SONDAG: 25
VRAAG EN ANTWOORD: 66
Teks

Vraag: Wat is sakramente?
Antwoord: Dit is heilige,
sigbare tekens en seëls wat 1 Genesis 17:11
God ingestel het om ons
deur die gebruik daarvan die
belofte van die evangelie
Levitikus 6:25
nog beter te laat verstaan en
dit te beseël. Hierdie belofte
is dat God vanweë die enige
offer van Christus wat aan
Deuteronomium
die
kruis
volbring
is,
30:6
vergewing van die sondes en
die ewige lewe uit genade
skenk.
Jesaja 6:6-7

Jesaja 54:9

Esegiël 20:12

Romeine 4:11

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny
Julle moet besny word aan die voorhuid. Dit is die
word, en dit sal 'n teken wees van die verbond
verbondsteken tussen My en julle
tussen My en julle.
"Sê vir Aäron en sy seuns: Die reëling vir die
Spreek met Aäron en sy seuns en sê: Dit is die wet
sondeoffer is soos volg: die sondeofferdier word in
van die sondoffer: Op die plek waar die brandoffer
die teenwoordigheid van die Here geslag op dieselfde
geslag word, moet die sondoffer voor die aangesig
plek as die brandofferdier. Dit is ‘n besondere
van die HERE geslag word. Dit is hoogheilig.
gewyde gawe.
En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart
Die Here jou God sal jou lewe en die lewe van jou
van jou nageslag, om die HERE jou God lief te hê
nageslag aan Hom wy, sodat jy Hom sal liefhê met
met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan
hart en siel. Dan sal jy lewe,
lewe.
Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n Een van die serafs het toe ‘n gloeiende kool met ‘n
gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg. Hy
die altaar af geneem het, en my mond daarmee het my mond aangeraak met die kool en gesê:
aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe aangeraak, "Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het,
en jou skuld is weg en jou sonde versoen.
is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen."
Soos met die waters van Noag is dit vir My: soos Ek
Soos in die dae van Noag is dit vir My: soos Ek
met ‘n eed bevestig het dat die waters van Noag nie
gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor
weer die aarde sal oorstroom nie, so bevestig Ek met
die aarde sou gaan nie, so het Ek gesweer dat Ek nie
‘n eed dat Ek nie langer toornig op jou sal wees en
op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie.
jou sal straf nie.
Ek het ook my sabbatte aan hulle gegee om vir hulle
Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om
‘n teken te wees van die verhouding tussen hulle en
'n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan
My, en sodat hulle sou weet dat Ek, die Here, hulle
weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig.
geheilig het.
En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n
seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of
nie besny was nie; dat hy die vader sou wees van toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy
almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was.
aan hulle die geregtigheid toegereken sou word;

Hebreërs 9:7-9

Hebreërs 9:24

Maar in die agterste gedeelte het alleen die
hoëpriester ingegaan, en dit net een keer in die jaar,
en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer
en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het.
Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad
na die Allerheiligste toe nie oop is so lank as die
voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie.
Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin
offergawes en diereoffers gebring word wat nie vir
dié een wat dit bring, ‘n volkome skoon gewete kan
gee nie.
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.
maar in die tweede die hoëpriester alleen, een maal
in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir
homself en vir die sondes van die volk uit
onwetendheid begaan - waarmee die Heilige Gees dít
duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie
geopen is so lank as die eerste tabernakel nog
standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die
teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers
gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die
gewete nie volkome kan maak nie,

