
Vraag 20: Waarom moet hierdie Verlosser waarlik mens en waarlik God wees? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Hebreërs 1:1-3: “God het sy Seun bestem om die erfgenaam van alles te wees; 
trouens, Hy het deur Jesus Christus ook die wêreld en alles wat daarin is, gemaak. Die Seun 
weerkaats God se heerlikheid, en Hy is die presiese ewe beeld van wie God werklik is. Deur 
sy magtige bevel hou Hy die ganse heel al in stand. Nadat Hy gesterf het om ons van sondes 
te reinig, het Hy die posisie van eer en mag aan die regterhand van God ingeneem – dié God 
so vol majesteit wat in die hemel woon.” (NLV) 

HOOR 

1.  Waarom dink jy is dit belangrik dat die Verlosser van die sonde waarlik mens en 
waarlik God moet wees? 

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

Sodat Hy as sondelose mens die straf vir die sonde kan dra en as ewige God 
die dood kan oorwin. As Middelaar tussen mense en God kan Hy op grond van 
sy sondelose gehoorsaamheid aan die wet deur die krag van sy Godheid vir 
mense wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gee en ook 
deernis met hulle swakhede hê. 

3. Lees die profesie oor die Dienskneg van die Here in Jesaja 53:7-12. Wat tref jou? 

4. Lees nou die verbintenis van die profesieë oor die Dienskneg van die Here aan Jesus 
Christus in die NT in Matteus 8:14-17, Handelinge 8:26-35 en 1 Petrus 2:19-25. Wat tref 
jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap hiervan. Oordink dit. 

Jesaja beskryf in die Ou Testament die Dienaar van God. Die Dienaar is geslaan en 
mishandel. Hy is skuldig bevind en dood gemaak. Hierdie Dienaar was egter nie ’n gewone 
mens nie. Hy word vir die sondes van die volk doodgemaak. Hy word in húlle plek gestraf, al 
het Hy niks verkeerds gedoen nie. Ná sy bitter lyding laat God Hom weer die lig sien. Deur 
Hom vergewe God al die volk se sondes en spreek hulle vry. Ons eer Jesus in die Nuwe 
Testament as hierdie Dienaar van God, die Verlosser. As sondelose mens dra Hy die straf vir 
die sonde en as ewige God oorwin Hy die dood. 

LEEF 

6. Die geloofsbelydenis van Athanatius 29-30 sowel as die Heidelbergse Kategismus 15-18 
sê dat ons ewige saligheid afhang van ons geloof in en vertroue op Jesus as waarlik mens 
en waarlik God. Hoe dink jy daaroor? 



VIR DIEPERDELWERS 

Lees die aanhalings uit die Geloofsbelydenis van Athanasius 29-30 en die Heidelbergse 
Kategismus 15-18. Wat leer jy van die redes waarom hierdie Verlosser waarlik mens en 
waarlik God moet wees? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou? 

Geloofsbelydenis van Athanasius 29-30 

29. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van ons 
Here Jesus Christus moet glo. 

30. So is die regte geloof dan: Ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, 
tegelyk God én mens is. 

Heidelbergse Kategismus 15-18 

15 Vraag: Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? 

Antwoord: So een wat 'n ware (a) en regverdige (b) mens is, maar nogtans ook sterker as 
alle skepsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God is (c). 

(a) 1 Kor 15:21: (b) Heb 7:26. (c) Jes 7:14; 9:5; Jer 23:6; Luk 11:22. 

16 Vraag: Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? 

Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, 
vir die sonde moet betaal (a). Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie 
(b). 

(a) Eseg 18:4, 20; Rom 5:18; 1 Kor 15:21; Heb 2:14-16. (b) Heb2:26, 27; Ps 49:8; 1 Pet 3:18: 

17 Vraag: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? 

Antwoord: Om deur die krag van sy Godheid (a) die las van die toorn van God (b) aan sy 
mensheid te kon dra (c) en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee 
(d). 

(a) Jes 9:5; 63:3; (b) Deut 4:24; Nah 1:6; Ps 130:3. (c) Jes 53:4, 11; (d) Jes 53:5, 11. 

18 Vraag: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God (a) en ware (b) regverdige 
mens is (c)? 

Antwoord: Ons Here Jesus Christus (d), wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, 
heiligmaking en volkome verlossing gegee het (e). 

(a) 1 Joh 5:20; Rom 9:5; 8:3; Gal 4:4; Jes 9:6; Jer 23:6; Mal 3:1: (b) Luk 1:42; 2:6, 7; Rom 1:3; 
9:5; Fil 2:7; Heb 2:14, 16, 17; 4:15. (c) Jes 53:9, 11; Jer 23:5; Luk 1:35; Joh 8:46; Heb 4:15; 
7:26; 1 Pet 1:19; 2:22, 3:18. (d) l Tim 2:5; Matt 1:23; 1 Tim 3:16; Luk 2:11; Heb 2:9. (e) 1 Kor 
1:30.  

 


