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Vraag: Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees?
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van
smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir
wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons
Antwoord:
Omdat
die
het Hom nie geag nie. Nogtans het Hy óns
geregtigheid van God eis dat
krankhede op Hom geneem, en óns smarte - dié het
Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat
die menslike natuur wat 1 Jesaja 53:4-5
geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar Hy
gesondig het, vir die sonde
is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille
moet betaal.
van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat
vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy
wonde het daar vir ons genesing gekom.
In dié dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid 'n Spruit van
Jeremia 33:15
geregtigheid laat uitspruit, en Hy sal reg en
geregtigheid doen in die land.
Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader,
Esegiël 18:4
so die siel van die seun - hulle is myne; die siel wat
sondig, dié moet sterwe.
Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie
die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die
vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help
Esegiël 18:20
dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op
hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose
sal op hom wees.
Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle
mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur
Romeine 5:18
een daad van geregtigheid vir alle mense tot
regverdigmaking van die lewe.
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Korintiërs Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die
opstanding van die dode ook deur 'n mens.
15:21

Hy was verag en deur die mense verstoot, ‘n man
van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die
mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het
hom nie gereken nie. Tog het hy óns lyding op hom
geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom
beskou as een wat gestraf word, wat deur God
geslaan en gepynig word. Oor óns oortredings is hy
deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf
wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy
wonde het daar vir ons genesing gekom.
In daardie dae, in daardie tyd, sal Ek vir Dawid ‘n
wettige afstammeling gebore laat word en hy sal in
die land reg laat geskied en reg doen.
Al die mense behoort aan My, vaders en kinders is
Myne. Dit is die mens wat sondig wat sal sterf.
Die mens wat sondig, sal sterwe. ‘n Seun sal nie die
straf op sy pa se sonde dra nie, en ‘n pa sal nie die
straf op sy seun se sonde dra nie. Wie leef volgens
my wil, sal die vrugte daarvan pluk. Wie goddeloos
is, sal die straf daarvoor dra.
Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle
mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus
ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal.
Aangesien die dood deur ‘n mens gekom het, het die
opstanding van die dooies ook deur ‘n mens gekom.

Maar die mens wat self
sondaar is, kan nie vir 2
ander betaal nie

Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig
is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig
geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon
maak wat mag oor die dood het - dit is die duiwel Hebreërs 2:14en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees
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vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want
waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie,
maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy
Hom.
Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie; hy kan aan
Psalm 49:8
God sy losprys nie gee nie
Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat
heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die
sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het;
Hebreërs 7:26wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om
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eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié
van die volk nie. Want dit het Hy net een maal
gedoen toe Hy Homself geoffer het.
Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely,
Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot
1 Petrus 3:18
God te bring - Hy wat wel gedood is na die vlees,
maar lewend gemaak deur die Gees;

Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed
is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het
Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor
die dood, dit is die duiwel, te vernietig en om hulle
wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in
slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir Hom
nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag
van Abraham.
Een mens kan tog nie ‘n ander loskoop van die dood
en aan God ‘n losprys vir hom betaal nie?
Vir ons was so ‘n hoëpriester nodig, een wat heilig,
skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde
van die sondaars en verhoog bo die hemele, een wat
nie, soos die hoëpriesters, elke dag offers hoef te
bring, eers vir sy eie sondes en dan vir dié van die
volk nie. Hy het immers eens en vir altyd ‘n offer vir
die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het.
Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die
onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te
bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar
deur die Gees lewend gemaak is.

