Hoofstuk: 3&4 Paragraaf:
Teks
11.
Verder: wanneer God sy
welbehae
in
die 1 Deuteronomium
30:6
uitverkorenes tot uitvoering
bring en die ware bekering
in hulle werk, dan laat Hy
Esegiël 11:19
die evangelie nie net uiterlik
aan hulle verkondig nie. Hy
verlig ook nie net hulle
Esegiël 36:26
verstand kragtig deur die
Heilige Gees, sodat hulle die
Matteus 7:18
dinge van die Gees van God
reg verstaan en onderskei
nie. Maar deur die kragtige
Handelinge
werking van dieselfde Gees,
16:14
wat
die
wedergeboorte
skenk, dring Hy ook deur tot
in die binneste dele van die
mens, open Hy die geslote
hart, versag Hy wat hard is
en besny Hy wat onbesnede
is. In die wil stort Hy nuwe
eienskappe in en maak die
wil, wat dood was, lewend;
1
Korintiërs
wat sleg was, goed; wat
2:10-14
onwillig was, gewillig en wat
ongehoorsaam
was,
gehoorsaam. Hy beweeg en
versterk die wil sodat dit,
soos 'n goeie boom, vrugte
van goeie werke kan dra.

Hebreërs 4:12

1933/53-vertaling
En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart
van jou nageslag, om die HERE jou God lief te hê
met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan
lewe.
En Ek sal hulle een hart gee, en ŉ nuwe gees in julle
binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle
vlees verwyder en hulle ŉ hart van vlees gee ...
En Ek sal julle ŉ nuwe hart gee en ŉ nuwe gees in
jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle
vlees wegneem en julle ŉ hart van vlees gee.
`n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en `n
slegte boom ook geen goeie vrugte nie.
En ŉ vrou met die naam van Lídia, ŉ
purperverkoopster van die stad Thiatíre, ŉ
godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar
hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê
is.
Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar,
want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes
van God. Want wie van die mense weet wat in ŉ
mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom
is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe
die Gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van
die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God
is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade
geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met
woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met
dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike
dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike
mens neem die dinge van die Gees van God nie aan
nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie
verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.
Want die woord van God is lewend en kragtig en
skerper as enige tweesnydende swaard, en dring
deur tot die skeiding van siel en gees en van
gewrigte en murg, en is ŉ beoordelaar van die
oorlegginge en gedagtes van die hart.

1983/91-vertaling
Die Here jou God sal jou lewe en die lewe van jou
nageslag aan Hom wy, sodat jy Hom sal liefhê met
hart en siel. Dan sal jy lewe,
Ek sal hulle ‘n ander hart gee en ‘n nuwe gees onder
hulle laat posvat, Ek sal die kliphart uit hulle liggaam
verwyder en hulle ‘n hart van vleis gee.
Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal
die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart
van vleis gee.
‘n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en
‘n slegte boom nie goeie vrugte nie.
Een van dié wat geluister het, was ‘n vrou met die
naam Lidia, wat die Joodse geloof aangeneem het.
Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was
van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se
woorde ontvanklik gemaak.
Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend
gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die
diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die
verborge dinge van ‘n mens behalwe die gees van
die mens wat in hom is? So ook ken niemand die
verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van
God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees
van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom.
So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.
Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat
die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde
wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike
dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie
die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van
die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit
ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel
moet word.
Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is
skerper as enige swaard met twee snykante en dring
deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van
gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en
gedagtes van die hart.

Hebreërs 6:4 -6

Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig
geword het en die hemelse gawe gesmaak en die
Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie
woord van God gesmaak het en die kragte van die
toekomstige wêreld, en afvallig geword het — om dié
weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten
opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig
en openlik tot skande maak.

Wanneer mense een keer deur God verlig is, die
hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die
Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het
en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind
het en dan nogtans afvallig geword het, is dit
onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In
hulleself kruisig hulle immers weer die Seun van God
en maak hulle Hom in die openbaar tot ‘n bespotting.

