Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 1.

Teks

Die mens is van die begin af
na die beeld van God 1 Genesis 1:26-27
geskape.

Verstandelik
was
hy
toegerus met ware en
heilsame kennis van sy
Skepper en van geestelike
sake. In sy wil en hart was
hy
met
geregtigheid
toegerus
en
sy
hele
gesindheid was suiwer. Hy 2 Genesis 3:1-7.
was dus volkome heilig.
Maar deur die ingewing van
die duiwel en uit sy eie vrye
wil het hy hom van God
losgeskeur en homself van
hierdie uitnemende gawes
beroof.
Daarenteen het hy in die
plek daarvan oor homself
gebring:
blindheid,
verskriklike
duisternis
ydelheid en verdorwenheid
3 Efesiërs 4:17-19
van verstandelike oordeel,
boosheid,
rebellie
en
hardheid van sy wil en hart,
sowel as onsuiwerheid van
sy hele gesindheid.

1933/53-vertaling
En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons
beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die
visse van die see en die voëls van die hemel en die
vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op
die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy
beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape;
man en vrou het Hy hulle geskape.
Maar die slang was listiger as al die diere van die
veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die
vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie
eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou
antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in
die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die
boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê:
Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie,
anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou:
Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as
julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle
soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe
sien die vrou dat die boom goed was om van te eet
en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n
mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem
van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by
haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee se oë oop,
en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het
vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte
gemaak.
Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie
meer moet wandel soos die ander heidene ook
wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie—
mense wat verduisterd is in die verstand en
vervreemd van die lewe van God deur die onkunde
wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart;
wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het
aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande
onreinheid te bedrywe.

1983/91-vertaling
Toe het God gesê: "Kom Ons maak die mens as ons
verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor
die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere,
die wilde diere en al die diere wat op die aarde
kruip." God het die mens geskep as sy
verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens
geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur
die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra:
"Het God werklik gesê julle mag van geen boom in
die tuin eet nie?" Die vrou het die slang geantwoord:
"Ons mag eet van die vrugte van die bome in die
tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die
vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en
ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons."
Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf
nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag
as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos
God wees deurdat julle alles kan ken." Toe besef die
vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en
mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan
gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het
ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet.
Hulle altwee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat
hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aanmekaar en
hang dit om vir klere.

In die Naam van die Here doen ek ‘n ernstige beroep
op julle: Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle
gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, en
hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie,
omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard.
Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met
‘n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee
om al wat vuil is, te doen.

Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 2.
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Job 14:4
Psalm

Net soos die mens ná die val was, so was ook die kinders wat
51:7
hy voortgebring het. As verdorwene het hy verdorwe kinders
voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid, volgens die
regverdige oordeel van God, van Adam af op al sy nakomelinge
Romeine
1
5:12
oorgegaan het. Net Christus is hierin 'n uitsondering. Die
verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging,
soos die Pelagiane vroeër beweer het nie, maar deur die
voortplanting van die verdorwe natuur.

Hebreërs
4:15

1933/53-vertaling
1983/91-vertaling
Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n Wie kan rein uit onrein laat voortkom?
onreine - nie een nie!
Niemand nie!
Ek was al skuldig toe ek gebore is, met
Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in
sonde belaai toe my moeder swanger
sonde het my moeder my ontvang.
geword het.
Daarom, soos deur een mens die sonde in Verder nog dít: Deur een mens het die
die wêreld ingekom het en deur die sonde sonde in die wêreld gekom en deur die
die dood, en so die dood tot alle mense sonde die dood, en so het die dood tot al
deurgedring het, omdat almal gesondig die mense deurgedring, omdat almal
het
gesondig het.
Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat
Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie
geen medelye met ons swakhede kan hê
met ons swakhede medelye kan hê nie,
nie; Hy was immers in elke opsig net soos
maar een wat in alle opsigte versoek is net
ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het
soos ons, maar sonder sonde.
nie gesondig nie.

