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Binneblad: Volg só Jesus se VoorbeeldWysheid vir jou 2017-doelwitte

wie is Jesus Christus?
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inhoud
4 les ers gesels: Hoe vier julle Kersfees? 

Kruispad het op Facebook gevra hoe jy en jou gesin Kersfees vier. Hier is ‘n paar lesers se 
antwoorde.

5 red@kruispad: As woorde te koop was

6 Fok us: Jesus: Die Woord van God 
wat is die implikasie vir elkeen van ons dat Jesus die woord van god is?

9 Fei tegids: “Ek is …” 
in die evangelie van Johannes kry ons dié sewe “ek is”-uitsprake van Jesus.

10 Fo kus: Wat lê in sy Naam? 
die Messias word verwag as ‘n sterke god, wie se heerskappy vredevol, onbegryplik, wys 
en liefdevol is. 

14 In sig: Vertel die blye boodskap 
die verhaal van Jesus Christus word vir ons uit vier oogpunte vertel – só kan ons beter 
verstaan wat dié goeie nuus vir ons beteken.

18 Fo kus: God gee ‘n Immanuel-belofte 
Hier lees jy van die volheid en heerlikheid van die Naam immanuel.

21 Ka mpe: Eerstejaarskamp: Cachet 
gereformeerde Kerk Cachet in Potchefstroom nooi jou graag uit na die 2017 
eerstejaarskamp van 9 tot 13 Januarie 2017.

22 Fo kus: Christus, die Gesalfde 
Christene word gesalf om as priesters, konings en profete te werk.

24 Fe itegids: Die geheime van die koninkryk 
wat kan jy leer uit die sewe gelykenisse van die koninkryk in Matteus 13? Kruispad wys jou.

28 By belstudie: Wysheid vir jou doelwitte 
laat salomo jou leer hoe om jou doelwitte aan te pak.

30 Ka mpe: Eerstejaarskamp Pretoria: Hier kom ek 
gereformeerde Kerk brooklyn nooi jou graag uit na die 2017 eerstejaarskamp van 21 tot 
27 Januarie 2017.

32 Bi nneblad: Volg Jesus se voorbeeld

34 Ka mpe: G5 Afskopkamp 
gereformeerde Kerk Potchefstroom bult nooi jou graag uit na die g5 Afskopkamp van 10 
tot 13 Januarie 2017.
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35 By belstudie: Wysheid vir jou doelwitte 
die antwoorde op die bybelstudie kan jou help wanneer jy jou doelwitte 
vir 2017 beplan.

36 Se nding: Die Christuslose kulte 
Het jy al van Christ in me international gehoor? Kyk hier wat hulle glo – 
en hoe dit van ons geloof verskil.

40 La nk gelede: Vir wie sterf hulle? 
bestudeer die eerste vier ekumeniese konsilies se soeke na antwoorde 
rondom die vraag wie Jesus Christus is, en hoe Hy mens én god kan wees.

44 Intekenvorm

46 Ru briek: Wie’s jou liewe Jesus? 
ons naampie vir god beperk die openbaring van wie Hy werklik is. Hy is 
baie meer as wat in die term “liewe Jesus” opgesluit is.

48 Le efstyl: Onthou die betekenis van Kersfees 
Kom ons ervaar hierdie jaar weer die ware Kersfees en leef dit uit. Hiér is 
‘n paar maniere hoe jy dit kan doen.

50 Hu lp: Hoe sien ek myself? 
Hoe dink jy aan jouself en hoe jy lyk? Mooi, lelik, vet of maer? lees hier 
die stappe na ‘n gesonde liggaamsbeeld.

52 Ve rhoudings: Goeie mans is skaars  
Hier is vyf mans van die bybel wie se liefde vir hul vrouens uit hul liefde 
vir god gegroei het.

54 Wê reldwyd: Groete uit Brasilië 
dié uitdagings van die jong gereformeerde gelowiges in brasilië klink 
vir ons ook bekend.

56 Ka mpe: Gereformeerde Kerk Stellenbosch 
gereformeerde Kerk stellenbosch nooi jou graag uit na die 
eerstejaarskamp van 14 tot 18 Januarie 2017.

57 Ka mpe: ‘n Uitdaging wat bemagtig 
brahm vertel van ‘n wonderlike geleentheid wat hy saam met wilderness 
therapy Namibia kon meemaak.

60 Ka mpe: Kosbaarder as diamante  
wat is die kosbaarste ding in die Noord-Kaap? ‘n diamant? Nee, dit is die 
griekwaland-wes Klassis Jeugkamp.

62 Aanlyn: Die Psalmboek op jou foon

63 To ng in die kies: Wees die interessante kloon! 
Net dáár het ek besluit dat ek nie die kloon wil wees wat in die hoek 
wegkruip nie, ek wil die entoesiastiese, interessante, oulike kloon wees.
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Lydia Vogel Vd Kooy 
Kersdag is n groot familie-affêre in ons gesin. 
die een jaar kuier ons saam met my ma se 
familie, die volgende jaar saam met my pa s'n. 
dis 'n tradisie! ons gee wel geskenke, maar 
dis klein en gaan meer oor die kuier as die 
geskenke. op Kersdag word ons op die normale 
tyd wakker, eet ontbyt en gaan kerk toe. 
daarna word die kos uitgepak en daar word 
heerlik gesmul. ons kuier die dag saam en lees 
later ook weer uit die Bybel oor die geboorte 
van Christus. dit is ‘n heerlike, geseënde 
familie- en rustyd!

Hoe vier julle 
Kersfees?
Kruispad het op Facebook gevra hoe jy en jou gesin 
Kersfees vier. Hier is 'n paar lesers se antwoorde.

| KRUISPAD-redAKsie |

Lida Robinson 
ons vier dit saam met ons familie en goeie 
vriende. die dag begin altyd met ‘n Kersdiens. 
daarna kuier ons gewoonlik rustig by die 
huis en geniet natuurlik ‘n spesiale ete saam. 
gewoonlik n koue ete vir ‘n somerkersfees. 
ons doen moeite om mooi musiek te speel en 
ook herhaaldelik vir die kinders te verduidelik 
hoekom ons Kersfees vier. ons was ook al by 
geleentheid betrokke by gesamentlike etes by 
die kerk wat ook baie spesiaal was - almal wat 
miskien alleen by die huis sou wees het sommer 
saam kom kuier en eet. «†»

rozelle Basson 
Ons as gesin gaan kerk toe, en spandeer 
die dag saam met mekaar!  

shantell andersen 
Ons gaan kerk toe, geniet dan die dag 
saam familie en vriende en smul aan 
skaapboud en slaai moet nie die trifle 
vergeet nie.

lesers gesels

Jy kan 
saam gesels: 

Besoek Kruispad-tydskrif 

op Facebook.

steven van niekerk 
Van kleintyd af gaan ons see toe oor 
Kerstyd. Ons besoek dan ‘n plaaslike kerk 
op Kersdag. Verder word daar geswem en 
gekuier op die strand! Noudat ek my eie 
gesin het gaan die tradisie voort. 
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lesers gesels

 E 
k het so twee jaar terug vir my 
‘n boek gekoop met die mooiste 
illustrasies: Die land van die groot 
woordfabriek. Dis ‘n boek wat 

oorspronklik in Frans geskryf is en toe 
deur Protea Boekehuis vertaal is. Hierdie is 
eintlik ‘n boek vir kinders maar dis vir my 
so mooi. In die verhaal moet jy vir woorde, 
wat jy wil gebruik, betaal. Jy koop die 
woorde wat jy sê en daarom moet jy dit 
versigtig gebruik.

Noudat ek die boek se teks, na vele 
voorlesings, al uit my kop ken, het die boek 
vir my baie meer sin. Woorde wat uit jou 
mond uitgaan is van so aard dat jy dit nie 
kan terughap nie. Jy kan hulle wel sluk voor 
hulle uit is, maar as dit eers gespreek is kan 
jy dit nooit weer terugkry nie. Dikwels sê 
ons iets en dadelik besef jy dat jy dit nooit 
moes gesê het nie, maar dis vir ewig te laat.

Daarom sê die Here dat jy jou tong 
moet beheer. Die tong is ‘n magtige swaard. 
Woorde kan stukkend sny en onherstelbare 
skade aanrig. Woorde kan soos slange 
wees wat doodmaak (Psalm 140:4). Tog 
kan ‘n gelowige se woorde met liefde, wat 

red@kruispad
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“Die woorde van die regverdige bring lewe en 
geluk,” Spreuke 10:11a

deurdag is, soveel mooi in iemand na vore 
bring. Dit kan bemoedig, ondersteun of selfs 
vermaaklik wees. Volgens Spreuke 18:4 kan 
woorde ‘n bron van wysheid wees.

Dink volgende keer hoeveel jou woorde 
jou sal kos as jy hulle moes koop. Sal jy jou 
geld mors op ligsinnige praatjies, of sal jy 
eerder hulle gebruik om die evangelie te 
verkondig of die liefde van Christus uit te 
dra? «†»

Karin Bain

 as woorde  
te KooP was
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Wat is die implikasie 
vir elkeen van ons dat 
Jesus die Woord van 
God is?

| Albert Coetsee (gK uitsCHot) |
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die woord van god
jesus: 
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Wie is Christus?
 “In die begin was die Woord daar ...” 
Hierdie woorde klink baie soos Genesis 
1:1. Die Here sê deur Johannes dat die 
Woord al voor die skepping daar was. 
Voor enigiets geskape is, was Hy reeds 
daar. Met ander woorde: Hy is ewig! 
Ons moet dus nie die fout maak om te 
dink dat Jesus ongeveer 2000 jaar terug 
sy begin gehad het nie. Hy is ongeveer 
2000 jaar terug as mens gebore, 
maar Hy is van alle ewigheid af daar 
(Johannes 17:5). Hy is nie geskape nie: 
Hy is die Een deur wie God alles geskep 
het (Johannes 1:3,10; Kolossense 
1:16; Hebreërs 1:2). God het op elke 
skeppingsdag bloot gespreek en dinge 
tot stand geroep (Genesis 1; Psalm 
33:6). Johannes verduidelik dat Jesus 
Christus daardie Woord is waardeur 
God geskep het.

Met die woorde “die Woord 
was by God... wys Johannes op die 
allerintiemste verhouding tussen God 
en Christus. Jesus was by God – van die 
begin af leef Hy in die naaste moontlike 
verhouding met Hom. Tog wys hierdie 
woorde dat daar ‘n onderskeid tussen 
God en die Woord is. Alhoewel daar die 
intiemste moontlike verhouding tussen 
Hulle is, is Hulle nie dieselfde Persoon 
nie. Die Woord is die tweede Persoon in 
die heilige Drie-eenheid.

Die derde frase is die klimaks: “Die 
Woord was self God.” Jesus is nie net van 
die begin af reeds daar nie en Hy is nie 
net in die allerintiemste verhouding 
met die Vader nie. Hy is self God! Daar 
is nie maar net iets goddeliks aan Hom 
nie. Aan die begin van hierdie evangelie 
maak Johannes dit dus duidelik: 
Christus is van alle ewigheid af God. 

fokus

Die Lewe het 
gekom; ons het 
Hom gesien en is 
getuie daarvan, 
en ons verkondig 
aan julle die Ewige 
Lewe wat by die 
Vader was en aan 
ons geopenbaar is 
(1 Johannes 1:2).

I
 
 
 
n die heel eerste vers 
van die Evangelie van 
Johannes praat hy drie 
keer van “die Woord”. 

Mens mag dalk dink dat Johannes hier 
van die Bybel praat, aangesien ons 
dikwels van die Bybel as die Woord van 
God praat. Maar as ons net ’n bietjie 
verder lees, word ons deur die woorde 
van vers 14 getref: “Die Woord het mens 
geword en onder ons kom woon ... Ons 
het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid 
wat Hy as die enigste Seun van die Vader 
het, vol genade en waarheid.” Uit die 
Griekse woord Logos wat Johannes 
hier gebruik is dit duidelik dat hy van 
Christus praat. Hy gebruik “die Woord” 
as ’n naam of titel vir Jesus. 
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wat bedoel Johannes as hy van Jesus as “die 
Woord” praat? 
As ons al die bogenoemde in gedagte 
hou, kan ons die antwoord soos volg 
opsom: 

ö    Jesus is die Een deur wie God alles 
gemaak het. Hy is die “Woord” 
waardeur God alles geskep het 
(Genesis 1).

ö    Jesus is die groot Openbaarder van 
God. Hy het God, wat Gees is en 
wat geen mens kan sien nie, fisies 
kom openbaar deur mens te word 
(Kolossense 1:15). «†»

Hoekom het Christus dit 
kom doen?
“Maar aan almal wat Hom aangeneem 
het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg 
gegee om kinders van God te word” 
(Johannes1:12). Christus het mens 
geword omdat dit deel is van God 
se wonderlike verlossingsplan. Hy 
het mens geword om in die plek van 
sondaarmense te sterwe, sodat dié 
wat in Hom glo volkome vergewe kan 
word – so volkome dat dit lyk of hulle 
nooit gesondig het nie. Dit kon Hy doen 
omdat Hy die perfekte Verlosser is: Hy is 
tegelykertyd ware God en ware mens. 
Deurdat Hy volkome vir ons sondes 
betaal het, is ons nou kinders van God 
– iets wat ons hoegenaamd nie verdien 
het nie, maar alleen uit genade ontvang 
(Johannes 1:13).

Wat het Christus kom 
doen?
In vers 14 lees ons wat Christus 
kom doen het: “Die Woord het mens 
geword en onder ons kom woon”. Ons 
kan nie genoeg hoor wat in hierdie 
woorde geopenbaar word nie. Dit is 
’n kort, eenvoudige sinnetjie, maar 
dit wat hier gesê word is geweldig 
groot. Jesus, die Woord wat van 
alle ewigheid af God is, wat in die 
allerintiemste verhouding met die 
Vader geleef het, die Een deur wie die 
Vader alles geskep het – Hy het mens 
geword. Die woord “word” impliseer 
dat Hy iets geword het wat Hy nie 
voorheen was nie. Letterlik “vlees”. 
Tog is en bly Hy ewige God, maar Hy 
het die menslike natuur aangeneem. 
      Dit is belangrik om die volgende 
te besef en te bely: Christus, 
wat van alle ewigheid af God is, 
wat geleef het in die wonderlike 
teenwoordigheid van sy Vader, wat 
omring was deur engele wat Hom 
dag en nag aanbid het, was bereid 
om mens te word en onder ons te 
woon. Het ons enige benul van wat 
dit Hom moes gekos het om van die 
hoogste hemel na ’n wêreld soos 
hierdie te kom (Filippense 2:6-7)? 
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In die Evangelie van Johannes kry ons dié sewe 
“Ek is”-uitsprake van Jesus.
  | MArK berrY (VertAAl eN VerwerK deur KRUISPAD-redAKsie) |

feitegids
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1 Die brood wat lewe gee
Johannes 6:35, 51
“’Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie … Ek is die 
lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig 
lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe.’”

2 Die lig vir die wêreld
Johannes 8:12, 9:5
“‘Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig 
hê wat lewe gee … Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.’”

3 Die ingang vir die skape
Johannes 10:7, 9
“Ek is die ingang vir die skape … Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered 
word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.”

4 Die goeie herder
Johannes 10:11, 14
“’Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape … Ek is die goeie herder. 
Ek ken my skape, en my skape ken My,’”

5 Die opstanding en die lewe
Johannes 11:25-26
“’Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat 
lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie.’”

6 “Die weg en die waarheid en die lewe
Johannes 14:6-7
“’Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My 
nie. As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.’”

7 Die ware wingerdstok
Johannes 15:1, 5
“’Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer … Ek is die wingerdstok, julle die lote. 
Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.’” «†»

“Ek is … “


