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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 - ;
Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was
niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my
toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle
lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad
bevlek het.
en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as
die Seun van God deur die opstanding uit die dode,
Jesus Christus, onse Here,
Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die
afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die
woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit
aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
Want die HERE jou God is 'n verterende vuur, 'n
jaloerse God.
As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou,
Here, wie sal bestaan?
Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal
bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy
gramskap word uitgegiet soos vuur, en die rotse
word stukkend geruk voor Hom.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en
óns smarte - dié het Hy gedra; maar óns het Hom
gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en
verdruk was.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien
en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die
Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle
skuld dra.

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.
Ek alleen het die wynpers getrap, niemand van die
volke het My bygestaan nie. Ek het op hulle getrap in
my toorn, Ek was woedend en Ek het hulle getrap.
Hulle bloed het op my klere gespat, en Ek het my
klere daarmee rooi gemaak.
op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur
die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat
met mag beklee is, Jesus Christus ons Here.
Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die
ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge
deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging
van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die
regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
Die Here jou God is ‘n verterende vuur, Hy eis
onverdeelde trou aan Hom.
As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie
sou dan nog bestaan?
Wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy
gloeiende toorn weerstaan? Sy gramskap breek deur
soos ‘n veldbrand. Rotse word voor Hom uit
uitmekaar gebreek.
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.
Ná sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal
die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie
mense regverdig maak: hy sal die straf vir hulle
sonde dra.
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Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor,
ter wille 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.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien
en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die
Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle
skuld dra.
In ‘n uitstorting van toorn het Ek vir ‘n oomblik my
aangesig vir jou verberg, maar met ewige
goedertierenheid ontferm Ek My oor jou, sê die
HERE, jou Verlosser.
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.

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.
Ná sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal
die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie
mense regverdig maak: hy sal die straf vir hulle
sonde dra.
In ‘n opwelling van toorn wou Ek ‘n kort tydjie niks
met jou te doen hê nie, maar Ek ontferm My oor jou
met ‘n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou
Verlosser.
"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.

Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige
Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor
Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n
die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om
kudde versorg, so moet julle die gemeente van God
as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy
versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed
deur sy eie bloed verkry het.
van sy eie Seun.
Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die
Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te
God te bring - Hy wat wel gedood is na die vlees, bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar
maar lewend gemaak deur die Gees;
deur die Gees lewend gemaak is.

