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Teks
Ps 51:13

1933/53-vertaling

Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die
mense vergewe word, maar die lastering teen die
Gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen
Matteus 12:31wat ŉ woord spreek teen die Seun van die mens, dit
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sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen
die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie,
in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie.

God,
wat
oneindig
barmhartig is, neem, weens
die onveranderlike besluit
van die uitverkiesing, sy
Heilige Gees nie heeltemal
Galasiërs 4:5
van sy eiendom weg nie,
selfs nie in hulle jammerlike
sonde val nie. Hy laat hulle
ook nie só diep val dat hulle
Efesiërs 1:11
1
uit die genade van die
aanneming en uit die staat
Efesiërs 2:4
van die regverdiging uitval
nie. Ook laat Hy nie toe dat
hulle die sonde tot die dood
of teen die Heilige Gees
begaan en, heeltemal deur
1 Johannes 5:16
Hom verlaat, hulleself in die
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ewige verderf stort nie.

1983/91-vertaling
"Wie nie aan my kant is nie, is teen My; en wie nie
saam met My die skape bymekaarmaak nie, jaag
hulle uitmekaar. "Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde
en lastering kan die mense vergewe word, maar die
lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word
nie.

om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te
om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons
koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon
die aanneming tot kinders kan ontvang.
word.
in Hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het nadat Deur Christus het ons deel geword van die volk van
ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy
die voorneme van Hom wat alles werk volgens die Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur
raad van sy wil,
volgens sy raadsbesluit.
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig
sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het
lief.
As iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die
As iemand sy broeder ŉ sonde sien doen wat nie tot
dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die
die dood is nie, moet hy bid, en Hy sal hom die lewe
ewige lewe gee. Dit geld dié wat sonde doen wat nie
gee—vir die wat nie ŉ sonde tot die dood doen nie.
tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood
Daar is ŉ sonde tot die dood; daarvoor sê ek nie dat
lei; daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle
hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en
ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie
daar is ŉ sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet
tot die dood lei nie. Ons weet dat iemand wat uit
dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie;
God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun
maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en
van God bewaar hom, en die duiwel kry geen houvas
die Bose het geen vat op hom nie.
op hom nie.

