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Vraag: Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus?
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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
2:16- 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 deurdat Hy self onder versoeking
gely het, kan Hy dié help wat versoek word.
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;
7:26wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om
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.

en met sy onskuld en
volkome heiligheid my sonde 2 Psalm 32:1
waarin ek ontvang en
gebore is, voor God bedek.

'n Psalm van Dawid; 'n onderwysing. Welgeluksalig is
hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.

Jesaja 53:11

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.

Romeine 8:3-4

Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat
dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in
die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit
ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die
vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in
ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die
Gees.

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. Omdat Hy self versoek is en gely het, kan
Hy dié help wat versoek word.
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.
‘n Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie
se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde
vergewe 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.
Wat die wet nie by magte was om te doen nie,
omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit
het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken
deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige
mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige
bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan
die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie
deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur
die Gees.

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
1
Korintiërs geword het wysheid uit God en geregtigheid en
van God kom: die vryspraak, die heiliging en die
1:30-31
heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe
verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan: "Dié
is: Die wat roem, moet in die Here roem.
wat wil roem, moet in die Here roem."
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
Galasiërs 4:4-5
die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, wet onderworpe om ons, wat aan die wet
sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.
onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders
van God aangeneem kon word.
omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele
silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde
1 Petrus 1:18lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop
19
maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat
'n lam sonder gebrek en vlekkeloos
vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.
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
1 Petrus 3:18
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.

