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Wie is Jesus? 
Waaraan dink jy as jy aan Jesus dink? Die babatjie wat in die stal 

gebore is? Die man aan die kruis? Die prentjies in die Kinderbybel? Jy is 

nie verkeerd nie, Jesus is dit alles, maar Jesus is ook veel meer. Kom 

ons kyk na die belangrikste dinge wat ons oor Jesus moet weet:  

 

Ben White https://unsplash.com/photos/gGbuETcoKjw 

Jesus is God se Woord  

In Johannes 1:1 lees ons: “In die begin was die Woord, en die Woord was 

by God, en die Woord was God.” Met “Woord” word hier bedoel: hoe God  

Homself aan ons bekendstel. Heel aan die begin, nog voor God alles 

gemaak het, was God se Woord alreeds daar. Ja, dis moeilik om te 

verstaan, nê? Deur sy woorde het God toe alles in die heelal gemaak. 

God het net gepraat, toe gebeur dit! Hierdie “Woord van God” was 
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niemand anders as Jesus nie! Jesus het al voor die skepping bestaan. 

Deur Jesus, as “God se Woord”, het God alles gemaak (Johannes 1:3, 

Kolossense 2:15-20).  

Op die tyd wat God beplan het, het hierdie “Woord van God” aarde toe 

gekom. Die Woord het mens geword, een net soos ons (Johannes 1:14). 

Hy het ‘n mensetaal kom praat; mense kon verstaan as Hy vertel hoe 

vol liefde God se hart is.  

Niemand het God ooit gesien nie, maar Jesus het God aan ons kom 

wys, kom bekendstel. As ons Jesus ken, ken ons ook God die Vader, sien 

ons hoe God se hart lyk, sien ons hoe groot God se liefde vir ons is: “As 

julle My ken, sal julle my Vader ook ken”, sê Jesus (Johannes 14:7). Toe 

Jesus aan die kruis gesterf het, het hy ons van sonde en dood gered, en 

daar het Hy die duidelikste gewys hoe God self is, hoe vol omgee en 

vergiffenis, hoe genadig en vol liefde (Johannes 3:16-17, Romeine 5:8). 

Toe Jesus weer lewend geword het, het Hy vir ons gewys hoe groot God 

se krag is, ‘n krag waarmee Hy alles wat sleg is, ja die bose en die dood 

self, oorwin.    

Jesus is Seun van God  

Jesus het nie net vir ons kom wys en vertel hoe God die Vader is nie, 

Hy is self ook God.  

God die Skepper word ook Vader genoem, ons Hemelse Vader. Hy het 

ons lief soos ‘n pa sy kinders liefhet. Jesus Christus is die Seun van 

God. Omdat die Vader ons liefhet, het Hy sy Seun na hierdie wêreld toe 

gestuur om ons van sonde te kom verlos en weer sy kinders te maak 

(Johannes 3:16-17).  

Die Vader en die Seun is één: die “Vader is in Hom en Hy is in die Vader” 

(Johannes 14:11). Al is Jesus die Seun van God, is Hy self ook God. Deur 

die Seun was dit eintlik God self wat na ons toe gekom het. Filippense 

2:6 sê Jesus het soos God gelyk en gedoen, want Hy was altyd God en 

Hy is steeds God. Al is die Vader en die Seun twee persone, is hulle een 

en dieselfde God.   
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Jesus het toe sy werk op aarde klaargemaak en weer teruggegaan na 

die Vader in die hemel. Toe het die Vader en die Seun saam die Heilige 

Gees gestuur om by ons te bly. Die Heilige Gees is gelyktydig die “hart” 

of die Gees van die Vader en van die Seun. Dis die Vader en die Seun 

wat nou as die Heilige Gees by ons en in ons bly. Saam is hierdie Drie, 

die Vader en die Seun en die Gees, één God. Ons praat van die Drie-

enige God: Vader, Seun en Gees. Hierdie Drie werk saam om ons kinders 

van God te maak en vir ons te sorg. Ons verstaan nie regtig hoe dit 

werk nie, maar só wonderlik is dit! Ons kan vir seker weet: Jesus 

Christus, die Seun van God, is self ook God. Hy is ons Here. En Hy is 

hier by ons deur sy Gees!     

Jesus het ‘n mens geword  

Al was en is Jesus self God, het Hy ‘n mens hier op aarde kom word. 

Ook dit is te wonderlik vir ons om te verstaan: Hoe kan iemand 

gelyktydig God, maar ook ‘n mens wees? En tog, Hy het ‘n mens 

geword, gebore as ‘n mense-kindjie. Matteus 1:1-17 gee ‘n lys van Jesus 

se familie, sy oupas en oupagrootjies. Hy was deel van ‘n gesin. God se 

Gees het Jesus as ‘n ongebore babatjie in sy ma Maria gesit en toe is 

Hy soos ander mense gebore (Matteus 1:25) – in ‘n stal, ‘n soort grot. 

Hy het  soos elke ander kind grootgeword, saam met ouers tempel toe 

gegaan en geleer. Maar Hy het nooit verkeerde goed gedoen nie, want 

Hy was sonder sonde (Lukas 2: 41-52), heilig (Markus 1:24).  

As mens het Hy vir ons kom wys hoe ons lewens behoort te lyk; Hy’t 

vir ‘n voorbeeld gestel hoe om te leef.     

As gewone mens het Jesus ook swaargekry en seergekry, Hy was  ook 

hartseer en bang. Daarom verstaan Hy hoe dit is om mens te wees; 

daarom kan Hy so baie vir ons omgee.  

In Lukas 22:44 lees ons dat Hy geweet het dat dit amper tyd was dat 

Hy gevang en aan die kruis doodgemaak sou word. Hy het in ‘n tuin 

gaan bid en omdat Hy doodbang was, het Hy God die Vader gevra of Hy 

asseblief tog nie geslaan en doodgemaak hoef te word nie. Maar Jesus 

was ook gehoorsaam. Al was Hy bang, was Hy ook bereid om 

doodgemaak te word as dit sy Vader se wil was. Want Jesus het geweet 
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dat daar net een manier is om ons van die straf vir ons sonde te red: 

dat Hy as mens in ons plek gestraf en doodgemaak word (1 Timoteus 

2:6-8).   

Jesus is die Verlosser   

Jesus is aan ‘n stuk hout, wat soos ‘n kruis gelyk het, opgehang. Dis 

hoe die Romeine, wat toe die regering van die land was, mense wat 

verkeerd gedoen het gestraf het. Dit was ‘n wrede manier van straf. 

Die mense wat opgehang is, is sleggesê en gespot. Hulle het spykers 

deur Jesus se hande en voete geslaan 

en Hom daar laat hang tot Hy dood is. 

Aan die kruis het Jesus verskriklik 

swaargekry – dit het vir Jesus gevoel 

of sy Vader hom alleen gelos het. Lukas 

23:53 vertel hoe sy liggaam van die 

kruis afgehaal en Hy begrawe is 

(Johannes 19:39-41). Jesus se graf was 

‘n grot. Sy lewe het in ‘n stal of grot 

begin, en nou het dit in ‘n grot geëindig. 

‘n Groot klip is voor die opening van die 

grot gerol en soldate moes die graf 

oppas om seker te maak dat niemand 

Jesus se liggaam steel nie. Dit alles het 

Jesus uit liefde vir ons gedoen.  

Ons wat in Jesus glo, hoef nooit meer 

bang te wees dat God ons sal straf of 

alleen sal laat nie. Daarom noem ons 

Jesus die Verlosser.   
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Jesus is die Oorwinnaar   

Drie dae later kom twee vroue by sy graf en skrik, want die groot klip 

is weggerol. Skielik praat twee mans met hulle en sê dat Jesus nie daar 

is nie, die graf is leeg. Jesus het lewendig geword en uit die graf 

opgestaan, want Hy is God 

(Lukas 24:1-8). Hy is 

Oorwinnaar, die Here wat 

opgestaan het uit die dood.  

Daarna het Jesus nog 40 

dae op aarde geleef en baie 

mense het Hom lewend 

gesien (Lukas 24:9- 49). 

Hulle het daarvan vertel. 

Na die 40 dae het Jesus 

saam met ‘n paar van die 

mense wat Hy geleer het 

(sy dissipels) na ‘n dorpie, 

Bethanië, gegaan. Jesus het 

daar gebid en gevra dat God vir sy dissipels goed sal wees en hulle sal 

beskerm. Hy het hulle geseën en gevra dat die Heilige Gees by hulle sal 

bly. Terwyl hulle kyk, is Jesus in ‘n wolk voor hulle oë weggeneem. Hy 

het na die hemel teruggegaan (Lukas:24:50-53). In die Hemel sit Hy nou 

langs die Vader. Hy regeer saam met die Vader oor die hele wêreld. 

Jesus is die Hoof van die kerk, en van almal wat in Hom glo (Kolossense 

1:18). 

Jesus wil jou Vriend wees 

As jy glo dat Jesus jou liefhet en jou sonde aan die kruis weggevat het, 

en jy sê dit vir Hom, word Hy jou Vriend, en leef jy as Jesus se vriend. 

Eendag gaan Hy weer aarde toe kom en al sy vriende kom haal om vir 

altyd by Hom te bly (1 Tessalonisense 4:16-17).  

Intussen het jy Jesus Christus se Gees by jou, die Heilige Gees. Hy word 

ook Trooster genoem, die Gees wat krag en lewe gee en ons lei om die 

https://spsmw.org/2017/04/15/51284/ 
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waarheid te ken en reg te glo (Matteus 28:20, Johannes 16:13-15). Die 

Gees kom woon in ons, lei ons gedagtes, en gee God se liefde in ons 

hart (Romeine 5:5). Christus se Gees praat veral ook met ons deur sy 

Woord, die Bybel.  

Jesus se Name 

Jesus het verskillende name, en elke naam beteken iets wonderliks. 

Ons noem net ‘n paar:  

- Jesus beteken Verlosser; dit was sy mense-naam.   

- Christus beteken die beloofde één, wat God gesalf (aangestel) en 

aarde toe gestuur het. 

- Here beteken Hy is Koning, Oorwinnaar – self ook God.  

- Immanuel beteken “God by ons”.  

 

Jesus is rêrig! 

 

Sonia Swart  
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