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Hoofstuk: 5 Paragraaf: 3.
Vanweë hierdie oorblyfsels
Matteus 26:41
van die inwonende sonde,
en ook vanweë die aanvalle
Romeine 7:20
van die wêreld en die Satan,
kan die bekeerdes nie in die
genade volhard as hulle aan
Korintiërs
hulle eie kragte oorgelaat 1 1
10:13
was nie. Maar God is getrou.
Uit barmhartigheid bevestig
Hy hulle in die genade wat
eenmaal aan hulle gegee is,
1 Petrus 1:5
terwyl Hy hulle ook tot die
einde toe kragtig bewaar.

1933/53-vertaling
1983/91-vertaling
Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie.
gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.
Die gees is gewillig, maar die vlees is swak."
En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit
Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit
nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in
nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.
my woon.
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ŉ Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan
menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal
dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie;
sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee,
sodat julle dit sal kan verdra.
sodat julle dit kan weerstaan.
wat in die krag van God bewaar word deur die geloof En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van
tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed
word in die laaste tyd.
is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.

