Hoofstuk: 5 Paragraaf: 1.

Teks

Hulle wat God na sy
Johannes 8:34
voorneme
tot
die
gemeenskap van sy Seun,
ons Here Jesus Christus,
Romeine 6:17
roep en deur die Heilige
Gees wederbaar, verlos Hy
1
wel van die heerskappy en
slawerny van die sonde. Tog
verlos Hy hulle in hierdie
Romeine 7:21lewe nie heeltemal van hulle
24
sondige natuur en bestaan
nie.

1933/53-vertaling
Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir
julle dat elkeen wat die sonde doen, ŉ dienskneg van
die sonde is.
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 ...
Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is
die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in
die wet van God na die innerlike mens; maar ek sien
ŉ ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet
van my gemoed en my gevange neem onder die wet
van die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens!
Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

1983/91-vertaling
Jesus sê toe vir hulle: "Dít verseker Ek julle: Elkeen
wat sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde.
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.
So vind ek dan hierdie wet in my: ek wil die goeie
doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Diep in my
wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek
vind in my doen en late ‘n ander wet, wat stryd voer
teen die wet van my gees. Dit maak my ‘n
gevangene van die wet van die sonde wat in my
doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens! Wie
sal my van hierdie doodsbestaan verlos?

