer voortbou.  Hierdie wonderboek waaruit God geken kan word, 

dit alles wat daarin geskryf staan, elke boom en plant, voël  en vis, berg en leegte, brander en 

stroom, see en poel,  die kleinste en mooiste skeppinge in die see waar mense nie eers kan 

kom nie, maak God bekend, jou mooiste blommetjies en plantjies is dikwels tussen die rofste 

kranse en weggesteek in onbegaanbare pieke vir God om te aanskou en ons moet eenvoudig 

erken, sy ewige krag en goddelikheid laat my sien wat ek nie sou kon sien nie, maar nou 

maak God Hom nog duideliker.  Al leef ons in ’n tyd van klein mensies met groot name, 

mense wil geken wees, gaan dit in art 2 nie om mense nie, maar om God.  Dit waarvoor ons 

soveel ontsag moet hê, God se Woord, sy openbaring aan ons.  Sy besondere openbaring,  

wat hyself sy Woord geïnspireer het, sal ons DV volgende keer nakyk. 

AMEN  
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