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VERSOENING DEUR CHRISTUS
Belydenis

Teks
Psalm 110:4

1933/53-vertaling
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie:
U is priester vir ewig volgens die orde van
Melgisédek.
en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die
orde van Melgisédek

Hebreërs 5:10
Ons glo dat Jesus Christus kragtens 'n eed - 'n ewige
1
En nog baie duideliker is dit as daar ‘n ander priester
Hoëpriester is volgens die
opstaan na die ewebeeld van Melgisédek, een wat dit
orde van Melgisedek.
Hebreërs 7:15- geword het nie kragtens die wet van ‘n vleeslike
17

Hy het Homself in ons naam
voor sy Vader gestel om sy
Romeine
2
25
toorn met volledige betaling
te stil

gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare
lewe. Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens
die orde van Melgisédek.

... en hulle word deur sy genade sonder verdienste
geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus
is. Hom het God voorgestel in sy bloed as ŉ
3:24versoening 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 ...

Romeine 5:8-9

maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus
vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel
meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy
bloed, deur Hom gered word van die toorn.

Romeine 8:32

Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar
Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam
met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?

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 -

1983/91 vertaling
Die Here het ‘n eed afgelê en Hy sal dit nie herroep
nie: "Jy sal altyd priester wees in die priesterorde
van Melgisedek."
en is Hy deur God verklaar tot Hoëpriester volgens
die priesterorde van Melgisedek
Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat
die ander priester wat te voorskyn tree, ooreenkom
met Melgisedek, deurdat Hy priester word nie deur
die bepaling van die wet oor menslike afstamming
nie, maar deur die krag van onvernietigbare lewe.
Van Hom word getuig: "Jy is priester vir ewig volgens
die priesterorde van Melgisedek."
maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op
grond van sy genade vrygespreek vanweë die
verlossing deur Jesus Christus. 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.
Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat
Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars
was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van
sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons
deur Hom ook van die straf van God gered sal word.
Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom
oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie
al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk
nie?
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."

Kolossense 2:14

Hebreërs 2:9

Hebreërs 2:17

Hebreërs
15

en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons
vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit
aan die kruis vas te nael
maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort
tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die
lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon,
sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die
dood sou smaak.
Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy 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.

Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van
die toekomstige weldade, het deur die groter en
volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is
nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort
nie, 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.
Want as die bloed van stiere en bokke en die as van
9:11- ‘n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig
maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal
die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige
Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete
reinig van dooie werke om die lewende God te dien.
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.

deur Homself aan die
kruishout te offer en sy 3 Handelinge 2:23
kosbare bloed tot afwassing
van ons sondes uit te stort
Filippense 2:8

Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van
God oorgelewer is, het julle deur die hande van
goddelose manne geneem en gekruisig en
omgebring
en in gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself
verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe,
ja, die dood van die kruis.

Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet
gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit
vir goed weggeneem.
Maar ons sien Jesus, met eer en heerlikheid gekroon
op grond van sy lyding en dood. Hy is ‘n kort tydjie
minder gemaak as die engele, sodat Hy deur die
genade van God vir almal sou sterwe.
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.
Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die
weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die
verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur
mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie
wêreld behoort nie. 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. Wanneer die bloed van bokke en bulle
en die as van ‘n vers op die onreines gesprinkel
word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal
die bloed van Christus ons gewete bevry van die las
van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende
God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself
as volkome offer deur die ewige Gees aan God
geoffer. 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.
God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan
julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan
die kruis laat spyker en Hom doodgemaak.
het Hy Homself verder verneder. Hy was
gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die
kruis.

Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle
aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld
1 Timoteus 1:15
gekom het om sondaars te red, van wie ek die
vernaamste is.
1 Timoteus 2:6

wat Homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die
getuienis op die regte tyd,

En byna alles word met bloed gereinig volgens die
wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen
vergifnis plaas nie.
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
Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is,
dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed
1 Johannes 1:7
van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle
sonde.
En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir
Openbaring
my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en
7:14
hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in
die bloed van die Lam.
Hebreërs 9:22

Lukas 24:25-27

soos die profete dit voorspel
4
het.

En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat
traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!
Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy
heerlikheid ingaan nie? En Hy het begin van Moses
en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die
Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar
sonder die wet, terwyl die wet en die profete
Romeine 3:21daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God
22
deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor
almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;
Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer
1 Korintiërs 15:3 wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes
gesterf het volgens die Skrifte

Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud
aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld
gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die
grootste.
wat Homself as ‘n losprys vir almal gegee het. Dit
was op die bestemde tyd die bewys van die
bedoeling van God.
Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig,
en sonder die vergieting van bloed vind daar geen
vergewing plaas nie.
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.
Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het
ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en
reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke
sonde.
"Ek weet nie, Meneer," sê ek vir hom, "maar ú weet."
Hy sê toe vir my: "Dit is dié wat uit die groot
verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit
wit gemaak in die bloed van die Lam.
oe sê Hy vir hulle: "Wat ‘n gebrek aan begrip en wat
‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge
wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie
hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?"
Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al
die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir
hulle uitgelê.
Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die
wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is
die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te
onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo.
God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo.
Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en
wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons
sondes gesterf, volgens die Skrifte;

Daar staan geskrywe dat die
straf wat vir ons die vrede
aanbring, op die Seun van
5 1 Petrus 2:24
God was en deur sy wonde
het daar vir ons genesing
gekom;
Jesaja 53:5

dat Hy soos 'n lam na die
Jesaja 53:7
slagpale gelei en by die
6
misdadigers gereken is (Jes
53: 5, 7, 9);
Jesaja 53:9

Markus 15:28

dat Hy as 'n misdadiger deur
Johannes 18:38
Pontius Pilatus veroordeel is
7
al het dié Hom eers
Handelinge
onskuldig verklaar.
13:28
Hy het teruggegee wat Hy
Psalm 69:5
8
nie geroof het nie (Ps 69:5);

Hy het na liggaam en siel
as

regverdige

vir

9 Psalm 22:16

die

1
Romeine 5:6
0

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.

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.

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 is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy
het sy mond nie oopgemaak nie; soos 'n lam wat na
die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is
voor sy skeerders--ja, Hy het sy mond nie
oopgemaak nie.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en
by 'n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg
gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees
het nie.
En die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die
misdadigers gereken.
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.
En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie,
tog het hulle van Pilatus gevra dat Hy omgebring
moes word.
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.

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.

My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong
kleef aan my verhemelte; en U lê my neer in die stof
van die dood.
Want toe ons nog swak was, het Christus op die
regte tyd vir die goddelose gesterwe.

Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het
nie gekla nie. Soos ‘n lam wat na die slagplek toe
gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer
word, het hy nie gekla nie.
Hy het ‘n graf gekry by goddeloses, hy was by
sondaars in sy dood al het hy geen misdaad gepleeg
nie en al was hy nooit vals 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.
En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon
kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om
die lewe te bring.
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.
Ek is so min werd soos ‘n potskerf, my tong kleef aan
my verhemelte, U laat lê my asof ek dood is.
Toe ons nog magteloos was, het Christus immers
reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe.

onregverdiges gely (1 Pet
3:18);

1 Petrus 3:18

Hy het die verskriklike straf 1 Psalm 22:2
wat ons sondes verdien, 1
ervaar, sodat sy sweet soos
Matteus 27:46
bloeddruppels geword het
wat op die grond val (Luk
22:44) en Hy het uitgeroep:
Lukas 22:44
"My God, my God, waarom
het U my verlaat" (Mat
27:26).
1 Korintiërs 2:2
Dit alles het Hy ter wille van
die vergewing van ons
sondes gely. Ons sê daarom
Filippense 3:8
tereg saam met die apostel
Paulus dat ons met julle oor
niks praat nie as oor Jesus
Christus en wel oor Hom as
gekruisigde (1 Kor. 2:2); dat
ons alles as waardeloos
beskou, want om Christus
Hebreërs 7:26Jesus, ons Here, te ken
28
oortref alles in waarde (Fil
3:8); dat ons volkome
vertroosting in sy wonde
vind en dat ons nie enige

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;
My God, my God, waarom het U my verlaat, ver van
my hulp, van die woorde van my gebrul?
en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot
stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is:
My God, my God, waarom het U My verlaat?
En toe Hy in ‘n sware stryd kom, het Hy met groter
inspanning gebid, en sy sweet het geword soos
bloeddruppels wat op die grond val.
want ek het my voorgeneem om niks anders onder
julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as
gekruisigde.
Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die
uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my
Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as
drek beskou, om Christus as wins te verkry
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;
wat 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. Want die wet
stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar
die woord van die eedswering wat ná die wet gekom
het, stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is.

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.
My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U
ver as ek om hulp roep?
Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: "Eli, Eli,
lemá sabagtani?" Dit is: My God, my God, waarom
het U My verlaat?
Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger
gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat
op die grond val.
Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders
te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor
Hom as die gekruisigde.
ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want
om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in
waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en
beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as
enigste bate kan verkry
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. Die
wet stel mense as hoëpriesters aan, en mense het
swakhede; maar die uitspraak wat met ‘n eed
bevestig is en wat ná die wet gekom het, stel die
Seun aan as ewige en volmaakte Hoëpriester.

ander middel hoef te soek of
uit te dink om ons met God
te versoen nie as slegs
hierdie offerande wat net
een
maal
gebring
is,
waardeur die gelowiges vir
altyd volmaak word (Heb
10:14).

Hebreërs
28

Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met
hande gemaak, 'n teëbeeld van die ware nie, maar in
die hemel self om nou voor die aangesig van God vir
ons te verskyn; ook nie om Homself dikwels te offer,
soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan
met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes Hy
9:24- dikwels gely het van die grondlegging van die wêreld
af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van
die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te
doen. En net soos die mense bestem is om een maal
te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook,
nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie
weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde
verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.

Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat
geheilig word.
en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem,
Matteus
1:21
want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal
Dit is dan ook die rede
verlos.
waarom Hy deur die engel
En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy
van die God Jesus, dit is 1 Lukas 1:31
moet Hom Jesus noem.
Verlosser, genoem is, want 2
En die saligheid is in niemand anders nie, want daar
Hy sou sy volk van hulle
is ook geen ander naam onder die hemel wat onder
Handelinge 4:12
sondes verlos (Mat 1:21).
die mense gegee is, waardeur ons gered moet word
nie.
Hebreërs 10:14

Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom wat deur
mense gemaak is en net ‘n namaaksel van die ware
is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om
nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie
ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, soos
die hoëpriester elke jaar die Allerheiligste binnegaan
met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus
immers herhaaldelik moes gely het, reeds van die
skepping van die wêreld af. Maar nou het Hy net een
keer in die voleinding van die tye verskyn om deur sy
offer die sonde weg te neem. ‘n Mens is bestem om
net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel. 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.
Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom
Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle
sondes sal verlos."
Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring,
en jy moet Hom die naam Jesus gee
Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar
is geen ander naam op die aarde aan die mense
gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word
nie."

