Hoofstuk: 2 Paragraaf: 2.

Teks
Johannes 3:16

Ons
self
kan
geen
voldoening gee om ons van
die toorn van God te bevry
nie. Daarom het God uit
Romeine 5:6-10
oneindige barmhartigheid sy
eniggebore Seun as borg 1
aan ons gegee. Die Seun het
vir ons, of in ons plek, sonde
en vervloeking aan die kruis
geword om vir ons te
voldoen.

1933/53-vertaling
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in
Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige
lewe kan hê.
Want toe ons nog swak was, het Christus op die
regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks
sal iemand vir ‘n regverdige sterwe vir ‘n goeie mens
sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe
maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus
vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel
meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy
bloed, deur Hom gered word van die toorn. Want as
ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is
deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy
lewe gered word nou dat ons versoen is.

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie,
2 Korintiërs 5:21 sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word
geregtigheid van God in Hom.

Galasiërs 3:13

Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet
deur vir ons 'n vloek te word - want daar is
geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang -

1983/91-vertaling
"God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste
Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie
verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
Toe ons nog magteloos was, het Christus immers
reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe.
‘n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs
nie vir ‘n regverdige nie. Ja tog, vir ‘n goeie mens sal
iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar
God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir
ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien
ons nou vrygespreek is op grond van sy
versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons
deur Hom ook van die straf van God gered sal word.
Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die
dood van sy Seun met God versoen is, staan dit
soveel vaster dat ons, noudat ons versoen is, deur
die lewe van sy Seun gered sal word.
Christus was sonder sonde, maar God het Hom in
ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons
eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan
wees.
Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet
meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word.
Daar staan naamlik geskrywe: "Vervloek is elkeen
wat aan ‘n hout opgehang is."

