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Teks

Hierdie dood het daarom so
Matteus 27:46
'n groot krag en waarde,
omdat Hy wat dit ondergaan
het, nie alleen 'n ware en
Johannes 3:16
volkome heilige mens is nie,
maar ook die eniggebore
Seun van God. Hy is saam
met die Vader en die Heilige
Galasiërs 3:13
Gees een en dieselfde ewige
1
en oneindige Wese. So moes
ons Verlosser dan ook wees.
Hebreërs 4:15
Boonop het sy dood so 'n
groot krag en waarde,
omdat Hy geweet het dat Hy
die toorn van God en die
Hebreërs 7:26
vloek, wat ons deur ons
sondes verdien het, gedra
1 Johannes 4:9
het.

1933/53-vertaling
en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot
stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is:
My God, my God, waarom het U My verlaat?
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
Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: "Eli, Eli,
lemá sabagtani?" Dit is: My God, my God, waarom
het U My verlaat?
"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.

Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet
Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet
meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word.
deur vir ons 'n vloek te word - want daar is
Daar staan naamlik geskrywe: "Vervloek is elkeen
geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang wat aan ‘n hout opgehang is."
Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen
Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons
medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was
swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle
immers in elke opsig net soos ons aan versoeking
opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.
Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat Vir ons was so ‘n hoëpriester nodig, een wat heilig,
heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde
sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het;
van die sondaars en verhoog bo die hemele,
Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste
God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons
sodat ons deur Hom kan lewe.
deur Hom die lewe kan hê.

