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DIE APOSTOLIESE

GELOOFSBELYDENIS [9]

No. E273

2.3 [a]
ONS HERE

D
ieie woord  "Here" (G r. Kurios) word) word 749 keer) word 749  kee r in

diedie Nuwe Testdie Nuwe Testamentdie N uwe  Tes tam ent gebru ik  -  m et 'n w ye

spektrum van betekenisse.

SomsSom s word  dit as 'nSoms word dit as 'n aanspreekvorm van respek

virvir gvir gevir gewone mense gebruik, gewoon in die sin van

"Meneer""Meneer" (bv. Mt 13:27; 21:30; 27:63). Daarom kan

PaulusPaulus in 1Kor 8:Paulus in 1Kor 8:5 skryPaulus in 1Kor 8:5 skryf dat daar baie "here" is.

BenewensBen ewe ns virBen ewe ns vir  me nse , is dit ook g ebru ik as  'n titel vir

al die afgode, sowel as vir die keisers.

AndAnderAnder And er ke re wo rd dit v ir Go d die V ader geb ruik

(bv. Mt 1:20; 11:25; 22:37; Hd 17:24).

MaarMaar by verre Maar by verre dMaar by verre die mees algemene gebruik van

die woord is vir Jesus Christus.

Jesus as Here in die Nuwe Testament 

%Ï InIn die Nuwe TesIn die Nuwe TestIn die Nuwe Testament word die titel "Here" op

minstens drie maniere vir Jesus Christus gebruik.

"� EerstensEerstens spEerstens spreek Sy dissipels en andere Hom

patykeerpatykeer gepatykeer gewoon spatykeer gewoon so aan, in die sin van Rabbi of

leraar of Meester (bv. Mt 15:22, 27).

"� TweedensTweedens word Hy so genoem asTwe edens word H y so ge noem a s dieTwee dens w ord Hy so  genoe m as  die verhe erlikte

Seun,Seun, wat uit die dood opgestaan en na diSeun, wat uit die dood opgestaan en na die hSeun, wat uit die dood opgestaan en na die hemel

opgevaaropgevaar het, en nou aan d ie regterhopgevaar het, en nou aan d ie regterhand vaopgevaa r het, e n nou  aan d ie reg terha nd va n die

VaderVader heers (Hd 2:36; Rm 1:4; Fl 2:9-11Vader  heers ( Hd 2:3 6; Rm  1:4; Fl 2:9-1 1). Vader heers (Hd 2:36; Rm 1:4; Fl 2:9-11). Soos

lalaasglaasgenoemdelaasgenoemde uitspraak dit stel: "Daarom het God

HomHom ook tot die hoogste eer verhefHom  ook  tot die  hoog ste eer ve rhef  en H om  dieHom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam

gegeegegee wagegee wat bo elgegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van

JesusJesus ... die knie sou buiJesus ... die knie sou buig eJesus ... die knie sou buig en elke tong sou erken:
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Jesus Christus is Here! ..."

"� Derdens,Derdens, wordDerdens, word Christus "Here"Derdens, word Christus "Here" genoem wanneer

daardaar oor Hom gepraat word as volkome daar oor Hom gepraat word as volkome en ewidaar oor Hom gepraat word as volkome en ewige

God (Jh 20:28; 1Ko r 2:8).

Trouens,Troue ns, m eerm ale in die Nu we Te stam ent,

wanneerwanne er die titel "Here " gebruik  word, wanneer die titel "Here" gebruik word, is wanneer die titel "Here" gebruik word, is dit onseker

ofof daar van dof daar van die Vof daar van die Vader of die Seun g epraat word (bv.

Hd 1:24; 8:39; 9:31; 16:14; 21:14).

MMaarMaar waarskynlik is die mees merkwaardigeMaar waarskynlik is die mees merkwaardige iMaa r waa rskynlik is  die m ees  me rkwaard ige in

hierd iehierdie verband 'n paar Ouhierdie verband 'n paar Ou Testamentiese aanhalings

wawatwat in diwat in die Nuwe Testament op die Seun van

toepassitoepass ingtoepas sing gem aak w ord. In toepassing gemaak word. In hierdie Otoepassing gemaak word. In hierdie Ou

TestamentieseTestamentiese uitsprake word gepraat van JJahweh

("HERE"("HERE"  -  God se verbondsnaam), en van Adonai

("Here"("Here"  -  'n titel van God ("Here"  -  'n titel van God wat du("Here"  -  'n titel van God wat dui op Sy soewereine

eienaarskap van en  heerskappy oor alles).

Twee voorbeelde sal dit duidelik maak.

%æ InIn Joël 2:32 wordIn Joël 2:32 wo rd ge sê: "E lkee n wa t dieIn Joël 2:32 word gesê: "Elkeen wat die Naam

vanvan Jahweh aanroep, sal gered  aanroep, sal gered word  aanr oep , sal gered  word ." Hier die

uitspraauitspraakuitspraak wuitspraak word dan in Hd 2:21 en Rm 10:13

aangehaal en sonder meer op Christus toegepas.

%æ NogNog sprekender is Ps 110:1, waNog sprekender is Ps 110:1, watNog s preke nder is P s 110:1 , wat Nog sprekender is Ps 110:1, wat meerNog spreke nder is Ps 110:1, wat me er Nog spreke nder is Ps 110:1, wat me er dNog  spre ken der is  Ps 110:1 , wat m eer d ikwe ls

inin die Nuwe Testament aangehaal word as enige

anderander Ou Testamentiese uitspraak (Mtander O u Tes tame ntiese uitsp raak (M t 22:4ander Ou Testamentiese uitspraak (Mt 22:44; Mk

12:36;12:36; Lk 20:42,43;12:36; Lk  20:42,43 ; Hd 2:34 ,35). DieDie HERE (Jahweh)

sêsê vir "my Here" (Adonai): "Kom sisê vir "my Here" (Adonai): "Kom sit aasê vir "my Here" (Adonai): "Kom sit aan my

regterhand,regterha nd, en Ek  sal jou vyan de aan  jou onde rwerp."

EnEn in v.4 gaan JahJahweh d dan v oort:  "Jy sa l altyd

priester w ees in die p riesterord e van M elgisede k."

Ong etwyfeldOngetwyfeld is dit die Seun Onge twyfeld is dit die S eun wa t Ong etwyfeld is d it die Seun  wat h ier de ur die

VaderVader (Jahweh)) as) as Adonai aangespreek word. Noem

diedie Hebreërbrief Jesusdie Hebreërbrief Jesus Christus nie weer en weer ons

HoëpriesterHoëpriester volgens die orde van Melgisedek nie?

(Hb(Hb 5:6, 10; 6:20; 7:17, 21). En in die Nuwe

TestamentieseTestamentiese aanTestamentiese aanhTestamentiese aanhalings word die Hebreeuse

Adonai vervang met die Griekse Kurios.

Waarlik,Waarlik, Jesus Ch ristus is die verhWaarlik, Jesus Christus is die verheWaarlik, Jesus Christus is die verheerlikte en

verhoogdeverhoogde verhoogde Seun vverh oogde Seun  van G od, ons M iddela ar aa n die

regterhandregterhand van die Vader  -  die Here. Nog meer, Hy

is van ewigheid af ook waarlik God  -  ons Here.
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"Here" is 'n gesagstitel

%Ï AfgesienAfgesien daarvan dat die GriekseAfgesien daarvan dat die Griekse woord,Afges ien daarv an dat die  Grieks e woord , Kurios,

diedie die koninklike gesag van Jesus Christus widie k onink like g esa g van  Jes us C hristu s wil

onderstreep,onderstreep, dui talle Skrifuonders treep, du i talle Skrifuitsonderstr eep , dui ta lle Sk rifuits prak e ook  uitdru klik

daarop.daarop. Needaarop. Neemdaarop. Neem daarop. Neem  byvoorbdaarop. Neem byvoorbeeld die reeds aangehaalde Ps

1 1 110:1 1 1 0 : 1  ( e n  d ie  o o r e e n s t e m m e n d e 1 1 0 : 1  ( e n  d ie  o o r e e n s t e m m e n d e  N u w 110:1 (en die ooreenstemmende Nuwe

TestamentieseTestamentiese aanhalTestamentiese aanhalingTestamentiese aanhalings). Die Seun word opdrag

gegee om aangegee om aan die regterhand van die Vader van die Vader te gaan

sit, sodat Sy vyande aan Hom onderwerp kan word.

Waarom W aarom  die regterh and? D it was nog  W aarom  die regterh and? D it was nog  altydW aarom  die regterh and? D it was nog  altyd die

pos isiepos isie va n uitvo eren de vo lma g. In d ieposisie van uitvoerende volmag. In die daposisie van uitvoerende volmag. In die dae toe ons

nognog 'n Staatspresident en 'n Eerste Mnog 'n  Staatspresident en 'n  Eerste Minog 'n Staatspresident en 'n Eerste Minister gehad

het, h et laasgenoemd e altyd  aan d iehet, het laasgenoemde altyd aan die regterhand van

diedie President gesit asdie President gesit as 'n kabinetsfoto geneemdie P resid ent gesit as 'n k abine tsfoto gen eem  is. Die

Eerste Eerste M inisteEerste Minister waEerste Minister was immers die man wat die sweep

gekgeklapgeklap het, terwyl die President by wyse van sprekgeklap het, terwyl die President by wyse van spreke

net wette o ndertek en en linte g eknip h et.

NêrensNêrens kom dit meer uitdruklNêrens kom dit meer uitdruklik Nêrens kom dit meer uitdruklik na vore as in Ef

1:20 -22 n ie: "Dit 1:20 -22 n ie: "Dit  is1:20-22 nie: "Dit is dieselfde kragtige werking van sy

(God(God die Vader) mag wat Hy ui(God die Vader) mag wat Hy uitgeo(God die Vader) mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy

ChristusChristus uit die dood opgewChristus uit die dood opgewekChristus uit die dood opgewek en Hom in die hemel

aanaan sy reg terhand  laat sit het: hoog bo elke mag en

gesag,gesag, elke krag en heerskgesag , elke krag  en heer skapp y, gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al

sprakesprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie,

maarmaar ook in die bedeling wat komaa r ook in d ie bedeling  wat kom . maa r ook in d ie bedeling  wat kom . Ja, aan Hom het

GodGod a lles onde rwerp, God alles onderwerp, Hom boGod alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom

aangestel as hoof van die kerk .

%Ï OorOor Jesus Christus se geOor Jesus Christus se gesag asOor Jesus Christus se gesag as die Here, kan

ons minstens 4 opmerkings maak.

"� EersEerstenEerstensEersten s is dit universele gesag. Dit blyk  baie

duide likduide lik uit E f 1 wa t ons  so pa s aan gehaal he t. Die

apostelapostel noem elke  denkbareapostel noem elke denkbare sfeer asapostel noem elke denkbare sfeer as hy beklemtoon

datdat niks, maardat niks, maar niks buite die Here Jesus sedat n iks, m aar n iks b uite d ie He re Je sus  se ju risdik sie

valval nie. 1Pt val nie. 1Pt 3 :2val nie. 1Pt 3:22 sê dat Hy nou aan die regterhand

vanvan God is en "engele, magte en krvan God is en "engele, magte en kragte van God is en "engele, magte en kragte aan Hom

onderwerp is" (OAV; vgl. ook N IV).

"� TweedensTweedens is dTwee dens is d it ssoewereine gesag. Niem and  is

bokantbokant Hom nie, en daarom kan niemand Sy regering
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bevraagtekenbevraagteken nie.bevraagteken nie. Hybevr aag teke n nie.  Hy do en wat Hy g oed a g. Hy is  die

Potte bak ker,  ons d ie kle i.

"� DerdensDerde ns is dit persoonlike gesag.. Elk . Elke en sa l vir

hom selfhomself aan die Here Jesus vhomse lf aan die Here Jesus vera homself aan die Here Jesus verantwoording moet

doendoen (G l 6:5). doen (Gl 6:5). Elkedoen (G l 6:5). E lkee n van  ons is  pers oon lik

aaaanspreeaanspreeklik.aanspreeklik. En natuurlik is die Here persoonlik by

elkeen van Sy dissipels as Koning betrokke.

"� VieVierdVierdensVierden s is dit ewige gesag. Die Here se

heerskappyheerskappy kan deur niemand bedreig ofheerskappy kan deur niemand bedreig of beëihee rskappy kan  deur  niem and  bedr eig of  beëin dig

wordword nie.word  nie. V irword nie. Vir altyd sal Hy die Here wees. Wanneer Hy

terugkomterugkom sal dit as die Here w wee wees. Hy sal met

absolute absolute gesag beklee weesabsolute gesag beklee wees om vry te spreek enabsolute gesag beklee wees om vry te spreek en om

tete veroordeel. En te veroordeel. En niemate veroordeel. En niemand sal Sy beslissings kan

bevraagtekenbevraagteken nie. Daabevraagteken nie. Daar salbevraagteken nie. Daar sal geen moontlikheid van

appèl wees nie . En s o sal d it tot in a lle ewig heid b ly.

Sentraal in die Evangelie

%Ï W aars kynlik Waarskynlik is "Jesus Waarskynlik is "Jesus is die W aars kynlik  is "Jesus is  die H ere" e en va n die

hheelhee l vroegste  Chris telike  belyde nisse. Die  open likheel vroegste Christelike belydenisse. Die openlike

verklaringverklaring hiervan is beskou as 'n eerste aandverklaring hiervan is beskou as 'n eerste aanduiverklaring hiervan is beskou as 'n eerste aanduiding

dat iemand 'n Christen is.

DaaromDaaro m sk ryf die apos teDaarom skryf die apostelDaarom skryf die apostel: "As jy met jou mond

belybely dat Jesus die Here is, en met jouis, en met jou hart glis, en met jou hart glo dat

GodGod Hom uit die doGod Hom uit die dood God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered

word"word" (Rm 1 0:9). Ook die uitspraak in Fl 2:11 word

vandagvandag alge me en aa nvaa r as de el van 'n vandag algemeen aanvaar as deel van 'n baie vroeë

belydenis:belydenis: elke tong sal tot eer van die Vader erkebelydenis: elke tong sal tot eer van die Vader erkenbelydenis: elke tong sal tot eer van die Vader erken:

"Jesus"Jesus  Christus  is die Here !" Voorts  Voo rts sê  Pau lus in  Voorts sê Paulus in 1Kor

12:312:3 dat12:3  dat 'n  me ns s legs  deur  die12:3 dat 'n mens slegs deur die Heilige Gees kan sê,

"Jesus"Jesus is die Here"  -  uitera ard is  die be doe ling da t dit

in erns en opregtheid geskied.

%Ï KykKyk mens  na die inhoud van die vrKyk mens na die inhoud van die vroeë kKyk mens na die inhoud van die vroeë kerk se

prediking,pred iking , besef jy da t hierd ie belyd enis  ook  aan d ie

haharthart hart van hulle evangelistiese verkondiging was. So,

byvoorbeeld,byvoorbeeld, wordbyvoo rbee ld, wo rd die byvoorbeeld, word die titel ongeveer 'n honderd keer

inin die boek Handelinge vir die Hein die boek Handelinge vir die Here in die boek Handelinge vir die Here Jesus gebruik,

terwyl die woord "Verlosser"terwyl die woord "Verlosser" netterwyl die woord "Verlosser" net twee keer voorkom.

LuisterLuister na tipiese voorbeelde vanLuis ter na  tipiese voo rbee lde va n die a pos telsLuister na tipiese voorbeelde van die apostels se
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evangelistieseevangelistiese appèlle in Haevan gelist iese  appè lle in H and elievangelistiese appèlle in Handelinge: "... elkeen wat

ddiedie Naam van die Here  aanroep, sal gered word  aanroep, sal gered word"

(2:21);(2:21 );  "Die (2:21);  "Die hele Israel moet nou vas en(2:21);  "Die  hele Israe l moet n ou vas e n seke r weet:

GodGod hetGod het hierdie Jesus watGod h et hierdie Je sus wa t julle gekru isig het, Here  en

ChristusChristus gemaak" (2:36Chr is tus gemaak" (2:36);  "GlChristus gemaak" (2:36); "Glo in die Here  Jesus, en

jy sal gered word ..." (16:31).

GehoorsaamGehoorsaam JesGehoorsaam Jesus die Here, of versaak
die ewige saligheid

%Ï DisDis nie vandag meer so nie,Dis nie vandag meer so nie, dinkDis nie vandag meer so nie, dink ek, maar vroeër

jarejare wasjare was die CSV se leuse:jare was die CSV se leuse: "Maak Jesus Koning!". Ek

gloglo die  oors pron klike  ske ppers va n dieglo die oorspronklike skeppers van die lglo die oorspronklike skeppers van die leuse wou

gewoongewoon daarmee sê, onderwerp jougewoon daarmee sê, onderwerp jou agewoon daarmee sê, onderwerp jou aan Jesus se

koningskap.koningskap. Maar waarskynlik het duisende nakoningskap. Maar waarskynlik het duisende naïkoningskap. Maar waarskynlik het duisende naïewe

studen testudente daarnastudente daarna gstud ente  daar na ge dink  dit han g van  elke  me ns self

afaf ofaf of Jesus die koningaf of Jesus die koning van jou lewe is. Nee, 'n duisend

ma al,maal, nee, geen mens kamaal, nee, geen mens kan Hommaal, nee, geen mens kan Hom Koning maak nie.

WantWant Hy ís dWant Hy ís die KWa nt Hy  ís die  Kon ing, d ie soe wereine H ere, d ie

allerh oogste R egeerde r oor a lles en  alma l!

%Ï 'n'n Dekade of twee gelede was d'n Dekade of twee ge lede was daar vera 'n De kad e of tw ee ge lede w as da ar ve ral in d ie

VSAVSA 'n vuVSA 'n vurige deVSA 'n vurige debat in teologiese en kerklike kringe,

bekendbek end  as die bekend as die Lordship Salvation Controversy.. Dit het

gegaangegaan oor die vraag of mens Jesus Christus kan

aanneem en geredaanneem en gered word, sonder om Hom aanneem en gered word, sonder om Hom as Koning

tete dien.Sommige bekente dien.Sommige bekende te dien.So mm ige be ken de teoloë h et gesê, ja , dis

mo ontlik moontlik  -  jy moet Hom bloot aannee. Maamoontlik  -  jy moet Hom bloot aannee. Maar anmoontlik  -  jy moet Hom  bloot aannee. Maar ander,

soossoos d ie beke nde Jo hn Mc Arthur, he t dit ksoos die bekende John McArthur, het dit kategorsoos die bekende John McArthur, het dit kategories

ontken,ontken, deur te sêontken , deur te sê  dat dontken , deur te sê  dat daar  geen ve rlossing is a s jy

Hom nie met 'n gewillige en nederige hart begin dien

nie. En natuurlik was hulle reg.

DieDie antwoord is soDie antw oord is so  duidelik so os dag lig. Die antwoord is so duidelik soos daglig.  Niemand

durfdurf homself 'n Christen ndurf homself 'n Christen noem adurf  hom self 'n  Chris ten noem  as sy le we n ie

gekenm erkgekenmerk word deur toegewydegekenm erk word deur toegew yde navogekenmerk word deur toegewyde navolging van en

gehogehoorsgehoors aam heidgehoors aam heid a an Je sus  as H ere n ie. Sê  die

HebHebreërHebreërskrywerHebreërskrywer nie dat niemand die Here sal sien

sonder die najaging van 'n heilige lewe nie (12:14)?

DisDis nie dDis nie daDis nie dat gehoorsaamheid die grond van redding

isis nie  -  allermins. Maar waris nie  -  allermins. Maar ware is nie  -   allerm ins. M aar w are re dding  gaan  altyd

gepaardgepaard m et 'n wedergebore hart. En so 'n nuwe ha rt

kankan nie anders askan nie anders as omkan nie anders as om met hartstog die wil en eer van
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die Here na te jaag nie.

OnsOns kanOns  kan  dieOns kan die Here nie verdeel en Hom net as óf

ProfeetProfeet óf Priester óf Koning aanneem nie. Nee,Profeet óf Priester óf Koning aanneem nie. Nee, HyProf eet ó f Prie ster ó f Kon ing aa nneem  nie. N ee, H y is

metmeteenmeteen én mete en én P rofeet én  Priester é n Koning   -  en as jy

HomHom aanneem, neem  jy HomHom  aanne em, n eem  jy Hom  só aan . Dis allesDis alles of niks!

'n Laaste woord

AsAs mens so na die kerklike tonAs mens so na die kerklike toneAs mens so na die kerklike toneel van ons dag kyk,

siensien sien jy derduisende wat hulleself Christene noem,

maarmaar in hulle lewemaar in hulle lewens maar in hulle lewens sien jy bloedweining van

ChristusChr istus  se Koning ska p  -  en  inder daad is da ar m in

daarvandaarvan teenwoordig.daarvan teenwoordig. Ek praatdaarvan teenwoordig. Ek praat van kultuur-Christene,

"Sondagchristene", bloot kerkgangers.

MenMensMens is egter nie lank met hierdie probleem en

sulkesulke mense besig nie,sulk e m ense bes ig nie,  dan b egin d iesulk e m ense bes ig nie,  dan b egin d ie vraag in j ou eie

gewete gewete brand: "En gewete brand: "En jý, hoegewete brand: "En jý, hoe lyk jou lewe?" Is dit nie so

dat dat eendat dat een en elkeendat dat een en elkeen van ons maar op een of ander

wysewyse rede hewyse rede het om onswyse rede het om ons weer en weer te bekeer nie?

Het ons nie maar almal voete van klei nie?

DaaromDaarom is mens danDaarom is mens dankDaarom is mens dankbaar dat die Here ons

verbiedverbied om te oordeel. Hy, net Hy, sal besluit wie van

onsons huigelaars is en wie nie. Daaromons huigelaars is en wie nie. Daarom verbied Hy ons

uuitdru klikuitdruklik om mense links en regs in vakkiuitdruklik om mense links en regs in vakkies euitdruklik om mense links en regs in vakkies en

hokkies te plaas: gered en nie ge red n ie.

EkEk v ertro u dat  elke en wat hie r leEk vertrou dat elkeen wat hier leeEk vertrou dat elkeen wat hier lees uit ervaring

verstaanverstaa n waarv an ek p raat. verstaan waarvan ek praat. Wanvers taan  waa rvan  ek p raat.  W ant ek is o ortuig

daarvadaarvandaarvan daarvan datdaarva n dat daarvan dat sonddaarva n dat son debes ef 'n sek ere m erktek en van e gte

Christenskap is  -  en daarom van egte redding.

Nico v an de r Walt

 " Nico v/d Walt onderskryf die historiese, internasionale en

reform atorie se 16 89 B aptis tebe lyden is, aso ok d ie Be lyden is van  Sola  5, 'n

asso siasi e van  God gese ntree rde e vang elies e gelo wige s in m eer a s 'n

halfdosyn  lande in A frika suid va n die ewe naar.

 " Subskripsies, adresveranderings, kansel lasies en korrespondensie:

Postnet Suite No.148, Privaatsak X1, Northcl if f ,  2115, Suid-Afr ika.

E: nico.vanderw alt@reform ed.org.za ; Tel.  011 476 2907; 082  848 9396.

 " Blogs: www.e-preke.blogspot.com (met skakels na nóg 4 blogs)

 " W eeklik s word  'n preek /studie stuk s oos hie rdie wê reldwyd  en gra tis in

Afrika ans en  Enge ls per e- pos ge stuur a an m ense  wat dit p ersoo nlik

aange vra het.

 " Geen  kopiereg . Duplisee r of preek g erus. Of stu ur elektron ies verde r.

 " Preek opnam es: E: info@nun ide.org.za ;  T: 012-808 3906


