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Teks

1933/53-vertaling
As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die
getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat
die HERE onse God julle beveel het? dan moet jy aan
jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte;
maar die HERE het ons deur ŉ sterke hand uit Egipte
uitgelei. En die HERE het groot en onheilbrengende
tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao
en sy hele huis gedoen. En Hy het ons daarvandaan
uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan
gee wat Hy aan ons vaders met ŉ eed beloof het. En
die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te
volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met
ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou
soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid vir ons
wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor
die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons
beveel het.

Dit het God behaag om
hierdie
Goddelike
Deuteronomium
genadewerk deur middel van
6:20 - 25
die verkondiging van die
evangelie in ons te begin. So
bewaar Hy dit, sit Hy dit
voort en voleindig Hy dit
1
deur die aanhoor, die lees
en die oordenking van die
evangelie,
deur
die
aansporing, vermanings en
beloftes daarin en ook deur
En hulle het volhard in die leer van die apostels en in
Handelinge
2:42
die gemeenskap en in die breking van die brood en
die gebruik van die heilige
in die gebede.
sakramente.
Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot
lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot
2
Timoteus
onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van
3:16-17
God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome
toegerus.

1983/91-vertaling
"Wanneer jou seun jou in die toekoms vra: Wat
beteken die verordeninge en die voorskrifte en die
bepalings wat die Here ons God vir u gegee het?
moet jy hom antwoord: Ons was in Egipte die farao
se slawe, en die Here het ons daar deur sy magtige
dade bevry toe Hy voor ons oë tekens en groot
wonderdade gedoen het en rampe oor Egipte laat
kom het, oor die farao en sy hele huis. Maar vir ons
het die Here daarvandaan laat wegtrek om ons in
hierdie land te bring en dit vir ons te gee soos Hy
aan ons voorvaders met ‘n eed belowe het. Die Here
het ons beveel om volgens al hierdie voorskrifte te
lewe en om die Here ons God te dien, sodat dit altyd
goed kan gaan met ons en sodat ons kan bly lewe
soos dit nou die geval is. Ons sal die wil van die Here
ons God doen as ons hierdie hele wet in sy
teenwoordigheid gehoorsaam en daarvolgens lewe
soos Hy ons beveel het."
Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die
apostels en die onderlinge verbondenheid, die
gemeenskaplike maaltyd en die gebede.
Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot
waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te
bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte
lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens
van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk.

