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1.

Inleiding
Lukas
Luk as 22:2422:24-27 AOV
24
En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. 25 En Hy
het vir hulle gesê: Die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word
weldoeners genoem. 26 Maar so moet julle nie wees nie; maar die oudste onder julle moet word soos
die jongste, en wie ‘n leier is, soos een wat dien. 27 Want wie is groter: die een wat aan tafel is, of die
een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar Ek is onder julle soos een wat dien.

2.

Die
Di e werk van die kneg
Jesaja 42:142:1-4 AOV
Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my
Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. 2 Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op
die straat laat hoor nie. 3 Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie;
met getrouheid sal Hy die reg uitbring. 4 Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op
aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.
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•

Geregtigheid
Jesaja 52:1352:13 -53:3
53: 3 AOV
Kyk, my Kneg sal voorspoedig wees, Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie
hulle oor U verstom het — so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was
nie soos dié van ‘n mensekind nie — 14 so sal Hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle
mond oor Hom toehou; want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle; en wat hulle nie gehoor het
nie, word hulle gewaar. 1 Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die
HERE geopenbaar? 2 Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë
grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen
voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. 3 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.
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• Onderdanigheid
Jesaja 53:453:4-5 AOV
4
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. 5 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.
• Ingryping
3. Die loon van die kneg
Jesaja 53:12 AOV
12
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.
• Erfenis
Jesaja 54:17 AOV
17
Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die
gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is,
spreek die HERE.
• Beskerming
Jesaja 49:549:5 -6 AOV
5
En nou sê die HERE wat My van die moederskoot af geformeer het om sy Kneg te wees, om Jakob na
Hom terug te bring en dat Israel by Hom versamel mag word — en Ek word geëer in die oë van die
HERE, en my God is my sterkte — 6 Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig
die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die
nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.
• Redding

