
Die geestelike en vleeslike eienskappe van ons 
Middelaar
Teks: Romeine 8: 1 - 17 en Sondag 6
Teksvers: Romeine 8: 1 - 3

1.  Inleiding
Vir baie mense vandag is die Christus maar 
net nog ’n geestelike leier wat in die 
geskiedenis geleef het. Ons sien dat daar baie 
navorsing gedoen word na die historiese 
persoon van Christus. Maar dikwels, sien 
mense in hierdie kringe vir Christus as mens 
en niks meer nie. 

In ander kringe weer, word verwys na “die 
manifstering van die seuns van God” doktrine. 
Hierdie mense sien Jesus Christus as God en 
aanvaar ook op ’n manier sy verlossings werk. 
Maar hulle sien hulleself dan ook as gelyk aan 
Jesus. Met ander woorde hulle sien hulleself 
as gode. 

Dit is duidelik dat beide hierdie benaderings te 
doen het met die persoon van Jesus Christus. 
Die leer oor Jesus Christus staan baie sentraal 
in dogmatiek. Christologie is ’n veld waarop 
geweldig baie dogmatiek al beoefen is. En 
omdat die verlossingswerk van ons Here 
Jesus Christus so sentraal in ons lewens is, 
maak dit sin. 

Maar wat is die waarheid oor Jesus Christus 
soos dit in God se Woord geopenbaar word en 
nagepraat word deur die Heidelbergse 
kategismus. Om dit vas te stel gaan ons 
vanoggend kyk na Romeine 8 en daarmee 
saam gaan ons al drie vrae van Sondag 6 van 
die Heidelbergse Kategismus ook ondersoek. 
Sondag 6 vorm ’n direkte antwoord op die 
vraag waarmee Sondag 5 afsluit: Hoe ’n 
middelaar en verlosser moet ons dan soek. 
Daarom gaan ons vanoggend in die prediking 
na die wese en eienskappe van ons Middelaar 
kyk. 

2. Ons Middelaar is volledig 
mens

Een deel van die antwoord op vraag 15 word 
nader verklaar in vraag 16. Die vraag is 
hoekom moet ons Middelaar volledig mens 
wees. Eerstens moet ons by die besef kom dat 
iets fout is. Soos Romeine 3:10 dit stel: “Daar 
is nie een regverdige nie”. Hiermee is meeste 
gelowe wat aangetref word op die aarde dit 
eens. Daar is iets fout met die mensdom. Die 
Bybel leer ons egter in Genesis 3 wat fout is. 
Die fout is dat die mens kies om die Satan te 
gehoorsaam. Dit word ook duidelik in Romein 
5:18 gestel “Soos een oortreding gelei het tot 
veroordeling vir alle mense”. Daarom kom die 
sonde deur die mens en kan God nie ’n ander 
wese straf vir die sonde nie. Dit kan God nie 
doen nie want Hy is regverdig. 

Regdeur die Ou Testament lees ons van diere 
offers vir die sondes van die volk. Hierdie diere 
offers is net ’n heenwysing na die ware offer 
wat ons in Jesus Christus sien. Hierdie offers 
in deur ’n hoëpriester gebring. Maar hierdie 
hoëpriester was sondig en moes elke jaar 
vervang word. Hierdie hoëpriester het ook self 
sonde gehad en kon dus nooit volledig vir die 
volk se sondes boete doen nie. Totdat Jesus 
Christus die volmaakte hoëpriester word en vir 
ewig bly, omdat hy nie sonde gehad het nie, 
soos wat ons sien in Hebreërs 2 vers 17. 
Daarom is daar vir ons geen veroordeling 
wanneer ons in Jesus Christus is nie soos ons 
teksvers dit duidelik stel.

Tog is die groot probleem van mense wat 
Jesus bloot as ’n mens sien, dat hulle hom nie 
as ’n buitengewone mens sien nie. Baie van 
hulle glo Jesus was maar ’n gewone mens met 
sterk leiers eienskappe. Hulle glo Hy was maar 
’n tipiese kultus leier. Van wonderwerke en 
verlossings werk wil die groeperinge ook niks 
weet nie. Maar tog is Jesus Christus, alhoewel 
volledig mens, soveel meer. Meer as wat die 
menslike verstand ooit kan begryp. 

3. Ons Middelaar is ook 
volledig God

Aanvanklik wil ’n mens medelye hê met hierdie 
mense. Wie van ons ken nie die daaglikse 
stryd teen die sondige natuur nie. Wie van ons 
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weet nie hoe maklik dit is om te sondig nie. 
Selfs in ons teksgedeelte is Paulus besig om 
die dinge uit die Gees en die dinge uit die 
sondige natuur te kontrasteer. Net in die vorige 
hoofstuk sê Paulus in vers 19:”Die goeie wat 
ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat 
ek nie wil doen nie, dit doen ek“.

Maar om te dink dat Christus nie anders kon 
as om te sondig nie, is om ’n halwe waarheid 
te glo. Dit is om net die helfte van die waarheid 
oor Christus se wese te glo. Wat alhoewel 
Christus ten volle mens was, was Hy ook te 
volle God. Sy Godheid stel hom in staat om 
alle versoekings te weerstaan en die sonde te 
oorwin. Om werklike die sondelose lam te 
word wat in ons plek geoffer kan word. Maar in 
die Godheid van Jesus Christus is Hy ook in 
staat om die volle toorn van God teen die 
sonde te dra. Ons besef nie hoe groot God se 
toorn is nie. Deut 4 vers 24 praat van “ 24Die 
Here jou God is ’n verterende vuur, Hy eis 
onverdeelde trou aan Hom.” Daarom moet ons 
saam met die Hebreërs skrywer uitroep “31Dit 
is verskriklik om in die hande van die lewende 
God te val.”

Daarom is die groeperinge wat Christus as 
Seun van God sien heeltemal korrek. In vers 3 
van ons skrif gedeeltes word dit ook duidelik 
gemaak dat God sy eie Seun na die aarde 
stuur. God se eie Seun is immers van 
dieselfde substans as Hy. Daarom is God se 
eie Seun onteenseglik God. Die probleem met 
die groepering wat die “seuns van God” 
benadering volg is die volgende: Alhoewel 
hulle die Goddelikheid van Jesus Christus 
erken, dink hulle dit is nie genoeg vir ons 
regverdigmaking nie. Hulle glo nie wanneer 
Jesus aan die kruis uitroep “dit is volbring” 
soos ons lees in Johannes 19:30 nie. Hulle 
dink hulle moet nog help met die 
verlossingswerk. Hulle glo nie dat daar nou 
geen veroordeling is vir die wat in Christus 
Jesus is nie.

4. Ons is aangenome 
kinders 

Maar soos ons reeds gesien het is 
goddelikheid ’n vereiste vir verlossingswerk. 
Hiervoor het hierdie groeperings ook ’n 
oplossing. ’n Baie ekstreme oplossing. Hulle 
argumenteer dat omdat Jesus Christus die 
Seun van God is, en ons mede erfgename is, 

is hulle dan ook god. Hulle word dan self ook 
’n middelaar. Daarom glo hulle dat daar geen 
veroordeling is vir die wat in hulle is nie. 
Hiervandaan dan die benaming “manifestering  
van die seuns van God”. Hierdie is niks anders 
as die eeu oue leer van Pelaguis. Die leer 
waarin die mense darem ’n aandeel in sy 
redding het.  

Die fout wat egter begaan word is dat die 
woordjie aangeneem mis gelees word. God 
neem ons aan as kinders omdat Jesus 
Christus deur sy verlossingswerk die skeiding 
tussen ons en God verwyder. Dit sien ons in 
vers 15 van die teksgedeelte waar die 
grondteks verwys na aanneming wanneer van 
die werk van Gees gepraat word. Dit word 
weer duidelik gestel in vers 23. Ook in 
Galasiërs 4 vers 5 en Kolossense 2 vers 6 
word dit duidelik gestel dat ons tot kinders van 
God aangeneem word. En dit is maar enkele 
van vele voorbeelde in die Nuwe Testament.  

Dit is dus duidelik dat Jesus Christus die 
natuurlike Seun van God is. En dat redding 
alleen by Hom te vind is. Hy is dus van die 
selfde substans as God. Ons is deur die 
genade aangeneem as kinders van God op 
grond van die verlossingswerk van Christus. 
Maar ons bly aangenome kinders. Ons bly in 
substans dus mense en word nooit god nie. 
Ons lewe word egter nie meer deur ons 
sondige natuur beheers nie. Soos wat vers 9 
dit duidelik stel woon die Gees van God in ons. 
Daarom word ons lewe nou beheers deur die 
Gees. Deur die Gees kry ons ook deel aan die 
heerlikheid van God. God regeer nou alreeds 
oor alles en almal. Maar die duiwel het nog sy 
laaste stuiptrekkings om mense in sy mag te 
kry maar hy sal met die wederkoms finaal 
vernietig word. 

5. Slot
Ons begin hierdie preek uit ons wonderlike 
teksvers dat daar geen veroordeling is vir 
diegene wat in Jesus Christus is nie. Maar ons 
sien spoedig dat dit darem te eenvoudig is vir 
die mens. Ons wil mos dit wat ons kry in die 
lewe verdien. Ons kan nie help om darem ’n 
bietjie op ons self te wil roem vir dit wat ons 
regkry nie. En ons as mense vorm ook maklik 
groepe wat dieselfde dink. Ons neem dan die 
slagorde in teen die wat anders dink. 
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Met die mens se nadenke oor die werk van 
Christus is dit ook nie anders nie. Eerstens wil 
die mens sy nadenke oor die werk van 
Christus verkondig in plaas van om in die 
Woord te leer wat God se wil is. Want ons sien 
duidelik in vers 2 dat ons die lewe ontvang. Dit 
gebeur met ons, dit is nie iets wat ons gaan 
verwerf nie. 

Die dwaalleer waarna ons in die prediking 
gekyk het, is ook nie iets nuuts nie. Dit is die 
eeue oue dwaling dat Christus nie genoeg is 
nie. Eerstens word sy Godheid ontken deur 
groepe soos die Jehova getuies en Unitariërs. 
As so oor Christus gedink word dan is daar ’n 
probleem met verlossing. Tweedens word die 
Godheid van Christus afgemaak tot bloot ’n 
eienskap wat mense besit. Daarom reken 
mense hulle kan hulleself en sommer ook 
ander red. Dit is duidelik hoe verkeerd beide 
hierdie sienings is.

Maar in liefde wil ons ook die waarheid 
verkondig aan verlore mense. Dit is immers 
waartoe die kerk geroep is. Die kerk wat 
gebou is op die fondament van Christus. 
Daarom moet die kerk ook die waarheid oor sy 
leier, Jesus Christus verkondig.

Amen
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