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Teks

1933/53-vertaling
En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin
spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos
ŉ koning wat ŉ bruilof vir sy seun berei het en sy
diensknegte uitgestuur het om die genooides na die
bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het
hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap:
Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei,
my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is
Almal wat egter deur die
gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hul
evangelie geroep word, word 1 Matteus 22:1 - 8
daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie
in alle erns geroep.
stuk land en ŉ ander na sy handelsaak. En die origes
het sy diensknegte gegryp en mishandel en
doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad
geword en sy manskappe gestuur en daardie
moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand
gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof
is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd
nie.

Want in alle erns en
waarheid betuig God in sy
Woord wat sy wil is: die 2 Johannes 6:37
geroepenes moet na Hom
toe kom.

1983/91-vertaling
Jesus het weer in gelykenisse met die mense
gepraat. Hy het gesê: "Met die koninkryk van die
hemel gaan dit soos met ‘n koning wat vir sy seun ‘n
bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur
om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle
wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met
die opdrag: ‘Sê vir die genooides: Die maaltyd is reg;
my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is
gereed. Kom na die bruilof toe.’ "Maar die genooides
het hulle nie daaraan gesteur nie, en die een het na
sy stuk grond en ‘n ander een na sy werkplek toe
gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel
en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy
leër gestuur om daardie moordenaars dood te maak
en hulle stad aan die brand te steek. "Toe sê hy vir
sy slawe: ‘Alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar
die genooides was dit nie werd nie.

Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek "Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom;
sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie
en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie.

Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs
O almal wat dors het, kom na die waters; en wie
ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja,
geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop
Jesaja 55:1
kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn
sonder geld en sonder prys, wyn en melk.
en melk.
Kom
na
My
toe,
almal
wat
vermoeid
en
belas
is,
en
Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en
In alle erns beloof Hy ook
Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van
aan almal wat na Hom toe
Matteus 11:283
My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en
30
kom en glo, die rus vir hulle
julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my
siele en die ewige lewe.
my las is lig.
las is lig."
En die Gees en die bruid sê: Kom. En laat hom wat Die Gees en die bruid sê: "Kom!" En elkeen wat dit
Openbaring
hoor, sê: Kom. En laat hom wat dors het, kom; en hoor, moet sê: "Kom!" En elkeen wat dors het, moet
22:17
laat hom wat wil, die water van die lewe neem, kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet
verniet.
dit kom kry, verniet!

