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Wanneer hulle so in die
sonde val, bewaar God
Psalm 32:5
eerstens
in
hulle
sy
onverganklike saad waaruit
hulle weergebore is, sodat
Psalm 51:19
dit nie vergaan of vernietig
word
nie.
Tweedens
vernuwe Hy hulle deur sy
2 Korintiërs 7:10
Woord en Gees seker en
kragtig tot bekering. Die
gevolg is dat hulle oor die
sondes wat hulle gedoen het
1
Filippense 2:12
van harte en volgens die wil
van God berou het en deur
die geloof, met 'n gebroke
hart, vergifnis in die bloed
1 Petrus 1:23
van die Middelaar begeer en
verkry. So besef hulle weer
die genade van God wat nou
met hulle versoen is, aanbid
hulle sy ontferming en trou
1 Johannes 3:9
om daarna met groter ywer
hulle eie heil met vrees en
bewing uit te werk.

1933/53-vertaling
My sonde het ek U bekend gemaak, en my
ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek
wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die
ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela.
Dan sal U ŉ welbehae hê in die offers van
geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle
stiere offer op u altaar.
Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n
onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid
van die wêreld werk die dood.
Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam
gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie,
maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie
heil uit met vrees en bewing ...
want julle is wedergebore nie uit verganklike saad
nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord
van God wat tot in ewigheid bly.

1983/91-vertaling
Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie
weggesteek nie. Ek het gesê: "Voor die Here bely ek
my opstandigheid;" en U het my skuld vergewe.
Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir U
aanneemlik wees: offerdiere wat heeltemal verbrand
word. Dan sal hulle weer bulle op u altare offer.
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.
My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek
by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam
wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met
eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste
mense te lewe,
Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad
nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en
ewige woord van God.

Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, Iemand wat ‘n kind van God is, doen nie meer sonde
omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan
want hy is uit God gebore.
nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is.

