1.

HOOFSTUK 1: GODDELIKE UITVERKIESING EN VERWERPING

Hoofstuk: 1 Paragraaf: 1

Teks

1933/53-vertaling
1983/91-vertaling
Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir Dit weet ons: alles wat Moses se wet sê, sê hy vir dié
Alle mense het in Adam
Romeine 3:19
die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer
gesondig en hulle skuldig
die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees.
nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God.
gemaak aan die vloek en die
Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die
ewige dood. Daarom sou
Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het
God niemand verontreg het
ingekom het en deur die sonde die dood, en so die die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal
as dit sy wil was om die hele
dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog
1
gesondig het want vóór die wet was daar al sonde in voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde
menslike geslag in die sonde
Romeine 5:12die wêreld; maar sonde word nie toegereken as daar word nie toegereken as daar nie ‘n wet is nie.
en vervloeking te laat bly en
14
geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam
vanweë
die
sonde
te
af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het
veroordeel nie. Daarom leer
in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, op dieselfde manier as dié waarop Adam oortree het
die apostel: die hele wêreld
wat 'n voorbeeld is van Hom wat sou kom.
nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en Hom wat
is voor God doemwaardig.
sou kom

Almal het gesondig en dit
ontbreek hulle aan die 2 Romeine 3:23
heerlikheid van God

want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan Almal het gesondig, en het nie deel aan die
die heerlikheid van God,
heerlikheid van God nie,

en: Die loon van die sonde is
3 Romeine 6:23
die dood.

Want die loon van die sonde is die dood, maar die Die loon wat die sonde gee, is die dood; die
genadegawe van God is die ewige lewe in Christus genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in
Jesus, onse Here.
Christus Jesus ons Here.

