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Teks
Romeine 5:11

1933/53-vertaling
En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur
onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die
versoening verkry het.

Want ons roem is dit: die getuienis van ons gewete
dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in
2 Korintiërs 1:12
Hulle wat die lewende geloof
vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in
1
die wêreld verkeer het, en veral by julle.
in Christus,

Filippense 3:3
Jakobus 2:26

die vaste vertroue, die
gewetensrus, die beoefening
van
kinderlike
2 Romeine 7:24
gehoorsaamheid
en
die
roem in God deur Christus
nog nie ten volle ervaar nie ofskoon hulle die middele
Jesaja 42:3
gebruik waardeur God hulle
beloof, het om hierdie dinge
in ons te bewerk - moet nie
mismoedig word wanneer
hulle van die verwerping
hoor
nie.
Hulle
moet
hulleself ook nie onder die
verworpenes
reken
nie,
maar ywerig voortgaan om
3
die middele te gebruik, vurig
Matteus 12:20
verlang na die tyd van
oorvloediger genade en dit
ook met eerbied en ootmoed
verwag. Hulle wat ernstig
begeer om hulle tot God te
bekeer, om Hom alleen
gehoorsaam te wees en van
die liggaam van die dood
verlos te word, maar op die

Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees
dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees
vertrou nie
Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook
die geloof sonder die werke dood.

1983/91-vertaling
Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God
deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die
versoening ontvang het.
Daar is een ding waarop ons trots is: ons gewete
verseker ons dat ons oor die algemeen, en teenoor
julle in die besonder, opgetree het met die
openhartigheid en eerlikheid wat van God kom.
Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei
nie, maar deur die genade van God.
Ons het die ware besnydenis, óns wat God deur sy
Gees dien, óns wat ons op Christus Jesus beroem en
nie op uiterlike dinge vertrou nie.
‘n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die
geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood.

Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die Ek, ellendige mens!
liggaam van hierdie dood?
doodsbestaan verlos?

Wie

sal

my van hierdie

Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe ‘n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, ‘n lamppit wat
lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil
uitbring.
bekend maak soos dit is.

ŉ Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ŉ lamppit ‘n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en ‘n
wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van
oorwinning uitbring
God laat seëvier.

pad van die vroomheid en
die geloof nog nie so ver
gekom het as wat hulle wel
wou nie, behoort nog minder
die leer van die verwerping
te vrees. Die barmhartige
God het immers beloof dat
Hy die dowwe lamppit nie
sal uitblus en die geknakte
riet nie sal verbreek nie.
Maar hierdie leer is tereg
verskriklik vir almal wat God
en die Verlosser, Jesus
Christus, verag en hulleself
geheel en al aan wêreldse 4 Matteus 13:22
sorge en sondige begeertes
oorgegee het. Dit sal so bly
solank hulle hulle nie met
erns tot God bekeer nie.

En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die
woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die
verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy
word onvrugbaar.

Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is
hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van
die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die
woord, en dit bly sonder vrug.

