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Dit is die wedergeboorte, die
Johannes 3:3
nuwe
skepping,
die
opwekking uit die dood en
die lewendmaking waarvan
die Skrif so heerlik spreek
Johannes 5:25
wat God sonder ons in ons
werk. Dit alles word glad nie
deur die uiterlike prediking
alleen,
deur
morele
Romeine 4:17
oorreding of op enige ander
wyse in ons gewerk nie,
sodat, na die voltooiing van
God se werk, dit dan in die
2 Korintiërs 4:6
mens se mag sou lê om
weergebore te word of nie,
om bekeer te word of nie.
Dit
is
'n
volkome
2 Korintiërs 5:17
bonatuurlike, baie kragtige
en tegelyk baie aangename, 1
wonderlike, verborge en
Efesiërs 5:14
onbeskryflike daad van God.
Volgens die getuienis van die
Skrif wat deur Hom, die
Outeur van hierdie werkinge,
geïnspireer is, is dit in sy
krag nie minder of geringer
as die skepping of die
opwekking van die dooies
nie. Die gevolg is dat almal
Filippense 2:13
in wie se harte God op
hierdie wonderlike wyse
werk, sekerlik, onfeilbaar en
kragdadig weergebore word
en daadwerklik glo. Dan
word die wil, wat nou
vernuwe is, nie alleen deur
God gedryf en beweeg nie,
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Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar
Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie,
kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur,
en dit is nou, wanneer die dode die stem van die
Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal
lewe.

Daarop sê Jesus vir hom: "Dít verseker Ek jou: As
iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die
koninkryk van God nie sien nie."
Ek verseker julle: Daar kom ‘n tyd, en dit is nou,
wanneer die dooies die stem van die Seun van God
sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe.

soos daar geskrywe staan: "Ek het jou die vader van
soos geskrywe is: Ek het jou ŉ vader van baie nasies
baie nasies gemaak." Dít is hy in die oë van God in
gemaak voor die aangesig van God in wie hy geglo
wie hy geglo het, God wat dooies lewend maak en
het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie
dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring deur sy
bestaan nie, roep asof hulle bestaan.
woord.
Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig
God wat gesê het: "Laat daar lig skyn uit die
moet skyn — dit is Hy wat in ons harte geskyn het
duisternis," het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om
om die verligting te bring van die kennis van die
ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van
heerlikheid van God in die aangesig van Jesus
God, wat van Jesus Christus uitstraal.
Christus.
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ŉ nuwe
Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens.
skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het
Die oue is verby, die nuwe het gekom.
alles nuut geword.
En as iets bekend geword het, is dit in die lig.
Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op Daarom sê die lied: "Word wakker, jy wat slaap, en
uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.
staan op uit die dood; en Christus sal jou lewe
verlig."

want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak
om te werk na sy welbehae.
om sy wil uit te voer.

maar omdat dit deur God
beweeg word, werk dit ook
self. Daarom word ook tereg
gesê dat die mens, deur die
genade wat hy ontvang het,
glo en hom bekeer.

