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INLEIDEND  

Elke generasie word voor 'n keuse gestel, en dit ook nie 

slegs een maal nie, telkemale. Iemand het eenmaal gesê 

dat die kerk is altyd net een generasie van dwaling af. Dit 

is ŉ skokkende gedagte. Die worsteling van die vorige 

generasies vir die voortbestaan van die waarheid en 

behoud van die kerk, word opnuut die huidige generasie 

se verantwoordelikheid en so sal dit weer die volgende 

generasie se verantwoordelikheid word om die stryd 

voort te sit. Geen kerk of christelike beweging of 

groepering van gelowiges mag dus ooit terug sit en dink 

die stryd is gewen nie. Gesien in die lig van die aard van 

die stryd, sal dit nooit rustig raak nie. Die vyand is maar 

altyd op een of ander wyse besig om stryd te voer en 

nuwe planne te beraam om die liggaam van Christus lam 

te lê. 

Ons staan tans in Suid Afrika weer voor so 'n keuse. Dit is 

uit talle oorde duidelik dat daar 'n hewige stryd woed 

teen die behoud van die kerk in ons land. Die 
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postmodernisme is besig om sy tentakels diep in die 

wese van die kerk in te druk en alles te ontwortel 

waarvoor die generasies voor ons hewig gestry het. 

Hierdie kultuurgeoriënteerde beweging kom tot 

uitdrukking op verskillende wyses en met verskillende 

nuanses, op sommige terreine feller as ander. Dit loën 

die inspirasie en gesag van God se woord, vertel vir 

kinders van God dat daar nie meer iets is soos 'n absolute 

waarheid nie, ontken hul eie sondigheid en 

aanspreeklikheid voor God. Dit maak die mens houtgerus 

oor sake soos hemel en hel wat skynbaar nie meer 

bestaan nie. Baie diepgewortelde waarhede waarvoor 

baie gelowiges deur die eeue selfs bereid was om hul 

lewens te gee, word gerelativeer tot 'n subjektiewe 

ervaring. Bewegings soos die Ontluikende Kerk, 

Progressiewe Christene, die Jesus Seminar, Die Nuwe 

Hervormers, die Sentrum vir Eietydse 

Spiritualiteit,  Renaissance, en talle ander liberale 

geloofsgemeenskappe is uitdrukkingsvorme van hierdie 

geweldige aanslag teen die Kerk. Orals in hierdie 
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strominge word die waarheid verruil vir 'n valse menslike 

konkoksie wat sogenaamd spiritualiteit moet 

verteenwoordig en die kinders van God lei tot 'n 

verhouding met Christus. 

Waar hierdie kultuurteoloë nie op hulle eie funksioneer 

nie, infiltreer hulle die bestaande kerke en 

geloofsgemeenskappe met hulle valsheid en vergiftig die 

samekomste met hul oppervlakkige idees. Ongelukkig 

vind baie van die rituele aanklank by baie - veral jonger - 

mense en kry hulle so voet in die deur. Op hierdie wyse 

versprei die suurdeeg om alles later te infiltreer. 

Hierdie toedrag van sake laat my net weer besef dat 

hierdie generasie van gelowiges in Suid Afrika het gekom 

by so 'n kruispad. Soos 'n Josua van ouds voor die volk 

gaan staan het met beide die belydenis en die oproep tot 

toewyding, en vir die volk gesê het "Kies julle vandag wie 

julle sal dien, maar ek en my huis, ons sal die Here 

dien" (Josua 24). 
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Die keuse wat ons sal moet maak, behels ons belydenis 

oor Jesus Christus. Die dwaling en stryd wat ons beleef 

(en dit is deur die eeue so), is 'n direkte aanval teen die 

persoon en werk van Jesus Christus. Is dit nie interessant 

hoedat 'n wêreld wat met Hom niks te make wil hê nie, 

tog juis na Hom probeer teruggryp as 'n meganisme om 

mense in die kloue van dwaling te kry nie. Dit behoort nie 

nuus te wees nie. Selfs in die tyd toe Jesus op aarde was 

en saam met Sy dissipels beweeg het, was daar 

gemengde gevoelens oor sy identiteit. Sommige het gesê 

Hy is Johannes die Doper, ander Elia, ander het gesê Hy 

is Jeremia en ander weer 'n profeet. Ander het Hom 

gevolg vir die opwinding daarvan. Daar was selfs 

sommige wat in sy naam duiwels uitgedrywe het! Ten 

spyte hiervan het baie die verkeerde idee oor Hom 

gehad.  

Hy het selfs sy dissipels gewaarsku dat daar in die laaste 

dae mense sou kom wat hulself as Christus sou voordoen 

en so die kinders van God probeer mislei. Nog altyd was 

die kruks van die saak die belydenis oor die identiteit en 
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werk van Jesus Christus. Die Skrif sê self Hy wat die 

hoeksteen geword het, het 'n struikelblok geword. In die 

dae van Paulus was daar al teenkanting teen die persoon, 

lewe en werk van Christus. Trouens, die Nuwe Testament 

kan grootliks gesien word as apologeties van aard, met 

ander woorde geskrifte en briewe gemik daarop om 

dwalinge te bestry. 

Te midde van die verskeidenheid sieninge oor Hom, kom 

Jesus se diep penetrerende vraag aan sy dissipels: 

Maar julle, wie sê julle is Ek? (Matteus 16:15) 

Dit is maklik om papegaai klanke te maak agter ander 

aan. Jesus het nie hier belang gestel in wat die ander oor 

Hom sê nie. Hy wou weet wat sy volgers oor Hom bely. 

Wie sê sy navolgers is Hy? Jesus het klaar gehoor wat die 

algemene opinie oor Hom is (vers 13). Nou wil Hy weet 

of hulle wat met Hom gewandel het, wat nou met Hom 

saamgeleef het, sy dissipels, werklik weet wie Hy is.  

Waarom is dit so belangrik dat ons in hierdie tyd hierdie 
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belydenis weer bevestig in ons huise, teenoor mekaar, 

teenoor ons landsburgers, teenoor die wêreld? Baie 

duidelik omdat ons belydenis van Christus die vaste 

fondament is waarop die kerk gebou word (en ons 

verhouding met Hom). 

op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die 

poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig 

nie. (Matteus 16:18) 

'n Vals, skeefgetrekte, korrupte, selfs hiper emosionele 

beskouing van een of ander wese wat "Jesus" genoem 

word, kan nooit die fondament van die kerk wees nie. 

Waar hierdie duiwelse uitvindsel die basis van die 

gemeenskap van gelowiges gemaak word, is dit nie meer 

die kerk nie, is dit nie meer "christene" nie, maar valsheid 

en dwaling wat infiltreer. Paulus het so ver gegaan as om 

diegene wat 'n ander Jesus verkondig, as vervloek te 

beskou! 

Jesus sê niks minder nie as die belydenis van sy ware 
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identiteit is nodig om die kerk se fondament te wees. 

Hierdie belydenis kom ook nie uit die mens nie, maar is 

'n God-geopenbaarde belydenis (Matteus 16:17). Verder 

is dit 'n Skrifgebaseerde belydenis: 

"Want die woorde wat U My gegee het, het Ek 

aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en 

waarlik erken dat Ek van U uitgegaan het, en 

hulle het geglo dat U My gestuur het." (Johannes 

17:18) 

Ons mag nie dat ander gelowe, die ongelowige wêreld, 

of selfs dwalende leraars, direk of indirek, ons probeer 

leer oor wie Jesus is nie! Ons is God se kinders, ons het 

God se Woord wat Waarheid is, ons ken die Here Jesus 

wat self die Weg, die Waarheid en die Lewe is. Ons mag 

nie toelaat dat wetenskaplike en teologiese geleerdheid 

ons om die bos lei oor Jesus se identiteit nie. Elkeen van 

ons het die verantwoordelikheid om self by hierdie vraag 

stil te staan om dit te bely wat ons oor Hom glo. Die Skrif 

sê die toets of iemand dwaal is om sy Christologie te toets 
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(1 Johannes 4).  

Josua het die volk voor 'n keuse gestel: "Kies vandag"; 

Jesus het vir sy dissipels gevra: "Maar julle, wie sê julle is 

Ek?". Psalm 78:2-8 beskrywe die verantwoordelikheid:  

Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons 

vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders 

nie, maar aan die volgende geslag vertel die 

roemryke dade van die HERE en sy mag en sy 

wonders wat Hy gedoen het. Hy tog het ŉ 

getuienis opgerig in Jakob en ŉ wet gegee in 

Israel, wat Hy ons vaders beveel het — om dit 

aan hulle kinders bekend te maak, sodat die 

volgende geslag dit kan weet, die kinders wat 

gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan 

hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel 

en die dade van God nie vergeet nie, maar sy 

gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle 

vaders nie, ŉ koppige en wederstrewige geslag, 

ŉ geslag met ŉ onvaste hart en wie se gees nie 

trou was teenoor God nie. 



 
15 

 

In hierdie boek gee ek ŉ paar sketse oor ons Redder se 

identiteit en werk, veral gekyk na die temas van sy 

seunskap, koningskap en Priesterskap. Dit is by verre nie 

uitgeput nie. Die titel van die boek sê reeds daar is soveel 

kante aan Hom dat dit onmoontlik is om alles in die 

bestek van ŉ paar bladsye vas te pen. Hierdie werk is 

maar ŉ poging om ŉ paar belangrike temas oor Jesus na 

te speur soos ons dit uit die Woord vind. Ek probeer ook 

telkens beweeg tussen die Ou en die Nuwe Testament, 

juis om ook ŉ indruk van God se kontinuïteit te kry soos 

Hy met die mensdom deur openbaring en geskiedenis 

beweeg. 

Dit is nie ŉ indringende wetenskaplike navorsing oor die 

Christologie deur die geskiedenis en verskillende teoloë 

nie (dit sal ons dalk op ŉ ander geleentheid aanpak). 

Hierdie is ŉ soeke na konneksiepunte in die Skrif oor 

sekere aspekte van die persoon, lewe en werk van Jesus 

Christus. 

My gebed is dat terwyl jy dit lees, jy weer ŉ nuwe 
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waardering sal kry vir wie Jesus Christus is. Nie ŉ kop 

kennis nie - alhoewel dit onvermydelik is, maar ŉ ware 

bewustheid van sy veelkantigheid. Mag jy Hom ontmoet 

in elke skets wat hier hanteer word, en mag jy aan die 

einde hiervan saam met Josua, die dissipels, en talle 

ander wat ons voorafgegaan het, werklikwaar persoonlik 

bely “U is die Christus, die Seun van God.” 
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DIE PERFEKTE BEELD 

Wanneer ons dink aan die menswording van Christus, is 

dit onmoontlik om die wonder daarvan te ignoreer. 

Toegegee, die wêreld sonder Christus is min bekommerd 

oor die feit dat Jesus die lewe van die mens betree het. 

Vir hulle is die fokus maar altyd die wêreld se plesiere en 

giere. Die gelowige staan egter altyd verstom oor die 

wonder van hierdie gebeure. Die grootste daarvan is 

sekerlik dat die Seun van God sy ereposisie in die hemele 

verlaat het om die bestaan van tyd-ruimtelike 

gebondenheid te betree. Ons kan onsself die realiteit 

hiervan werklik bedink nie. Eerstens is die mens bloot 

maar net skepsel en besit hy as sodanig net eenvoudig 

nie die kapasiteit om die volheid hiervan te begryp nie. 

Tweedens is die mens van sy skepping af nog net tyd-

ruimtelik gebonde. Christus was dit nie. Nog voor tyd en 

ruimte , was Hy al, en na tyd en ruimte sal vergaan, sal Hy 

nog steeds wees, of soos die Bybel dit self beskryf, Hy het 

geen begin of einde nie (Hebreërs 7:3; Miga 5:2). Maar 

tussenin het Hy Homself daaraan onderwerp deur die 
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wêreld, wat Hyself gemaak het, te betree. Skepper het 

skepsel geword. 

Die Bybel verduidelik Christus se menswording uit 

verskillende hoeke. Dink maar byvoorbeeld aan Johannes 

1 – die Woord (Logos) het vlees geword; Hy word hier 

beskryf as God wat woning maak onder die mens (vers 

14). Paulus skets Hom weer in sy self-vernedering as hy 

oor Hom skrywe in Filippense 2:6-8 dat Hy die gestalte 

van ŉ slaaf aangeneem het. Die Hebreërskrywer weer 

beskryf Hom as God se perfekte, finale en algenoegsame 

Offer. Al hierdie is momente wat die wonder van Christus 

se inbreek in die wêreld van die mens soveel meer 

betekenisvol maak.  

CHRISTUS DIE BEELD VAN GOD 

Daar is egter ŉ verdere aspek van Christus se inkarnasie 

waarop hier gefokus word, aangesien dit verrykende 

gevolge vir ons beskouing van Christus, onsself, en ons 

eie verlossing het. Kolossense 1:15 beskryf Christus as die 

“Beeld van die Onsienlike God.” Hy is die 
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verteenwoordiger van God, en volgens vers 19, van die 

“volle goddelike wese” (sien ook Kolossense 2:9). Dit 

verwys nie hier slegs na sy lewenswyse en sy optrede nie, 

maar in wesenlike sin, met ander woorde, sy hele wese 

is Beeld van God. Hy is nie “na die Beeld van God gemaak 

nie” (Genesis 1:26-27; 2:7), Hy “is die Beeld van God.” Dit 

is belangrik om hierdie bedoeling van die oorspronklike 

Griekse teks te sien. In sy ewige bestaan is Hy dit. Dit is 

die uitdrukking van sy wese en posisie in die Goddelike 

Drie-Eenheid van ewigheid af. Hy het dus nie iewers in 

die verloop van tyd die Beeld van God geword of 

aangeneem nie, Hy is dit in sy wese van ewigheid tot 

ewigheid. Daarom sal Hy dit ook nooit kan verloor of aflê 

nie. 

Hierdie beskrywing van Christus moet verstaan word 

teen die agtergrond van die gemeente in Kolosse aan wie 

Paulus hierdie brief skryf. Daar was ŉ redelike sterk mate 

van gnostiese gedagtes teenwoordig. Die gnostiek glo in 

die goeie geestelike en die slegte / bose materiële. Dit sou 

inhou dat die skepping is sleg of boos omdat dit materie 
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is. Die mens ontsnap hierdie bose deur die gnosis, 

oftewel kennis. Die implikasie van hierdie siening is dat 

God nie kon skep nie, want die skepping is boos en 

daarom, as God geskep het, was Hyself boos omdat Hy 

boosheid skep. Verder beteken dit dat God nie mens kon 

word nie, want dit sou juis die aanneem van die bose, 

fisiese beteken. Die gedagte by die gnostisisme was sterk 

dat die skepping uit die godheid ontwikkel (die Engelse 

begrip “emanate”) het. Dus was die skepping nie 

onderskei van die skepper nie, maar ŉ voortspruiting uit 

die godheid. So was god in alles, maar alles kon nie god 

wees nie, want dit sou van die materie iets goeds maak. 

Die gedagte word soms oor die mens geopper dat hy 'n 

vonk van goddelikheid oorgehou het na die sondeval. Dit 

is tipies van die gnostieke denke. Uiteindelik in hierdie 

proses het die emanasie so ver van die oorspronklike 

godheid ontwikkel dat ŉ sg. demiurg die vermoë 

ontwikkel het om te skep. Die resultaat hiervan was die 

bose skepping. In hierdie emanasies van god deur die 

eeue was Jesus volgens die gnostieke siening een van die 
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vroegste demiurge, dus hoog op nader aan die 

oorspronklike wese van die godheid. Hierdie beskouing 

het beteken Hy kon nie skep of self mens word nie. Beide 

hierdie aspekte sou van hom ŉ bose wese maak. 

Teen hierdie agtergrond skryf Paulus aan die Kolossense 

gelowiges om hierdie wanopvattings van God, Christus 

en sy aandeel in die skepping te weerlê. Volgens wat hy 

hier skryf, was Christus voluit betrokke by die skepping 

en voluit betrokke by die mensdom – ŉ weerlegging van 

beide valse sienings van hulle gnostiese agtergrond. Hy 

was dan ook nie slegs as ŉ emanasie, of demiurg soos die 

gnostiek daarna verwys, daarby betrokke nie. Hy was dit 

as die perfekte Beeld van God. Paulus korrigeer dus hier 

valse sienings oor God en veral Christus.  

Die Skrif belig dit op ander plekke ook. Hebreërs 1:3 

noem Christus “die afskynsel van sy heerlikheid en die 

afdruksel van sy wese.” Die Griekse vir afskynsel is 

“apaugasma”, wat die gedagte inhou van refleksie. Die 

skrywer sê dus Hy reflekteer die heerlikheid van God se 



 
22 

 

wese. Verder is hy die afdruksel van God se wese. Die 

Griekse begrip hier is “karakter”, wat ons kan verduidelik 

as “the exact expression (the image) of any person or 

thing, marked likeness, precise reproduction in every 

respect.”1 Die oorspronklike gedagte is dié van gravering, 

met ander woorde die wese van God is ingegraveer in die 

wese van Christus. Weereens, soos in Kolossense 1:15 is 

dit hier in ontologiese sin, met ander woorde Hy het dit 

nie geword nie, maar is dit. Dit is sy goddelike natuur dat 

Hy die Beeld van God, die afskynsel van sy heerlikheid en 

die afdruksel van sy wese is. 

Paulus verduidelik in 2 Korintiërs 4:4 waarom sekere 

mense verlore gaan. Hulle sinne is so verblind deur die 

“god van hierdie wêreld” sodat hulle nie die “verligting 

van die Evangelie van die heerlikheid van Christus, wat 

die Beeld van God is” ontvang nie. Duidelik is die inhoud 

van die Evangelie niks anders nie as ŉ Persoon, en 

daardie persoon is die Beeld van God. Soos in Kolossense 

                                                             
1 Jonathan K. Mickelson, Mickelson's Enhanced Strong's Greek And 
Hebrew Dictionaries, 2008   
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1:15 word Christus die “(e)ikoon” van God genoem, en 

weereens is hier die aanduiding dat Christus Beeld van 

God is in sy goddelike wese. 

DIE OMVANG VAN CHRISTUS AS GOD SE 
BEELD 

Alhoewel die Skrif beklemtoon dat Christus God se 

perfekte wese is en reflekteer, is die aanduiding van 

Christus as die Beeld van God nie slegs ŉ verwysing na sy 

verheerlikte status nie, maar ook in sy inkarnasie het Hy 

nie opgehou om Beeld van God te wees nie. Om dus 

Beeld van God te wees, beteken dat Christus dit is as God 

en as mens. Hy het nie opgehou om Beeld van God te 

wees toe Hy hierdie wêreld betree het nie. Hy was dit 

steeds, ook as mens. Hierin is die wonder van die twee 

nature van Christus opgesluit. In sy goddelike natuur is 

Hy Beeld van God, en in sy mensheid is Hy Beeld van God. 

In sy inkarnasie neem Hy as die Skepper, as die Perfekte 

Beeld van God, die natuur van die geskape mens aan, wat 

geskep is na die Beeld van God (Genesis 1:26-27). Geen 
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ander natuur sou geskik wees vir die Beeld van God as 

juis die natuur wat geskep is om Hom te reflekteer nie. In 

geen opsig dus het Christus as mens opgehou om die 

Beeld van God te wees nie. Goddelike natuur en menslike 

natuur het dus in sy inkarnasie ontmoet sodat Hy as die 

Perfekte Beeld van God die taak voor Hom as mens te 

kon uitvoer. 

Iets moet hier gesê oor die verdorwenheid van die Beeld 

van God in die mens. Die sondeval het dit erg geskaad in 

die mens. Tog was dit nie in so ŉ mate verwoes dat die 

mens opgehou het om beelddraer te wees nie. Hieroor 

meer in die volgende hoofstuk. Christus was egter nie 

onderworpe aan die sonde nie, omdat Hy uit die maagd 

gebore is, en nie volgens die vlees of die wil van ŉ mens 

nie, maar deur die werking van die Heilige Gees in Maria 

(Lukas 1:34-35). Gevolglik was die menslike natuur wat 

Christus aangeneem het sondeloos en die Beeld van God 

daarin ongeskonde. Niks minder as dit sou voldoende 

wees vir die volmaakte Beeld nie. Hy wat in sy wese Beeld 

van God is, kon nie mens word in ŉ sondige natuur 
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waarin die Beeld van God verpletter is deur sonde nie. Dit 

sou Hom onmiddellik diskwalifiseer as die Perfekte Beeld 

van God. 

Hy het ook nie opgehou om die Beeld van God te wees 

met sy dood, opstanding en hemelvaart nie. Die sterk 

teenwoordige tyd in al hierdie bogenoemde 

Skrifgedeeltes beklemtoon dat Hy Beeld van God was 

nog voor alles bestaan het, terwyl Hy as mens hierdie 

aarde bewandel het, en nou in sy verheerlikte posisie aan 

die regterhand van die Vader. 

KENNIS VAN DIE ONSIENLIKE GOD 

As Beeld van God, maak Hy dit natuurlik moontlik om 

God op ŉ besondere wyse te ken en in verhouding met 

Hom te leef. Niemand kan God sien en leef nie (Eksodus 

20:19; Deuteronomium 18:16). In uiterste gevalle is ŉ 

mate hiervan toegelaat. Dink byvoorbeeld aan Moses se 

ontmoeting met God volgens Eksodus 33 en 34 wat dan 

uitloop daarop die Moses God slegs kon sien toe Hy al 

verby beweeg het (34:6-7). Maar in Christus sien ons die 
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Vader. Jesus het dit self vir sy dissipels gesê:  

Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, 

Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader 

gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? 

(Johannes 14:9) 

En Johannes 10:30:  

Ek en die Vader is een. 

Dit is alleen moontlik indien Jesus God is, en dit nie 

geword het nie, maar dit van ewigheid af is. Dit is die krag 

van die waarheid dat Jesus God se volmaakte Beeld is. Hy 

is dit omdat die ganse volheid van God in Hom woon en 

die ganse volheid woon in Hom omdat Hy God se 

perfekte Beeld is. 

Paulus beskrywe die betekenis van Christus as Beeld van 

God as volg:  
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Want in Hom woon al die volheid van die 

Godheid liggaamlik;  en julle het die volheid in 

Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; 

(Kolossense 2:9-10) 

Aangesien die volheid van die Godheid dan in Hom woon, 

het die gelowige die volheid in Hom. ŉ Paar verse vroeër 

skrywe Paulus oor hierdie volheid in ander woorde, 

terwyl hy die gelowiges in Kolosse verseker van sy eie 

bedoelinge en stryd vir hulle:  

om die verborgenheid te leer ken van God en die 

Vader en van Christus, in wie al die skatte van 

wysheid en kennis verborge is (verse 2-3). 

Alleen deur Christus leer die gelowige die Vader ken, 

want Hy is God se Perfekte Beeld en as sodanig is al die 

skatte van wysheid en kennis in Hom opgesluit. Dit is nie 

verborge in die sin dat dit onkenbaar is, of slegs 

bereikbaar is deur hoër geestelike vlakke nie. Dit is 

kenbaar omdat in Christus die mens weer herskape is na 
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die beeld van God en daardeur het die gelowige mens 

toegang tot Christus om die volheid van hierdie skatte 

van wysheid en kennis te leer. 

Om te dink aan Christus se menswording kan nie anders 

as om sy kinders te vul met ŉ groot bewustheid van die 

wonder daarvan, maar ook met ŉ soeke na die bedoeling 

daarvan, gevolg deur die praktiese implikasies vir ons eie 

lewens. 
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‘N HERSTELDE BEELD 

Wat is dan die betekenis van Christus as Beeld van God 

vir die gelowige? Anders gevra: waarom het God in die 

geskiedenis ingebreek deur sy Seun, sy Perfekte Beeld, in 

hierdie wêreld te stuur om as mens te leef, te sterf en 

weer uit die dood op te staan?  

Baie antwoorde kan sekerlik hiervoor gegee word. Daar 

kan geredeneer word die doel was om die sonde van die 

mens te vergewe. Niemand sou hierteen kan redeneer 

nie (tensy jy uit die liberale kant is wat nie reken dat die 

mens sondig is nie, maar slegs foute maak). Trouens, die 

hele offerkultus in die Ou Testament was ŉ skaduwee (of 

dan ŉ tipe) van die offer wat Christus aan die kruis sou 

bring sodat die sonde van die mens afgewas en vergewe 

kon word. Verder, was een van sy laaste opdragte op 

aarde aan sy dissipels dat “bekering en vergifnis van 

sonde” verkondig moet word. 

ŉ Ander argument sou dalk wees om die mens van die 
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ewige hel te red. Ook hiermee sou mens uit die Skrif 

moeilik kon fout vind. Christus het ons immers gered van 

die hel en gebring na die Koninkryk van God (1 Petrus 

2:9). Deur die redding in Christus is die gelowige bevry 

van die angswekkende gedagte dat God se regverdige 

toorn gaan ontvlam oor sy lewe as sondaar en hy vir ewig 

in die ewige verdoemenis onder die oordeel van God sal 

staan. 

Nog iemand sou kon sê sodat ons ŉ sinvolle lewe hier op 

aarde kan leef en ander kan bedien met die Evangelie. 

Jesus het immers gesê Hy het gekom sodat ons lewe kan 

hê, en dit in oorvloed. Verder het Hyself die opdrag gegee 

dat die wêreld moet hoor van die goeie nuus van sy 

koms, dood en opstanding. Hy het selfs apostels en 

profete opgerig om bedienaars te wees terwyl Hy op 

aarde was. 

GOD SE EWIGE VOORNEME 

So kan ons die een punt na die ander noem. Almal baie 

goeie – en waar – opmerkings, almal Skrifgefundeerde 
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aspekte en waardig om in diepte te  bestudeer. Tog 

vertel die Skrif vir ons daar is ŉ belangrike rede waarom 

God werk om die mens te verlos. In Romeine 8:29 het 

Paulus die volgende geskryf:  

Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy 

ook vantevore verordineer om gelykvormig te 

wees aan die beeld van sy Seun ... 

Hierdie vers begin met die rede waarom God volgens 

vers 28 alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom 

liefhet. Hy swaai nie sommer die negatiewe om in die 

goeie omdat dit iets is wat Hy kan doen nie. Daar is niks 

lukraak in God se handelinge nie, selfs nie om die sleg se 

effek in goed te verander nie. Vers 29 is die rede, en 

hierdie rede was sy plan nog voor die grondlegging van 

die aarde. Hierdie teks gebruik sterk woorde wat verwys 

na ŉ tyd toe God die bestemming van die mens bepaal 

het. Die begrip “vantevore geken het” is die Griekse 

begrip “proginosko”, wat letterlik verwys daarna om iets 

vooruit te ken nog voor dit sou gebeur. Dit is in die 
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aktiewe verledetydsvorm 2  wat aandui dat hierdie 

gebeure reeds afgehandel is. Die tweede begrip is 

“vantevore verordineer”. Dit is die Griekse begrip 

“proorizo”, wat net soos proginosko in die 

verledetydsvorm is. Die argument is dan soos volg: 

iewers in die verlede het God ŉ bepalende besluit 

geneem wat sy handelinge met die mens vorentoe 

ingrypend sou bepaal. Sedertdien is Hy besig om dit in 

vervulling te bring. Elke handeling van Hom in die 

geskiedenis met die mensdom berus op hierdie ewige 

besluite van Hom. 

Ongelukkig is dit net hier waar die teologiese ratte 

losspring en gevegte ontstaan oor die 

“uitverkiesingsleer” al dan nie, wat dit res van hierdie 

vers se diepte in die niet laat verdwyn. Paulus probeer 

nie hier om God se besluite te regverdig of te verduidelik 

nie – dit sal hy doen in die hoofstukke wat volg (Romeine 

9-11). Hier is dit vir hom die spilpunt waarom God alle 

                                                             
2 Aoristus Indikatief Aktief 
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dinge ten goede laat meewerk. Sonder om hieroor te 

argumenteer, is Paulus  se punt baie direk en duidelik. 

God se aanpassings wat betref die slegte na die goeie is 

geanker in sy voorkennis en besluit rakende sy kinders. 

Wat Paulus dus in effek leer is dat God eerbiedig sy eie 

voornemens en handel daarvolgens. 

Wat volg is daarom aangrypend, want dit verdiep vir ons 

die doel waarom God hierdie besluite gemaak het. Paulus 

gaan nou verder in sy verduideliking dat God se besluite, 

en daarom die redding van die mens, het een oogmerk in 

die lewe van die geredde, naamlik om aan die Beeld van 

Christus gelykvormig te wees. Sondevergifnis, ewige 

lewe, sinvolle lewe en bediening, en watter ander 

waardevolle en sinvolle punte opgenoem kan word, vloei 

hieruit voort. Hierdie is die rede waarom God mense red. 

Sy bedoeling is dat die geredde mens aan die Beeld van 

Christus gelyk kan wees! 

Ons het gesien Christus is in Sy goddelike natuur die 

presiese, perfekte, en volmaakte Beeld van die onsienlike 
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God. In sy menslike natuur was Hy dit, en in sy 

verheerlikte staat aan die regterhand van die Vader is Hy 

dit. Hy was dit altyd en Hy sal dit altyd wees, want dit het 

God behaag dat die volheid van die goddelikheid in Hom 

sou woon (Kolossense 1:19, 2:9). 

GESKEP NA GOD SE BEELD 

Nou skrywe Paulus die rede waarom God sy reddingsplan 

in aksie gestel het, was sodat die mens wat gered word 

na sy voorneme aan die beeld van Sy Seun gelyk sal wees. 

Om die diepte te verstaan is dit nodig om terug te 

beweeg na Genesis 1:26. In Genesis 1 is God besig met 

die skepping. In vers 26 is dit dag 6 en alles is geskape 

behalwe die mens. In vers 26 lees ons dan hoedat God 

Drie-Enig3 onderling konfereer oor die skepping van die 

                                                             
3  Dit is nie die doel om hier die leer van die Drie-Eenheid te 
verduidelik of te verdedig nie. Genoeg om te sê dat al word hier nie 
van drie persone gepraat nie, is hierdie vers wel ŉ aanduiding dat 
reeds van vroeg af daar geglo is dat God in meervoudigheid bestaan. 
Die Nuwe Testament sou hierdie meervoudigheid in sy volheid 
openbaar en verduidelik as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 
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mens:  

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons 

beeld, na ons gelykenis ... 

Die mens is geskep na God se Beeld. Verse 27 en 28 vertel 

van die uitvoering van hierdie besluit om die mens so te 

skep. Dit is belangrik op hierdie punt om te verstaan dat 

die mens nie as die beeld van God geskep is nie, maar na 

die beeld van God. Anders as Christus wat die Beeld van 

God is, is die mens dit nie. Wanneer ons dus praat van 

die mens as beelddraer van God is dit dus nie in die sin 

dat die volheid van die goddelike wese in hom woon nie. 

Dit sou hom op gelyke posisie met Christus geplaas het, 

naamlik God self. 

Vroeg egter in die bestaan van die mensdom het hierdie 

beeld van God in die mens ernstig skade gely. Genesis 3 

vertel die verhaal hoedat sonde ingebars en die 

beelddraers geskend het. In die eerste 9 hoofstukke van 

Genesis sal hierdie motief telkens weer sy kop uitsteek, 
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om te wys dat God se handelinge met die mens is 

gewortel in sy besluit van Genesis 1:26. Dit is sinneloos 

om te dink dat God hierdie geweldige skeppingsbesluit 

sou neem, en dit dan bloot laat vaar net omdat 'n slang 

nie sy plek geken het nie! Inteendeel, Genesis 1-9 plaas 

die stryd om die mens as beelddraer van God voorop en 

Paulus se opmerking in Romeine 8:29 bevestig dat God 

se handelinge met die mens alles te make het met Sy 

voorneme waarom Hy die mens geskep het en gevolglik 

ook red. Volgens Genesis 5:1 en 3 het die mens selfs ná 

die sondeval bly voortbestaan as beelddraer van God. Die 

sonde het dit geskend, maar dit nie so totaal verwoes dat 

dit heeltemal verlore gegaan het nie. Wanneer God dan 

nou oor begin met Noag en sy familie na die vloed, word 

dit duidelik gestel Hy het die mens na sy beeld geskape, 

en daarom word die lewe van die mens hoog geag 

(Genesis 9:6). Dus, deur die skepping, sondeval, oordeel 

en herstel handel God met die mens vanaf hierdie 

platvorm. 
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HERSKEP NA DIE BEELD VAN CHRISTUS 

Paulus neem dit direk op in Romeine 8:29 en deur dit te 

doen, bring hy skepping en herskepping direk met 

mekaar in verband. Die skepping was die werk van God 

se hande en daardeur is die mens na sy Beeld geskep; so 

is die herskepping, of dan die wedergeboorte van die 

mens, weereens die werk van God en word die nuwe 

mens herskep na die Beeld van Christus. Die ou natuur 

word nie in hierdie proses opgedollie om die stof van die 

“ou godsbeeld” af te stof nie. Nee, dit kan nie omdat die 

ou mens met sy vleeslike begeertes net vyandskap teen 

God is. In die herskepping ontvang die wedergebore 

mens ŉ nuwe natuur wat konformeer na die volmaakte 

Beeld van God, naamlik Christus Jesus. 

Die woorde van die Skrif is waar wat sê God laat vaar nie 

die werke van sy hande nie. Sy plan was van die begin af 

dat die mens geskep sou wees na sy Beeld. Nie die Satan, 

die sonde, of die mens se korrupte besluit sou Hom 

hiervan laat afwyk nie. Dit was inteendeel sy voorneme 
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van nog voor die grondlegging van die aarde af. Alles wat 

God Drie-Enig in die verloop van die geskiedenis gedoen 

het en nog steeds doen is met hierdie doel voor oë, 

naamlik dat dié wat Hy vantevore geken het, het Hy ook 

verordineer om aan die Beeld van Christus gelyk te wees. 

Johannes tel hierdie bedoeling op wanneer hy in sy brief 

skryf:  

Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog 

nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons 

weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal 

wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. (1 

Johannes 3:2) 

Die wedergeboorte, die regverdigmaking, die 

heiligmaking, die genade van geloof en redding het alles 

daarmee te maak dat God sy voorneme eerbiedig en tot 

uitvoering bring.  

CHRISTUS DIE OOGMERK 

Daar is egter ŉ groter motief hieragter, naamlik wat die 
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laaste gedeelte van Romeine 8:29 uitspel:  

… sodat Hy die eersgeborene kan wees onder 

baie broeders. 

Met ander woorde Christus moet die primêre posisie 

inneem onder die beelddraers - Hy is immers die perfekte 

Beeld van God. Daarom word sy beeld voorgehou as die 

beeld waaraan die gelowiges gelyk moet wees. 

Waarom mis gelowiges so dikwels hierdie bedoeling met 

hulle redding? Omdat hierdie kernbedoeling van God nie 

primêr voorop staan soos dit vir God voorop staan nie. 

Die mens fokus daarop om vry van sonde en die hel te 

wees terwyl God fokus op die herskepping na die 

Perfekte Beeld, Jesus Christus. Dit is duidelik dat 

skepping, herskepping en voleinding alles draai rondom 

die Beeld van God, Christus as Perfekte Beeld en ons as 

geskep en herskep na die daardie Beeld. 
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GOD GRYP IN 

En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, 

en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die 

kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. 

(Genesis 3:15 ) 

Die Bybel neem nie lank om bekend te maak in watter 

absoluut chaotiese toestand die mens deur die sondeval 

gedompel is nie. Aanvanklik was die vooruitsigte goed. 

Genesis 1 vertel van 'n goeie skepping en sluit af met God 

wat die Sabbatsrus beoefen omdat alles wat Hy gemaak 

het goed was. Die hoogtepunt van die skeppingswerk 

was ongetwyfeld die skep van die mens na sy beeld 

waarna Hy hulle aangestel het om te heers en te 

vermeerder op aarde. Genesis 2 kan gesien word as 'n 

dieptesnit van Genesis 1:26-28 waar ons die hoë roeping 

vir die mens prakties sien uitrol. 

Dan, teen alle verwagting in, kom die gebeure in Genesis 

3. Die leuen lei tot misleiding gevolg deur verleiding, 

ongehoorsaamheid en oortreding waarop oordeel en 



 
41 

 

dood volg! Die bordjies is vinnig verhang van ŉ perfek 

geskape wese tot ŉ verdoemde skepsel, onderworpe aan 

verganklikheid. Hiermee saam is nie net die mens nie, 

maar die hele skepping wat God goed geskep het, aan die 

gevolge van die sonde onderwerp (Romeine 8:20). Wat 

goed moes wees, is nou besoedel; wat mooi moes wees, 

het lelik geword; wat 'n wandel met die Skepper moes 

wees, het verander in 'n wegkruip en totale verlorenheid 

omdat die mens sy eie beperktheid en die uiterste 

aakligheid van die kennis van goed en kwaad ontdek het; 

wat vrede en lewe moes wees, moes plek maak vir 

oordeel en dood. 

God het egter nie kop verloor nie en deins vir geen 

oomblik in skok terug oor die mens se 

ongehoorsaamheid nie. Allermins! In die donkerste 

oomblikke van die mensdom se bestaan, tree God in as 

die regverdige Regter maar terselfdertyd ook die 

genadige Redder. Die mens het sy opdrag geminag en 

God is regverdig daarin dat Hy die vonnis oor hierdie 

oortreding voltrek. Hy het gesê dood sal volg op 
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ongehoorsaamheid (Genesis 2:16-17), en so voltrek Hy 

dit in sy geregtigheid (Genesis 3:19). Sonde mag nie 

ongestraf bly by die Heilige God in wie daar geen sonde 

is nie.  

Maar Hy los nie die mens in sy verdoemde ellende nie. 

Terwyl Hy sy regverdige uitspraak lewer, gee Hy die 

aangrypende belofte van Genesis 3:16 en daarmee saam 

die eerste profetiese belofte van 'n komende Redder wat 

tyd en ruimte sou betree in die volheid van die tyd. God 

se beelddraer is geskend en daar kan Hy dit nie los nie. 

Hierdie belofte van God se genadige redding uit die 

sonde ellende is so geweldig omvangryk, dit laat 'n mens 

eintlik verstom oor die vermoë van God om sy volle 

reddingsplan in 'n paar woorde op te som. 

‘N GODGEGEWE BELOFTE 

God se belofte berus by Homself sonder enige rol van die 

mens. Die mens het geen vermoë in homself om sy eie 

redding moontlik te maak nie, nog minder om dit tot 

uitvoering te bring. Maar God tree toe en belowe dat Hy 
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verlossing moontlik maak en tot uitvoering bring. Die 

Psalmdigter sou hierdie waarheid later as volg verwoord: 

Die heil behoort aan die HERE (Psalm 3:9) 

Paulus bevestig dit deur klem te lê op God se genade as 

die bron van die verlossing en niks in die mens self nie 

(Efesiërs 2:8). Daarom mag geen mens in homself roem 

nie (Efesiërs 2:9). Die verhaal van Genesis 3 verduidelik 

hierdie selfde beginsel. Die redding kom van God, 

naamlik die plan, die uitvoering sowel as die effek 

daarvan. 

‘N BELOFTE VAN ‘N PERSOON 

God se belofte behels 'n Persoon. Genesis 3:15 maak dit 

duidelik dat sy redding deur niks anders sou kom nie as 

die koms en werk van 'n Persoon. Hier in die begin van 

die Skrif weet ons nog nie sy naam is Jesus Christus nie, 

maar ons hoor reeds die belofte van 'n Verlosser wat by 

magte sou wees om die effek van die sonde, naamlik die 

dood, uit te wis om die beeld van God in die mens te 
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herstel. Later deur die Ou Testament is duideliker 

rigtingwysers, maar die Nuwe Testament openbaar veral 

hierdie Persoon as die Seun van God, die Messias, Jesus 

van Nasaret. Juis daarom mag ons nie verlossing soek in 

enigiets of enigiemand anders as ons Here Jesus nie. 

‘N BELOFTE MET ‘N PRYS 

Hierdie belofte beklemtoon verder die prys wat Christus 

sou moes betaal om hierdie herskepping te 

bewerk. Reeds hier word die geweldige stryd tussen 

Christus en die duiwel aangekondig. Die prys wat die 

verlossing sou moontlik maak, is 'n byt aan die hakskeen. 

Dit verwys na die wonde wat die Verlosser aan die kruis 

sou opdoen om die mens, nou onder die mag van die 

sonde en in die kloue van die vader van die leuens, te 

bevry. Die prys sou sy lewe wees, 'n skynbare oorwinning 

vir die magte van die bose. Ons moet tog nie dink die feit 

dat die genade van God in sy Seun vry is, dit Hom nie 'n 

prys gekos het nie. Hy moes 'n baie duur prys betaal. 

Daarom mag ons ook nie die vrye genade hanteer asof 
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dit net nog iets is wat ons toekom nie. Die prys was duur, 

die toepassing in ons lewens is uit vrye genade, en 

daarvoor behoort ons lewens te leef van totale 

dankbaarheid en nederigheid in die besef van die 

geweldige koste aan die verlossing. 

‘N BELOFTE VAN OORWINNING 

Die belofte dra ook die vooruitsigte van 

oorwinning. Alhoewel die Verlosser gewond sou word – 

tot die dood, sal Hy die duiwel en sy werke verbrysel. Die 

dood het geen houvas op die Here Jesus gehad nie. Hy 

het self gesê Hy lê sy lewe gewillig af om dit weer self op 

te neem (Johannes 10:15, 17). Hierin sien ons die 

goddelike aard van die beloofde Redder, want daar is 

geen mens wat so in beheer is van die dood nie. Slegs die 

Skeppergod het die vermoë om deur die dood te beweeg 

en lewend en triomfantelik aan die ander kant uit te kom. 

Daarom is dit ook 'n belofte van lewe terwyl die dood as 

oordeel oor die sonde uitgespreek is. Die dood bly steeds 

die oordeel oor die sonde, maar die finale slag vir die 
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duiwel was die opstanding uit die dood. Deur sy 

kruisdood en opstanding het Christus die duiwel se 

werktuig kragteloos gemaak (Jesaja 25:8; Hosea 13:14; 

Hebreërs 2:14) en sedertdien is die gelowige nie meer 

bevrees vir die dood nie (Hebreërs 2:15), maar hoopvol 

omdat die dood geen angel meer het nie (1 Korintiërs 

15). 

‘N BELOFTE VAN NUWE LEWE 

Daarom spel die belofte ook die effek van verlossing deur 

die beloofde Redder uit, naamlik nuwe lewe in 

Christus. Ons moet onthou dat die dood van krag geraak 

het as gevolg van die regverdige oordeel. Slegs verlossing 

wat vrymaak van hierdie dood is ware verlossing. Dit is 

wat God hier beloof. 'n Uitkoms van die dood wat die 

mens in die gesig staar. Daarom bied Hy lewe, 'n lewe 

saam en in verhouding met die Redder deur die pad van 

die dood en die opstanding. Die dood verseker die 

wegneem van die sonde terwyl die opstanding die nuwe 

ewige lewe verseker. 
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Voorwaar is hierdie 'n belofte wat ons verstom laat oor 

die God wat Homself so totaal aan die redding van Sy 

skepsels verbind. Hy wat die sonde straf is tegelyk ook 

die Een wat die straf ophef deur mens te word en die weg 

na verlossing oopmaak langs 'n weg wat vir ons onsinnig 

– selfs onmoontlik – lyk, maar vir Hom die enigste roete 

is. Niks minder nie as Hyself was nodig om die redding 

van sy beelddraers moontlik te maak. 

Die koms van die Redder is reeds vroeg in die bestaan van 

die mensdom (en die Skrif) beloof en dit is so 'n 

belangrike moment in die geskiedenis van die mensdom 

dat dit nie verwaarloos mag word nie. Die Skrif maak iets 

groots van die koms van Christus na hierdie sondige 

wêreld omdat dit juis 'n vervulling van hierdie belofte van 

Genesis 3:15 is. Dit laat ons stil word met ŉ diep ontsag 

en dankbaarheid teenoor God wat saam met die oordeel, 

onmiddellik die Vryspraak en Verlosser beloof het. 
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GOD SE SEUN 

Toe Israel ŉ kind was, het Ek hom liefgehad, en 

uit Egipte het Ek my seun geroep. (Hosea 11:1) 

Die Ou Testament is 'n getuienis van hoe akkuraat en 

gedetailleerd God met die geskiedenis omgaan. Dinge 

word presies gesê en ook so presies in vervulling gebring. 

Dan is daar gedeeltes in die selfde Ou Testament wat 'n 

mens so effe laat wonder waarmee is God besig. Hosea 

11:1 is so gedeelte. In hierdie profesie het dit baie beslis 

met die volk Israel te make. Hosea verwys hier terug na 

die tye toe die volk in Egipte in slawerny was en God hulle 

onder die leiding van Moses uit laat trek het. Hierdie 

woorde verwys natuurlik terug na God se opdrag aan 

Moses en die woorde wat hy vir die Farao moes gaan sê: 

So spreek die HERE: My eersgebore seun is 

Israel. (Eksodus 4:22) 

As dit egter hier gebly het, was dit baie eenvoudig. God 

het Israel tot volk verkies, daar is 'n besondere 
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verhouding tussen God en hierdie volk, gekenmerk deur 

'n baie gelaaide begrip “eersgebore seun”. Moses verwys 

na die volk, Hosea verwys na die volk in sy geheel. Voor 

die hand liggend. Tog steek God 'n stok in die speek van 

ons “eenvoudige” interpretasie, iets waaroor ons vinnig 

kan beweeg, maar nie moet nie, aangesien dit ons die 

geskiedenis en die profesie anders laat verstaan. 

Matteus vertel die verhaal van Herodus se jaloesie en 

poging om Jesus om die lewe te bring (Matteus 2:3-8, 16-

18). Die wyse manne word in 'n droom gewaarsku om 'n 

ander roete in te slaan terug na hulle geboorteland 

(Matteus 2:12). Josef ontvang op soortgelyke wyse die 

opdrag om Maria en Jesus te neem en na Egipte te vlug 

om daar te bly tot Herodus sou sterf (Matteus2:13). Dit 

het hy gedoen en Matteus, onder inspirasie van die Gees 

van God, vertel die terugkeer uit Egipte was 'n vervulling 

van Hosea 11:1 se laaste gedeelte waar God sê “uit Egipte 

het Ek my seun geroep.” So word 'n vers wat histories van 

aard is in Hosea 'n profetiese vooruitskouing van die 

Redder wat sou kom, en wat na die volk Israel as geheel 
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verwys, word nou van toepassing op die Individu, Jesus 

Christus! 

ISRAEL, GOD SE SEUN 

Terug by die Ou Testament is die God van Genesis 

deurentyd besig om die geskiedenis te ontvou met die 

oog op die koms van die Messias wat Hy in Genesis 3:15 

reeds beloof het. Deel van hierdie ontvouing is die rol van 

die volk Israel. In Genesis 22:18 belowe God aan 

Abraham dat in sy nageslag al die nasies geseën sal wees. 

Galasiërs 3:16 maak dit weereens van toepassing op die 

persoon Jesus Christus en nie die volk nie, terwyl Genesis 

22:18 verseker nie die rol van die volk uitsluit nie. Israel 

was tegelyk die draer van die Seun van God en 'n tipe van 

die Seun van God. Die eerste is maklik om te verstaan in 

die lig die historiese gegewens. Die tweede het te make 

met die wyse hoe God telkens in die Skrif van beelde 

gebruik maak om te wys na die realiteit. Dink 

byvoorbeeld aan die Tabernakel / Tempeldiens. Behalwe 

dat dit op 'n baie werklike wyse die aanbiddingslewe van 
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die volk gereguleer het, was dit 'n skaduwee van die 

Messias wat sou mens word (Johannes 1:14) en verder 

van dit wat in die hemel 'n realiteit is (Hebreërs 8:9).  

As God dus vir Abraham sê in sy nageslag sal al die nasies 

geseën word, word sy volk as draer van die Verlosser, ook 

die skaduwee of skadubeeld van die Verlosser. As Moses 

vir Farao moet sê die volk Israel is sy eersgebore seun, 

dan is dit nie 'n sinnelose gebruik van woorde nie, maar 

om te sê dat die besondere verhouding van God tot sy 

volk is 'n tipe van die baie besondere verhouding tussen 

God en sy Seun wat uit hierdie volk gebore sou word. As 

Hosea sê God het sy seun uit Egipte geroep, dan is dit hier 

die tipe wat in die antitipe, sy ware Seun, Jesus Christus, 

tot vervulling gebring is.  

Israel as God se eersgebore seun was dus God se wyse 

om aan die nasies te wys dat die Redder wat sou kom nie 

sommer enigeen sou wees nie. Hy sou die Seun van God 

wees. As die engel dan Christus se geboorte aankondig, 

lees ons Hy sal die Seun van die Allerhoogste genoem 
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word. Johannes noem Hom weer die “uniek gebore Seun 

van God” (Johannes 1:14,18).  

‘N EWIGE SEUNSKAP 

Hierdie waarheid het natuurlik dieper wortels in die Ou 

Testament as wat gewoonlik besef word. Die feit dat God 

die volk Israel sy “eersgebore seun” noem , as skadu van 

sy Seun Jesus Christus, is gegrond op ŉ gesprek tussen die 

Drie-Enige God. In Psalm 2 word ons bekend gestel aan 

die Koning van God. Hierdie psalm word ook beskou as 

een van die Messiaanse Psalms in die Psalmbundel, en 

spesifiek verwysend na die rol wat die Messias sou kom 

speel. Die onderliggende identiteit van die Messias in 

hierdie Psalm is dan dié van Koning. Dit loop soos ŉ goue 

draad daardeur. Maar in vers 7 lees ons: 

Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan 

My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U 

gegenereer. 

Paulus verwys na hierdie vers in sy preek in Antiochië om 
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daarmee te verwys na Christus (Handelinge 13:33). Die 

Hebreërskrywer gryp op sy beurt terug hierna om die 

superioriteit van Christus bo die engele aan te dui 

(Hebreërs 1:5) en verder om ook aan te dui dat Jesus se 

Hoëpriesterlike amp is gewortel in hierdie besluit 

(Hebreërs 5:5). In die laaste geval sien ons die noue 

relasie tussen Christus se koningskap en sy 

hoëpriesterskap, soos dit ook in Psalm 110:1-4 uitgespel 

word. 

Christus se seunskap is dus nie bepaal toe Hy gebore is as 

mens nie. Hy is dit van ewigheid af reeds. God het sekere 

dinge gebruik om hierdie waarheid te modelleer, 

byvoorbeeld sy volk en dan ook sy verhouding met die 

koning van sy volk (2 Samuel 7:14; 2 Kronieke 22:10). 

Toe God in Genesis 3:15 die belofte gegee het van die 

komende Redder, was dit ŉ belofte van Iemand baie 

besonders. Hy sou voortaan die geskiedenis bestuur om 

deur die volk Israel 'n bloedlyn vas te stel waardeur sy 

Seun in die wêreld sou kom. Israel was tegelyk die 
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bloedlyn vir en die heenwysing na hierdie Redder, die 

Seun van God, Jesus Christus. Ons kan slegs verstom 

staan in aanbidding voor God Drie-Enig wat op so 'n wyse 

ons kom verras met sy alwysheid en soewereine beheer 

om sy plan tot vervulling te bring. 
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DIE REDDER SE BLOEDLYN 

In Genesis 3:15 het God belowe dat die Verlosser en, in 

daardie konteks, ook Oorwinnaar oor die duiwel, uit die 

vrou gebore sou word. Hy sou dus volgens God se plan 

mens moes word om waarlik Verlosser te wees. Nou is 

die tergende vraag hoe Hy hierdie belofte van Hom sal 

waarmaak, en hoe Hy die regte bloedlyn sal bepaal. 

Die Pentateug 4  vertel van God se handelinge met 

Abraham, die volk Israel in en uit Egipte, en in die 

beloofde land. Uiteindelik kom ons by die kort, maar baie 

aangrypende verhaal van Rut. Rut is 'n boek oor die 

verlossing as ŉ tipe van die toekomstige Verlosser en sy 

werk waarvoor Hy moes mens word. Hierdie boek is 

verder belangrik, aangesien dit ŉ sleutel is in die bloedlyn 

wat God gekies het waardeur die Messias in die wêreld 

sou kom. 

                                                             
4 Verwysende na die eerste 5 boeke van die Bybel, ook bekend as die 
Tora.   



 
56 

 

Die verhaal is bekend. Naómi, haar man en twee seuns, 

verhuis na die heiden land van die Moabiete. Daar trou 

die twee seuns met twee dogters van heidense afkoms. 

Kort voor lank sterf Naómi se man sowel as haar twee 

seuns en sy sien nou vir haar geen ander toekoms as om 

terug te gaan na haar land van herkoms nie. Die twee 

dogters, Orpa en Rut, pak die tog terug saam met hulle 

skoonma aan, maar op 'n punt word hulle deur Naómi 

voor die keuse – moontlik meer opdrag - gestel om 

eerder terug te keer na hulle eie land en hulle lewens 

daar verder te leef. Orpa sien die sin daarvan in, groet en 

keer terug. Maar Rut kom met die ongelooflike 

belydenis: 

Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om 

agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal 

ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk 

is my volk, en u God is my God. (Rut 1:16) 

Die God van haar man en haar skoonouers het haar lewe 

in die greep van sy hande geneem en haar hart gedraai 
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na Hom toe. Toe sy hierdie woorde geuiter het, was daar 

egter by haar nie die geringste gedagte wat God met haar 

lewe beplan het nie. In haar geboorteland vestig Naómi 

en Rut hulself en deur beplanning en kennis van die 

godsdienstige en kulturele gebruike van die volk, 

ontmoet Rut vir Boas. Hy moes optree as die losser, 'n 

gebruik wat sou heenwys na die verlossing, en uiteindelik 

die Verlosser.  

'n Mens sou kon redeneer dat alles maar net die gang van 

die lewe was, die resultate van gebeur en besluite, en dat 

die lewe op natuurlike wyse positief gedraai het vir Rut. 

Tog ontdek ons God aktief betrokke in die verloop van 

hierdie hele verhaal. Nie slegs in die bymekaarkom van 

Boas en Rut nie, maar 'n mens sal ook moet sê in die 

wegtrek van Naómi en haar man na die heiden land en 

alles wat daar met hierdie vroue gebeur het. Dit is 

interessant om te kyk na die rol wat God speel in die 

boek. Dwarsdeur die boek is dit orals geloofsuitsprake 

oor God, uit die oogpunt van die betrokke persoon. Die 

eerste plek in die boek waar die verteller direk sê dat God 
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iets gedoen het, is in die vierde hoofstuk wanneer Rut 

swanger raak. Dit word direk aan die werk van Jahwe 

toegeskryf: 

So het Boas Rut dan geneem, en sy het sy vrou 

geword; en hy het by haar ingegaan, en die 

HERE het vir haar swangerskap gegee, en sy 

het ŉ seun gebaar. (Rut 4:13) 

Dit is ŉ ongelooflike stuk openbaring van God se 

betrokkenheid in hierdie vrou se lewe. Dit is belangrik, 

omdat die seun wat hier gebore is nie slegs die voorvader 

van ŉ sleutelfiguur in die geslagslyn van Christus was nie, 

maar ook die aard van Christus se bediening, naamlik as 

Koning, sou bepaal. 

God se belofte aan Abraham was dat hy vir die volke tot 

'n seën sou wees (Genesis 12:2-3). Hierdie belofte het 

dus wyer gestrek as sy fisiese nageslag, wat later sou 

ontwikkel tot die volk Israel. Die nasies van die aarde was 

by hierdie belofte ingesluit. Deur die vestiging van Naómi 
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en haar man in die heidenland, het God die stap geneem 

om die heidene in te sluit in sy reddingsplan. Die huwelik 

van haar seun met Rut was onder God se beherende 

hand. Deur hierdie verbintenis verander God Rut se hart 

om Hom te volg, as’t ware “haar eie te maak”, en so-ook 

deel te word van God se volk. “U volk is my volk.” Daar 

was vir haar geen ander alternatief nie. Dit wat vir ons 

vreemd sou voorkom in die handelinge van God deur 'n 

heiden vrou in te trek in sy reddingsplan, was volkome 

binne sy wil. Dit is aangrypend dat Boas nie die eerste 

losser was nie, maar tweede in lyn (3:12). Toe hy melding 

maak van Rut wat saam met die lossing ingesluit is, het 

die eerste losser geweier (4:1-6). Dit sou nie deug om 'n 

Moabitiese vrou “los te koop” nie. 

Wat egter verder verstom oor hierdie verhaal is die 

uiteinde daarvan. Nadat alles gedoen is om die 

lossingsrituele te ondergaan, seën die oudstes en getuies 

vir Boas met hierdie aangrypende woorde:  
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... mag die HERE die vrou wat in jou huis inkom, 

maak soos Ragel en soos Lea wat saam die huis 

van Israel gebou het; en verwerf mag in Éfrata 

en maak ŉ naam in Betlehem! En mag jou huis 

word soos die huis van Peres wat Tamar vir Juda 

gebaar het — uit die nageslag wat die HERE jou 

uit hierdie jong vrou sal gee! (4:11-12)  

Min sou hulle besef watter groot voorreg wag op hierdie 

man en vrou. Min sou hulle besef hoe God agter die 

skerms besig was om vir die komende Redder 'n 

geslagslyn vas te stel, om sy belofte van verlossing en 

uitkoms aan Adam, Eva, Abraham, Isak, Jakob, Israel en 

die nasies in vervulling te bring. Die verhaal sluit af met 

hierdie aangrypende vertelling:  

So het Boas Rut dan geneem, en sy het sy vrou 

geword; en hy het by haar ingegaan, en die HERE 

het vir haar swangerskap gegee, en sy het ŉ seun 

gebaar. ... En Naómi het die kind geneem en op 

haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder 
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geword. En die buurvroue het hom ŉ naam 

gegee en gesê: Vir Naómi is ŉ seun gebore! En 

hulle het hom genoem Obed; hy was die vader 

van Isai, die vader van Dawid. En dit is die 

stamboom van Peres: Peres was die vader van 

Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram 

van Ammínadab, en Ammínadab van Nagson, en 

Nagson van Salma, en Salmon van Boas, en Boas 

van Obed, en Obed van Isai, en Isai van 

Dawid. (4:13-22) 

 Matteus sluit hierdie verhaal in onder die inspirasie van 

die Heilige Gees in sy geslagsregister van Christus: “en 

Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader 

van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai, en Isai die 

vader van koning Dawid ...” (Matteus 1:5-6). Hou in 

gedagte dat Matteus se teikengehoor is die Joodse volk, 

wat 'n patriargale stelsel was. In hierdie twee verse word 

die name van twee vroue – heidens daarby – genoem, 

naamlik Ragab en Rut.  
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Rut se verhaal staan as 'n toonbeeld van die beheer wat 

God uitgeoefen het om die bloedlyn van sy beloofde 

Redder vas te maak. Hy gaan haal haar uit 'n heidenland 

om daarmee die insluiting van die heiden nasies in sy 

plan duidelik te maak. Uit haar nageslag word die 

Messias gebore omdat God dit so besluit en soewerein 

bestier het, ten spyte van al die hartseer waardeur 

hierdie vrou (en haar skoonma) aanvanklik moes gaan. 

Op ŉ besondere wyse was God deur die lewensverhaal 

van Rut besig om sy belofte van Genesis 3:15 tot 

vervulling te stuur. Eeue later is Christus uit hierdie 

onverwagse geslagslyn gebore. Rut se verhaal vertel van 

ŉ God wat die loop van die geskiedenis beheer om sy 

verlossingsplan tot uitvoer te bring.  

Die lewens van die twee vroue in hierdie verhaal, Naómi 

en Rut, staan in die teken van Romeine 8:28 en 29. Hulle 

liefde vir God en sy voornemens laat die sleg in goed 

verander. Hongersnood en verlies aan ŉ hele gesin in 

Naómi se geval en vir Rut die verlies aan ŉ eggenoot en 
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vaderland, is op mikro vlak positief verander, maar op ŉ 

makro vlak is die ganse mensdom se hartseer en pyn 

aangespreek deurdat God uit Rut se nageslag die Redder 

laat kom wat sy heerlikheid sou bekend maak.  
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GOD SE KONING 

Juda, jy is dit! Jou sal jou broers loof. Jou hand sal 

op die nek van jou vyande wees; voor jou sal die 

seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is ŉ 

jong leeu; van die roof af het jy opgeklim, my 

seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos ŉ leeu en soos 

ŉ leeuin; wie sal hom opjaag? Die septer sal van 

Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy 

voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die 

volke gehoorsaam wees. Hy maak sy jong esel 

vas aan die wingerdstok en die vul van sy eselin 

aan die edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn 

en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder 

van oë as wyn en witter van tande as melk. 

(Genesis 49:8-12) 

Wat sou die beloofde Redder dan wees en wat sou Hy 

kom doen? Uit ons beperkte, en soms selfsugtige, 

beskouing wil ons baie graag fokus op die wegneem van 

die ellende waarin die mens homself bevind, en dan 

ellende in die wydste sin van die woord. Daarom 
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fabriseer ons so maklik vir ons ŉ redder wat hierdie sake 

kan aanspreek. Tog openbaar die Skrif ŉ Verlosser wat 

nie aan ons vereistes voldoen nie, maar aan sy wese en 

natuur getrou is.  

Daar is geen twyfel dat die mens in absolute ellende 

verkeer nie. Verder is daar geen twyfel daaraan dat die 

mens homself nie uit hierdie put van chaos kan bevry nie. 

Beide van hierdie feite leer ons uit Genesis 3:15 in die 

manier hoe God die val in sonde hanteer. 

Tog, as ons die Skrif, en dan veral gefokus op die Ou 

Testament lees, sien ons 'n Redder met meer dimensies 

as slegs die wegneem van ellende. Die verlossingsplan 

van God dieper sny as om net vry te maak van die bande 

van sonde en die dood en om lewenskwaliteit aan te 

spreek. Daar is ander aspekte wat die Seun van God as 

die Verlosser van die wêreld moes kom vervul. Een van 

hierdie is die opneem van 'n koningskap. 

Die vasstel van die bloedlyn van die Messias was nie 'n 
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lukrake proses nie. Die gedeelte uit Genesis 49 toon dat 

die Messias sou ook 'n Heerser wees. God het hiertoe 

gewerk met die vasstel van sy bloedlyn. Dit moes 'n 

koningslyn wees, omdat Hy die koningskap op Hom moes 

neem. 

Koning Dawid is uit die geslagslyn van Juda gebore. Hy 

was die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van 

Boas en Boas se lyn word terug gevind tot by Juda 

(Matteus 1:3-5). Toe Dawid dan vir die Here 'n huis wou 

bou, het God dit omgedraai met die belofte van 'n ewige 

koningshuis vir Dawid:   

As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap 

het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou liggaam 

sal voortkom, laat optree en sy koningskap 

bevestig. Hy sal vir my Naam ŉ huis bou, en Ek 

sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. 

... En jou huis en jou koningskap sal bestendig 

wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal 

vasstaan tot in ewigheid. (2 Samuel 7:12-16) 
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Met hierdie belofte het God die gordyne van sy 

verlossingsplan nog verder oopgeskuif om te wys dat die 

koningskap van die Messias uit die stam van Dawid sal 

wees as 'n ewige koningskap. Die profete het hierdie 

belofte telkens weer opgetel:  

Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir 

Dawid ŉ regverdige Spruit sal verwek, en as 

Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg 

en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal 

Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is 

sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE 

HERE ONS GEREGTIGHEID. (Jeremia 23:5-6) 

Want ŉ Kind is vir ons gebore, ŉ Seun is aan ons 

gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy 

word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke 

God, Ewige Vader, Vredevors — tot 

vermeerdering van die heerskappy en tot vrede 

sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy 

koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk 
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deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in 

ewigheid. Die ywer van die HERE van die 

leërskare sal dit doen. (Jesaja 9:6-7) 

En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder 

die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My 

uitgaan een wat ŉ Heerser in Israel sal wees; en 

sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die 

ewigheid. (Miga 5:2) 

Met die aankondiging van haar swangerskap, het selfs 

Gabriël dit gesê:  

En kyk, jy sal swanger word en ŉ Seun baar, en 

jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en die 

Here God sal aan Hom die troon van sy vader 

Dawid gee, en Hy sal koning wees oor die huis 

van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie. (Lukas 1:31-33) 

Jesus was self bewus van hierdie rol wat op sy skouers 
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was. In sy verhoor voor Pilatus, haal Hy sy koningskap op 

(Johannes 18:36-37). Net voor Hy opvaar in die hemel, 

bevestig Hy dit met die woorde “aan My is alle mag gegee 

in die hemel en op die aarde” (Matteus 28:18). 

Met die uitstorting van die Heilige Gees, verduidelik 

Petrus aan die skare wat gebeur het, en sluit af met 

hierdie woorde:  

Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die 

aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook 

begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 

Omdat hy dan ŉ profeet was en geweet het dat 

God vir hom met ŉ eed gesweer het dat hy uit die 

vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die 

Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, 

omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die 

opstanding van Christus, dat sy siel nie in die 

doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing 

gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, 

waarvan ons almal getuies is. Nadat Hy dan deur 
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die regterhand van God verhoog is en van die 

Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang 

het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en 

hoor. Want Dawid het nie in die hemele 

opgevaar nie, maar hy self sê: Die Here het 

gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand 

totdat Ek u vyande gemaak het ŉ voetbank van 

u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik 

weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, 

hierdie Jesus wat julle gekruisig het. (Handelinge 

2:29-36) 

Daar was dus by die profete en die apostels geen twyfel 

oor die koningskap van Jesus nie. Dit is die vervulling van 

God se verlossingsplan wat deur die eeue al beloof en 

telkens herbevestig is. Hy sou nie slegs kom om die sonde 

ellende te herstel nie, maar Hy moes kom om die 

koningskap op Hom te neem. Oor die aard van die 

koningskap kan sekerlik baie gesê word, maar die fokus 

hier is nie 'n teologiese beredenering daarvan nie. Wat 

opval, en dit is die gedagte hier, is die outoriteit van Jesus 
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as Koning. 

‘N KONING MET OUTORITEIT 

Inherent tot koningskap is gesag of outoriteit, iets wat 

ons duidelik in Jesus se koningskap sien. ŉ Oorsig oor die 

Evangelie volgens Markus, sal dit duidelik maak dat Jesus 

heerskappy het oor die geesteswêreld (1:12-13, 23-28), 

siekte (1:29-34, 40-42), sonde (2:3-12), die natuur (4:35-

41), die dood (5:22-24). Op die gesag van sy woord is 

elkeen van hierdie sake onderdanig. Duiwels wyk, siekte 

genees, winde en storms raak stil, sonde word vergewe, 

en dooies staan op. Geen wonder dat almal verstom was 

oor sy gesag nie, want sy gesag was anders as die van die 

skrifgeleerdes en Fariseërs.  

Gesag lei verder tot die uitoefening van beheer. Dit word 

ook so geprofeteer en Jesus self spel dit ook duidelik 

uit. Beheer verstaan ons tog baie goed. Daar 

is standaarde wat vasgelê is (sy ewige Woord); dit 

eis gehoorsaamheid (wat moontlik is alleen as gevolg van 

genade en die krag van die Heilige Gees in die gelowiges 
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se lewens); ongehoorsaamheid word regverdig hanteer 

(tugtiging). Dit is tog waaroor die uitoefening van gesag 

handel, naamlik om te verseker dat daar goeie orde 

gehandhaaf word in navolging van billike en regverdige 

stel beginsels en reëls. 

‘N KONING WAT BEKRAGTIG 

Dit is egter belangrik dat Christus se outoriteit nie slegs 

beheer behels nie, maar ook bekragtiging. Bekragtiging is 

interessant omdat ons nie altyd aan gesag in hierdie 

verband dink nie. In die taak wat Jesus sy kerk oplê, lê dit 

egter aan die basis van die uitvoering daarvan. Voordat 

Hy sy apostels die opdrag gee om dissipels te maak, maak 

Hy die belangrike uitspraak dat alle gesag aan Hom gegee 

is (Matteus 28:18). Eers hierna volg die opdrag om 

dissipels te maak. Hy sluit dit af met “Ek is met julle tot 

die voleinding van die wêreld” (Matteus 28:20). Hiermee 

omvou Hy sy opdrag in sy gesag en sy gesag is nie alleen 

in eksterne stel reëls nie, maar sy fisiese 

teenwoordigheid (deur die inwoning van die Heilige 
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Gees). Gelowiges oefen dus sy opdrag uit omdat hulle 

bekragtig word deur Hom wat sy gesag uitoefen. Omdat 

Hy Koning is, het Hy gesag en omdat Hy gesag het, gee Hy 

die opdrag om dissipels te maak, en omdat hierdie gesag 

syne is, is Hy altyd teenwoordig om sy koninkryk uit te 

brei en te laat posvat in die lewens van dié wat bekend 

gestel word aan Hom as die Koning en Messias. Sy 

koningskap is dus in 'n baie konkrete sin die fondament 

van sy kinders se uitleef van die Evangelie in 'n wêreld 

wat onder die heerskappy van die duiwel en sy duisternis 

leef. 

Hy het gekom om as Koning die troon van Dawid te 

bestyg en om te regeer oor sy koninkryk wat die Vader 

aan Hom beloof het. Sy aardse lewe was hy weliswaar die 

lydende koning wat moes afreken met Satan en sonde en 

dit kon slegs 'n ewige Koning aan 'n kruis doen. As Hy 

weer kom, sal dit wees as die regerende Koning (Psalm 

2). 
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GOD SE TABERNAKEL 

Ook moet hulle vir My ŉ heiligdom maak, dat Ek 

in hulle midde kan woon. (Eksodus 25:8) 

Een van die mees aangrypende temas in die Ou 

Testament is die ordening van die aanbiddingslewe van 

die volk van God. Hy verlos sy volk uit die land Egipte en 

bring hulle by die berg Sinai waar Hy aanvanklik vir Moses 

ontmoet het (Eksodus 19). Hier het Hy 'n bepaalde 

afspraak met die volk, want by hierdie berg het daar veral 

twee dinge gebeur. Ten eerste het Hy sy wet aan hulle 

gegee en hierdie wet sou hulle hele lewenswandel voor 

Hom, mekaar en die volke van die aarde bepaal. 

Tweedens het God aan hulle sy plan vir aanbidding voor 

Hom gegee, want in ŉ besondere wyse ŉ tipe van 

Christus se wese en lewe was. 

DIE HEMELSE PATROON 

Moses klim die berg op om van God te ontvang wat Hy 

op sy hart het vir die volk. Bo-op die berg, begin God met 



 
75 

 

sy openbaring van Israel se aanbidding, en lees ons onder 

andere die volgende voorskrif: 

Volgens alles wat Ek jou laat sien — die 

voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld 

van alles wat daarby behoort — so moet julle dit 

maak. (Eksodus 25:9) 

En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld 

daarvan wat jou op die berg getoon is. (Eksodus 

25:40) 

Die plan van hierdie heiligdom is volgens dit wat God aan 

Moses sou wys, met ander woorde, die volk se 

aanbidding en bring van offers was nie iets wat deur 

Moses, die leiers van die volk, of die volk self bepaal is 

nie, maar deur God. Dit is 'n belangrike gedagte om aan 

vas te hou, aangesien daar 'n baie bepaalde motief by 

God is vir die instel van die aanbidding en die inklee 

daarvan, en hierdie motief kon Moses nie bepaal, beheer 

of formuleer nie. 
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Dit is baie insiggewend dat wanneer die Apostel 

Johannes later die Openbaringboek skryf, hy visioene 

ontvang en neerskryf wat hy in die hemel gesien het. Hy 

maak melding van die altaar (6:9), ŉ see van glas (4:6), 

sewe goue kandelaars (1:12), die goue altaar (8:3), 

verborge manna (2:17) en die ark van die verbond 

(11:19). Dit is verder ook aangrypend dat Johannes in 

hierdie visioene skryf “die tempel van God het in die 

hemel oopgegaan” (11:19) en “die tempel van die tent 

van die getuienis in die hemel is geopen” (15:5). Dink ons 

dan terug aan die opdrag aan Moses om alles te maak 

volgens die voorbeeld wat aan hom gewys is, kan dit goed 

moontlik wees dat hy dieselfde ervarings as die apostel 

gehad het en gesien het. Die hemelse realiteit was die 

patroon vir wat vir die aanbiddingslewe van die volk 

moes geld. 

GOD IS TEENWOORDIG 

Vanuit die Nuwe Testament het ons baie beter insig in 

die motiewe waarmee God hier besig was. Hy was nie 
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maar net besig om mooi rituele, klere, ampte, 

dienswerkers, bloedige offers, en dies meer deur te gee 

as 'n manier om die volk besig te hou nie. Daar was 'n 

baie groter bedoeling hieragter. Iets hiervan word 

alreeds verwoord in vers 8 van Eksodus 25, naamlik sy 

teenwoordigheid onder sy volk. God wou van vroeg af 

nie 'n onbetrokke God wees wat slegs van ver af die 

handel en wandel van die mens sou gade slaan nie. Dit is 

alreeds duidelik uit sy belofte in Genesis 3:15. Trouens, 

uit die taal in Genesis 3:8-9 kry ons die indruk van ŉ noue 

betrokkenheid by Adam en Eva nog voor hulle die leuen 

omhels het. Dit is duidelik dat God volkome by sy 

eiendomsvolk betrokke wil wees. Hulle moes nie wonder 

oor Hom nie, hulle moes Hom sien, Hom ervaar, sy 

leiding en versorging ken, en weet dit is Hy wat vir Moses 

lei en bekragtig. Hy wou in hulle midde woon, al kon geen 

aardse tempel of woning Hom ooit kon huisves nie (2 

Samuel 7:5-6; Jesaja 66:1; Handelinge 7:48; 17:24). 
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GOD IS PERSOONLIK TEENWOORDIG 

So aardse woning was verseker nie nodig nie, want die 

God van Israel kan nie vasgevang word in 'n tent of gebou 

en gelokaliseer word op 'n plek soos die afgode van die 

ander volke nie. Inteendeel, sy teenwoordigheid vul die 

heelal (Jesaja 6)! Tog gee Hy opdrag om die tabernakel te 

laat bou om so konkreet met sy volk saam te wandel – 

dan spesifiek met die bedoeling “dat Ek in hulle midde 

kan woon.” 

Daar was egter 'n dieper motief, en dit is dat hierdie 

teenwoordigheid nie slegs sou wees in die vorm van 

beelde en tipes nie (soos in die Ou Testament), maar dit 

sou persoonlik wees in vlees en bloed. Toe God die plan 

van die Tabernakel hier aan Moses wys, was Hy besig om 

die belofte van Genesis 3:15 ŉ stappie verder te neem. 

Die hele Tabernakel – en latere tempeldiens – was niks 

anders nie as profetiese heenwysers na die koms van die 

ware Tempel, die werklike Tabernakel, die Woord wat 

sou vlees word, God wat sou neerdaal en die gestalte van 
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'n mens sou aanneem, om sigbaar en tasbaar onder sy 

mense te kom wandel en die volle aanbiddingsdiens, met 

al sy inkledings, tot volheid en vervulling te bring. 

Die Tabernakel en Tempel en al die godgegewe detail 

daarvan, was 'n direkte heenwysing na die Here Jesus, sy 

wese, sy persoon en sy werk as mens. Daarom mag ons 

nie sommer net na die Tabernakel kyk as 'n klompie 

reëlings om die aanbidding van die volk te orden nie. Wie 

dit so verstaan, beweeg ver van God se bedoeling met sy 

Verlosser.  

Johannes gebruik in sy Evangelie se eerste hoofstuk, en 

trouens deur sy evangelie, telkens taal wat herinner aan 

die Tabernakel in die woestyn en die Tempel van Salomo 

en die latere herstelde Tempel om na Christus te verwys. 

In vers 14 gebruik hy byvoorbeeld die woord “om tent op 

te slaan” of “om te tabernakel” as hy verwys na die 

Woord wat vlees geword het. Letterlik sou mens dit kon 

vertaal as “die Woord het vlees geword en onder ons 

tabernakel...” Verder was daar 'n paar elemente wat die 



 
80 

 

Tabernakel duidelik getoon het, naamlik God se 

heerlikheid, sy genade en sy waarheid. Johannes sê dat 

Jesus se koms was niks minder nie as die Tabernakel van 

God, vol van heerlikheid, genade en waarheid. Hy het 

waarlik Eksodus 25:8 in vervulling gebring as God wat 

mens geword het om as mens betrokke te wees by die 

mensdom.  

Johannes gaan verder en wys by monde van Johannes die 

Doper na Hom as die “Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem” (Johannes 1:29). Nie slegs die 

struktuur van die Tabernakel nie, maar ook dit wat in en 

rondom die plek van aanbidding gebeur het, het heen 

gewys na die Seun van die God wat mens sou word sodat 

God onder sy volk kon woon. Selfs een van sy titels spel 

hierdie begeerte van God uit om so betrokke te wees:  

“Emmanuel ... God met ons” (Matteus 1:18).  

Hoe anders as om opgewonde te raak oor die koms van 

die Seun van God, die Beeld van die Onsienlike God, na 
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die wêreld? God het baie strategies die geskiedenis in die 

algemeen, maar ook dié van sy uitverkore volk so gedryf 

om die wêreld voor te berei vir die Verlosser, sy Seun, om 

op die regte tyd onder die mens te Tabernakel. Die 

Tabernakel, gevul met die heerlikheid van God, was vir 

die volk die bewys dat God nie ŉ veraf wese is nie, maar 

een wat by hulle is, wat saam hulle trek, wat in hulle land 

woon in sy heiligdom, wat hulle seën met sy 

teenwoordigheid, met genade en met waarheid. 

Johannes skrywe van Jesus dat in hierdie selfde sin was 

Hy vol genade en waarheid, vol van die heerlikheid van 

God, die bewys dat God erns met sy beloftes en met die 

mens maak.  

God se meesterplan is so fantasties dat ons klippe sal 

wees as ons nie daaroor opgewonde raak nie. Mag ons 

met vreugde die koms van die ware Tabernakel na 

hierdie wêreld vier, want Hy is die lig, die lewe, vol van 

genade en waarheid. 
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DIE VOLMAAKTE HOËPRIESTER 

In Genesis 14 word ŉ baie interessante figuur aan ons 

voorgestel. Die agtergrond is een van oorlog. Konings 

teen konings, nasies saam met nasies teen nasies. Dit sou 

seker nie opslae gemaak het nie, maar toe gebeur iets 

wat Abraham persoonlik raak. In die oorlog word Lot, sy 

broerskind, weggevoer as buit vir die oorwinnende 

konings (vers 12). Een van die krygsgevangenes het egter 

ontsnap en vlug na Abraham om aan hom die nuus mee 

te deel (vers 13). Abraham laat ook nie op hom wag nie, 

en versamel sy manskappe, sit die vyand agterna, oorwin 

hulle en bring almal en alles terug wat as buit weggevoer 

is (verse 14-16). Die Koning van Sodom het hom hierna 

kom ontmoet (vers 17). Die ontmoeting tussen Abraham 

en Sodom se koning word dan onderbreek tot by vers 21 

deur die vertelling van ŉ ander koning met die naam 

Melgisédek wat Abraham kom besoek. Hy word bekend 

gestel as die Koning van Salem en ŉ priester van God, die 

Allerhoogste. Hy bring twee baie besonderse elemente 

saam met hom, naamlik brood en wyn. Hy seën vir 
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Abraham en daarna vir God. Hierop gee Abraham aan 

hom ŉ tiende van alles, wat ons, uit die stilte van die teks, 

aflei Melgisédek aangeneem het. Dan lees ons nie verder 

van hom in hierdie gedeelte nie (verse 18-20). 

 Melgisédek sou moontlik nie weer op ons radar verskyn 

het as dit nie was vir Psalm 110 en die Hebreërbrief nie. 

In hierdie gedeeltes word hy op ŉ baie besondere wyse 

verbind aan die Messias. Psalm 110 is ŉ baie 

aangrypende Psalm wat die twee “ampte” van 

koningskap en priesterskap in een persoon setel. In verse 

1 en 2 oor die koningskap: 

Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my 

regterhand, totdat Ek u vyande maak ŉ 

voetbank vir u voete. U magtige septer sal die 

HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van 

u vyande. 

En vers 4 oor die priesterskap: 
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Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou 

nie: U is priester vir ewig volgens die orde van 

Melgisédek. 

In verse 1 en 4 word meegedeel dat die God van die 

verbond, Jahwe, aan die woord is en volgens vers 1 is dit 

gerig “tot my Here”. Wie was hierdie ontvanger van 

hierdie woord en eed, want die priesterskap is volgens 

eed aan hom gegee? Daar kan geredeneer word dat hier 

verwys word na koning Dawid, maar dit strook nie, 

aangesien hy nie ŉ priester was nie en allermins nie 

volgens ŉ orde buite die volk Israel nie. Vir verduideliking 

hiervoor moet die Nuwe Testament geraadpleeg word. 

 Met die uitstorting van die Heilige Gees, verklaar die 

apostel Petrus die gebeure. In Handelinge 2:34-36 

verduidelik hy die hemelvaart van Christus aan die hand 

van Psalm 110:1-2. Sy verklaring is duidelik dat dit nie na 

Dawid kan verwys nie, aangesien Dawid nie in die hemel 

opgevaar het nie. Wat die Heilige Gees dus openbaar oor 

Psalm 110 is dat die ontvanger van hierdie beloftes en 



 
85 

 

eed van God is die Seun van God. Soos in Genesis 1:26 

waar God met Homself konfereer as “ons”, vind ons dit 

weer hier in Psalm 110 dat daar weer ŉ gordyn 

oopgemaak word op ŉ gesprek in die Godheid (sien ook 

Psalm 2), hierdie keer van die Vader na die Seun. Die 

onderskeid tussen Vader en Seun sou eers in die 

bediening van Christus duidelik openbaar word, maar die 

teks toon die pluriforme bestaan van God. As dit dan die 

geval is in vers 1 dat die Seun van God die ontvanger is, 

is die logiese uit die teks dat Hy ook die ontvanger van 

die eed is oor die priesteramp. Hier ontvang Hy dus 

belofte van koningskap en van priesterskap. 

Jesus het self na hierdie Psalm verwys om die 

superioriteit van die Messias oor Dawid uit te wys. Sy 

argument is dat Dawid, onder lyding van die Gees, die 

Messias Here noem as hy die woorde van Psalm 110:1-2 

skrywe. Die Fariseërs het geen antwoord hierop gehad 

nie (sien Matteus 24:41-46). Jesus se verwysing na 

hierdie Psalm as verwysend na die Messias is baie 

belangrik. Hiermee bevestig Hy dit as ŉ gesprek tussen 
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die Goddelike Drie-Eenheid en dat Hy, die Messias, die 

Seun van God, aan die ontvangkant daarvan was. 

Ook Paulus verwys na die koningskap van die Messias in 

sy hantering van die opstanding. Hy beskrywe die 

koningskap van die opgestane en verheerlikte Christus, 

en voer aan dat Christus moet as koning heers totdat al 

sy vyande onder sy voete onderwerp is (1 Korintiërs 

15:24-25). Hierdie is baie sterk verwysend na die 

Messiaanse koningskap waarvan in die Ou Testament, en 

veral die Psalms, geskryf word. Verwys maar na Psalms 2 

en 110 in hierdie verband. 

Uit hierdie paar hanterings is dit reeds duidelik dat Psalm 

110 ŉ profeties-messiaanse psalm moet wees. Geen 

aardse koning het histories aan die vereistes daarvan 

voldoen ten tyde van die skrywe daarvan nie - selfs nie 

koning Dawid nie. Jesus, Petrus en Paulus verklaar dit 

konsekwent as verwysend na die Messias. 
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‘N UNIEKE PRIESTERSKAP 

Dit bring ons dan by die priesterskap waarna in hierdie 

Psalm verwys word. Volgens vers 4 van Psalm 110 

ontvang die Messias die priesterskap met ŉ eed van die 

Vader. Dit maak dit natuurlik bindend en onherroeplik. 

Dit sal Hy dus vir ewig wees. Wat opval is die 

priesterorde. Hy sou dit nie wees volgens die orde van 

Levi nie. Hierdie orde was ŉ nasionalistiese priesterorde, 

bepaal volgens geslagslyn. Almal wat uit die nageslag van 

Levi gebore is, sou in die priesterorde van Levi dien. Hulle 

was verantwoordelik vir die bediening van die heiligdom, 

naamlik die Tabernakel in die woestyn, en die tempels 

nadat hulle gevestig het in die land. Die bloedlyn laat ons 

met ŉ dilemma. Volgens die profesieë moes die Redder 

wat beloof is uit die stam van Juda wees om koning te 

kon word. Indien Hy beide koning en priester moes wees, 

sou dit beteken dat Hy uit twee geslagslyne gebore moes 

word, naamlik Juda vir die koningskap en Levi vir die 

priesterskap. Dit sou nie moontlik wees nie. Maar daar is 

ŉ ander rede waarom Levi se priesterorde nie sou werk 
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nie. Dit was ŉ skaduwee, ŉ onvolmaakte wat verwys het 

na die volmaakte. Die onvolmaakte sou nooit die 

volmaakte kon wees nie. Dit sou beteken dat Jesus in die 

aardse tempeldiens opgeneem sou word en sou Hy 

aardse offers moes bring, terwyl Hy bedoel is om die 

volmaakte Offer te bring. 

Die Hebreërbrief verduidelik dit soos volg: 

Want ons het nie ŉ hoëpriester wat nie met ons 

swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in 

alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder 

sonde. (Hebreërs 4:15) 

Hier lees ons reeds iets van die onvermoë van die 

Levitiese priesterorde om die volmaakte te wees. Jesus 

se hoëpriesterskap is anders volgens hierdie vers en ook 

vers 14: 

Terwyl ons dan ŉ groot Hoëpriester het wat deur 

die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die 

Seun van God ... 
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Hoofstuk 5 se eerste 3 verse verduidelik verder wat die 

verskil is: 

Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem 

word, tree ten behoewe van mense op in die 

dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes 

en offers vir die sondes te bring as een wat kan 

saamvoel met die onwetendes en dwalendes, 

omdat hy self ook met swakheid bevange is. En 

daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook 

vir homself vanweë die sondes offer. 

Omdat die hoëpriester self mens is met sonde en 

swakheid, het hy self ook offers nodig ter wille van sy eie 

reiniging. Dus was die hoëpriesters van die menslike 

ordes almal belaai met swakheid en dus onvolmaak. 

‘N SUPERIEURE PRIESTERSKAP 

In hoofstuk 7 vind ons egter die duidelikste 

verduideliking waarom Christus nie volgens die orde van 

Levi priester kon word nie. Ten eerste is daar die verskil 
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in superioriteit. Dit lê daarin dat Abraham aan 

Melgisédek ŉ tiende geoffer het (verse 4-10). Volgens die 

wet moes die Leviete van die tiendes van die volk leef. In 

Melgisédek se geval was dit nie volgens wet nie, maar in 

vryheid en dankbaarheid. Hy kon dit immers nie volgens 

enige wet ontvang nie, aangesien hyself nie aan daardie 

wet onderworpe was nie omdat hy nie deel was van die 

volk nie. Ons moet nie hier argumenteer die wet het nog 

nie bestaan in Genesis 14 nie. Dit sou die punt mis 

waarom Abraham aan hom die tiende gegee het. 

Deurdat Abraham aan hom die tiendes gee, gee Levi aan 

Melgisédek tiendes (vers 9), wat ŉ aanduiding is van die 

superioriteit van Melgisédek bo Levi. Vers 7 sê dit reguit. 

Die mindere (Abraham) word deur die meerdere 

(Melgisédek) geseën. 

‘N VOLKOME PRIESTERSKAP 

ŉ Tweede rede waarom die Messias nie priester in die 

orde van Levi kon wees nie, is dié van geslagslyn waarna 

reeds hierbo verwys is (verse 11-14). Wat belangrik is om 
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raak te sien in hierdie verse, is die vraag na die 

volkomenheid van die priesterskap. In vers 11 is die vraag 

reguit: indien die Levitiese priesterskap volkome was, 

waarom was dit nodig dat ŉ ander priester sou opstaan 

uit ŉ ander orde? Die argument is hier of die wet volkome 

was, want die wet is volgens vers 11 gegee met die 

Levitiese priesterskap in die oog. Dus, as die wet volkome 

was, was die orde van Levi volkome en niks anders nodig 

nie. Die teenargument moet dus hier in die vraag gesien 

word, want as die skrywer die vraag in vers 11 vra, dan 

bedoel hy eintlik om daarmee te sê dat nié die Levitiese 

priesterskap of die wet volkome was nie. ŉ Ander 

priester was dus nodig, wat nie gebonde was aan die 

onvolmaakte nie.  

PRIESTERSKAP EN DIE WET 

Hieruit vloei ŉ verdere argument, naamlik dat as die 

priesterskap verander word, is daar verandering in wet, 

met ander woorde, ander, volkome beginsels is nou in 

plek met die nuwe priesterskap (verse 15-19). Die 
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Levitiese orde het sy ontstaan in die wet, wat vleeslik 

(vers 16), swak (vers 18) en nutteloos (vers 18) was, en 

nie in staat om volkome te maak nie (vers 19). 

Hierteenoor is die orde van Melgisédek uit die krag van 

die onvernietigbare lewe (vers 16),  en bring dit beter 

hoop omdat dit toegang tot God moontlik maak (vers 

19). 

PRIESTERSKAP DEUR EEDSWERING 

Daar is egter nog ŉ vergelykingspunt, en dit is die kwessie 

van eedswering (verse 20-28). Die Leviete het nie 

priesters geword deur eedswering nie, maar deur 

geboorte in die stam van Levi. Hierdie seuns het al van 

vroeg af geweet wat hulle sou word as hulle grootword – 

priesters. Dit was waarvoor hierdie stam afgesonder was. 

Dit het natuurlik ŉ ander beperking op hulle geplaas. 

Hulle kon dit nie vir ewig bly nie, want deur die dood is 

die priesterskap beëindig. Dit sou ook geld op nasionale 

vlak. Indien daar geen nakomeling van die stam Levi 

meer sou leef nie, het die Levitiese priesterskap tot ŉ 



 
93 

 

einde gekom. Die Levitiese priesterskap was dus een met 

ŉ begin en ŉ einde. Hierteenoor was die orde van 

Melgisédek volgens eedswering gegee en nie bepaal 

deur bloedlyn nie. Die verwysing hier is terug na Psalm 

110:4. Hierdie priesterskap is vir ewig. Dit is belangrik, 

want dit bring Ou en Nuwe Testament in Christus se lewe 

en priesterskap bymekaar. Wanneer iets ewig is, beteken 

dit in die Skrif dit sonder begin en sonder einde. Wanneer 

God in Psalm 110 die ewige priesterskap aan die Seun 

met ŉ eed beloof, word die ewige, onvernietigbare lewe 

van die Seun bevestig. Anders kon dit nie ŉ ewige 

priesterskap wees nie. Dus, wanneer Jesus mens word, 

word Hy dit met ŉ onvernietigbare lewe, waaroor die 

dood geen houvas kon kry nie. Die Leviete is deur die 

dood verhinder om aan te gaan met priesterdiens; die 

dood kon Jesus se onvernietigbare lewe nie verpletter 

nie, omdat dit die goddelike lewe self is. Hy is dus vir ewig 

priester omdat dit met ŉ eed so aan Hom gegee is. 



 
94 

 

DIE KARAKTER VAN DIE HOËPRIESTER 

Daar is ŉ verdere punt, en dit is die vergelyking tussen die 

nature van die Levitiese priesters en hoëpriesters en dié 

van Christus (verse 26-28). Christus se natuur word 

beskrywe as heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van 

die sondaars, hoër as die hemele, dit het nie daaglikse 

reinigingsoffers nodig nie (verse 26-27) en is volmaak 

(vers 28). Hierteenoor is die priesters mense met 

swakhede (vers 28) wat daaglikse offers nodig het vir 

hulself en ander (vers 27). 

‘N EFFEKTIEWE PRIESTERSKAP 

Verse 26-28 vergelyk ook die effektiwiteit van die twee 

priesterordes met mekaar. Die Levitiese is ŉ daaglikse en 

herhalende diens. Dit dan ook vir die selfde mense. Dit 

beteken dus dat die offers geen ewigdurende effek 

gehad het nie. Dit was ook nie eens dieselfde bul, ram, of 

bok wat oor en oor geoffer is nie. Elke dag moes ŉ nuwe 

offer voorberei word. Hierteenoor is die offer wat 

Christus gebring het as hoëpriester volgens die orde van 
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Melgisédek so effektief dat dit nie herhaal hoef te word 

nie. Vers 27: 

Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy 

Homself geoffer het. 

Die volmaakte hoëpriester bring die volmaakte offer 

slegs een maal en dit het ŉ ewige effek!5 

Die Hebreërskrywer help ons ook om te verstaan wat dit 

vir die gelowiges beteken dat Jesus volgens die orde van 

Melgisédek hoëpriester is. Daar is vrymoedigheid om die 

troon van genade te nader (4:16) waar daar 

barmhartigheid, genade en hulp te verkry is (4:16); Hy 

het die ewige saligheid bewerk (5:9); daar is ŉ beter hoop 

waardeur ons tot God kan nader (7:19); Hy is die borg van 

ŉ beter verbond (7:22); Hy kan volkome red dié wat deur 

Hom tot God gaan, omdat sy lewe onvernietigbaar is en 

Hy vir hulle intree (7:25). Hierdie is gedeeltes wat 

                                                             
5 Lees gerus Hebreërs 9 verder om hierdie verskil nog duideliker te 
sien.   
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spesifiek gebruik word binne die konteks van Jesus se 

hoëpriesterlike amp volgens Melgisédek se orde. 

Dit is dus nie sonder rede dat Melgisédek so op die toneel 

verskyn by Abraham nie. Daardie gebeure sou later in die 

geskiedenis duidelik word dat tussen Abraham en 

Melgisédek daar iets afspeel wat in die ewige besluite 

van die Goddelike Drie-Eenheid geneem is. Melgisédek 

sou die tipe wees van die komende Messias, die Seun van 

God, en alles betreffende hom sou heenwys na Christus. 

Hebreërs 7 se eerste paar verse tel die persoon van 

Melgisédek op en beskryf wie hy was. Al die punte wat 

van hom hier gesê word, is bedoel om hom des te meer 

aan te dui as die tipe van Christus. Tog moet ons nie 

vasval by Melgisédek nie, maar verder beweeg na sy 

antitipe, Christus Jesus, wat die Hoëpriester is volgens 

die orde van Melgisédek. Daarin lê die wonder opgesluit, 

dat ŉ skynbaar onbenullige persoon, so ŉ kragtige 

heenwysing is na die beloofde Redder vanaf die ou 

verbond dwarsdeur na die nuwe verbond. 
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GOD SE KRUIS 

In Genesis 3:15 word vertel van die saad van die vrou wat 

die slang se kop sal vermorsel, maar dit sou nie gebeur 

sonder "letsels" vir hierdie Een wat uit die vrou gebore 

sou word nie. Die teks sê immers die slang sal Hom aan 

die hakskeen byt. Waarna verwys hierdie "hakskeen 

bytery"? 

Dit wil blyk dat God hier alreeds die wyse van die 

verlossing in die oog het, en dat Hy met hierdie belofte 

wel wil sê dat die slang 'n skynbaar dodelike hou sou 

slaan, maar tog ook juis in daardie moment self verslaan 

word. Juis in daardie oomblik dat hy die Redder aan die 

hakskeen sou byt, sou die saad van die vrou die 

vernietigende hou toedien waarvan die slang nooit weer 

sal herstel nie. 

Die beslissende gebeure waarheen hierdie belofte 

natuurlik verwys, is die kruis van Christus. Dit staan as 'n 

geweldige belangrike historiese sowel as geestelike 
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moment in die geskiedenis van die skepping, soveel so 

dat Paulus homself voorgeneem het om niemand anders 

te verkondig as Christus die Gekruisigde nie. Die kern van 

die Evangelie bestaan vir Paulus in die dood en 

opstanding van Christus, die moment waarin die saad 

van die vrou, Christus die Here, deur die Satan aan die 

hakskeen gebyt word, maar waar Satan se kop vermorsel 

is. 

Nou is die vraag tog wel of was die kruis werklik nodig? 

Was dit noodsaaklik vir Christus om aan daardie 

vervloekte hout te gaan sterf? Hierdie is die tipe vrae wat 

al meer op die voorgrond gedwing word, namate die ou 

boodskap van God se verlossing in die Gekruisigde 

Christus opsy geskuif word vir 'n humanistiese, en 

liberale godsdiens waar daar straks nie meer plek is vir 

hierdie tipe “brutaliteit” nie. Watter pa sal sy seun op so 

'n wrede wyse laat doodmaak en dit dan liefde noem! In 

die liberalisme se denke is hierdie niks anders nie as ŉ 

vorm van kindermishandeling deur ŉ gruwel god 
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uitgevoer.6 

Genesis 3:15 skets die probleem van twee kante. Aan die 

een kant was daar die probleem van die sonde van die 

geesteswêreld wat so 'n impak op die mens gemaak het, 

dat dit aanleiding gegee het tot die tweede probleem, 

naamlik die sonde van die mens. Vir die eerste probleem 

sou God se plan verwoestend wees; vir die tweede sou 

dit verlossend wees. In beide gevalle toon God dat Hy 

sonde nie sal duld nie, maar vir die gevalle engele is 

redding nie 'n opsie nie - eerder ŉ ewige verdoemenis in 

die poel van vuur (Matteus 25:41). Vir die mens is 

vrymaking egter 'n wonderlike vooruitsig, omdat die 

Verlosser die bande van die sonde en die dood vernietig 

het, en selfs die groot aanhitser uitgeklee het. 

Maar waarom die kruis hiervoor gebruik? Kon Hy dit nie 

                                                             
6  Steve Chalke noem die kruis “cosmic child abuse” in sy The 
Atonement Debate. Hy is egter nie die enigste teoloog wat hierdie 
siening handhaaf nie. Sien Adrian Warnock se blog by 
http://www.patheos.com/blogs/adrianwarnock/2004/11/cosmic-
child-abuse/. 

http://www.patheos.com/blogs/adrianwarnock/2004/11/cosmic-child-abuse/
http://www.patheos.com/blogs/adrianwarnock/2004/11/cosmic-child-abuse/
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meer "menslik" gemaak het nie? Die Skrif is baie duidelik 

oor die dood van Christus en die redes daarvoor. Tog is 

dit eerstens nodig om na die kruis as metode te kyk.  

DIE VLOEK VAN DIE KRUIS 

Paulus skrywe aan die Galasiërs 'n baie intense brief waar 

hy die gelowiges in Galate berispe omdat hulle so gou 

agter die wette van Judaïsme aanloop asof 

wetsonderhouding ware verlossing kan bewerk. Sy 

duidelike boodskap is dat die wet nie kan regverdig nie, 

maar alleen God deur geloof in Christus (3:11). In 3:13 

lees ons:  

Christus het ons losgekoop van die vloek van die 

wet deur vir ons ’n vloek te word — want daar is 

geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ’n hout 

hang. 

Hierdie is 'n aanhaling uit Deuteronomium 21:23 en 

Paulus maak hiervan 'n profetiese uitspraak wat op die 

Messias van toepassing is. In Deuteronomium 21 word 
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hierdie vers gebruik om te verwys na die wyse hoe 

iemand wat ter dood veroordeel is, moes sterf. So 'n 

persoon moes volgens God se voorskrif gedood en aan 'n 

"paal" opgehang word (Deuteronomium 21:22). 'n 

Verdere voorskrif is dat so persoon nie na sononder nog 

daar moes hang nie, want hy / sy was onder die vloek van 

God. Hierdie dood het die oordeel van en verwerping 

deur God versinnebeeld en was 'n sigbare uitdrukking 

van God se beskouing van sonde. 

Paulus maak die teks van toepassing op Christus se 

kruisiging en vergelyk dit met die vloek van die wet. Die 

regverdige oordeel wat die wet verteenwoordig, het die 

mens onder vloek geplaas. Christus, wat volgens 2 

Korintiërs 5:21 vir ons sonde geword het, moes hierdie 

profesie in vervulling bring, naamlik om as ter dood 

veroordeelde aan die kruis te gaan hang en so onder die 

vloek van God te kom. Hy moes die verwerping en 

oordeel van God op Hom neem. 

Die kruis was dus 'n goddelike noodsaaklikheid. Die 
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begrip "noodsaaklikheid" impliseer iets wat moet gebeur 

ten spyte van erge weerstand. Die weerstand het dus nie 

die nodige krag om die uiteindelike effek van die 

noodsaaklike teen te werk nie. Die ander kant hiervan 

sou ook kon beskrywe word met die begrip 

"onmoontlikheid." Dit was dus 'n onmoontlikheid binne 

die raadsplan van God dat Christus op enige ander 

manier sou sterf as die vervloekte kruishout. Hiermee 

word dus onmiddellik gesê dat die kruis as metode binne 

die raad van God was. Dit reël dus enige ander wyse of 

metode onmiddellik uit. Ons sou tereg kon sê dat enige 

ander wyse van dood was 'n goddelike onmoontlikheid, 

omdat die kruis 'n goddelike noodsaaklikheid was. 

Hebreërs 10 belig die offer van Christus vanuit die hoek 

van Christus se gewillige gehoorsaamheid aan die wil van 

God. Dit word verduidelik as vervulling van die profesie 

in Psalm 40:6-8. Wat duidelik voorop staan is Christus se 

gewillige onderwerping aan die "wil van God" (Hebreërs 

10:9). Die wil van God hier verteenwoordig God se 

raadsplan wat van ewigheid af bepaal en in die verloop 
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van die geskiedenis openbaar gemaak is. Daarom was dit 

onmoontlik dat die wil van God anders sou uitrol, want 

dit sou veronderstel dat God wel veranderlik is en dat Hy 

werklik nie alles vooruit ken nie en elke nou en dan deur 

die mens verras word om gevolglik sy plan te wysig. 

CHRISTUS MOES TER DOOD VEROORDEEL 
WORD 

'n Verdere belangrike aspek is dat Christus by wyse van 

"skuldigbevinding" op gepaste wyse die doodstraf moes 

ontvang. Dit word veronderstel uit die teks in 

Deuteronomium 21. Dit was nie enigiemand wat aan die 

vervloekte paal gehang het nie. Dit was dié wat skuldig 

bevind is en gevolglik ter dood veroordeel was. Hy was 

"skuldig" bevind deur die Joodse leiers, maar nie deur 

Pilatus nie. Pilatus het Hom wel oorgelewer as "skuldig" 

om gekruisig te word. In die oë van God moes Hy egter 

die skuld dra asof Hyself daaraan skuldig was, daarom het 

Hy sonde geword om daardie straf te kon dra. Om dus te 

beweer dat die kruisiging nie noodsaaklike was nie, is om 

die Skrif as onbetroubaar af te maak, aangesien dit 
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duidelik heengewys het na die kruisiging as die wyse 

waarop Christus die belofte van Genesis 3:15 sou vervul. 

DIE SKANDE VAN DIE KRUIS 

Dan is daar die kwessie van die skande wat daar in die 

kruisiging was, nie alleen as metode nie, maar ook as 'n 

proses, van die vooraf marteling en bespotting tot die 

uiteindelike hang aan die kruis. Ons weet uit die 

profesieë dat baie van die gebeure rondom die kruis die 

vervulling was van wat God by monde van sy profete 

bekend gemaak het. 

Die kruis op sig self was gesien as 'n skandelike dood. 

Verbygangers en omstanders het die geleentheid gehad 

om openlik te spot. Ook die twee rowers aan beide kante 

sou die skande vererger deurdat Christus met rowers en 

moordenaars geassosieer is. Sy klere is verdeel en Hy 

moes naak daar hang - die uiterste toonbeeld van skande 

(Jesaja 47:3). 

Die Hebreërbrief vertel in 12:2 en 6:6 van die skande 
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inherent tot die kruis en hoedat Christus dit gewilliglik 

aanvaar het. In Filippense 2 word ons meegedeel dat die 

hele proses waardeur Jesus gegaan het een van gewillige 

vernedering was. Die kruis was die uiterste toonbeeld 

van sy vernedering. 

DIE BRUTALITEIT VAN DIE KRUIS 

Dan is daar die kwessie van die brutaliteit van die 

kruisiging. Die hele proses van kruisiging het sy finaliteit 

in die fisiese kruisdood gehad. Dit is natuurlik 

voorafgegaan deur erge marteling en belediging. In ons 

"verfynde" denke is dit onmoontlik om die realiteit in te 

dink van dit waardeur die Here Jesus moes gaan. Maar 

dit was 'n goddelike noodsaaklikheid anders sou die 

profesieë vals wees en God 'n leuenaar en kansvatter. 

Jesaja 53 beskryf die grafiese van wat op die Messias 

gewag het en wat Hy inderdaad ervaar het:  

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan 

wie is die arm van die HERE geopenbaar? Hy tog 
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het soos ŉ loot voor sy aangesig opgespruit en 

soos ŉ wortel uit droë grond. Hy het geen 

gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou 

aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou 

begeer nie. Hy was verag en deur die mense 

verlaat, ŉ man van smarte en bekend met 

krankheid; ja, soos een vir wie ŉ mens sy gelaat 

verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag 

nie. Nogtans het Hy óns krankhede op Hom 

geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; 

maar óns het Hom gehou vir een wat 

geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar 

Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter 

wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; 

die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op 

Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 

gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons 

het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het 

die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat 

neerkom. Hy is mishandel, hoewel 

Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie 
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oopgemaak nie; soos ŉ lam wat na die slagplek 

gelei word en soos ŉ skaap wat stom is voor sy 

skeerders — ja, Hy het sy mond nie oopgemaak 

nie. Uit die druk en uit die strafgerig is Hy 

weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het 

daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van 

die lewendes? Ter wille van die oortreding van 

my volk was die plaag op Hom. En hulle het 

Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ŉ ryke 

was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen 

het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. 

Maar dit het die HERE behaag om Hom te 

verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel 

ŉ skuldoffer aangebied het, sal Hy ŉ nakroos 

sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van 

die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees. 

Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit 

sien en versadig word; deur sy kennis sal my 

Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en 

Hy sal hulle skuld dra. Daarom sal Ek Hom ŉ deel 

gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit 
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verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die 

dood en saam met die oortreders getel was, 

terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die 

oortreders gebid het. 

Let op die profetiese aard van hierdie teks, met ander 

woorde, dieselfde geld hier wat alreeds oor profesie gesê 

is. Dit is ŉ uitdrukking van die voorkennis van God, en as 

sodanig is dit onmoontlik dat dit anders sou kon gebeur. 

Indien hierdie profesie nie in vervulling sou gaan nie, sou 

beteken God het nie werklik vooruit geweet nie, en 

hierdie was maar ŉ wilde raaiskoot in die donker wat Hy 

later kon regstel soos Hy meer kennis sou opdoen (tipiese 

gedagtes onderliggend aan Prosesteologie en sommige 

Arminiaanse opvattings). 

Met al hierdie gegewens op die tafel is dit onmoontlik om 

aan ŉ kruislose Christendom te dink. Dit sou ŉ 

Christendom wees gebore uit ander motiewe as wat die 

Skrif vir ons aandui. Om Christen te wees beteken om die 

kruisiging van Christus as ŉ Godbepaalde 
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kerngebeurtenis te aanvaar en te omarm. ŉ Kruislose 

kerk is geen kerk nie; ŉ kruislose Christenskap is geen 

Christenskap nie. Daarom skrywe Paulus:  

Want die woord van die kruis is wel dwaasheid 

vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered 

word, is dit die krag van God. (1 Korintiërs 1:17) 

Die kruis as metode was noodsaaklik, so-ook die hele 

proses wat met die kruisiging gepaard gegaan het en mag 

ons as sy verlostes dit nooit vergeet of “verydel” soos wat 

Paulus dit noem nie. 

  



 
111 

 

SLOTOPMERKINGS 

 

Maar julle, wie sê julle is Ek? 

Nadat Christus hierdie indringende vraag vir sy dissipels 

gevra het, het Petrus die volgende aangrypende 

belydenis gemaak: 

U is die Christus, die Seun van die lewende God. 

Jesus se onmiddellike reaksie was dat vlees en bloed dit 

nie kan uitdink nie, maar alleen deur die werk van God 

deur sy Gees is dit moontlik. Deur sy Woord en deur sy 

Gees leer ons Hom ken.  

Die wonder van die Here Jesus Christus is nie deur mense 

ontwerp nie. Ons sien Hom raak in beide die Ou 

Testament sowel as die Nuwe. Daar is kontinuïteit in God 

se openbaring en heilsgeskiedenis. Wat in die Nuwe 

Testament openbaar is oor Christus, staan nie los van die 

openbaring van God in die verloop van die geskiedenis 
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nie. Die presisie en detail waarmee God die verloop van 

die geskiedenis dryf, is verbysterend. Die 

konsekwentheid waarmee Hy werk bied vastigheid aan 

sy openbaring. Die toewyding aan sy verlossingsplan van 

begin tot einde bied hoop terwyl die laaste tonele ontvou 

op pad na die voleinding.  

Die verstommende hiervan is die openbaring van die 

persoon, die karakter, die bediening, die lewe en die 

werk van Christus. God het gekies dat verlossing alleen 

deur sy Seun sou wees sodat die verlore mens herskep 

kon word na die Beeld van Christus. Dit is alleen deur 

Hom dat die mens kan wees wat God se bedoeling by die 

skepping was. 

Dit is egter nodig om die verskillende hoeke waaruit die 

Skrif Christus beskryf van nader te ken. Alleen so kan die 

gelowige groei in gelykvormigheid aan Sy beeld en alleen 

so kan die nuwe, wedergebore mens kom tot die volheid 

in Christus. Alleen dan kan die gelowige soos Petrus kom 

tot die belydenis dat Hy werklik die Christus, die Seun van 
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die lewende God is. 

Die woorde van die Apostoliese Geloofsbelydenis oor 

Christus is so van toepassing: 

[Ek glo] in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die 

maagd Maria; 
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf 

het en begrawe is en ter helle neergedaal het; 
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die 
regterhand van God, die almagtige Vader; 

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en 
die wat reeds gesterf het. 
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