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Dit is egter totaal onmoontlik
dat hierdie sekerheid van die
Psalm 56:12-13
volharding
die
ware
gelowiges hoogmoedige en
sorglose mense sou maak.
Psalm 116:12
Inteendeel, dit is 'n ware
wortel
waaruit
die
nederigheid, die kinderlike
vrees, die ware vroomheid,
Romeine 12:1
die volharding in alle stryd,
die vurige gebede, die
standvastigheid onder die
kruis, die standvastigheid in
1
die
belydenis
van
die
waarheid
en
die
standvastigheid
van
'n
Titus 2:11 - 14
blywende vreugde in God
spruit. Ook is die oordenking
van hierdie weldaad vir hulle
'n aansporing tot ernstige en
aanhoudende
beoefening
van dankbaarheid en goeie
werke,
soos
uit
die
getuienisse van die Skrif en
1 Johannes 3:3
die voorbeelde van die
heiliges blyk.

1933/53-vertaling
Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen; lofoffers
sal ek U betaal; want U het my siel gered van die
dood — ja, my voete van struikeling — om te wandel
voor die aangesig van God in die lig van die lewe.
Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan
my?
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge
van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende,
heilige en aan God welgevallige offer dit is julle
redelike godsdiens.
Want die reddende genade van God het aan alle
mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en
wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en
regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te
lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning
van die heerlikheid verwag van die grote God en ons
Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee
het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir
Homself ŉ volk as sy eiendom te reinig, ywerig in
goeie werke.

1983/91-vertaling
Ek moet my geloftes aan U nakom, o God, ek wil U
met dankoffers betaal, want U het my van die dood
gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by
my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly
sien.
Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan
my?
En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond
van die groot ontferming van God: Gee julleself aan
God as lewende en heilige offers wat vir Hom
aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens
wat julle moet beoefen.
Die genade van God wat verlossing bring, het
immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om
die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te
laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en
godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe terwyl
ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op
daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en
Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het Homself
vir ons as offer gegee om ons van alle
ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te
reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is
om die goeie te doen.

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom
homself soos Hy rein is.
koester, hou homself rein soos Jesus rein is.

