SONDAG:6
VRAAG EN ANTWOORD: 18
Teks

Jesaja 9:6

Jeremia 23:6

Maleagi 3:1

Vraag: Wie is hierdie
Middelaar wat terselfdertyd 1
ware God

Romeine 8:3

Romeine 9:5

Galasiërs 4:4

1 Johannes
5:20

en ware

2 Lukas 1:42

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling
Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en
tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede
voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit
sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy
en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk
koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur
vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van
reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid.
nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou
Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.
van die Here die Almagtige sorg.
In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; In sy tyd sal Juda gered word en sal Israel veilig
en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE woon. Sy naam sal wees: Die Here regeer regverdig
HERE ONS GEREGTIGHEID.
oor ons.
Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My
Ek gaan nou my boodskapper stuur, Hy sal die pad
uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die
voor My uit regmaak, en dan sal die Here na wie julle
Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die
soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die
verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, Hy kom,
Verbondsengel na wie julle met soveel vreugde
sê die HERE van die leërskare.
uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige.
Wat die wet nie by magte was om te doen nie,
Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat
omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit
dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in
het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken
die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit
deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige
ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die
mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige
vlees,
bestaan van die mens veroordeel.
aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is
hulle stam van die aartsvaders af, en uit hulle is die
na die vlees Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot
Christus as mens gebore—Hy wat God is, verhewe bo
in ewigheid! Amen.
alles en lofwaardig vir ewig! Amen.
Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het,
Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God
aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ‘n
sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder
vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die
die wet,
wet onderworpe
En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons
verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en
verstand gegee het om die ware God te ken; en ons
ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus.
is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is
Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.
die ware God en die ewige lewe.
en het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd
en het hard uitgeroep: "Geseënd is jy onder die
is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou
vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot!
skoot!
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En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy
moes baar; en sy het haar eersgebore Seun gebaar
en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip
neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die
herberg was nie.
aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees uit die
geslag van Dawid
aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is
na die vlees Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot
in ewigheid! Amen.
maar het Homself ontledig deur die gestalte van 'n
dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk
geword;
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
Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele
nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy
Hom. Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy
broeders gelyk word, sodat Hy 'n barmhartige en
getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in
betrekking tot God staan, om die sondes van die volk
te versoen.
Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons
swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle
opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en
by 'n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg
gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees
het nie.
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.

Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar
kind gebore moes word. Sy het haar Eerstelingseun
in die wêreld gebring en Hom in doeke toegedraai en
in ‘n krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in
die herberg was nie.
en dit handel oor sy Seun. As mens is Hy uit die
geslag van Dawid gebore;
hulle stam van die aartsvaders af, en uit hulle is die
Christus as mens gebore—Hy wat God is, verhewe bo
alles en lofwaardig vir ewig! Amen.
maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van
‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En
toe Hy as mens verskyn het,
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
Dit is duidelik dat dit vir Hom nie om die engele gaan
nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom
moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word,
sodat Hy ‘n barmhartige en getroue Hoëpriester voor
God kon wees om die sondes van die volk te
versoen.
Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen
medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was
immers in elke opsig net soos ons aan versoeking
onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.
Hy het ‘n graf gekry by goddeloses, hy was by
sondaars in sy dood al het hy geen misdaad gepleeg
nie en al was hy nooit vals nie.
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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Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir
Dawid 'n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning
sal Hy regeer en verstandig handel en reg en
geregtigheid doen in die land.
En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige
Gees sal oor jou kom en die krag van die
Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die
Heilige wat gebore word, Seun van God genoem
word.
Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die
waarheid spreek, waarom glo julle My nie?

Daar kom ‘n tyd, sê die Here, dat Ek vir Dawid ‘n
regverdige spruit sal laat opskiet, ‘n koning wat
verstandig sal regeer. Hy sal die reg eerbiedig en
regverdig regeer in sy land.
Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor
jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die
lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore
word, heilig genoem word, die Seun van God.

Wie van julle kan sonde by My aanwys? As Ek dan
die waarheid praat, waarom glo julle nie in My nie?
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,
Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed
maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van
van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder
'n lam sonder gebrek en vlekkeloos,
liggaamsgebrek is.
Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se
"Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het
mond geen bedrog gevind is nie;
daar nooit ‘n leuen gekom nie."
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 bring,
God te bring - Hy wat wel gedood is na die vlees,
Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die
maar lewend gemaak deur die Gees;
Gees lewend gemaak is.
Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en "Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die
hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal
wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem." Die
word: God met ons.
naam beteken God by ons.
dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is
Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die
die Saligmaker wat Christus, die Here, is.
Verlosser gebore, Christus die Here!
In die begin was die Woord, en die Woord was by
In die begin was die Woord daar, en die Woord was
God, en die Woord was God.
by God, en die Woord was self God.
En die Woord het vlees geword en het onder ons
Die Woord het mens geword en onder ons kom
gewoon--en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n
woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid
heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die
wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol
Vader kom--vol van genade en waarheid.
genade en waarheid.
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wat God vir ons tot
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Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore
Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het
Hom verklaar.
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid
en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe
deur My nie.
aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is
na die vlees Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot
in ewigheid! Amen.

Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun,
self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het
Hom bekend gemaak.
Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die
waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe
behalwe deur My nie.
hulle stam van die aartsvaders af, en uit hulle is die
Christus as mens gebore—Hy wat God is, verhewe bo
alles en lofwaardig vir ewig! Amen.
Daar is immers net een God, en daar is net een
Want daar is een God en een Middelaar tussen God
Middelaar tussen God en die mense, die mens
en die mense, die mens Christus Jesus,
Christus Jesus
En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde
En, onteenseglik, die verborgenheid van die
waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het
godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig
is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy
verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld,
verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die
is opgeneem in heerlikheid.
hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy
opgeneem.
maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort
Maar ons sien Jesus, met eer en heerlikheid gekroon
tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die
op grond van sy lyding en dood. Hy is ‘n kort tydjie
lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon,
minder gemaak as die engele, sodat Hy deur die
sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die
genade van God vir almal sou sterwe.
dood sou smaak.
Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus
Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons
verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat
geword het wysheid uit God en geregtigheid en
van God kom: die vryspraak, die heiliging en die
heiligmaking en verlossing.
verlossing.
Christus was sonder sonde, maar God het Hom in
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie,
ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons
sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word
eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan
geregtigheid van God in Hom.
wees.

