Teks
Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 4.
Na die sondeval het daar in
die mens tog nog 'n bietjie
van die lig van die natuur
oorgebly. Daardeur het hy 'n
mate van kennis van God,
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van die natuurlike dinge, van
die onderskeid tussen die
betaamlike en onbetaamlike
bly behou en vertoon hy in
sekere mate 'n strewe na
deug
en
openbare
gedissiplineerdheid. Vir die
mens is dit egter onmoontlik
om deur hierdie lig van die 1
natuur tot die saligmakende
kennis van God te kom en
hom tot God te bekeer.
Gevolglik kan hy selfs in
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hierdie lig nie reg gebruik
nie. Hoe ook al, veeleer
verduister hy dit heeltemal
op verskillende maniere en
bedek dit in ongeregtigheid.
Omdat hy dit doen, is daar
voor God vir hom geen
verontskuldiging nie.

1933/53-vertaling
Want die toorn van God word van die hemel af
geopenbaar
oor
al
die
goddeloosheid
en
ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid
die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken
kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan
hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van
die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan
en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en
goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het
nie ...

Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie,
van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir
hulleself ŉ wet, al het hulle geen wet nie; omdat
hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte
geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis
gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of
ook verontskuldig ...

1983/91-vertaling
God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die
goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat
die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer
onderdruk. Wat ‘n mens van God kan weet, was
immers binne hulle bereik, want God het dit binne
hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld
af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei
dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is,
hoewel dit dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan
sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen
verontskuldiging nie,

Wanneer heidene, wat nie die wet het nie, tog
vanself dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir
hulleself ‘n wet al het hulle nie die wet nie. Die
optrede van sulke mense bewys dat die eise van die
wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle
gewetens getuig daarvan wanneer hulle in ‘n
innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of
vrygespreek word.

