
Christus: ware God en ware mens! Wees dankbaar oor die geheimenisvolle grense wat 
jou Verlosser oorgesteek het om sy taak tot jou redding te volvoer. 
 
Vooraf sang 
Lied 338:2,3,4  
Lied 339: 1,2.  
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Sb. 2 – 5 : 1,3  
Votum 
Seën 
Lofsang Sb. 17 – 2: 1,3,4.  
 

Woorddiens 
Gebed  
Skriflesing Lukas 1: 26 - 45                              
                  Fokusvers: 35 en 43 
HB Kategismus Sondag 14 – vr en antw 35 
Woordverkondiging; 
 

Antwoorddiens 
Dankgebed 
Liefdegawes 
Sing Sb. 12 – 2: 1,2,3 
Seën 
Amenlied Sb. 13 – 2.  
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Geliefde brs. en srs. en kinders 
 
God vra van ons om die onmoontlike te glo. Hy vra dat jy opreg glo in iets wat vir ons 
menslike verstaan nie sin maak nie en wat op geen wetenskaplike manier bewys kan word 
nie, nl. dat Jesus, die kind van Josef en Maria van Nasaret terselfdertyd ook die Seun van 
God is.  
 
Meer nog, die kind van ŉ skrynwerker is self God. Volgens alle mediese en fisiese 
wetenskap is dit onmoontlik en nogtans moet ons dit glo. En nou is die vraag: Glo jy in 
hierdie onmoontlike feit? Glo jy dit werklik of probeer ons dit met ons verstand op een of 
ander manier so beredeneer dat dit tog net verstaanbaar is? Dat ons dit kan verklaar. 
 
Geliefdes. met ons teksverse en  Sondag 14 staan ons voor ŉ diep geheimenis. Dit is ŉ 
misterie wat jy slegs deur opregte geloof kan verwerk. En hierdie misterie is die feit dat die 
mens, Jesus van Nasaret, waarlik die Seun van God is en self ware God is. Dat  
Hy tegelyk tyd ware mens en ware God is.  
 
Jesus: ware God en ware mens Hierdie geheimnisvolle grense tussen Godwees en 
menswees wat net God self kan verstaan. Dit is grense wat Christus oorgesteek het om vir 
ons die liefde van God te openbaar.  
 
En met hierdie misterie het die gelowiges dwarsdeur die eeue geworstel. Daar is probeer 
om die saak van alle kante te benader en te verklaar. Veral in die 4 de eeu het die kerk 
gepoog om te verduidelik hoe hierdie saak werk en uiteindelik kon die kerk maar net sê 
hoe dit nie verstaan moet word nie.  
Lees gerus weer die Geloofsbelydenis van Athanasius of ook Artikel 10 van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis. Dit is stamelende woorde van die kerk wat probeer sê wat 
ons verstaan. Maar tot ŉ eenvoudige verstaanbare uiteensetting kon ons nog nooit kom 
nie.  
Maar deur die genade van die Here kan ons wel kom tot ŉ belydenis en dit is: hierdie 
waarheid van Jesus se mensheid en sy Godheid is ŉ misterie wat ons in die geloof 
aanvaar.  
 
Wanneer jy  die Kategismus bestudeer is dit baie opvallend dat daar in die behandeling 
van die 12 Artikels en in besonder in die beskrywing van  Christus se lewe ŉ dalende en 
stygende lyn gevolg word. Eers ŉ dalende lyn: Hy word Die seun van God genoem, wat                                            
gebore is, gely het en gesterwe het.   
En dan weer ŉ stygende lyn:  
opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en dan weer Seun van God aan die 
regterhand van die Vader - self God en Koning. 
 
Op grond hiervan is die leer van die verskillende state van Christus geformuleer. Die sg. 
staat van vernedering en staat van verheerliking. En hierdie leer is ŉ hulpmiddel om ons 
die ware karakter van ons Middelaar te laat sien. Om enigsins te begryp dat Jesus volledig 
mens was en terselfdertyd ook ware God.  
 
Kom ek probeer om dit met ŉ eenvoudige beeld te verduidelik. Wanneer ŉ belangrike man 
gly en in die modder val verander dit niks aan sy staat of status nie, maar sy toestand is 
bedenklik nl. hy is vol modder. So ook Christus: in sy toestand van vernedering as mens 
en dit wat Hy as mens moes ly, het dit niks verander aan sy status as God nie.  
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Ons teksverse en die Kategismus stel hierdie waarheid baie duidelik. ŉ Vrou word 
swanger deur die werking van die Heilige Gees en vers 35 sê dat die kind wat sy sal baar 
“heilig” sal wees, want Hy is die Seun van God. God self het dit op bonatuurlike wyse 
moontlik gemaak dat ŉ maagd geboorte skenk aan die sy Seun. Die bonatuurlike 
swangerskap bevestig Jesus se Godheid. 
 
Maar Hy word gebore soos enige ander mens. Christus was volkome mens. As baba het 
Hy dieselfde behoeftes en probleme gehad soos enige ander kind. En br. en sr. , hoe 
meer ŉ mens dit besef, hoe dieper voel ŉ mens die misterie aan. Dat God, die Heilige, 
Ewige, Almagtige God en sy Seun ŉ swak, huilende mensie word. En selfs toe, in sy baba-
swakheid was Hy waarlik God. Dit is waarlik ŉ wonderwerk. 
 
En om sy ware menslikheid te bevestig verwys die Kategismus nog na Christus se familie-
afkoms uit die stam van Dawid. Hy is gebore uit ŉ menslike geslagslyn en dit bevestig ook 
die vervulling van God se Raadsplan en die profesieë van die Ou Testament wat dit eeue 
vantevore voorspel het.  
In vers 27 staan daar dat Maria verloof was aan Josef “uit die geslag van Dawid”, net soos 
God dit beloof het. Sy menslike afkoms bevestig dus die vervulling van God se beloftes. 
Jesus kon sy mensheid bewys uit sy geslagregister net soos ek en jy ons bestaan uit ons 
familiestamboom kan bewys. 
 

Brs. en srs. dit staan dus vas: Jesus Christus is en bly ware mens en God. 

 
Nou wonder u seker: Maar waarom vanaand hierdie vreeslike relaas oor hierdie misterie 
van grense tussen Godheid en mensheid?  
 
Want, geliefdes, in ons daaglikse lewe en in die manier waarop ons ons geloof uitleef, 
maak ons dikwels van Jesus net God of net mens. Ons onderspeel dikwels beide van 
hierdie waarhede in ons denke en optrede. 
 
Laat ek verduidelik: 
Ons doen bv. tekort aan Jesus se “Godheid” in sy verlossingwerk deur te dink dat ons self 
ook maar ŉ bietjie moet bydra tot ons verlossing. Asof Christus nie in staat was om ten 
volle vir my skuld te betaal nie. Ons sê dit nie so eksplisiet nie, maar ons dink dit en ons 
tree daarvolgens op. Ons voel ons moet darem iets betaal vir ons sonde.  Dink aan al die 
skuldgevoelens waarmee ons rondloop en wat ons nie kan aflê nie omdat ons glo dat ŉ 
mens nie sommer so kan vrykom van ŉ sonde wat jy gepleeg het sonder om gestraf te 
word nie.  
 
Of wanneer daar ŉ beproewing op my lewenspad kom, is my eerste gedagte: ja, nou straf 
God my vir dit of dat wat ek gedoen het en ek verdien dit! 
 
Baie mense gelowiges leef ook met die gedagte dat hulle ook iets moet bydrae vir hulle 
verlossing. Dat die goeie werke wat hulle doen, vir hulle iets by God sal verdien. My 
getroue omgang met die Here elke dag, my goeie erediensbywoning en getroue dankoffer 
word darem sekerlik deur die Here in ag geneem> Dit moet darem êrens iets tel!  
 
Br en sr, met hierdie idees doen ons afbreek aan die Godheid van Christus. Asof Hy nie in 
staat was om ten volle te betaal nie.  
 
Die ontkenning van Christus se Godheid kom natuurlik in volle sterkte na vore in die 
dwaalleer van Jehovasgetuies wat nie glo dat Jesus die seun van God is nie. Ook die 
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Jode en die Moslems ontken sy Godheid en sê dat Hy ten diepste ŉ goeie profeet was. En 
daarmee word Christus se Middelaarskap weggegooi en moet die mens homself verlos. 
 
Aan die ander kant ontken ons dikwels onwetend Christus se ware mensheid. Baie mense 
dink hulle geestelike worsteling of liggaamlike pyn en smarte is so uniek dat niemand dit 
ooit kan verstaan nie en daarom is daar nêrens iemand wat verstaan of jou kan bystaan 
nie. Hiermee ontken jy dat Jesus ware mens was wat liggaam en geestelik so gely het 
soos niemand voor Hom en niemand na Hom nie. Na sy mensheid moes HY juis hierdie 
dinge ly om ons waarlik daarin by te staan en ons daarin te ondersteun. In Christus se 
menswees vind so ŉ mens dan sy ware troos.  
 
So bring Christus se volledige menswees en dit wat Hy as mens aan sy liggaam gely het 
ook baie troos vir ons in siekte en die gebrokenheid van ons bestaan en met oud word! 
Die Here Jesus se volmaakte menswees en dat Hy as Verlosser volledig aan sy liggaam 
gely het, beteken ook dat daar genade en genesing vir ons liggame kan wees. Dat ons 
siekte kan genees en ons krag in die broosheid van ons liggaamlike bestaan kan kry! Dit is 
ŉ wonderlike troos!  
Jesus het juis die volheid van die mens se lewe kom leef om sodoende die volheid van 
ons straf op Hom te neem en vir ons met sy liggaam te betaal. Daarin lê ons troos.  
 
Ten diepste, brs. en srs, gaan dit in hierdie saak uiteindelik oor opregte geloof  in Jesus 
ons Middelaar wat ware God en mens is. ŉ Onverklaarbare misterie wat net deur 
kinderlike geloof aangeneem kan word. Geloof soos Maria en Elizabeth s’n. Geloof soos 
wat Maria dit openbaar in vers 38 as sy sê: Ek is tot beskikking van die Here . Laat met my 
gebeur wat u gesê het.” 
 
Besef u hoeveel dit van haar gevra het? Sy was maar ŉ jong meisie, pas verloof aan Josef 
en boonop ŉ maagd. Nou moet sy hoor dat sy op onnatuurlike wyse swanger is en ŉ kind 
van God in die wêreld gaan bring. En wat van Josef? Kyk na sy reaksie en hoe God moes 
ingryp om dit reg te stel. Maar dit alles het Maria in geloof  aanvaar. Sy het eenvoudig 
maar net geglo in God en sy Woorde.  Meer nog, sy het haar daarin verheug, soveel so 
dat sy ŉ loflied daaroor kon sing.  
 
Nou die vraag: Is daar by jou en my nog sprake van sulke kinderlike opregte geloof? Of 
vra ons ook eers na bewyse? Kan ons ook soos Elizabeth glo sonder om te sien waarin 
ons moet glo? Hoor wat sê sy in vers 43:”Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van 
my Here na my toe kom ?’”. Die ongebore Jesus was nog in Maria, maar die Here het dit 
aan Elizabeth geopenbaar en sy noem Hom nog voor sy geboorte: MY HERE. 
 
Kan ons in hierdie tegnologiese wêreld waarin alles logies en wetenskaplik verklaar word, 
waar grense so duidelik getrek word, kan ons sê: Jesus, Hy wat ware mens en ware God 
is, Hy is my Here? Geloof is mos om te glo in die dinge wat jy nie sien nie, sê Hebreërs 6. 
En so ŉ geloof kan net deur die Heilige Gees in ons hart bewerk word. Die Heilige Gees 
wat in ons getuig dat alles wat ons in die Woord lees is waar en dat ons daaraan moet glo.  
 
Sien jy nou? Dit wat ons moet glo is onverklaarbaar en dat ons daarin kan glo is ook 
bonatuurlik want dit word deur die Gees van God in ons bewerk. Geliefdes, die bewys van 
ware geloof is nie dat jy  ander mense gesond kan bid of in vreemde tale kan praat en 
gesigte sien en kan uitlê nie, soos baie mense dit wil hê nie. Die bewys van ware geloof lê 
nie in die sigbare en uiterlike onderhouding van seremonies, dae of feeste nie!  
Nee, die teken van ware geloof van die Heilige Gees is die feit dat u vanaand kan sê: Ek 
glo in Jesus Christus, ware God en mens. 
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Wees dankbaar dat Jesus juis hierdie geheimnisvolle grense oorgesteek het sodat ons 
vandag in Hom kan glo en moenie dat die misterie en onverstaanbaarheid hiervan vir jou ŉ 
grens word om nie te kan glo nie! Aanvaar dit en glo dit soos ŉ kind 
 
Amen. 


