
4 Voorwaar, onze ziekten heeft  Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij 
gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en 
verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
Hem, en door Zijn striemen  is er voor ons genezing gekomen. 
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. 

Jesaja 53: 4-7, 10   [HSV]



Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 
neerkomen. 7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn 
mond niet open. Als  een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat 
stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open… 
10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, 
Hij heeft Hem ziek gemaakt.

Jesaja 53: 4-7, 10   [HSV]



Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, 
Hij heeft Hem ziek gemaakt. 

Jesaja 53:10   [HSV]



Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 

Romeinen 8:32   [HSV]



Hij heeft Hem tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij door Hem 
rechtvaardig voor God konden worden

2 Korinthe 5: 21  [HSV]



1. Zonde
2. Vergeving



‘wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet 
kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel 
als lichaam te gronde kan richten in de hel’

Mattheüs 10:28   [HSV]



Zij zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de 
Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! 

Openbaring 4:8   [HSV]



Hem Die ons heeft liefgehad 
en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.  

Openbaring 1:5   [HSV]



God, onze Zaligmaker, wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis 
van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar 
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven 
als een losprijs voor allen.

Timotheüs 2:4-6   [HSV]



‘Maar toen is Christus verschenen (…) Hij is niet door bloed van bokken 
en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd 
binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 
verlossing teweeggebracht’

Hebreeën 9:11-12   [HSV]



Johannes 13:1   [HSV]

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur 
gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, 
heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, 
liefgehad tot het einde.



Romeinen 11:33-36   [HSV]

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,  
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 
Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? 
Of wie is Zijn raadsman geweest? 
Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? 
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.


