
Vraag 27: Wat is die Seun? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Filippense 2:9-11: “God het Hom tot die hoogste posisie verhoog en aan Hom die 
Naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. Só sal by die noem van Jesus se heerlike 
Naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig, en elke tong sal bely: 
“Jesus Christus is Here!” En só sal God die Vader verheerlik word!” (NLV) 

HOOR 

1. Hoe dink jy oor God die Seun? Hoe sou jy Hom beskryf? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Die Seun is die Woord, die Wysheid en die Beeld van die Vader. Hy is die 
eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore, God uit God, lig uit 
lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, 
deur wie alles tot stand gekom het. 

3. Lees die bekendstelling van God as Seun in Johannes 1:1-18. Wat tref jou? 

4. Lees my opmerkings daaroor. Oordink dit. 

Heel aan die begin het die Woord reeds bestaan. Die Woord was by God, en die Woord was 
self God. Alles het deur Hom ontstaan. In Hom was daar lewe. Dié lewe het gedien as die lig 
vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, ja – die duisternis het dit nie uitgedoof nie! 
Johannes het van die lig getuig. Die Woord het mens geword en by ons kom woon. Hy is die 
enigste Seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid. Aan almal wat Hom 
aanvaar, dié wat in sy Naam glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 

LEEF 

5. Lees Heidelbergse Kategismus 29 en 31 se antwoord op die vraag: Wat is die Seun? 

Vraag 29: Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat Verlosser beteken? 

Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos (a) en by niemand anders enige saligheid 
te soek of te kry is nie (b). 

(a) Matt 1:21; Hebr 7:25. (b) Hand 4:12; Joh 15:4, 5; 1 Tim 2:5; Jes 43:11; 1 Joh 5:11. 

Vraag 31: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem? 

Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees 
gesalf is (a) tot ons hoogste Profeet en Leraar (b), wat aan ons die verborge raad en wil van 
God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het (c); tot ons enigste Hoëpriester 
(d), wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het (e) en met sy voorbidding 
gedurigdeur by die Vader vir ons intree (f); tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en 
Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar (g). 



(a) Ps 45:8; Hebr 1:9; Jes 61:1; Luk 4:18. (b) Deut 18:15; Hand 3:22; 7:37; Jes 55:4. (c) Joh 
1:18; 15:15. (d) Ps 110:4. (e) Hebr 10:12, 14; 9:12, 14, 28. (f) Rom 8:34; Hebr 9:24; 1 Joh 2:1; 
Rom 5:9, l0. (g) Ps 2:6; Sag 9:9; Matt 1:5; Luk l:33; Matt 28:18; Joh 10:28 Op 12:10, 11. 

Is dit hoe jy oor God as Seun dink en wat jy ook van Hom glo – Profeet, Priester en 
Koning? 

VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die geloofsbelydenisse en belydenisskrifte. Wat leer jy oor God 
die Seun uit hierdie belydenisse? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou? 

Apostoliese Geloofsbelydenis 2 

2. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige 
Gees, gebore is uit die maagd Maria. 

Geloofsbelydenis van Nicea 2-3 

2. Ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die 
Vader gebore. 

3. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese 
met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. 

Geloofsbelydenis van Athanasius 31-37 

31. Hy is God uit die Wese van die Vader, voor alle tye gegenereer, en mens uit die wese van 
sy moeder, in die tyd gebore; 

32. volkome God, volkome mens met 'n redelike siel en menslike vlees, 

33. na die Godheid aan die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader. 

34. En alhoewel Hy God en mens is, is Hy nogtans nie twee nie maar een Christus. 

35. Hy is een, nie deur verandering van die Godheid in die vlees nie maar deur die 
aanneming van die mensheid in God. 

36. Hy is in alle opsigte een, nie deur vermenging van die wese nie maar deur die eenheid 
van die Persoon. 

37. Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus, 
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DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS 

Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die eniggebore Seun van God 
is. Hy is van ewigheid af gebore; Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou Hy 'n 
skepsel wees; Hy is een wese met die Vader, ewig saam met Hom, die ewebeeld van die 
Persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid (Heb. 1:3) en in alles aan Hom 
gelyk (Fil. 2:6). Hy is van ewigheid die Seun van God en nie slegs sedert Hy ons natuur 



aangeneem het nie; so leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk 
word: Moses sê dat God die wêreld geskep het, en die heilige Johannes sê dat alle dinge 
ontstaan het deur die Woord, wat hy God noem (Gen. 1:1 en Joh. 1:3). Die apostel sê dat 
God die wêreld deur sy Seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus 
geskep het (Heb. 1:2 en Kol. 1:16). So moet Hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus 
Christus genoem word, dus reeds bestaan het toe alles deur Hom geskep is. En daarom sê 
die profeet Miga: 'Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid' (Miga 5:1), en 
sê die apostel: 'Hy is sonder begin van dae of lewenseinde' (Hebr. 7:3). Hy is dus die ware, 
ewige God, die Almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. 

Joh. 1:18, 34 en 49; 1: 14; Kol 1:15; Heb. 1:3; Matt. 3:17; 17:5; Joh. 8:24; 10:30; 9:36; Hand. 
8:34; Jes. 7:14; Rom. 9:5; 1 Tess. 3:11; Fil. 2:11; 2 Kor 5:19; Hand. 20; Ef. 3:9; Rom. 14; Tit. 2; 
1 Kor. 8:6; Heb. 1:1; 3:4; Joh. 1:3; 1 Joh.5:7, 14, 20; Op. 1-6; Joh. 8:58; 17:5; 1 Kor. 10:9,. Gal 
4:4; Miga 5:2; Kol 1:15; Ps. 2:7, 12; Heb. 13:8. 
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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 (Fil. 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). 

Fil. 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. 


