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Teks

God is nie alleen in die
hoogste mate barmhartig
nie, maar ook in die hoogste
Eksodus 34:6-7
mate
regverdig.
Sy
geregtigheid - soos Hy Hom
in sy Woord geopenbaar het
- eis dat ons sondes, wat
teen sy oneindige majesteit
1
begaan is, nie alleen met
tydelike nie, maar ook met
Romeine 5:16
ewige strawwe na siel en na
liggaam gestraf moet word.
Ons kan aan hierdie strawwe
nie ontkom nie, tensy aan
die geregtigheid van God
Galasiërs 3:10
voldoen word.

1933/53-vertaling
En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep:
HERE, HERE, barmhartige en genadige God,
lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou;
wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat
ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe,
maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die
ongeregtigheid van die vaders besoek aan die
kinders en aan die kindskinders, aan die derde en
aan die vierde geslag.

1983/91-vertaling
Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek,
die Here, is die barmhartige en genadige God,
lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde
aan
geslagte
en
geslagte.
Ek
vergewe
ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek
niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en
kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die
derde en vierde geslag."

En met die gawe van God is dit anders as met die
sonde van die een mens. Op die oortreding van die
een mens het die oordeel gevolg en dit het tot
veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het
die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak
gelei.
Maar almal wat staat maak op die onderhouding van
Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder
die wet, val onder die vloek, want daar staan
die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen
geskrywe: "Daar rus ‘n vloek op elkeen wat nie
wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die
stiptelik alles doen wat in die boek van die wet
wet om dit te doen nie.
geskrywe staan nie."
En nie soos deur één wat gesondig het, is die gawe
nie; want die oordeel was uit één tot veroordeling,
maar die genadegawe is uit baie misdade tot
vryspraak.

