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CHRISTUS SE VERWANTSKAP MET DIE INDIVIDU 

 

 

Skrifture in hierdie artikel, behalwe soos anders aangedui, is aangehaal uit die Nuwe Wêreld Vertaling van die 

Heilige Skrif soos vertaal uit die hersiene Engelse uitgawe van 1984 van die New World Translation of the Holy 

Scriptures © 2001 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 

 
Met die oogmerk om die Christus se verwantskap met die individuele sterfling te begryp, moet ons 

kortliks die natuur van die Vader, en Sy verwantskap met die Christus, beskryf. 

Die Relasie van die Vader met die Christus  
Die Vader, as die Eerste Bron en Middelpunt van die ganse skepping, is in elke opsig absolute 

volmaaktheid. In Hom is alles wat is en alles wat ooit kan wees. Hy het nie nodig om enigiets te 

ondervind nie, ten einde dit te weet of te ken. Hy is eksistensieel – wat beteken dat elke ding wat ooit 

geken kan word, alreeds in Hom bestaan. Hierdie absolute natuur maak dit moeilik, indien nie onmoontlik 

nie, vir die sterflike mens om direk met Hom te deel. 

In ons vorige artikel het ons geleer dat één manier waarop die Vader met Sy sterflike skepping onderling 

verkeer, is deur ’n gees-brokkie of fragment van Homself te skenk, wat binne-in ons gemoedere 

woonagtig is. ’n Ander manier waarop die Vader met ons verkeer, is deur middel van Sy Seun. Vir ons 

word gesê: 

 ―Want julle gedagtes is nie my gedagtes nie en ook is my weë 

nie julle weë nie‖, sê Jehovah. ―Want soos die hemel hoër is as 

die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle 

gedagtes.‖ – Jesaja 55:8-9 
 

 

Hierdie skeiding is te groot vir die mens om te oorbrug. Dus word hulp aangebied: 

  Want ―wie het die denke van Jehovah leer ken, dat hy hom kan 

onderrig‖? Maar ons het wel die denke van Christus. – 1 

Korintiërs 2:16 
 

 

Ja, die Christus is ’n ander manier waardeur die Vader sélf aan Sy skeppings uitdrukking gee: 

  Jesus het egter uitgeroep en gesê: ―Hy wat geloof in my stel, stel 

nie net in my geloof nie, maar ook in hom wat my gestuur het; 

en hy wat my aanskou, aanskou ook hom wat my gestuur het. Ek 

het as ’n lig in die wêreld ingekom, sodat elkeen wat geloof in 

my stel, nie in die duisternis sal bly nie. Maar as iemand my 

woorde hoor en hulle nie nakom nie, oordeel ek hom nie; want 

ek het gekom, nie om die wêreld te oordeel nie, maar om die 

wêreld te red. Hy wat my verontagsaam en my woorde nie 
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aanneem nie, het een om hom te oordeel. Die woord wat ek 

gespreek het, dit sal hom in die laaste dag oordeel; want ek het 

nie op eie ingewing gespreek nie, maar die Vader wat my 

gestuur het, het vir my ’n gebod gegee oor wat om te sê en wat 

om te spreek. Ook weet ek dat sy gebod die ewige lewe beteken. 

Die dinge wat ek dan spreek—net soos die Vader hulle vir my 

gesê het, so spreek ek hulle.‖ – Johannes 12:44-50 

 
Een van die hoofredes vir Christus se koms is inderdaad om vir God aan die mensdom te openbaar, nie 

maar net as ’n gedugte maghebber nie, maar as ’n liefhebbende Vader: 

  Alles is deur my Vader aan my oorgegee en niemand ken die 

Seun ten volle nie, behalwe die Vader en ook ken niemand die 

Vader ten volle nie, behalwe die Seun en enigeen aan wie die 

Seun bereid is om hom te openbaar. – Matteus 11:27 

 

 

Aktiwiteite van die Christus as Soewerein 
Die Christus se rol word in die brief aan die Kolossense beskryf :  

  Hy het ons verlos van die gesag van die duisternis en ons 

oorgebring in die koninkryk van die Seun van sy liefde, deur 

middel van wie ons ons bevryding deur ’n losprys het, die 

vergifnis van ons sondes. Hy is die beeld van die onsigbare God, 

die eersgeborene van die hele skepping; want deur middel van 

hom is alle ander dinge in die hemele en op die aarde geskep, die 

sigbare dinge en die onsigbare dinge, ongeag of hulle trone of 

heerskappye of regerings of owerhede is. Alle ander dinge is 

deur hom en vir hom geskep. En hy is voor alle ander dinge en 

deur middel van hom is alle ander dinge tot stand gebring en hy 

is die hoof van die liggaam, die gemeente. Hy is die begin, die 

eersgeborene uit die dode, sodat hy die een kon word wat in alles 

eerste is; want God het dit goedgevind om die hele volheid in 

hom te laat woon en om deur hom alle ander dinge weer met 

homself te versoen deur vrede te maak deur die bloed wat hy aan 

die folterpaal vergiet het, ongeag of hulle die dinge op die aarde 

of die dinge in die hemele is. – Kolossense 1:13-20 
 

 

In ons heelal is die Christus dus die eerste skepping, en het hy, op sy beurt, alle ander dinge in ons heelal 

geskape, beide die sigbare en die onsigbare. God het die Christus in hierdie posisie aangestel. Terwyl 

hierdie ’n magtige posisie is en hom die soewerein van sy heelal gemaak het, was hy slegs ’n viseregent –

’n aangewese soewerein. Hy het nie uit eie reg regeer nie – hy het nie sy soewereiniteit verdien nie. 

Hoewel hy die wettige reg gehad het om sy soewereiniteit in alle aangeleenthede uit te oefen, leer ons in 

die brief van Judas, dat die Christus (ook bekend onder die titel Mígael) geweier het om daardie gesag uit 

te oefen sovêr dit aangeleenthede insake regspraak aangegaan het: 

 Maar toe Mìgael, die aartsengel, met die Duiwel ’n geskil gehad 

en oor Moses se liggaam getwis het, het hy nie smadende 
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woorde ’n oordeel oor hom durf uitspreek nie, maar gesê: ―Mag 

Jehovah jou bestraf.‖ – Judas 1:9 
 

Hy het eerder geduldig en nederig gewag totdat hy die reg verdien het, deur die taak wat die Vader aan 

hom opgedra het om te doen, te voltooi. Ons verstaan daardie taak as om te gelewe het soos een van sy 

skepsel-ordes, ten einde te kwalifiseer om oor hulle te mag heers. Hy het op die aarde verskyn in die 

persoon van Jesus van Nasaret: 

  Aangesien ons dan ’n groot hoëpriester het wat deur die hemele 

gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons dan aan ons 

belydenis van hom vashou. Want ons het as ’n hoëpriester nie 

iemand wat nie met ons swakhede kan simpatiseer nie, maar 

iemand wat in alle opsigte soos ons op die proef gestel is, maar 

sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid van spraak tot 

die troon van onverdiende goedhartigheid nader, sodat ons 

barmhartigheid kan verkry en onverdiende goedhartigheid kan 

vind vir hulp op die regte tyd. – Hebreërs 4:14-16 

 

 

Nadat hy getrou daardie sending voltooi het, is hy tot die posisie van ’n ware soewerein in eie reg verhef 

– ’n naam wat bo elke ander naam is: 

  Bewaar hierdie geestesgesindheid in julle wat ook in Christus 

Jesus was, wat, hoewel hy in God se gedaante bestaan het, geen 

gewelddadige inbesitneming, naamlik om aan God gelyk te 

wees, oorweeg het nie. Nee, maar hy het homself ontledig en ’n 

slaaf se gedaante aangeneem en aan die mense gelyk geword. 

Wat meer is, toe hy hom in gestalte as ’n mens bevind het, het 

hy homself verneder en gehoorsaam geword tot in die dood, ja, 

die dood aan ’n folterpaal. Juis daarom het God hom ook tot ’n 

hoër posisie verhef en hom goedgunstig die naam gegee wat bo 

elke ander naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sou 

buig van dié in die hemel en dié op die aarde en dié onder die 

grond en elke tong openlik sou erken dat Jesus Christus Here is 

tot die heerlikheid van God die Vader. – Filippense 2:5-11 
 

 

Aktiwiteit van die Christus ten Behoewe van die Mensdom 
In die persoon van Jesus, het die Christus gedemonstreer hoe ’n seun van die mens die toppunt van die 

mensdom kon bereik en die Koninkryk van die Hemele kon binnegaan, waaroor die Christus regeer, en 

aangeneem en ingeënt kan word in God se geestelike gesin. Voor Christus se verskyning op die aarde het 

die mens slegs die hoop gehad om ’n paar jaar op ’n bewoë planeet onder spanningsvolle toestande te 

lewe, totdat hy sterwe en tot die stof terugkeer. Sommige het tot die slotsom gekom dat indien hulle 

genoegsame goeie werke in hierdie lewe verrig, God hulle mag onthou in ’n toekomstige opstanding om 

weer op die aarde te lewe. Hulle was ’n vleeslike volk wat die lewe deur die lens van die beperkte 

menslike ervaring gefiltreer het. 
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Wanneer ons die geskiedkundige verslag van die Hebreërs en hulle konsepte omtrent God lees, sien ons 

dat hulle begrip aangaande Hom progressief was. Hulle sienswyse het geleidelik verbeter vanaf ’n 

wraaksugtige en jaloerse God, tot die liefhebbende god van almal, asook die Vader van ’n volk. Dit is op 

hierdie tydstip dat die Vader bepaal het dat die mens gereed was vir die ―openbaring van die seuns van 

God‖ waarvolgens die Christus vir God sou openbaar as hulle individuele Vader (en nie slegs die Vader 

van ’n nasie nie) en die ―weg‖ sou demonstreer om ―as seuns en kinders van God aangeneem te word.‖ 

  Gevolglik reken ek dat die lyding van die teenswoordige tyd 

niks is in vergelyking met die heerlikheid wat in ons geopenbaar 

sal word nie. want die skepping wag met gretige verwagting op 

die openbaring van die seuns van God. Want die skepping is aan 

nietigheid onderwerp, nie uit eie wil nie, maar deur hom wat dit 

onderwerp het, op grond van hoop dat die skepping self ook van 

die slawerny aan die verderflikheid vrygemaak sal word en die 

glorieryke vryheid van die kinders van God sal hê. Want ons 

weet dat die hele skepping tot nou toe voortdurend saam kreun 

en saam pyn ly. Nie net dit nie, maar ook ons wat die eerstelinge 

het, naamlik die gees, ja ons kreun in onsself, terwyl ons vurig 

wag op die aanneming as kinders, die bevryding van ons 

liggaam deur ’n losprys. – Romeine 8:18-23 
 

 

Hierdie openbaarmaking van die seuns het vir hulle gewys dat hulle nie langer meer nodig sou hê om 

tesame te sug in barensnood onder die wrede juk van die vleeslike, aardse lewe nie, maar aangeneem kon 

word in die Koninkryk van die Hemele, en gees-seuns van die Vader kon word, terwyl hulle verlos word 

van die vleeslike liggame en nuwe, onverganklike liggame gegee word. (1 Korintiërs 15:52) In daardie 

toestand sal hulle onuitspreeklike werklikhede en tot nog toe onbegryplike ervaringe geniet: 

  Maar net soos daar geskrywe staan: ―Die dinge wat God berei 

het vir dié wat hom liefhet, het die oog nie gesien en die oor nie 

gehoor en het ook nie in die hart van die mens opgekom nie.‖ – 

1 Korintiërs 2:9 
 

 

Dit beteken geensins dat die vervulling van God se beloftes die aarde onbewoon sal laat nie. Inteendeel. 

Ons word vertel: 

  Want só het Jehovah gesê, die Skepper van die hemele, Hy, die 

ware God die Formeerder van die aarde en die Maker daarvan, 

Hy, wat dit stewig gevestig het wat dit nie verniet geskep het 

nie, wat dit gevorm het om bewoon te word: ―Ek is Jehovah, en 

daar is geen ander nie.‖ – Jesaja 45:18 

  

―Die regverdiges sal die aarde besit, en hulle sal vir ewig daarop 

woon.‖ – Psalm 37:29 
 

 

Die voorsiening vir mense om gebore te word en op die aarde te lewe, sal voortgaan. Dit is die manier 

waarvolgens potensiële menslike seuns van God geskep word. Terwyl gees-persoonlikhede direk geskape 
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word en in die hemele voortkom, is dit slegs op die aarde dat nuwe menslike seuns van God voortgeplant 

en gebore word. 

  ... want in die opstanding trou manne nie en word vroue ook nie 

in die huwelik gegee nie, maar is hulle soos engele in die hemel. 

– Matteus 22:30 
 

 

Ons kan ons aardse bestaan met die embrionale of wordings-fase vergelyk, en die verlossing van ons 

liggame as ons ware geboorte. Of ons kan onsself met ruspes vergelyk wat die kokon-fase en stryd moet 

deurmaak voordat ons as skoenlappers gebore kan word. Die voorbeeld van Jesus wys ons die weg om 

suksesvol in ’n ―kokon‖ toe te spin, sodat ons in staat mag wees om te vlieg! 

Ons het dus in Christus Jesus, twee voorbeelde: die magtige, liefdevolle, Seun van God – wat tans die 

soewerein van ons heelal is – en die nederige, liefhebbende, toonbeeld van ons geloof, ons ouer broer, 

Jesus, die Seun van die Mens, wat gewys het hoe ons mekaar moet liefhê. 

Die Vader en die Christus het ons nie aan onsself oorgelaat om uit te vind hoe om seunskap te bereik nie. 

Die Christus, soos gemanifesteer in Jesus, is gebore as ’n hulpelose babatjie wat moes opgroei tot volle 

manlikheid, nes enige ander sterfling van die gebied; hy moes leef as ’n volmaakte mens en leraar van 

hemelse ideale; en as ’n getroue mens sterf, onoorwinlik in die aangesig van ’n oneervolle dood. 

Jesus het belowe dat hy ná sy opstanding, die Gees van die Waarheid sou stuur, wat ons aangaande alle 

dinge sou leer: 

  ―Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie 

nou dra nie. Wanneer hy, die gees van die waarheid, egter kom, 

sal hy julle in die hele waarheid inlei, want hy sal nie op eie 

ingewing spreek nie, maar wat hy hoor, sal hy spreek en hy sal 

die komende dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, 

want hy sal ontvang van wat myne is en dit aan julle bekend 

maak. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat 

hy ontvang van wat myne is en dit aan julle bekend maak.‖ – 

Johannes 16:12-15 
 

 

In sy laaste diskoers met sy apostels het hy vir hulle opdragte gegee om uit te voer totdat hulle hul 

aanneming in die hemele ontvang het: 

  En Jesus het nader gekom en met hulle gepraat en gesê: ―Alle 

gesag in die hemel en op die aarde is aan my gegee. Gaan dus en 

maak dissipels van mense van al die nasies, en doop hulle in die 

naam van die Vader, en van die Seun, en van die heilige gees, en 

leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk! 

ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die stelsel 

van dinge.‖ – Matteus 28:18-20 
 

 

Tans het ons dus drie maniere waarvolgens die Vader met ons kommunikeer: 
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1. Deur Sy Seun, die Christus, wat die waaragtige verteenwoordiger van God se eie wese is: 

  God, wat lank gelede by baie geleenthede en op baie maniere 

met ons voorvaders gepraat het deur middel van die profete, het 

aan die einde van hierdie dae met ons gepraat deur middel van ’n 

Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het en deur wie 

hy die stelsels van dinge gemaak het. Hy is die weerspieëling 

van sy heerlikheid en die presiese afdruksel van sy wese en hy 

hou alles in stand deur die woord van sy krag; en nadat hy ’n 

reiniging vir ons sondes tot stand gebring het, het hy aan die 

regterhand van die Majesteit in hoë plekke gaan sit. So het hy 

beter as die engele geword, in die mate dat hy ’n naam geërf het 

wat uitnemender is as hulle s’n.  – Hebreërs 1:1-4 
 

 

2. Deur die Seun se gees van waarheid, wat ons omtrent alle dinge sal leer: 

  ―Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie 

nou dra nie. Wanneer hy, die gees van die waarheid, egter kom, 

sal hy julle in die hele waarheid inlei, want hy sal nie op eie 

ingewing spreek nie, maar wat hy hoor, sal hy spreek en hy sal 

die komende dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, 

want hy sal ontvang van wat myne is en dit aan julle bekend 

maak. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat 

hy ontvang van wat myne is en dit aan julle bekend maak.‖ – 

Johannes 16:12-15 
 

 

3. Ook deur die Vaer se eie goddelike fragment wat dit moontlik maak dat die Vader selfs die getal hare 

op ons koppe weet: 

  Weet julle nie dat julle God se tempel is en dat die gees van God 

in julle woon nie? – 1 Korintiërs 3:16 

Wat! Weet julle nie dat julle liggaam die tempel van die heilige 

gees in julle is, wat julle van God het nie? Ook behoort julle nie 

aan julleself nie...  – 1 Korintiërs 6:19 

 

 

 In ons volgende artikel sal ons die ―Goddelike Gees-Fragment van die Vader‖ bespreek. 

 

Ons verwelkom jou kommentaar.  

“Elaia Luchnia” 

 


