Hoofstuk: 2 Paragraaf: 5.
Verder is dit die belofte van
die evangelie dat elkeen wat
in die gekruisigde Christus
glo, nie verlore sal gaan nie,
maar die ewige lewe sal hê.
Hierdie belofte moet aan alle
volke en mense, aan wie
God na sy welbehae die
evangelie
stuur,
sonder
enige onderskeid verkondig
en bekend gestel word, met
die eis tot bekering en
geloof.

Teks

1933/53-vertaling
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
Matteus 28:19
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou
wat Ek julle beveel het.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in
Johannes 3:16
Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige
lewe kan hê.
maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ŉ
1 Korintiërs 1:23 struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke
...
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen
van julle gedoop word in die Naam van Jesus
Handelinge 2:38
Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die
gawe van die Heilige Gees ontvang.
Handelinge
Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal
16:31
gered word, jy en jou huisgesin.

1983/91-vertaling
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en
die Seun en die Heilige Gees
"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.
maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die
Jode is dit ‘n aanstoot en vir die ander is dit onsin,
Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat
elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal
die Heilige Gees as gawe ontvang.
Hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus, en jy sal
gered word, jy en jou huisgesin."

