Teks
Hoofstuk: 5 Paragraaf: 10.
Hierdie sekerheid spruit dus
nie
voort
uit
enige
besondere openbaring wat
sonder of buite die Woord
plaasgevind het nie, maar uit
die geloof aan die beloftes
van God wat Hy in sy Woord
baie oorvloedig tot ons troos
Romeine
geopenbaar het; uit die 1
17
getuienis van die Heilige
Gees: Hierdie Gees getuig
saam met ons gees dat ons
kinders van God is. En
omdat ons kinders is, is ons
ook erfgename. Ons is
erfgename van God, medeerfgename van Christus,
Handelinge

1933/53-vertaling

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons
kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook
8:16erfgename, erfgename van God en mede erfgename
van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat
ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

en, laastens, uit die ernstige
24:16
en heilige strewe na 'n goeie
Romeine 8:37
gewete en goeie werke. As
die uitverkorenes van God in
1
Korintiërs
hierdie wêreld nie hierdie
15:19
vaste troos het dat hulle die
1
oorwinning sal behou en
hierdie onfeilbare pand van
die ewige heerlikheid sou
1 Johannes 3:1besit nie, dan sou hulle die
2
ellendigste van al die mense
wees.

Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die
mense ŉ rein gewete te hê.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars
deur Hom wat ons liefgehad het.

1983/91-vertaling

Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons
kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons
ook erfgename. Ons is erfgename van God,
erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel
het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy
heerlikheid.

Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd ‘n
skoon gewete voor God en die mense te hê.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars
deur Hom wat vir ons liefhet.
As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus
As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is
vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle
ons die ellendigste van alle mense.
mense.
Kyk wat ŉ groot liefde die Vader aan ons bewys het,
Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle
dat ons kinders van God genoem kan word! Om
nie moet sondig nie. En as een van ons sondig-ons
hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom
het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak
nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van
by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en
God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom
hele wêreld.
gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

