Teks
Hoofstuk: 1 Paragraaf: 3.
Om mense tot geloof te
bring, stuur God uit louter
goedheid verkondigers van
1 Jesaja 52:7
hierdie
vreugdevolle
boodskap na wie Hy wil en
wanneer Hy wil.

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die
goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie
tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê:
Jou God is Koning!

Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van
hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede
aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding
aankondig, wat vir Sion sê: "Jou God is Koning!"

maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die
maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ŉ
Jode is dit ‘n aanstoot en vir die ander is dit onsin,
struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke
maar vir dié wat deur God geroep is, Jode sowel as
maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke:
Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid
Christus, die krag van God en die wysheid van God.
van God.
Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie
Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom
Hoe kan hulle in Hom glo
geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie
glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom
van Wie hulle nie gehoor het
hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor
gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder
nie? En hoe kan hulle hoor
Romeine 10:14- sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as
3
iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy
15
hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe
sonder een wat preek? En
nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: "Hoe
lieflik is die voete van die wat die evangelie van
hoe kan hulle preek as hulle
wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie
vrede verkondig, van die wat die evangelie van die
nie gestuur word nie?
boodskap bring."
goeie verkondig!

Deur hulle diens word die
mense geroep tot bekering
1
Korintiërs
2
1:23-24
en geloof in Christus, die
gekruisigde, want:

