
Vraag 19: Watter soort Verlosser het jy nodig? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik 1 Timoteus 2:3-5: “So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, want Hy wil 
dat almal verlos word en die waarheid verstaan. Want daar is net een God en een Middelaar 
wat God en mens kan versoen. Hy is die mens Christus Jesus.” (NLV) 

HOOR 

1.  Dink jy daar is verskillende maniere om jou van die skuld van sonde en afgodery te 
red? Watter soort Verlosser het jy nodig? Wat van ander mense in die wêreld? Het hulle 
dieselfde Verlosser nodig? 

2. Lees my antwoord op die vraag en oordink dit. 

’n Verlosser wat tegelykertyd ware regverdige mens is en ware ewige God. 
God wil hê dat almal verlos word en die waarheid verstaan, want daar is net 
een God en een Middelaar wat God en mens kan versoen, die mens Christus 
Jesus. Hy het sy lewe gegee om vryheid te koop vir elkeen wat in Hom glo. 

3. Die goeie nuus is dat daar ‘n Verlosser is wat God en mens is. Wat met 
God op ‘n gelyke voet kan verkeer sowel as met ons as mense. Sy Naam is Jesus Christus. 
Hy is God en mens. Watter hoop gee Hy jou vir jou eie verlossing? 

4. Lees die verhaal van Jesus se verheerliking op die berg in Matteus 17:1-13. Wat tref 
jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit. 

Jesus het met drie dissipels teen ’n hoë berg uitgeklim. Terwyl hulle na Jesus kyk, het sy 
voorkoms verander. Sy gesig het begin straal soos die son. Sy klere het skitterwit geword. 
Moses en Elia het verskyn en met Jesus gepraat. ’n Helder wolk het hulle oordek. God het 
uit die wolk gesê: “Hý is my geliefde Seun. Hy is ’n Kind so na my hart. Doen wat Hy vir julle 
sê.” Die dissipels het groot geskrik, maar Jesus het hulle gerusgestel. Hy praat toe oor sy 
dood en opwekking as Seun van die Mens. Hy is die Verlosser wat tegelykertyd ware mens 
en ware God is. 

LEEF 

6. Die verhaal van die verheerliking op die berg demonstreer dat Jesus werklik God is, en 
mens. God bevestig sy godheid uit die hemel: Hý is my geliefde Seun. Jesus bevestig sy 
mensheid in wat Hy oor Homself as Seun van die mens sê. Watter boodskap het dit vir ons 
vandag? 



VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die Nederlandse Geloofsbelydenis 18-20. Wat leer jy van watter 
Verlosser jy nodig het? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou? 

Nederlandse Geloofsbelydenis 18-20 

Artikel 18 

DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS 

Ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete 
inderdaad vervul het deur sy eie eniggebore en ewige Seun in die wêreld te stuur op die tyd 
deur Hom bepaal. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk 
geword (Filp. 2:7) deur werklik 'n egte menslike natuur, met al sy swakhede maar sonder 
sonde, aan te neem. Hy is in die liggaam van die geseënde maagd Maria deur die krag van 
die Heilige Gees en sonder die toedoen van 'n man verwek. Hy het nie alleen wat die 
liggaam betref, die menslike natuur aangeneem nie maar ook 'n egte menslike siel om so 'n 
werklike mens te wees. 

Want Hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om al twee te red, aangesien beide 
verlore was. Teenoor die kettery van die Wederdopers, wat ontken dat Christus die 
menslike vlees uit sy moeder aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die vlees en 
bloed van die kinders deelagtig geword het (Heb. 2:14), dat Hy wat die vlees betref, 'n 
nakomeling van Dawid is, as mens gebore is uit die geslag van Dawid (Hand. 2:30 en Rom. 
1:3), 'n vrug van die moederskoot van Maria (Luk. 1:42), gebore uit 'n vrou (Gal. 4:4), 'n 
spruit van Dawid (Jer. 33:15), 'n loot uit die wortels van Isai (Jes. 11:1), van die geslag van 
Juda afstam (Heb. 7:14), uit die Jode as mens gebore (Rom. 9:5), uit die geslag van Abraham, 
aangesien Hy die geslag van Abraham aangeneem het en in alle opsigte - maar sonder sonde 
- aan sy broers gelyk geword het (Heb. 2:17 en Heb. 4:15). Ons bely inderdaad dat Hy 
waarlik ons Emmanuel is, dit wil sê: God met ons (Matt. 1:23). 

Filp. 2:7; 1 Tim. 3:16; Luk. 1:55; Gen. 26:4; 2 Sam. 7:12; Ps. 132:11; Hand. 13:23; 1 Tim. 2:5; 
1 Kor. 12:3; Deut. 29:2; Ps. 119:34; Rom. 7:19; Jer. 33:15; Heb. 7:14; Rom. 9:5; Gal. 3:16; 
Heb. 2:16; Matt. 1:16. 

Artikel 19 

DIE TWEE NATURE VAN CHRISTUS 

Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die Persoon van die Seun onafskeidelik met die 
menslike natuur verenig en verbind is; dat daar dus nie twee Seuns van God of twee 
persone is nie maar twee nature in een Persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy 
onderskeie eienskappe behou. Net soos die Goddelike natuur altyd ongeskape gebly het, 
sonder begin van dae of lewenseinde (Heb. 7:3) en hemel en aarde vervul, só het ook die 
menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie; dit het skepsel gebly, wat wel 'n begin van 
dae het, eindig van natuur is en alles behou wat by 'n ware liggaam behoort. 



Hoewel Hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheid gegee het, het Hy die egtheid van sy 
menslike natuur nie verander nie, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die 
egtheid van sy liggaam afhanklik is. Hierdie twee nature is só saam in een Persoon verenig 
dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar geskei was nie. 

Dit wat Hy by sy sterwe in die hande van sy Vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike 
gees wat uit sy liggaam uitgegaan het. Die Goddelike natuur het in die tussentyd steeds met 
die menslike natuur verenig gebly, ook toe Hy in die graf gelê het. Die Godheid het nie 
opgehou om in Hom te wees nie; dit was in Hom toe Hy 'n klein kindjie was, al het die 
Godheid Hom toe 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat Hy ware God en 
ware mens is: ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur 
die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. 

Matt. 28:20; Joh. 10:13; Ef. 4:8, 12; Heb. 7:3; Matt. 26:11; Hand. 1:11; 3:21; Luk. 24:39; Joh. 
20:25; Hand. 1:3; Matt. 27:50. 

Artikel 20 

GOD SE REGVERDIGHEID EN BARMHARTIGHEID IN CHRISTUS 

Ons gee dat God, wat volkome barmhartig en regverdig is, sy Seun gestuur het om die 
natuur waarin die ongehoorsaamheid begaan is, aan te neem. Hy moes in die menslike 
natuur aan die geregtigheid voldoen en die straf vir die sondes deur sy allerbitterste lyding 
en sterwe dra. So het God sy regverdigheid teenoor sy Seun betoon toe Hy ons sondelas op 
Hom gelê het, en só sy goedheid en barmhartigheid uitgestort oor ons, wat skuldig was en 
die ewige vervloeking verdien het. Hy het immers sy Seun deur die mees volmaakte liefde 
vir ons in die dood gegee, en Hy het Hom tot ons regverdiging opgewek, sodat ons deur 
Hom die onsterflikheid en die ewige lewe kan hê. 

Heb. 2:14; Rom. 8:3, 32; 4:25. 

 


