Hoofstuk: 5 Paragraaf: 9.

Teks

Die gelowiges kan sekerheid
hê van hierdie bewaring van
die uitverkorenes tot die
Romeine
saligheid
en
van
die
39
volharding van die ware
gelowiges in die geloof.
Hulle het hieroor sekerheid
volgens die maat van die 1
geloof waarmee hulle seker
glo dat hulle ware en
lewende lidmate van die
kerk is en altyd sal bly en
dat hulle vergifnis van
sondes en die ewige lewe
het.

1933/53-vertaling
Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons
is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie Seun
nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal
oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook
alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging
inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit
wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel?
Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook
opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is,
wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde
8:31van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging
of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos
geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag
gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al
hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom
wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen
dood of lewe of engele of owerhede of magte of
teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of
diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van
die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse
Here, is nie.

2 Timoteus 4:8

Verder is vir my weggelê die kroon van die
geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my
in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar
ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.

En die Here sal my verlos van elke bose werk en my
2 Timoteus 4:18 red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom
die heerlikheid tot in alle ewigheid!

1983/91-vertaling
Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge?
Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? Hy
het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom
oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie
al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk
nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God
self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel?
Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is
uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van
God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van
Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging,
honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan
immers geskrywe: "Dit is oor U dat die dood ons dag
vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel
word." Maar in al hierdie dinge is ons meer as
oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is
ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of
teenswoordige of toekomstige dinge of kragteof
hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping
kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde
wat daar is in Christus Jesus ons Here.
Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by
God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die
regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my
nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na
sy koms.
Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in
sy hemelse koninkryk bring. Aan Hom kom die eer
toe tot in alle ewigheid! Amen.

