10 ARTIKEL 10: DIE GODHEID
GODHEID VAN JESUS CHRISTUS
CHRISTUS
Teks
Belydenis
Ons glo dat Jesus Christus
ten opsigte van sy Goddelike 1 Matteus 17:5
natuur die eniggebore Seun
van God is.
Johannes 1:14

Johannes 1:18

Johannes 3:16

Johannes 20:17

Johannes 20:31

Romeine 1:4

Galasiërs 4:4

Hebreërs 1:1

1933/53-vertaling
Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helderligte wolk
hulle meteens en daar sê 'n stem uit die wolk: Dit is
my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het. Luister
na Hom!
En die Woord het vlees geword en het onder ons
gewoon--en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n
heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die
Vader kom--vol van genade en waarheid.
Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore
Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het
Hom verklaar.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in
Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige
lewe kan hê.

1983/91 vertaling
Terwyl hy nog praat, het ‘n helderligte wolk skielik sy
skaduwee oor hulle gegooi, en ‘n stem uit die wolk
het gesê: "Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My
verheug. Luister na Hom."
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.
Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun,
self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het
Hom bekend gemaak.
"God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste
Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie
verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Jesus sê toe vir haar: "Moet My nie vashou nie, want
Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het
Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar
nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my
gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na
broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en
my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat
julle Vader, en my God en julle God.
ook julle God is.’"
Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle
maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus
kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God,
die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te
en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan
glo die lewe kan hê in sy Naam.
hê.
en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur
die Seun van God deur die opstanding uit die dode, die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat
Jesus Christus, onse Here,
met mag beklee is, Jesus Christus ons Here.
Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het,
Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God
aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ‘n
sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder
vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die
die wet,
wet onderworpe
Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd
In die verlede het God baiekeer en op baie maniere
gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy
met ons voorvaders gepraat deur die profete
in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo
dat Jesus die Seun van God is? Dit is Hy wat deur
water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie
deur die water alleen nie, maar deur die water en die
bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is
die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die
hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en
hierdie drie is een; en daar is drie wat getuig op die
aarde: die Gees en die water en die bloed, en die
1 Johannes 5:5- drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die
12
mense aanneem—die getuienis van God is groter,
omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande
sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het
die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het
Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis
nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het
nie. En dit is die getuienis: dat God ons die ewige
lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die
Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het
nie, het nie die lewe nie.
Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom
Hy is van ewigheid af
dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat
gebore; Hy is nie gemaak 2 Johannes 5:18
gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem
nie en nie geskep nie, want
het en Hom met God gelykgestel het.
dan sou Hy 'n skepsel wees;
sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die
Hy is een wese met die
Johannes 5:23
Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die
Vader, ewig saam met Hom,
Vader wat Hom gestuur het nie.
die ewebeeld van die
Johannes 10:30 Ek en die Vader is een.
Persoon van die Vader, ewig
Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy
saam
met
Hom,
die
My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het,
Johannes 14:9
heerlikheid (Heb 1:3) en in
het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die
alles aan Hom gelyk (Fil
Vader?
En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my
2:6).
Johannes 20:28
God!
aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is
Romeine 9:5
na die vlees Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot
in ewigheid! Amen.

Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo
dat Jesus die Seun van God is? Die Een wat deur die
water van sy doop en die bloed van sy dood na ons
toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die
water nie, maar deur die water én die bloed. Die
Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die
waarheid. Daar is dus drie wat getuig: die Gees en
die water en die bloed, en die drie se getuienis stem
ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te
meer die getuienis van God, want dit is God wat
getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in
die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart;
wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat
hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer
het nie. En die getuienis behels dít: God het ons die
ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie
die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God
het nie, het ook nie die lewe nie.
Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om
Jesus dood te maak: Hy het nie net die sabbatdag
ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en
Hom so met God gelyk gestel.
Daarom moet almal die Seun eer net soos hulle die
Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die
Vader wat Hom gestuur het nie.
Ek en die Vader is een."
En Jesus sê vir hom: "Ek is al so lank by julle, en ken
jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe
kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’?
En Tomas sê vir Hom: "My Here en my God!"
hulle stam van die aartsvaders af, en uit hulle is die
Christus as mens gebore—Hy wat God is, verhewe bo
alles en lofwaardig vir ewig! Amen.

Filippense 2:6-8

Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen
roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het
Homself ontledig deur die gestalte van `n dienskneg
aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in
gedaante gevind as `n mens, het Hy Homself
verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe,
ja, die dood van die kruis.

Kolossense 1:15

Hy is die Beeld van die onsienlike God, die
Eersgeborene van die hele skepping;

Titus 2:13

Hebreërs 1:3

Openbaring
5:13

Hy is van ewigheid die Seun
Johannes 8:58
van God en nie slegs sedert
Hy ons natuur aangeneem
Johannes 17:5
het nie; so leer die volgende
3
getuienisse ons as hulle met
mekaar
vergelyk
word.
Hebreërs 13:8
Moses sê dat God die wêreld
geskep het
en die heilige Johannes sê
Genesis 1:1
dat alle dinge ontstaan het
4
deur die Woord, wat hy God
Johannes 1:3
noem (Gen 1:1 en Joh 1:3).

terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die
heerlikheid verwag van die grote God en ons
Verlosser, Jesus Christus,
Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die
afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die
woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit
aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en
onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in
hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon
sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die
heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!
Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle,
voordat Abraham was, is Ek.
En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die
heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die
wêreld was.

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan
op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy
Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself
verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens
verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy
was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die
kruis.
Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie
gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe
bo die hele skepping.
terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons
verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons
grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn.
Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die
ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge
deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging
van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die
regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde
en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar
is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en
aan die Lam, behoort die lof en die eer, die
heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."
Jesus het hulle geantwoord: "Dít verseker Ek julle:
Voordat Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is."
Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die
heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die
wêreld bestaan het.

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in
ewigheid.
ewigheid.
In die begin het God die hemel en die aarde
In die begin het God die hemel en die aarde geskep.
geskape.
Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele
Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom
ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom
het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
nie.

Die apostel sê dat God die
wêreld deur sy Seun gemaak 5 Johannes 1:1-3
het

Kolossense 1:16
en ook dat God alle dinge
deur Jesus Christus geskep 6
het (Heb 1:2 en Kol 1:16).
Hebreërs 1:2

So moet Hy wat God, die
Woord, die Seun en Jesus
Miga 5:1
Christus genoem word, dus
reeds bestaan het toe alles
deur Hom geskep is. En
1 Korintiërs 8:6
daarom sê die profeet Miga:
"Sy uitgange is uit die
voortyd, uit die dae van die 7
ewigheid" (Miga 5:1) en sê
die apostel: "Hy is sonder
begin
van
dae
of
Hebreërs 7:3
lewenseinde" (Heb 7:3). Hy
is dus ware, ewige God, die
Almagtige, wat ons aanroep,
aanbid en dien.

In die begin was die Woord daar, en die Woord was
In die begin was die Woord, en die Woord was by
by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in
God, en die Woord was God. Hy was in die begin by
die begin by God. Alles het deur Hom tot stand
God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder
gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het
Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
sonder Hom tot stand gekom nie.
God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en
want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele
op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles
en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone
wat nie gesien kan word nie, konings, heersers,
sowel as heerskappye en owerhede en magte--alle
maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir
dinge is deur Hom en tot Hom geskape.
Hom geskep.
maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons
wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur
gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die
wie Hy ook die wêreld gemaak het.
wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak.
En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die
geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom
wat 'n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy
uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.
begin lê ver terug, in die gryse verlede!
is daar nogtans vir ons net een God: die Vader, uit
tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie
wie alles is en vir wie ons lewe; en net een Here:
alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus
Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie
deur wie alles is, en ons deur Hom.
ons lewe.

sonder
vader,
sonder
moeder,
sonder
Niks is bekend omtrent sy vader en moeder of sy
geslagsregister, sonder begin van dae of
afstamming of die begin en einde van sy lewe nie. Hy
lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van
is soos die Seun van God en hy bly priester vir altyd.
God, bly hy priester altyddeur.

