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Titus 3: 1-7  (4-7 die kern)      19 Mei 2019 

Tema: Jesus, die Verlosser! 

 

Die New City Catechism vra die vraag (Vraag 20): Who is the redeemer?  

Hul antwoord: The only Redeemer is the Lord Jesus Christ, the eternal Son of God, 

in whom God became man and bore the penalty for sin himself. 

Nou moet ons nie die fout maak en te vinnig oor hierdie antwoord lees nie, want die 

nie-Christene het meer as een probleem met hierdie antwoord. Dis nie net  

• die ekskluwiteit van Jesus as die enigste Verlosser wat hulle pla nie,  

• die feit dat Hy die Christus genoem word pla baie mense… veral tradisionele 

Jode. 

• ook dat Hy die “ewige Seun van God” genoem word, sowel as  

• dat Hy God was wat mens geword het en  

• die volmaakte straf vir sonde gedra het deur aan die kruis te sterf. 

Dus… sommer 5 gedagtes wat nie almal aanvaar word deur alle mense nie. 

 

As jy gedink het dit is net nie-Christene wat met hierdie antwoord ‘n probleem het, 

maak jy ‘n fout. Jare terug sou min lidmate van die kerk hieroor getwyfel het. Almal 

sou saamgestem het; dit staan immers in die Bybel. Jesus het self gesê… “Ek is die 

weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my 

nie” (Joh 14:6) Maar vandag – so lyk dit – is daar baie mense , ook ernstige 

Christene, wat met die vraag worstel: Is Jesus regtig die enigste Redder?  

 

Ons en ons kinders ontmoet mense van ander gelowe en omdat hulle saam met ons 

werk of skool gaan – en oulike mense is – wonder ons: 

• Moet ons nie meer verdraagsaam wees nie.  

• Is wêreldvrede nie juis iets wat ons moet nastreef nie? Om radikaal standpunt 
in te neem vir jou geloof, versteur tog die vrede...  

 

Met ander woorde: Is ons nie baie veroordelend deur so ‘n stelling te maak nie. 

(verwys na antwoord hierbo) 

Ek het daaroor gaan dink en die eerste gedagte wat by my opgekom het was: Dit 
sou seker “veroordelend” wees as ek met so ’n stelling bedoel: “Jesus is the only 
way because He is the Christian’s way of salvation”  Dit sou in ’n sekere manier ook 
arrogant wees as ons dink ons is beter as ander mense. Maar nou is dit nie die geval 
nie, want dit is nie Christene wat hierdie stelling maak omdat hulle dit uitgedink het 
nie. Nee...dit is Jesus self wat die stelling maak. En dit maak ’n wêreldse verskil. 
Mense wat so ’n stelling bevraagteken, bevraakteken dus vir Jesus self. Want Jesus 
se antwoord is kort en kragtig: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand 
kom na die Vader behalwe deur My nie. (Joh. 14:6)  
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Vir die eerste Christene was dit so ‘n belangrike waarheid dat hulle dit vir alle mense 

wou gaan vertel … en hulle het ook. Maar hulle was bereid om meer daarvoor te 

doen… hulle was bereid om daarvoor te sterf. En baie van hulle het ook. 

 

2. Miskien vra jy, of jou kinders: Is daar regtig so ‘n groot verskil tussen die 

godsdienste?  Neem byvoorbeeld my vorige opmerking: Is Moslems nie ook bereid 

om vir Allah, hul God te sterf nie… en doen hulle dit nie gereeld met hul 

selfmoordbomme nie? 

Op die oog af lyk dit tog of daar baie ooreenkomste is tussen die godsdienste. Al die 

groot godsdienste – die Joodse geloof, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en so meer 

het almal ‘n verhaal van ‘n verlosser, almal het heilige geskrifte, heilige plekke, almal 

bid, het offerseremonies en wette, om maar ‘n paar dinge te noem. 

En tog is daar een wesenlike verskil tussen al hierdie ander godsdienste en die 

Christelike evangelie wat ons boodskap totaal anders maak: al die ander 

godsdienste is ten diepste “selfhelp-godsdienste” terwyl die Christelike godsdiens ‘n 

“God help ons”-godsdiens is. Al die groot godsdienste gaan van ‘n standpunt uit dat 

die mens homself kan red deur aan die voorskrifte wat hul god gee getrou te bly. 

Deur dit te doen kan hulle ‘n brug na die ewigheid bou. (Daar is ook baie kultusse 

wat “claim” dat hulle Christelik is wat met hierdie gedagte werk) 

Maar die Christelike boodskap is totaal en al anders. Dit vertel nie van wat jy alles 

moet doen om jouself te red nie, want jy en ek kan nie. Net so min as wat ‘n klein 

dogtertjie wat in die swembad geval het, haar aan haar eie haartjies uit die water kan 

tel, net so min kan ons onsself uit ons sondige bestaan, uit ons verlorenheid, red. 

Soos ‘n pa wat nader harloop en self in die water spring om sy kind uit die water te 

red, so het ons ‘n hemelse Vader wat na ons uitgereik het – deur sy Seun na die 

aarde te stuur – ons kom red. Wat ons nie kon doen nie, het Hy vir ons gedoen.  

 

3. Dit is met hierdie gedagte wat ons skrifteks begin:  

4. Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens 

verskyn. – dis nou nadat hy vertel het hoe die mens, ons, op die verkeerde pad was. 

5. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, 

maar op grond van sy eie ontferming. (Titus 3:4-5a) 

 

Hier is sprake van God ons Verlosser, van sy liefde vir die mens, van die feit dat Hy 

ons verlos het sonder dat ons dit verdien het… bloot omdat Hy ons lief het. 

In vers 6 sê Paulus:  “God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur 

Jesus Christus ons Verlosser.” en vervolg met die woorde:  “So is ons dan deur sy 

genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons 

verwag”. (:7) 

Ek hoop jy lees dit/sien dit raak soos dit daar staan:  

• God se goedheid het verskyn 

• God se liefde vir die mens 
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• Hy wat ons verlos het 

• Jesus Christus ons Verlosser 

• Deur sy genade vrygespreek 

Alles God se werk. 

 

Ons het ‘n paar Sondae terug vir mekaar gesê dat die Bybel ons leer dat ons deur 

en deur sondig is en tot niks goed in staat is nie. Dit sou dus dwaas wees om op 

onsself te reken vir ons redding. Ons het regtig niks waarmee ons vir God kan betaal 

om gered te word nie, of vir wat Hy vir ons gedoen het nie. God het deur Jesus se 

koms, sy kruis en opstanding alles gedoen wat gedoen moes word om ons 

verlossing moontlik te maak. Ons moet dit net glo! Ons eie maak! Die Bybelse 

boodskap van genade is absoluut uniek. Alles kom van Hom. 

 

4. Ek het nou net na Jesus se woorde in Johannes 14:6 verwys: “Ek is die 

weg…niemand kom na die Vader behalwe deur my nie” 

Paulus het dit geglo, daarom dat hy dit op baie plekke beaam. Hy skryf vir die jong 

man Timoteus: “Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen 

God en die mense, die mens Christus Jesus” (1 Tim 2:5)  Hoor jy dit: Net een 

Middelaar! 

 

Petrus en Johannes moes op ‘n dag ook hieroor antwoord. Hulle was aangekla deur 

die Jode en het voor die Joodse Raad gestaan, toe hulle die volgende woorde gesê 

het:  

 

“Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op 

die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word 

nie.”(Hand 4:12) 

 

Dis presies wat die Engel voor Jesus se geboorte reeds gesê het toe hy aan 

Josef verskyn het: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria 

te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n 

Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy 

volk van hulle sondes sal verlos.”(Matt 1:20,21) 

 

Josua, wat Moses opgevolg het, het dieselfde naam as Jesus gehad. Die 

naam beteken “verlosser” en dit is wat Hy kom doen het. Soos Josua die volk 

die beloofde land moes inlei, so het Jesus gekom om ons te verlos en in ons 

beloofde ewige woning in te lei.  

 

5. Hoe Hy dit kom doen het, was egter nie so maklik nie. Dit het Hom sy lewe 

gekos. Die Kategismus vra die vraag: Waarom moes Jesus, die Verlosser, 

sterf? (Why did the Redeemer need to die?)Die antwoord is eenvoudig: Dit is 

die enigste manier waarop ek en jy die ewige lewe kan ontvang.(Bacause 

that is the only way you and I would live.) 

 

Dit het Hy uit vrye wil gedoen. Dit was Jesus en die Vader se wil dat Hy ons 

op so ‘n wyse sou verlos. Want slegs die dood van die Sondelose sou die 
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sondaar kon red.  

 

 

Slot 

As Jy dalk nog hieroor wonder, vra jouself die volgende: As redding en verlossing op 

’n ander manier moontlik was as wat Jesus in die Bybel daaroor praat, hoekom 

moes Hy dan al die pyn en lyding deurgaan en sterf om die wêreld van hul sonde te 

verlos?  Soos iemand skryf:  “Why bother suffering all of this if there are alternative 

ways to get saved?”  (Paul Copan: True for you but not for me.) Dan kon God 

homself gespaar het en net die mense in die regte rigting gestuur het sodat hulle 

langs daardie ander weg verlossing kon vind. MAAR, dis omdat daar geen ander 

weg is nie, dat Jesus die pad van lyding moes loop. En toe Hy aan die kruis uitroep: 

Dit is volbring!, was dit om te sê:  Vader, die weg na U is weer oop!  Nou kan mense 

weer by U uitkom! 

 

Wat ’n wonderlike God dien ons nie... en wat ’n Wonderlike Verlosser het ons nie! 

 

Amen 


