Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 3.

Teks

Alle mense word daarom in
sonde ontvang en as kinders
van die toorn gebore,
Johannes 3:3-6
onbekwaam tot enigiets
1
goeds wat sou kon salig
maak, geneig tot die kwaad,
dood in die sonde en slawe
van die sonde.
Johannes 8:34

Romeine
6:16,17

Sonder die genade van die
Heilige Gees,
wat
die
wedergeboorte skenk, kan
en wil hulle nie tot God
2
terugkeer of hulle verdorwe
natuur
verbeter
of
Efesiërs 2:1 -3
onderneem om dit
te
verbeter nie.

Titus 3:5

1933/53-vertaling
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.
Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ŉ mens as hy oud
is, gebore word? Hy kan tog nie ŉ tweede keer in die
skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?
Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou,
as iemand nie gebore word uit water en Gees nie,
kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat
uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees
gebore is, is gees.
Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir
julle dat elkeen wat die sonde doen, ŉ dienskneg van
die sonde is.
Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte
tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees,
julle diensknegte is van hom aan wie julle
gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf
van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Maar ons
dank God dat julle wel diensknegte van die sonde
was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die
voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is ...
En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur
die misdade en die sondes waarin julle tevore
gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld,
volgens die owerste van die mag van die lug, van die
gees wat nou in die kinders van die
ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook
vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons
vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne
gedoen het; en ons was van nature kinders van die
toorn net soos ook die ander.
nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons
gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy
ons gered deur die bad van die wedergeboorte en
die vernuwing deur die Heilige Gees

1983/91-vertaling
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." Nikodemus vra Hom
toe: "Hoe kan ‘n mens gebore word as hy al ‘n ou
man is? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in sy moeder
se skoot kom en gebore word nie?" Jesus het
geantwoord: "Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit
water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die
koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore
is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
Jesus sê toe vir hulle: "Dít verseker Ek julle: Elkeen
wat sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde.
Julle weet tog: as julle julle aan iemand onderwerp
om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe
van dié een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die
sonde is, beteken dit vir julle die dood; as dit
gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak
en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van
die sonde was, van harte gehoorsaam geword het
aan die leer soos julle dit deur die oorlewering
ontvang het.
Julle was dood as gevolg van julle oortredings en
sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk
het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en
julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte,
die gees wat daar nou aan die werk is in die mense
wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens
vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige
begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons
luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom
het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die
ander mense deur God gestraf moes word.
Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir
ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy
eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die
wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die
Heilige Gees wat nuwe lewe gee.

