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Vraag: Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus gely?
Matteus 27:24

Lukas 23:14-15

Antwoord:
Sodat
Hy
onskuldig deur die wêreldlike 1
regter veroordeel sou word
Johannes 18:38

Johannes 19:4

Johannes 19:11

en ons daardeur sou bevry
van die streng oordeel van 2 Psalm 69:5
God wat oor ons moes kom.

En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar
eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy
hande voor die skare gewas en gesê: Ek is onskuldig
aan die bloed van hierdie regverdige man; julle kan
toesien!
Julle het hierdie man na my gebring as een wat die
volk afvallig maak. En nou het ek in julle
teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie
man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle
Hom beskuldig nie; ja, ook Herodes nie, want ek het
julle na hom gestuur; en daar is deur Hom niks
gedoen wat die dood verdien nie.
Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid? En toe hy dit
gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir
hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie.
Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle: Kyk,
ek bring Hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan
weet dat ek in Hom geen skuld vind nie.
Jesus antwoord: U sou geen mag teen My hê as dit u
nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat My
aan u oorlewer, groter sonde.
Die wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare
van my hoof; die wat klaar staan om my te vernietig,
wat sonder grond my vyande is, is magtig; wat ek
nie geroof het nie, moet ek dan teruggee.

Toe Pilatus sien dit help niks nie en dat daar eerder
‘n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare
sy hande gewas en gesê: "Ek is onskuldig aan die
bloed
van
hierdie
man.
Dit
is
julle
verantwoordelikheid."
en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my
gebring as ‘n opruier van die volk. Nou het ek in julle
teenwoordigheid die saak ondersoek, en ek het in
hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat
julle teen hom inbring nie. Herodes het ook nie, want
hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis
niks gedoen wat die dood verdien nie.
"Wat is waarheid?" sê Pilatus toe vir Hom. En toe hy
dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir
hulle: "Ek vind geen skuld in hom nie.
Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode
gesê: "Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat
julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie."
En Jesus antwoord hom: "U sou geen gesag oor My
gehad het as dit nie van Bo aan u gegee was nie.
Daarom het hy wat My aan u uitgelewer het, groter
skuld."
Dié wat my sonder rede haat, is meer as die hare op
my kop. Dié wat my vir altyd wil stilmaak, is sterk.
My vyande dwing my met vals beskuldigings om af te
gee wat ek nie geroof het nie.

Jesaja 53:4-5

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.

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.

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
2 Korintiërs 5:21 sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word
eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan
geregtigheid van God in Hom.
wees.
Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet
Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet
meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word.
deur vir ons 'n vloek te word - want daar is
Galasiërs 3:13
Daar staan naamlik geskrywe: "Vervloek is elkeen
geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang wat aan ‘n hout opgehang is."

