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Vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?
Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons
ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe
lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Antwoord: Dat ek met
God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie,
liggaam en siel in lewe 1
Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om
maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word.
1 Tessalonisense die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus
en in sterwe
Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by
5:9-10
wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of
sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan
ons slaap, saam met Hom kan lewe.
lewe.
Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die
Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die
Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in
2 1 Korintiërs 6:19 Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en
nie aan myself nie,
julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan
dat julle nie aan julself behoort nie?
julleself nie:
1 Korintiërs 3:23 maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.
maar julle behoort aan Christus en Christus aan God.
maar aan my getroue
Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle
wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van
Verlosser,
Jesus 3
ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig,
alle ongeregtigheid en vir Homself 'n volk as sy
Titus 2:14
sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die
Christus behoort.
eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.
goeie te doen.
omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele
silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde
1 Petrus 1:18-19 lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met
maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos
lam sonder gebrek en vlekkeloos
en sonder liggaamsgebrek is.
Hy het met sy kosbare
Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons
bloed vir al my sondes 4 1 Johannes 1:7
het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig
ten volle betaal
Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.
die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.
En Hy is `n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns
1 Johannes 2:2
ons s'n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle Ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes
1 Johannes 2:12
vergewe is om sy Naam ontwil.
vergewe is in die Naam van Jesus.
Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir
Jesus sê toe vir hulle: "Dít verseker Ek julle: Elkeen wat
en
my
uit
alle
julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van
Johannes 8:34sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde. ‘n Slaaf bly nie
die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die
heerskappy van die 5
vir altyd by ‘n huisgesin nie; ‘n seun bly vir altyd. Eers
36
huis nie; die seun bly vir altyd. As die Seun julle dan
duiwel verlos.
as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.
Vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.
Romeine 14:8

1 Johannes 3:8

Hebreërs 2:14

Johannes 6:39

Hy bewaar

Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die
duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die
Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te
verbreek.
Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is,
het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword,
sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat
mag oor die dood het - dit is die duiwel
En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat
al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie,
maar dit opwek in die laaste dag.

My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle
volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal
Johannes 10:27- nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal
6 30
hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My
gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit
die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.
2 Tessalonisense Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en
3:3
bewaar van die Bose.
wat in die krag van God bewaar word deur die geloof
1 Petrus 1:5
tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word
in die laaste tyd.
Matteus 10:30
En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.

my op so 'n wyse dat
sonder die wil van my
hemelse Vader, geen 7
Lukas 21:18
haar van my kop kan
val nie.

Alles moet inderdaad tot
8 Romeine 8:28
my saligheid dien.
Daarom verseker

9 Romeine 8:16
2 Korintiërs 1:22
2 Korintiërs 5:5

En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.
En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten
goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep
is.
Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons
kinders van God is;
wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in
ons harte gegee het.
Maar Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat
ons ook die Gees as onderpand gegee het.

wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want
die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die
Seun van God het juis gekom om die werk van die
duiwel tot niet te maak.
Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is,
het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy
gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die
dood, dit is die duiwel, te vernietig
En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: dat Ek
van almal wat Hy My gegee het, nie een verlore sal laat
gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die
dood sal laat opstaan.
My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle
volg My. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in
alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle
uit my hand ruk nie. Dié wat my Vader vir My gegee
het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle
uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is
een."
Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die
Bose bewaar.
En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van
God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is
om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel.
daar sal selfs nie eens ‘n haar van julle kop af val nie.

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié
wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.
Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders
van God is.
ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons
harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang.
Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God.
As waarborg hiervan het Hy ons sy Gees gegee.

Efesiërs 1:13-14

Hy my ook deur sy
Romeine 8:14
Heilige Gees van die
ewige lewe en maak Hy 1
my van harte gewillig 0 1 Johannes 3:3
en bereid om voortaan
vir Hom te lewe.

in wie julle ook, nadat julle die woord van die
waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het,
in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met
die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is
van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy
heerlikheid.
Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié
is kinders van God.

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk
van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig
is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot
geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat
deur God belowe is, julle as die eiendom van God
beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook
verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy
almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos.
Daarom moet ons sy grootheid prys.
Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is
kinders van God.

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom
soos Hy rein is.
koester, hou homself rein soos Jesus rein is.

