
Die Persoon van Christus 

Daar is slegs 'n paar dinge wat die Christelike geloof werklik onderskei van die wêreld se 
godsdienste. Die drie belangrikste verskille is die aard van die Absolute Drie-enige God, die Persoon 
en Werk van die stigter van die geloof en die weg van verlossing. Ons het reeds gekyk na die aard 
van God; In Hoofstuk 6 en 7 sal ons die drastiese verskil tussen die Geloof en die wêreld se 
godsdienste uiteensit oor die leerstelling van wat Christene verlossing noem, maar hier sal ons oor 
die Stichter praat. Die stigters van die wêreld se godsdienste het verskeie eise gemaak. "Ek het die 
pad gevind," sê een, "Ek het die pad gesien, sê die ander." Miskien was die boodskap: "God het my 
die weg gewys" of "Ek kan jou die weg vertel." 

 

In Christus het ons egter een wat sê: "Ek is die weg." Trouens, Christus het die merkwaardigste 
stelling gemaak wat enige mens kon maak. Vanuit 'n blote man sou dit spog met fantastiese 
verhoudings. Hy het 'n eis gemaak wat hom die smalste persoon maak wat ooit asemhaal het. Hy het 
gesê: "Ek is die Weg die Waarheid, en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie." 
Dit was stellings soos hierdie een en baie ander wat C. S. Lewis gelei het om die "trilemma" oor Jesus 
Christus voor te stel. Hy het gesê dat vir diegene wat Jesus wil sê, nie is wat Hy beweer om te wees 
nie, maar nog steeds 'n goeie onderwyser is, ens., Stellings soos Johannes 14: 6 'n onoorkomelike 
probleem inhou. As gevolg van wat Hy gesê het, was Hy óf 'n leuenaar, 'n lelike of Here van Glorie. 
Die grootste ketterye van die geskiedenis van die kerk was oor die Persoon van Christus, en die 
grootste ketterye van vandag is nie anders nie. Trouens, hulle is nie regtig nuwe ketterye nie, net ou 
leuens in 'n nuwe outfit. 

 

Ons het gekyk na die Godheid van Christus in die laaste hoofstuk, so in hierdie een sal ons na die 
ander aspekte van Sy Persoon as ons Here en Verlosser kyk. 

 

Deel 1: 

Die Voorbestaan van Christus 

Die een teoloë noem "die Goddelike Logos (Woord)", die Seun van God, die Tweede Persoon van die 
Drie-eenheid, ons Verlosser Jesus Christus, het nie ontstaan toe Hy uit die maagd Maria gebore is 
nie. Dit was sy inkarnasie (kom in vlees). Hy was, soos die profeet Miga gesê het: ". . Die Een wat 'n 
heerser in Israel het, wie se opgang is van ouds af, van ewigheid af. . . "(Miga 5: 2, NKJV) Hy was pre-
existent. 

 

Christus se voorbestaan is duidelik uit Sy Godheid. As God is Hy Ewig en Onbeweeglik (Jes 9: 6-7; Op 
1: 8; Heb 13: 8; Heb 1:12; Psa 102:27); so het Hy altyd bestaan. Daar was nooit 'n tyd toe Hy nie was 
nie. ". . . In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. "(Joh. 1: 1). 
Christus se voorbestaan word amptelik deur die Skrif getuig - Johannes 8:58; 17: 5; 17:24; Kol 1:17; 
Heb 7: 3; Openb. 22:13; Phil. 2: 5-11 - die Bybel beklemtoon dit voortdurend. Ons sien Hom ook in 
die Ou Testament, aangesien Sy voorbestaan gedemonstreer word deur Theophany, of 
Christophany. Hierdie twee woorde, een wat veral op God betrekking het, en die ander veral vir die 
Seun, verwys na 'n sigbare voorkoms van God in die Ou Testament. 



 

Aangesien dit 'n Bybelonderrig is wat niemand gesien het nie, of die Vader self kan sien nie (Ex. 33: 
Joh 1:18; 1 Tim 1:17), skryf die meeste evangeliese onderwysers alle sigbare verskynings van God in 
menslike of engelse vorm aan die Seun manifesteer Homself voor sy inkarnasie. Rigters 13: 15-22; 
Sagaria 3: 1-5; Eksodus 3:16; en Genesis 18: 1-33, is onder baie gedeeltes wat Bybel geleerdes glo 
Christophanies. Hoe vertel ons uit die Skrif as 'n bepaalde engelse manifestasie bloot 'n engel is, of 
as dit 'n voorkoms van die voormalige Seun is? Die volgende gedeelte is 'n klassieke een wat dit 
illustreer. 

 

Josua 5: 13-15 En toe Josua naby Jérigo was, het hy opgekyk en 'n man voor hom sien staan met 'n 
swaard in sy hand. Josua het na hom toe gegaan en gevra: "Is jy vir ons of vir ons vyande?" "En ook 
nie," het hy geantwoord. "Maar nou, as bevelvoerder van die leër van die HERE het ek gekom." Toe 
het Josua die gesig op die grond geval In eerbied vra hy hom: "Watter boodskap het my Here vir sy 
dienaar?" Die owerste van die leër van die HERE het geantwoord: "Trek jou skoene uit, want die plek 
waar jy staan, is heilig." En Josua het dit gedoen. (NIV) 

 

Die onderstreepte gedeelte van die vers is die sleutel om hierdie gedeelte as 'n voorkoms van 
Christus voor die Inkarnasie te verstaan. Die leier van die HERE se leër gebruik dieselfde woorde wat 
Jehovah gebruik wanneer Moses voor die brandende bos kom. Dit, en die Persoon se aanvaarding 
van aanbidding, wat slegs vir God gereserveer word (Eks 20: 1-3), bewys dat dit 'n Christophany is. 
Daar is baie Christophanies in die Ou Testament. Christus was nog altyd - ons Verlosser het nie op 
die dag van sy geboorte ontstaan nie - Hy het op daardie dag in die vlees gekom. 

 

Deel 2: 

God Incarnate - Die Man Christus Jesus 

Die inkarnasie (Christus die Seun van God kom in vlees) en die Maagdelike Geboorte (soos Hy in die 
vlees gekom het) is leerstellings wat nie logies of wetenskaplik verstaanbaar is nie. Hulle betrek God 
wat optree buite die natuurreg en in die menslike geskiedenis ingryp 


