Teks
Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 15
Hierdie genade is God aan
1 Romeine 11:35
niemand verskuldig nie.
Wat sou God immers aan
Jeremia 7:4
iemand skuld wat Hom
vooraf niks kan gee nie en
waarvoor hy dan vergoed
moet word? Inderdaad, wat
Amos 6:1
sou God aan die mens
verskuldig wees wat self niks
anders as sonde en leuens
het nie? Die mens wat
hierdie genade ontvang, is
aan God alleen ewige
dankbaarheid verskuldig en
hy dank God ook daarvoor.
Die mens wat hierdie
genade nie ontvang nie, heg
2
geen waarde aan hierdie
geestelike dinge nie en skep
net in sy eie dinge behae, of
Romeine 14:10
beroem hom, sonder om na
te dink, tevergeefs op wat
hy het, terwyl hy niks het
nie. Verder moet oor hulle
wat hulle geloof in die
openbaar bely en hulle lewe
verbeter,
volgens
die
voorbeeld van die apostels,
baie gunstig geoordeel en
gepraat word, want die
binneste van die hart is aan
ons onbekend.
Vir die ander wat nog nie
geroep is nie, moet ons tot
Romeine 4:17
God bid wat die dinge wat
3
nie bestaan nie, roep asof
hulle bestaan. Ons mag ons
1 Korintiërs 4:7
volstrek nie teenoor hulle in

1933/53-vertaling
Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom
vergeld moet word?
Vertrou nie op bedrieglike woorde nie — wat sê: Die
HERE se tempel, die HERE se tempel, die HERE se
tempel is dit!

1983/91-vertaling
Wie bewys Hom ‘n guns, sodat Hy verplig is om iets
terug te doen?"
Moenie julle vertroue stel in leuens nie. Julle sê: "Ons
is veilig! Dit is die Here se tempel, dit is die Here se
tempel, dit is die Here se tempel!"
Ellende wag vir dié wat so rustig in Sion woon, dié
Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die
wat hulle so veilig voel op Samariaberg, dié vername
berg van Samaría, die vernames van die eerste onder
mense van die voorste nasie op wie die koningshuis
die nasies, na wie die huis van Israel kom!
van Israel hom verlaat!

Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy,
waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor
voor die regterstoel van Christus gestel word.
die regterstoel van God moet verskyn,

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 wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie

trotsheid verhef asof ons
onsself in so 'n bevoorregte
posisie geplaas het nie.

ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom
waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?
stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie?

