SONDAG 12
VRAAG EN ANTWOORD: 31
Teks

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

Vraag: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem?
Psalm 45:8

Jesaja 61:1

Antwoord: Omdat Hy deur
God die Vader bestem en
1
Lukas 4:18
aangestel en met die Heilige
Gees gesalf is

Handelinge
10:38

Hebreërs 1:9

tot ons hoogste Profeet en
Deuteronomium
2
18:15
Leraar,
Jesaja 55:4
Handelinge
26:22

U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid.
Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie
bo u metgeselle.
Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die
HERE My gesalf het om 'n blye boodskap te bring
aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te
verbind die gebrokenes van hart, om vir die
gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die
geboeides opening van die gevangenis;
Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf
het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het
My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te
genees;

U het die reg lief en u haat die onreg, want, verhewe
wese, onder groot vreugde het u God u bo u
tydgenote tot koning gesalf.
Die Gees van die Here my God het oor my gekom;
die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring
aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié
wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes
vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit
is,
"Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf
het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het
My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep
en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in
vryheid uit te stuur,
Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met
die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy
het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal
gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was,
want God was by Hom.
U het die reg lief en U haat die onreg. Daarom het
God, u God, U onder groot vreugde tot Koning gesalf
bo u tydgenote."
"Die Here jou God sal ‘n profeet onder jou na vore
laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek
wees. Vir hom moet jy gehoorsaam.
Ek het hom ‘n getuie gemaak vir die volke, ‘n
regeerder en gebieder van volke.

met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom
gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het
die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees
wat onder die mag van die duiwel was, omdat God
met Hom was.
U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid
gehaat; daarom het, o God, u God U gesalf met
vreugde-olie bo u metgeselle;
'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal
die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle
luister Kyk, Ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak,
tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies.
Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot
Omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek
vandag toe en getuig aan klein en groot, en spreek
hier as sy getuie voor klein en groot. Ek verkondig
niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het
maar net waarvan die profete en Moses gepraat het:
dat sou gebeur nie

wat aan ons die verborge
raad en wil van God
aangaande ons verlossing
ten volle bekend gemaak
het;

tot ons enigste Hoëpriester,

Dit is dié Moses wat aan die kinders van Israel gesê
het: Die Here julle God sal vir julle 'n Profeet verwek
Handelinge 7:37
uit julle broers net soos ek is; na Hom moet julle
luister.
Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore
Johannes 1:18
Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het
Hom verklaar.
Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die
dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek
Johannes 15:15
3
het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van
my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here
julle God sal vir julle 'n Profeet verwek uit julle
Handelinge 3:22
broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister
volgens alles wat Hy met julle sal spreek.
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie:
Psalm 110:4
U is priester vir ewig volgens die orde van
Melgisédek.
4
maar Hy met eedswering deur die Een wat aan Hom
gesê het: Die Here het gesweer en dit sal Hom nie
Hebreërs 7:21
berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van
Melgisédek—

wat ons met die enige offer
5 Hebreërs 9:12
van sy liggaam verlos het

Hebreërs 9:14

Hebreërs 9:28

Hebreërs 10:12

Dit is dieselfde Moses wat vir die volk Israel gesê
het: ‘God sal uit julle eie geledere vir julle ‘n Profeet
soos ek laat voortkom.’
Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun,
self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het
Hom bekend gemaak.
Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n
ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee,
Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my
Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
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.
Die Here het ‘n eed afgelê en Hy sal dit nie herroep
nie: "Jy sal altyd priester wees in die priesterorde
van Melgisedek."
maar Jesus met ‘n eed deur God, wat vir Hom gesê
het: "Die Here het dit met ‘n eed bevestig en Hy sal
dit nie herroep nie: ‘Jy is priester vir ewig.’"

Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en
ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie,
kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom
maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die
binnegegaan en ‘n ewige verlossing tot stand
heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring.
gebring.
Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons
hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat
gewete bevry van die las van dade wat tot die dood
Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet
lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor
geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om
het Christus immers Homself as volkome offer deur
die lewende God te dien.
die ewige Gees aan God geoffer.
so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om So is Christus ook net een maal geoffer om die
die sondes van baie weg te neem, vir die tweede sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer
maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar
tot saligheid.
om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag.
maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes
gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van gebring en vir altyd aan die regterhand van God
God
gaan sit.

Hebreërs 10:14

Romeine 5:9-10

en met sy voorbidding
Romeine 8:34
gedurigdeur by die Vader vir 6
ons intree;
Hebreërs 9:24

1 Johannes 2:1

tot ons ewige Koning, wat 7 Psalm 2:6
ons met sy Woord en Gees
regeer en ons by die
verlossing wat verwerf is,
Sagaria 9:9
beskerm en bewaar.
Matteus 21:5

Matteus 28:18

Lukas 1:33

Johannes 10:28

Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder
geheilig word.
word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak.
Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy
Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons
sy bloed, deur Hom gered word van die toorn. Want deur Hom ook van die straf van God gered sal word.
as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die
is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur dood van sy Seun met God versoen is, staan dit
sy lewe gered word nou dat ons versoen is.
soveel vaster dat ons, noudat ons versoen is, deur
die lewe van sy Seun gered sal word.
Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf,
het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit
die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.
Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom wat deur
hande gemaak, 'n teëbeeld van die ware nie, maar in mense gemaak is en net ‘n namaaksel van die ware
die hemel self om nou voor die aangesig van God vir is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om
ons te verskyn;
nou ter wille van ons voor God te verskyn.
My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle
nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons nie moet sondig nie. En as een van ons sondig-ons
het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak
Regverdige.
by die Vader.
Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige "Dit is Ek wat hom as my koning gesalf het op Sion,
berg.
my heilige berg."
Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou
dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; toe kom. Hy is regverdig en hy is ‘n oorwinnaar, hy is
regverdig en 'n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry nederig en hy ry op ‘n donkie, op die hingsvul van ‘n
op 'n esel - op 'n jong esel, die vul van 'n eselin.
donkie.
Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na "Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe; Hy is
jou toe, sagmoedig, en Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong nederig en Hy ry op ‘n donkie, op die vul van ‘n
esel, die vul van 'n pakdier.
pakdier."
En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en
Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan My is alle
gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op
mag gegee in die hemel en op die aarde.
aarde.
en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers
ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen
wees nie.
einde wees nie."
En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle
verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle
hulle uit my hand ruk nie.
uit my hand ruk nie.

Openbaring
12:10-11

Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê: Nou het
die heil en die krag en die koningskap die eiendom
van onse God geword, en die mag van sy Christus;
want die aanklaer van ons broeders is neergewerp,
hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. En
hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en
deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot
die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Toe het ek ‘n stem in die hemel gehoor wat hard
uitgeroep het: "Nou het ons God die redding gebring,
nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van
sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is
uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag
voor ons God aangekla het. Hulle het self die
oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die
Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en
hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle
onwillig was om vir Hom te sterwe nie.

