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1933/53-vertaling
Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir
die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en
3:19- die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees;
aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor
Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is
die kennis van sonde.

Net soos met die lig van die
En die gebod wat die lewe moes wees, dié het vir my
natuur, so is dit ook gesteld
geblyk die dood te wees. Want die sonde het
met die Tien Gebooie wat
aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en
God deur Moses in besonder
daardeur gedood. Dus is die wet heilig en die gebod
Romeine 7:10 aan die Jode gegee het. Die
is heilig en regverdig en goed. Het die goeie dan vir
13
my die dood geword? Nee, stellig nie! Maar wel die
wet vlek wel die grootheid
sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit
van die sonde oop en
deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die
oortuig die mens hoe langer
sonde deur die gebod uitermate sondig kon word.
hoe meer van sy skuld, maar
dit dui geen geneesmiddel
1
aan en deel geen kragte
Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat
mee om uit hierdie ellende
dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in
te kom nie. Die wet het dus,
die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit
omdat dit deur die sondige
ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die
Romeine 8:3-4
natuur kragteloos gemaak is,
vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in
die oortreder onder die vloek
ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die
laat bly. Daarom kan die
Gees.
mens nie deur die wet die
saligmakende genade verkry
wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ŉ
nie.
nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die
gees; want die letter maak dood, maar die gees
2 Korintiërs 3:6- maak lewend. En as die bediening van die dood, met
letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat
7
die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die
aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van
sy aangesig, wat tog moes vergaan ...

1983/91-vertaling
Dit weet ons: alles wat Moses se wet sê, sê hy vir dié
wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer
nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God.
Daarom
sal
geen
mens
op
grond
van
wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie;
inteendeel, deur die wet leer ‘n mens wat sonde is.
en ek het gesterwe. Dit het geblyk dat die gebod wat
bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die
dood beteken. Die sonde wat deur die gebod ‘n
vastrapplek gekry het, het my deur die gebod mislei
en my doodgemaak. Die wet is dus heilig, en sy
voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat
iets wat goed is, vir my die dood gebring het? Beslis
nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood
gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed
is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend
sou word en dit deur die gebod sou blyk hoe
skrikwekkend die sonde werklik is.
Wat die wet nie by magte was om te doen nie,
omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit
het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken
deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige
mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige
bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan
die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie
deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur
die Gees.
wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van ‘n
nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar
van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak
lewend. Die wet wat in letters op klip gegraveer is,
het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog
gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so
geskitter dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk
nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel
heerlikheid gekom het,

