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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.
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.

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.
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.
wat Homself as ‘n losprys vir almal gegee het. Dit
was op die bestemde tyd die bewys van die
bedoeling van God.
Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis
gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan
ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God.
Deur sy wonde is julle genees.
Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die
onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te
bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar
deur die Gees lewend gemaak is.
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.
Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed
versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur het
God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die
sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid
tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het
ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige
tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen
vryspreek wat in Jesus glo.

Vraag: Wat verstaan jy onder die woordjie: gely?
Jesaja 53:4

Jesaja 53:12
Antwoord: Dat Christus na
liggaam en siel tydens sy
hele lewe op aarde, maar
veral aan die einde daarvan 1
1 Timoteus 2:6
die toorn van God teen die
sonde van die hele menslike
geslag gedra het.
1 Petrus 2:24

1 Petrus 3:18

So het Hy met sy lyding as
2 Jesaja 53:10
die enigste versoeningsoffer

Romeine 3:25

wat Homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die
getuienis op die regte tyd,
wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout
gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir
die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle
genees is.
Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely,
Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot
God te bring - Hy wat wel gedood is na die vlees,
maar lewend gemaak deur die Gees;
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.

Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening
deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat
Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore
gedoen is onder die verdraagsaamheid van God

Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe
deeg kan wees--soos julle inderdaad ongesuurd is-1 Korintiërs 5:7
want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik
Christus.
en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad
Efesiërs 5:2
het en Hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer
aan God tot 'n lieflike geur.
so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om
die sondes van baie weg te neem, vir die tweede
Hebreërs 9:28
maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag
tot saligheid.
Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat
Hebreërs 10:14
geheilig word.
En Hy is `n versoening vir ons sondes, en nie alleen
1 Johannes 2:2
vir ons s'n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie,
1 Johannes 4:10 maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur
het as 'n versoening vir ons sondes.
Galasiërs 3:13

Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet
deur vir ons 'n vloek te word - want daar is
geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang -

Kolossense 1:13

Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis
en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van
sy liefde,

ons liggaam en siel van die
3
ewige verdoemenis verlos
Hebreërs 9:12

ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie,
maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die
heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring.

Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe,
ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook
werklik. Ons paaslam is immers geslag: dit is
Christus.
Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en
om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja,
‘n offer wat vir God aanneemlik was.
So is Christus ook net een maal geoffer om die
sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer
verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar
om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag.
Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder
word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak.
Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir
óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God
het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het
deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes
Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet
meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word.
Daar staan naamlik geskrywe: "Vervloek is elkeen
wat aan ‘n hout opgehang is."
Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk
en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat
Hy liefhet.
Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en
kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom
binnegegaan en ‘n ewige verlossing tot stand
gebring.
Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele
soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde
sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop
met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat
vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.

omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge,
silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele
1 Petrus 1:18lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie,
19
maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van
'n lam sonder gebrek en vlekkeloos
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy
en vir ons die genade van
"God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in
Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie
God, die geregtigheid en die 4 Johannes 3:16
Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige
verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
ewige lewe verwerf
lewe kan hê.

Johannes 6:51

Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal
het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot
in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees
wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.

Romeine 3:25

Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening
deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat
Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore
gedoen is onder die verdraagsaamheid van God

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie,
2 Korintiërs 5:21 sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word
geregtigheid van God in Hom.

Hebreërs 9:15

Hebreërs 10:19

En daarom is Hy Middelaar van 'n nuwe testament,
sodat, terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die
verlossing van die oortredinge onder die eerste
testament, die wat geroepe is, die belofte van die
ewige erfenis kan ontvang.
Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in
die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus

Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom
het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig
lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek
gee dit sodat die wêreld kan lewe."
Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed
versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur het
God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die
sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid
tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het
ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige
tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen
vryspreek wat in Jesus glo.
Christus was sonder sonde, maar God het Hom in
ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons
eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan
wees.
Daarom is Hy ook die Middelaar van ‘n nuwe
verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te
verlos van die oortredinge wat onder die eerste
verbond begaan is, sodat dié wat geroep is, die
beloofde ewige erfenis kan ontvang.
Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus
vrye toegang tot die heiligdom,

