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Vraag: Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek?
Antwoord: So een wat 'n 1 1
Korintiërs Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die Aangesien die dood deur ‘n mens gekom het, het die
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opstanding van die dode ook deur 'n mens.
opstanding van die dooies ook deur ‘n mens gekom.
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Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat Vir ons was so ‘n hoëpriester nodig, een wat heilig,
en regverdige
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mens is, maar nogtans ook 3
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sterker as alle skepsels is, dit
wil sê wat terselfdertyd ware
God is.
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heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die
sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het;
Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk,
die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom
Immánuel noem.
Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons
gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy
word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God,
Ewige Vader, Vredevors - ;
In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon;
en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE
HERE ONS GEREGTIGHEID.
Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom
oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy
op vertrou het, en deel sy buit uit.
Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat
dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in
die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit
ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die
vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in
ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die
Gees.

skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde
van die sondaars en verhoog bo die hemele,
Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n
Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld
bring en sy sal hom Immanuel noem.
Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee;
Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare
Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.
In sy tyd sal Juda gered word en sal Israel veilig
woon. Sy naam sal wees: Die Here regeer regverdig
oor ons.
Maar as daar een kom wat sterker as hy is en hom
oorwin, neem hy al die wapens af waarop hy hom
verlaat het, en hy verdeel sy besittings as buit.
Wat die wet nie by magte was om te doen nie,
omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit
het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken
deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige
mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige
bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan
die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie
deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur
die Gees.

