
HULP VIR DIE LEIERS – Wat maak Jesus so uniek?

1. PROFESIEë oor Jesus:

Profesie: Matt 26:56 – “Maar dit alles het gebeur sodat die geskrifte van die profete vervul kan 
word”  (m.a.w. dit wat deur die profete voorspel is  - profesieë)

Vraag in die groep:  Wat is ‘n profeet?

Dis kinders van God wat Hy spesiaal uitkies. Wanneer God met mense wil praat oor die toekoms, 
of hulle wil waarsku, gebruik Hy hierdie spesiale mense wat ons profete noem. 

Vraag in die groep: Wat is ‘n profesie? 

‘n Profesie is iets wat lank voor dit gebeur, voorspel word dat dit gaan gebeur deur een van God 
se profete. Met ander woorde, God sê vir Sy profeet om vir Sy mense te gaan sê dat iets gaan 
gebeur. ‘n Profesie is nie iets wat vandag voorspel word en môre gebeur dit nie, meeste profesieë 
kom BAIE jare na dit voorspel is eers in vervulling – gebeur.

In die Ou Testament van die Bybel is daar amper 300 profesieë, honderde jaar voor dit gebeur het 
ook Jesus se geboorte, Sy lewe, Sy kruisiging, Sy dood, en Sy opstanding. 

Vraag in die groep:   Hoekom is dit nodig dat God profete vertel wat gaan gebeur? 

Sodat wanneer dit gebeur mense sal weet dat dit waar is en dat dit God is wat dit laat gebeur het, 
OMDAT dit soveel jare voor die tyd reeds voorspel is. Mense glo nie altyd dat dit God is wat iets 
gedoen het of dit laat gebeur het nie – profesieë is God se manier om vir die mense te sê dat dit 
HY was wat dit gedoen het.

2. JESUS SE GEBOORTE

Profesie: Jes 7:14 “Daarom sal die Here self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger 
word en ‘n seun baar en hom Immanuel noem”

Vervulling van profesie: Matt 1:22-23 “En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word 
wat die Here deur die profeet gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en 
hulle sal Hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons”

Vraag in die groep: Wat maak Jesus se geboorte anders as enige iemand anders s’n wat nog 
ooit op die aarde was?

- Is dit vir mense moontlik om ‘n babatjie te hê sonder dat ‘n man en ‘n vrou by mekaar was 
(seks gehad het)?

- Die Bybel leer ons dat Maria – Jesus se ma – ‘n maagd was. Sy was nog nooit by ‘n man 
gewees nie (seks gehad nie).

- Die Bybel leer ons ook dat die Heilige Gees (God self) die swangerskap in haar gesit het / 
verwek het.

- Die Bybel leer ons ook dat Jesus God se Seun is wat Hy deur ‘n vrou / mens gebore laat word 
het, DAAROM kan en mag Hy nie deur ‘n mens verwek word nie, maar deur die Heilige Gees, 
want Hy is God se Seun.

- Hierdie is net waar van EEN mens in die geskiendenis van die aarde – Jesus Christus – dit kan 
van NIEMAND anders gesê word nie!



3. JESUS WAS MENS EN GOD:

Joh 1:1  “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self 
God”

Joh 1:14   “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het Sy heerlikehid gesien, 
die heerlikehid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid”

VRAE IN DIE GROEP:
- Wie is die Woord wat hierdie twee verse van praat?
- Wat probeer hierdie twee verse vir ons sê oor wie Jesus was?

As ons in die Bybel van die Woord lees, dan verwys dit na Jesus – m.a.w. Joh 1:1 sê vir ons dat 
Jesus van die begin – van altyd af daar was saam met God die Vader en God die Heilige Gees.  
Daar was nooit ‘n tyd toe Hy NIE daar was nie – anders sou dit mos nie ‘n Drie-Eeheid kon wees 
nie!

Joh 1:14 wil vir ons sê dat Jesus wat volkome – heeltemal – God is en was, volkome mens kom 
word het – m.a.w. terwyl Jesus hier op die aarde was kon hy voel, seerkry, hartseer wees, honger 
wees, moeg word – net soos ‘n mens, MAAR Hy was ook nog volkome God, want Hy het nog 
nooit gesondig nie. Onthou Hy is deur die Heilige Gees verwerk, en daarom is Hy nie onder die 
vloek van sonde gebore soos ons mense nie.

NIEMAND anders wat nog ooit op hierdie aarde was, was op dieselfde tyd volkome God en 
volkome mens gelyk nie – NET Jesus Christus – en dit maak Hom weereens uniek bo enige ander 
mens en enige ander God!

4. JESUS SE UNIEKE LEWE:

Matt 9:29 “Toe raak Hy aan hulle oë en sê: “Wat julle glo, sal gebeur – Hulle kon toe sien”

Luk 7: 14-15 “Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe, en Hy sê: 
“Jongman, Ek sê vir jou, staan op!” Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom 
aan sy ma teruggegee.”

Matt 8:26-27 “Daarna het Hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het 
doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê: “Watter soort mens is hy dat selfs die 
wind en die see Hom gehoorsaam?”

Matt 14:24-25 “Die skuit was reeds ‘n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister, 
want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe 
aangeloop gekom”

VRAAG IN DIE GROEP:
Noem ‘n paar van die goed wat Jesus gedoen het toe Hy op aarde was wat Hom anders maak as 
ander mense.

- Siekes gesond gemaak, dooie lewendig gemaak, op die see geloop, ‘n storm stilgemaak, 
broodjies en vissies vermeerder, water in wyn verander ens.



5. JESUS SE DOOD:

Ons het verlede kwartaal een aand stilgestaan by Jesus se dood, maar daar is ‘n paar awesome 
goed wat gebeur het wat mens partykeer mislees, en juis DIT het aan mense bewys dat Hy wel 
die Seun van God was.

Matt 27:45-46  “Van twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie-
uur geduur. Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli lema sabagtani?” Dit is: My God, my 
God waarom het U My verlaat?”

Matt 27:50-51 “Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik 
het die voorhangsel van die temple van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud, 
en die rotse het uitmekaar gebars.”

Matt 27:52-52  “Grafte het oopgegaan, en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het 
uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle 
aan baie mense verskyn het.”

Matt 27:54 “Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die 
aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê: “Hierdie man was 
werklik die Seun van God”

VRAAG IN DIE GROEP:
Noem die vier goed wat gebeur het wat party mense oortuig het dat Jesus die Seun van God was.

- Duisternis oor die land in die middel van die dag vir 3 ure lank
- Die aardbewing
- Die voorhangesel van die Tempel wat geskeur het
- Dooie gelowiges wat uit die grafte gekom het

6. JESUS SE OPSTANDING:

LUK 24:2-3 “Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af, en toe hulle ingaan, 
het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie” 

Luk 20:19 “Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was 
omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: 
“Vrede vir julle” 

VRAAG IN DIE GROEP:
Noem 2 bewyse van Jesus se opstanding.

- Die leë graf
- Jesus se verskyning aan Sy dissipels en ook aan ander mense (1 Kor 15:6)

OPSOMMING: 
Wanneer ons na die lewe van Jesus kyk, is dit soos geen ander mens op hierdie aarde nie. Geen 
ander mens is gebore soos Hy, het die dinge gedoen wat Hy gedoen het, was soos Hy, is dood 
soos Hy, het opgestaan soos Hy en leef vandag nog nie! 



En DIT maak Jesus uniek en awesome soos Hy is – dis ook die bewys dat Hy nie net ‘n gewone 
mens was wat hier op aarde was nie, maar dat Hy WERKLIK die Seun van God is!

Die lewe van Sy dissipels is getuienis daarvan, tydens Jesus se kruisiging was hulle bang, het 
weggehardloop en Hom verloën (gesê hulle ken Hom nie) – na sy hemelvaart het hulle oral oor 
Hom getuig en is meeste van hulle selfs doodgemaak omdat hulle nooit ophou praat en getuig het 
oor Hom nie. DIT doen jy nie as die een oor wie jy getuig nie is wie Hy gesê het is, en gebeur het 
wat Hy gesê het gaan gebeur nie! Jesus Christus – die Seun van God, maar self ook God – deel 
van die Drie-Eenheid!


