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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie 10 
                                                                                                          ____________                                                   

 
VERSEKERING VAN SALIGHEID 

 
INLEIDING 
 
Die Christen se grootste skat op aarde is die innerlike versekering dat hy of sy aan God behoort en die 
ewige lewe HET (1 Joh. 5.12,13). Dit gee 'n mens 'n voorsmaak van die hemel terwyl ons nog op die 
aarde is. 
Hierdie gedagte moes seker Samuel Wesley aangespoor het toe hy, in die laaste oomblikke van sy 
heilige lewe op aarde, vir sy seun John gesê het: "Die innerlike getuienis, my seun, die innerlike 
getuienis: dit is die sterkste bewys van Christelikheid" (Rom. 8:14-17) 
Al word daar soms 'n verskil tussen versekering van saligheid en die getuienis van die Heilige Gees 
gemaak, is die twee tog maar wesenlik dieselfde in die ondervinding van weergebore Christene. Die 
een sê: "Ek het die getuienis van die Gees dat ek 'n kind van God is", en die ander sê: "Ek het die 
versekering van saligheid". Beide benaminge is Skriftuurlik, maar die term wat ons in hierdie lesing 
gebruik, is: 
 
1.  DIE GETUIENIS VAN DIE HEILIGE GEES 
 
Op die vraag: "Wat is die getuienis van die Heilige Gees?" gee ons die antwoorde van twee 
gesaghebbendes oor die onderwerp. 
Eerw. J.A. Woord: "Dit is 'n soete innerlike oortuiging van die Gees dat God om Christus wil, my sondes 
vergewe het, my siel gewederbaar het, en my deur die Bloed van die Here Jesus van alle sonde gereinig 
het." 
Eerw. John Wesley: “Met die getuienis van die Heilige Gees bedoel ek 'n innerlike indruk op my siel, 
waardeur die Heilige Gees dadelik en direk tot my gees getuig dat ek 'n kind van God is, dat die Here 
Jesus my liefgehad het en Homself vir my gegee het, en dat al my sondes uitgedelg is, en dat ek, ja ek, 
met God versoen is”  
Woorde is altyd ontoereikend om geestelike ondervindinge te beskryf of duidelik te maak, want die 
werk van die Heilige Gees in 'n mens is 'n saak van die hart en nie die verstand nie. Tog is daar genoeg 
bewyse in die geskiedenis en ook in die Bybel omtrent die getuienis van die Heilige Gees van God in 'n 
mens se lewe.  
Ons het alreeds na die Heilige Gees verwys wat ons terughou van die kwaad, 'n drang na die goeie gee 
en volgens die wil van God lei; maar die getuienis van die Gees waarvan ons nou praat, gee versekering 
dat God ons aangeneem het as kind 
(Rom.8:15,16); (Gal .4:6); en vergelyk (Rom .5:1-5). 
 Hierdie getuienis van die goddelike Gees het twee aspekte. Op die besonderhede van elkeen moet 
deeglik gelet word. Ons noem hulle die direkte getuienis en die indirekte getuienis.  
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1.1 DIE DIREKTE GETUIENIS 
 
Paulus se verklaring in (Rom.8:16) is die klassieke Skrifgedeelte oor die onderwerp: “Die Gees Self 
getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.” Dink weer na oor John Wesley se verklaring 
hiervan: "Met die getuienis van die Gees bedoel ek 'n innerlik indruk op my siel waardeur die Heilige 
Gees dadelik en direk tot my gees getuig dat ek 'n kind van God is, dat die Here Jesus my liefgehad het 
en Homself vir my gegee het, en dat al my sondes uitgedelg is, en dat ek, ja ek, met God versoen is." 
Dit is die hoogste vorm van bevestiging wat ons moontlik kan hê met betrekking tot die ewige saligheid 
van ons siele.  

Dit is die bron van Johannes se vertroue en versekering as hy in sy eerste sendbrief herhaalde 
kere sê: "Ons weet." (1 Joh. 3:14, 24, 4:13) As ons werklik weergebore is, kan ons dit weet. God het ons 
nie in duisternis (Joh.8:12) of in die newels van vertwyfeling gelaat nie, maar aan ons Sy Heilige Gees, 
die Gees van waarheid, gegee sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het - lees 1 
Kor.2:12. Onthou u Joh. 16:13-14. Leer en onthou hierdie versies. 
Soos ons die direkte getuienis van die Gees met verwondering betrag, moet ons ook die indirekte 
getuienis van die Gees met wysheid betrag die wysheid van God. 
 
1.2  DIE INDIREKTE GETUIENIS 
 
Soos alreeds gesê, is dit die bevestigende getuienis. Hierdeur is ons bewus van die feit dat 'n morele 
verandering deur die Heilige Gees in ons lewe bewerk is, deurdat ons die Here Jesus as Verlosser 
ontvang het. "Streng gesproke", sê John Wesley, "is dit 'n gevolgtrekking wat kom, gedeeltelik van die 
Woord en gedeeltelik van ons persoonlike ondervinding. Laat ons in elk geval onthou dat die indirekte 
getuienis, soos die direkte getuienis van die Heilige Gees kom en gegrond is op wat Hy in ons bewerk 
het. 
 
a. Die Getuienis Van 'n Veranderde Natuur 
Dit is die getuienis van 'n persoonlike ondervinding. Dit is 'n onbetwisbare feit dat as 'n man waarlik 
deur geloof in Jesus Christus weergebore is, hy 'n nuwe natuur sal hê. Soos Paulus in 2 Kor. 5:17 sê: "As 
iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel — die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut 
geword.” 
Dat dit die ondervinding van die eerste Christene was, sien ons duidelik in die Handelinge van die 
Apostels; maar vir duidelike onderrig oor die vrugte of eienskappe van die nuwe geboorte, moet ons na 
die sendbriewe gaan. 
 
b. Die Getuienis Van Die Woord Van God 
Die Sendbriewe van Johannes is vol verwysings na die kennis wat ons kan hê van geestelike 
werklikhede, en dit is in sy Eerste Sendbrief waar sommige van die  kenmerke van die Nuwe Geboorte 
duidelik aangestip word waarmee ons ons geestelike ondervinding kan toets. (2 Kor. 13:5) 

 Deur gehoorsaamheid aan die Woord van God - (1 Joh,2:3-5)  
 Deur 'n regverdige lewenswandel - (l Joh.3:l-9) 
 Deur liefde vir ander Christene - (1 Joh.3:11-14) 
 Deur opregte geloof in Christus - (1 Joh.5:9-13); (Joh:12); (Open.3.20). 

 
As hierdie dinge van u waar is, kan u u hart voor God gerusstel wanneer 'n skuldige gevoel soms maak 
dat u begin twyfel (1 Joh.3:19). Baie Christene het ondervind dat soos hulle die Woord lees, daar 'n 
toenemende begrip is van wat die Here deur die Nuwe Geboorte vir hulle gedoen het. Hulle vind dat 
hulle geestelike ervaring met die Skrif en die karakter van die Here Jesus ooreenkom hulle het die 
getuienis van die Woord van God. 
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Hier sien ons die wysheid van God: die getuienis van 'n veranderde natuur en die getuienis van die 
Woord van God wat die direkte getuienis van die Gees in die mens bevestig. Dit bewaar ons van 
eiegeregtigheid en selfbedrog en is die bevestiging van 'n werk wat waarlik van die Gees van God is. 
 
1.3  VOORDELE VAN DIE GETUIENIS VAN DIE GEES 
 
Die voordele is menigvuldig. Versekering bring vertroue in verband met ons regverdigmaking, 
wedergeboorte, en aanname in die familie van God. Vertroue in verband met geestelike werklikhede 
gee vrymoedigheid sodat ons gelowig in die teenwoordigheid van  God kan kom; ons geloof in Christus 
is versterk; ons kan nou doen wat reg is volgens die Woord van God; ons kan nou teenoor ander getuig 
van die verlossing wal ons in Christus het – (Heb. 10:15-23); (2 Tim.1:7-12); (Titus 2:1, 7, 8, 11-15); 
(Rom 10:8-11). Hierdie en ander vrugte van die Gees het die lewes van die vroegste Christene 
gekenmerk, en moet ons lewes kenmerk, want dieselfde Gees getuig en werk ook in ons. 
 
2.  ANDER GETUIES 
 

2.1  DIE GETUIENIS VAN DIE GESK1EDENIS 
Blye versekering, Jesus is myn  
O, wat ‘n voorsmaak van heerlikheid rein; 
Wedergebore, rein deur Sy bloed, 
Smaak ek Sy vrede in my gemoed.                             (F. Crosby) 

 

Z. Neusser getuig as volg: "Sondag het ek kerk toe gegaan en terwyl ek die woorde van 'n lied sing, 'ons 
glo ook in Jesus Christus', het ek Hom duidelik as my Saligmaker gesien. Ek wou dadelik alleen kom om 
my hart voor Hom uit te stort.  My siel was met dankbaarheid gevul en met 'n stille, sagte vreugde wat 
onmoontlik in woorde omskrywe kon word. Ek het volkome sekerheid gehad dat my Beminde myne 
was, en ek Syne. Tot vandag is daardie versekering nog daar." 
Wesley getuig dat 99% van die bekeerlinge onder die prediking van die eerste Wesleyane die direkte 
getuienis van redding gehad het en die presiese tyd kon sê toe hulle oorgegaan het uit die duisternis 
tot Sy wonderbare lig. "Die algemene reël," het Wesley verklaar, "is dat die wat gered word, dit weet." 
Dr. Adam Clarke skryf: "Ek sou nooit na die getuienis van die Heilige Gees gesoek het as ek nie talle 
skrifte ontdek het wat dit duidelik bevestig nie, en as ek nie gevind het dat alle ware godsmanne 
hierdie seën geniet het nie - 'n seën wat die erfreg van al die seuns en dogters van God is. Waar ek ook 
met diep geestelike mense in aanraking gekom het, het ek hierdie seën gevind. Almal wat hulle van 
ongeregtigheid tot die lewende God gekeer het, en verlossing deur geloof in die Bloed van die Kruis 
gesoek het, het hulle in hierdie genadewerk verbly. Dit is nie 'n voorreg waarmee sommige 
begunstigdes van die Here geseën word nie, maar die deel van alle kinders van God op grond van die 
Skrifte en ondervinding. 
 
2.2. DIE GETUIENIS VAN DIE SKRIF 
 
Soos die Here God Martin Luther gebruik het om die byna vergete leer van regverdigmaking deur die 
geloof weer opnuut te verkondig, so het die Here God John Wesley gebruik om die byna vergete leer 
van ‘die getuienis van die Heilige Gees’ weer opnuut te verkondig. 
 
 
 
John Wesley het bewys dat die leer deur die vroegste Christen-leiers verkondig was; maar dit was net 
in die Bybel dat hy die grondbeginsels daarvan duidelik gesien het. Hebreërs 11 word soms die 
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Nasionale Galery van die Bybel genoem, want daarin kry ons die portrette van die groot helde van die 
geloof in die Ou Testament. Onder hulle is twee van wie dit vermeld word dat hulle die getuienis van 
die Heilige Gees het: Abel (v.4), en Henog (v.5). Lees ook (Jes.6:7); (Ps.103.1,3, 12). 
Onder die baie verwysings na die leer in die Nuwe Testament noem ons die van Johannes, Paulus en 
Petrus; (1 Joh.4.13); (Rom.8:16); (Hand.15:8). Lees die volgende verse in die volgorde soos aangegee: 
(Rom.8:16); (Gal.4:6); (1 Joh.5.10). "Dit is die Gees wat getuig want die Gees is die waarheid. " (1 
Joh.5:6) Hierdie Skrifte leer duidelik dat die Heilige Gees van die verhouding tussen die gelowige en sy 
God getuig. 
 
2.3. DIE VOORREG VAN ELKE GELOWIGE 
 
Alle Christene ontvang nie die getuienis van die Gees op dieselfde manier of met dieselfde krag en 
intensiteit nie, maar dit is 'n ondervinding wat alle wedergebore Christene kan geniet. Iemand het van 
die Getuienis van die Heilige Gees gepraat as die Christen se ‘geestelike geboortesertifikaat’. 
Die getuienis mag geleidelik kom, uitgestrek oor 'n tydperk, gepaard met groot vreugde, 'n diepe 
vrede, of oorvloedige liefde vir God en mens. Dit mag ook op ander maniere kom, want die Heilige 
Gees werk soos Hy wil, maar elkeen wat die Here Jesus as persoonlike Saligmaker aangeneem het, 
moet dit verwag en daarop wag. As u weergebore is en nie die versekering het nie, vra die Here om dit 
dan vir u te gee, of dat Hy vir u sal wys of daar moontlik 'n hindernis in u lewe is. Miskien weet u van 
iets in u lewe waaroor die Here alreeds met u gespreek het. As dit so is, maak dit dan dadelik reg. Niks 
kan vergelyk word met die versekering dat ons waarlik aan die Here behoort nie. Lees weer 2 Kor.6: 14-18). 
Moontlik is dit omdat u nog nie volkome aan God oorgegee is nie; doen dit onvoorwaardelik. God sal vir u wys wat 
die hindernis is. Een hindernis is dikwels dat ons nog nooit teenoor ander getuig het van ons geloof in die Here Jesus 
nie. Dit mag u probleem wees.  


