Teks
Hoofstuk: 5 Paragraaf: 13.
Wanneer die vertroue in die
Psalm 63:4
volharding weer lewendig
word in hulle wat uit 'n val in
sonde weer opgerig word,
Jesaja 64:7
bring dit geen ligsinnigheid
of verwaarlosing van die
vroomheid nie, maar eerder
'n baie groter begeerte om
Jeremia 33:5
nougeset in die paaie van
die Here te wandel. Hierdie
paaie is vantevore gemaak.
Wanneer hulle daarop loop,
behou hulle gevolglik die
1 2 Korintiërs 7:10
sekerheid
van
hulle
volharding.
'n
Verdere
gevolg is dat die aangesig
van die versoende God waarvan die aanskouing vir
die gelowiges soeter as die
lewe en die verberging
Efesiërs 2:10
bitterder as die dood is - nie
weer weens hulle misbruik
van sy Vaderlike goedheid
van hulle afgewend word en
hulle
só
in
swaarder
gemoedskwellings verval nie.

1933/53-vertaling
Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande
ophef.
En daar was niemand wat u Naam aangeroep het,
wat hom beywer het om U aan te kleef nie; want U
het u aangesig vir ons verberg en laat ons wegsmelt
deur ons ongeregtighede.
hulle kom wel om te veg teen die Chaldeërs, maar dit
is om dié huise te vul met die lyke van mense wat Ek
verslaan het in my toorn en in my grimmigheid en
oor al die boosheid van diegene om wie Ek my
aangesig vir hierdie stad verberg het.
Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n
onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid
van die wêreld werk die dood.

1983/91-vertaling
U troue liefde is meer werd as die lewe; daarom sal
ek U prys.
Daar is niemand wat tot U om hulp roep nie,
niemand wat sy krag in U soek nie. U het ons aan
onsself oorgelaat, U laat ons wegkwyn deur ons
sondes.
waarmee die Galdeërs teen julle kom veg het, die
huise wat deur die Galdeërs vol gemaak is met die
lyke van die mense wat Ek in my gloeiende toorn om
die lewe wou bring toe Ek nie meer vir hierdie stad
omgegee het nie omdat hy so baie sonde gedoen
het:
want droefheid volgens die wil van God bring
bekering wat tot redding lei, en daaroor was
niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring
droefheid uit wêreldse oorwegings die dood.

Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus
tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die
daarin kan wandel.
goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

