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Les 2   ONS BEHOORT AAN DIE HERE: DIE HERE HET ONS AS SY 
EIENDOM GEMERK. 

 
1. Skriflesing: Efesiërs 1:11 tot 13 
 
Kom ons lees Efesiërs 1 verse 11 tot 13 uit die Bybel saam. 
 

“
11 

Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem 

het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. 
12 

Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God 

prys. 
13 

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die 

waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot 

geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die 

eiendom van God beseël.”  

 

Kom ons lees weer die laaste gedeelte van vers 13 : “In Christus het die Heilige 

Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.” 

 

Die Betekenis van die Bybelvers. 
 

 “Beseël” beteken om iets met jou naam te merk. Die Here sê vir ons in 
hierdie vers dat Hy ons met Sy Naam gemerk het. 

 
 Die rede hoekom Hy ons gemerk het, is omdat ons Sy eiendom is. As iets 

jou eiendom is, dan beteken dit dit is joune, dit behoort aan jou. 
 
 Dit is die Heilige Gees wat ons gemerk het. 

 
 Ons is die Here se eiendom omdat ons ingesluit is binne-in Jesus 

Christus. 
 
 
Kom ons lees die vers weer en kyk of ons dit nou beter verstaan: beseël beteken 
gemerk, gemerk om te wys ons behoort aan die Here, en die Here merk ons 
omdat ons by Jesus, die Here, ingesluit is. 
 
“In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God 

beseël.” 

 
2. Oefening 
 
Kom ons oefen en ons kyk of ons hierdie vers oor ons merkteken kan onthou. 
 
Lees hardop en laat kinders saam as groep, asook een-een, hardop die vers 
herhaal en memoriseer: 
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“In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God 

beseël.” 
 
3. Ons merk ons goed met ons name  
 
Wat is ‘n merkteken? 
 
Dit is wanneer ons ons naam skryf op iets wat ons s’n is. Ons naam wat op ons 
goed geskryf is, is ‘n merkteken. 
 
Dit is wat ons met ons goed doen by die skool. Ons skryf ons naam met ink wat 
nie kan uitwas nie, op ons skooltas, op ons skoolboeke en op ons liniale. Ons 
skryf ook ons name met merk-ink op ons sportklere. 
 
‘n Merkteken is dus wanneer ons ons naam op iets sit om te wys dit behoort aan 
ons. 
 
4. Ons doop is die Here se merkteken op ons 
 
In ons teksvers staan dat ons deur die Heilige Gees beseël is. “Beseël” is ‘n 
ander manier om te sê ons is gemerk. Die merk waarmee die Here ons beseël, is 
ons doop. 
 
 Met wie se naam is ons gemerk? Wat het die dominee gesê toe hy julle 

gedoop het, in wie se naam doop hy julle? 
 
Die dominee het jou naam genoem toe hy jou gedoop het. Hy het gesê: “Jan, 
ek doop jou in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” 
Hy het gesê hy doop jou, maar dit is nie in jou naam jy gedoop is nie. 
 
Hy het gesê: ek doop jou in die Naam van die Vader en die Seun en die 
Heilige Gees. Dit is die Here se Naam: Vader, Seun en Heilige Gees. 
 

Dit is wat met jou gebeur het toe jy gedoop is: die Here het Sy Naam met water 
op jou gemerk. Jy dra die merkteken van die Here. Jy dra Sy Naam wat met 
water op jou geskryf is. 
 
5. Jou merkteken wys jy behoort aan die Here 
 
Die teksvers sê ons is as die Here se eiendom beseël. 
 

Hoekom skryf jy jou naam met ink op jou boek, jou tas, jou klere of alles wat jy 
skool toe vat? 
 
Want dit wys vir almal – dit is joune. Dit behoort aan jou. Dit is jou eiendom.  
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Hoe weet jy en jou maats en die juffrou of meneer watter boek is joune in die 
skool? Dit is die een wat jou naam op het. Dit is die een wat met jou naam 
gemerk is! 

 
 As jy met die Naam van Here gemerk is: die Naam van die Vader en die 

Seun en die Heilige Gees, wat wys dit vir almal? 
 
Dit is die merkteken wat vir almal wys – jy behoort aan die Here, jy is die Here 
se eiendom. 
 
Jy behoort aan God die Vader, en die Seun en die Heilge Gees! Jy behoort 
aan die Here! 
 
Hoe kan jy weet jy behoort aan die Here? Want jy dra Sy merkteken. Sy 
naam is op jou geskryf. 
 

6. Die Here self het ons gemerk 
 
Ons teksvers sê dat die Heilige Gees ons gemerk het. Dit is die Here self. Hy het 
aan die Kerk gesê hulle moet Sy kinders merk. En as hulle doen wat die Here vir 
hulle gesê het om te doen, dan is dit die Here self wat dit doen. 
 
Dit is net soos met bediendes. As die jou ma vir die bediende sê om jou klere te 
was en te stryk, wie het gesorg dat jou klere reg is? Dit is jou ma! As jou ma vir 
die bediende sê om jou bed op te maak en jou kamer skoon te maak, wie het 
gesorg dat jou kamer skoon is? Dit is jou ma! As jou ma vir die bediende gesê 
het om vir jou kos te maak, wie sorg dat jy kan eet? Dit is jou ma! 
 
Net so het die Heilige Gees vir die Kerk gesê hulle moet sorg dat die dominee 
die Here se merk op die Here se eiendom sit. Hulle moet die Here se merk op Sy 
kinders sit. 
 
Wat gaan jy vir jou pa en ma by die huis sê, wie het jou met Sy merkteken laat 
merk? 
 
Dit is die Here. Hy het net die dominee opdrag gegee om jou met die doop te 
merk. 
 
7. Hoekom is jy die Here se eiendom? 
 
Kom ons kyk weer na ons teksvers: “In Christus het die Heilige Gees wat deur God 

belowe is, julle as die eiendom van God beseël” 

 

Die belangrike twee woorde wat dit vir ons wys is : “In Christus”. Ons is die Here 
se eiendom omdat die Here ons in Christus gesit het.  
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Ons gaan dit met ‘n voorbeeld verduidelik. 
 
Hier het ons ‘n koevert. Dit is van papier en wit en skoon. Hier het ons ‘n papier.  
Jesus Christus is vir ons die koevert en ons is die papier. 
 
Wat doen ons met papiere as ons dit wil stuur? Ons vou dit op en sit dit binne-in 
‘n koevert! As die papier binne-in die koevert is, dan gaan die papier orals waar 
die koevert gaan en deel dit alles wat met die koevert gebeur. Die papier is 
ingesluit, binne-in die koevert. 
 
Die Here het ons gevat en binne-in Jesus Christus ingesluit. Ingesit! Daarom is 
ons “in Christus”, want ons is deur God “in Christus” ingesit. 
 
Dit is hoekom ons die Here se eiendom is, want ons is binne-in Jesus Christus 
ingesit. Dit is ook hoekom ons met die Here se Naam gemerk word. 
 
Dit wys die Here het ons in gesluit in Jesus en daarom is ons die Here se 
eiendom. Ons behoort aan die Here. 
 
8. Werksopdrag. 
 
Ons werksopdrag vir die week is om met ons pa’s of ma’s of oupas of oumas of 
ooms of tannies te gaan praat en vir hulle te vertel: 
 
 Ons doop is die merkteken van die Here. 
 Hy self het ons gemerk deur Sy bediende: die dominee 
 Hy het ons gemerk om te wys ons is Sy eiendom, ons is Syne. Ons 

behoort aan Hom. 
 Ons behoort aan die Here omdat ons ingesluit is in Jesus Christus. 
 
Volgende keer kan  julle ons kom vertel  wat hulle gesê het. 
 

Pappa of Mamma moet hier teken nadat jy die les vir hulle gewys het. 
 
 
 
 
_________________________________. 
Handtekening: ouer of voog. 
 

 
 
 
  
 


