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En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou
tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou
vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.
kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt."
En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom
vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die
geslagte van die aarde geseën word.
En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde
geseën word, omdat jy na my stem geluister het.
En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre
van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande
gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die
aarde geseën word;
Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die
veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en
aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.
Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my
Uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het
my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies
uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op
die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal Hy nie
verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met
getrouheid sal Hy die reg uitbring. Hy sal nie dof
brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde
gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.
Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My
ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.

Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou
vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën
wees."
In jou nageslag sal al die nasies van die aarde
geseën wees, want jy het My gehoorsaam."
Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sterre aan
die hemel. Ek sal hierdie hele wêreld aan jou
nageslag gee, en al die nasies van die aarde sal in
jou nageslag geseën wees,
Jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer totdat Silo
kom, die heerser aan wie die volke hulle sal
onderwerp.
Hier is my dienaar, Ek stel hom aan. Ek het hom
uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my Gees op
hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak.
Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal
nie sy stem op straat laat hoor nie. ‘n Geknakte riet
sal hy nie afbreek nie, ‘n lamppit wat dof brand, sal
hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos
dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word
nie totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die
eilande wag op wat hy hulle sal leer.
En tog is dit Ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is
getrou aan Myself, Ek dink nie meer aan jou sondes
nie.
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En nou maak die Here ‘n aankondiging, Hy wat my in
die moederskoot al sy dienaar gemaak het om Jakob
na Hom toe terug te bring sodat Israel nie meer
verstrooi sal wees nie. Die Here het my ‘n belangrike
opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te
doen. Hy het gesê: Dit is nie genoeg dat jy my
dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en
om die Israeliete wat gered is, terug te bring nie; Ek
maak jou ‘n lig vir die nasies sodat die redding wat
Ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik.
So sê die Here God: Ek sal my hand uitstrek na die
So sê die Here HERE: Kyk, Ek sal my hand ophef na
nasies toe, onder die volke sal Ek my vaandel
die nasies en my banier opsteek na die volke; dan sal
opsteek. Dan sal hulle jou seuns op die arm na jou
hulle jou seuns aan die boesem bring, en jou dogters
toe bring, en jou dogters sal op die skouer aangedra
sal op die skouer gedra word
word.
En nou sê die HERE wat My van die moederskoot af
geformeer het om sy Kneg te wees, om Jakob na
Hom terug te bring en dat Israel by Hom versamel
mag word - en Ek word geëer in die oë van die
HERE, en my God is my sterkte - Hy het gesê: Dit is
te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die
stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes
in Israel: Ek het U gemaak tot 'n lig van die nasies,
om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.

Jesaja 53

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie
is die arm van die HERE geopenbaar? Hy tog het
soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n
wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of
heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en
geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. 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 het
Hom nie geag nie. 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. 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. Ons almal het
gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad
geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van
ons almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel,
hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie
oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei
word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy
skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem;
en onder sy tydgenote—wie het daaroor gedink dat
Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille
van die oortreding van my volk was die plaag op
Hom. 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. Maar dit het die HERE behaag
om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as
sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos
sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die
HERE sal deur sy hand voorspoedig wees. 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. Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die
grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat
Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die
oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van
baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die
mag van die Here hierin kan raaksien? Die dienaar
was soos ‘n loot wat voor die Here uitspruit, soos ‘n
plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie
skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk
nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie.
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. Ons het
almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad
geloop, maar die Here het ons almal se sonde op
hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het
geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos ‘n lam wat
na die slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat
stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie.
Terwyl hy gely het en gestraf is, is hy weggeneem,
en wie van sy mense het dit ter harte geneem dat hy
afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is
gestraf oor die sonde van my volk. 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. Dit was die wil van die Here om hom
te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy
lewe as skuldoffer gee, sal hy ‘n nageslag hê en nog
lank lewe, deur hom sal die wil van die Here sy doel
bereik. 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. Daarom gee Ek hom ‘n ereplek onder die
grotes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning
vier omdat hy hom in die dood oorgegee het en as
misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie
op hom geneem het en vir oortreders gebid het.
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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. 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.
nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit
het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle
uit Egipteland uit te lei nie-my verbond wat húlle
verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was,
spreek die HERE. Maar dit is die verbond wat Ek ná
dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die
HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit
op hulle hart; en Ek sal vir hulle 'n God wees, en
hulle sal vir My 'n volk wees.
En Ek sal hulle een hart en een weg gee om My altyd
te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle.
En Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My
van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen
nie; en Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle
van My nie afwyk nie. En Ek sal My oor hulle verheug
om aan hulle goed te doen; en Ek sal hulle duursaam
in hierdie land plant, met my hele hart en met my
hele siel.
Wie is 'n God soos U, wat die ongeregtigheid
vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van
sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas
nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Hy sal
Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede
vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van
die see werp. U sal trou bewys aan Jakob,
goedertierenheid aan Abraham, wat U aan ons
vaders met 'n eed beloof het sedert die dae van die
voortyd.
Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want
hy het van My geskrywe.

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. In sy tyd sal Juda gered
word en sal Israel veilig woon. Sy naam sal wees:
Die Here regeer regverdig oor ons.
Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle
voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand
gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het
daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het,
verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit
is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal
sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte
skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God
wees en hulle sal my volk wees.
Ek sal hulle ‘n onverdeelde hart en ‘n vaste koers
gee: hulle sal My altyd dien vir hulle eie beswil en vir
dié van hulle kinders na hulle. Ek sal ‘n blywende
verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan
hulle goed te doen nie en Ek sal in hulle die begeerte
lê om My te dien en nie van My af weg te draai nie.
Ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my
trou; met alles wat Ek is, sal Ek hulle weer in dié land
vestig.
Wie is ‘n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie
die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie. U
bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde. Hy sal
ons weer genade betoon, Hy sal ons sonde tot niet
maak, U sal al hulle sondes in die diepsee gooi. U sal
getrou wees teenoor Jakob, liefde betoon aan
Abraham, soos U in die voortyd aan ons voorvaders
met ‘n eed beloof het.
As julle Moses geglo het, sou julle in My geglo het,
want hy het van My geskrywe.
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Eindelik het Hy dit deur sy
eniggebore Seun vervul.

Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here
julle God sal vir julle 'n Profeet verwek uit julle
broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister
volgens alles wat Hy met julle sal spreek. En elke siel
wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk
uitgeroei word. En ook al die profete van Samuel af
en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het
ook hierdie dae aangekondig.
Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat
in Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam
ontvang.
wat Hy tevore beloof het deur sy profete in die
heilige Skrifte,
Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd
gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy
in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun
gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die
geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin
oorvloedig is in danksegging.
Want die wet, wat 'n skaduwee het van die
toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge
nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar
gedurig gebring word, die wat toetree, tot
volmaaktheid lei nie.
Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom - in die boekrol is dit
van My geskrywe - om u wil te doen, o God.
Want Christus is die einde van die wet tot
geregtigheid vir elkeen wat glo.

Galasiërs 3:24

Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe,
sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

Galasiërs 4:4-5

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God
sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder
die wet, om die wat onder die wet was, los te koop,
sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

Kolossense 2:17

wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar
die liggaam behoort aan Christus.
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Moses het immers gesê: ‘Die Here julle God sal uit
julle eie geledere vir julle ‘n Profeet soos ek laat
voortkom. Gehoorsaam Hom in alles wat Hy vir julle
sal sê. Elkeen wat nie hierdie Profeet gehoorsaam
nie, moet van die volk afgesny word.’ En al die
profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree
het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur.
Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom
glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang."
Hierdie evangelie het Hy vooruit deur sy profete in
die Heilige Skrif aangekondig,
In die verlede het God baiekeer en op baie maniere
met ons voorvaders gepraat deur die profete
in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof
soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.
Die wet van Moses is slegs ‘n skadubeeld van die
weldade wat sou kom, nie ‘n werklike beeld daarvan
nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers
gebring, en tog kan die wet dié wat die offers bring,
nooit volkome van sonde vry maak nie.
Toe het Ek gesê: Kyk, Ek het gekom, o God, om u wil
te doen. In die boekrol is dit van My geskrywe."
Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen
wat glo, vrygespreek kan word.
Ons was dus onder die toesig van die wet totdat
Christus sou kom, sodat ons deur te glo, vrygespreek
sou word.
Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het,
aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ‘n
vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die
wet onderworpe om ons, wat aan die wet
onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders
van God aangeneem kon word.
Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom;
die werklikheid is Christus.

