SONDAG 49
VRAAG EN ANTWOORD: 105
Teks

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

Vraag: Wat eis God in die sesde gebod?
Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal
deur die mens vergiet word; want God het die mens
na sy beeld gemaak.
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd
gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat
doodslaan, moet verantwoording doen voor die
gereg. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy
1 Matteus 5:21-22 broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet
doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder
sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot
Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet
verantwoording doen in die helse vuur.
Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek
Matteus 26:52
terug; want almal wat die swaard neem, sal deur die
swaard vergaan.
Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank
as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die
Matteus 5:25
teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die
regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die
gevangenis gewerp word nie.
So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle
Matteus 18:35
nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge
2
vergewe nie.
Genesis 9:6

Antwoord: Ek mag nie self
en ook nie deur iemand
anders my naaste onteer,
haat, beledig of doodmaak
nie. Ek mag dit nie met my
gedagtes, woorde of gebare
doen nie en nog minder met
die daad.

Ek moet alle wraaksug laat
vaar.

Romeine 12:19

Efesiërs 4:26

Ek mag ook myself nie 3 Matteus 4:7
kwaad
aandoen
of
moedswillig
in
gevaar
Romeine 13:14
begewe nie.

Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir
die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die
wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
Word toornig en moenie sondig nie; laat die son
ondergaan oor julle toorn nie;
Jesus sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag
Here jou God nie versoek nie.
Maar beklee julle met die Here Jesus Christus,
maak geen voorsorg vir die vlees om
begeerlikhede te bevredig nie.

nie
die
en
sy

Wie die bloed van ‘n mens vergiet, deur ‘n mens sal
sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as
sy verteenwoordiger.
"Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die
mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie; en
elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die
regbank’. Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer
kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder,
elkeen wat sy broer uitskel vir ‘n gek, is strafbaar
voor die Joodse Raad; en wie hom uitskel vir ‘n
idioot, is strafbaar met die helse vuur.
Toe sê Jesus vir hom: "Sit jou swaard terug in sy
plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die
swaard omkom.
"As iemand ‘n regsaak teen jou begin, kom betyds
tot ‘n skikking solank jy nog saam met hom op pad
hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en
die regter jou aan die polisie oorgee en dié jou in die
tronk sit nie.
"So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle
maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe
nie."
Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit
oor aan die oordeel van God. Daar staan immers
geskrywe: "Dit is my reg om te straf; Ék sal vergeld,"
sê die Here.
As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie
‘n dag kwaad afsluit nie.
Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe: Jy mag
die Here jou God nie op die proef stel nie."
Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here
Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees
om julle sondige begeertes te bevredig nie.

Kolossense 2:23

Genesis 9:6

Daarom dra die owerheid die
Eksodus 21:14
swaard om doodslag te 4
weer.
Romeine 13:4

.

Hierdie leerstellings het wel ‘n skyn van wysheid met
wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in
hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en
eiesinnige godsdiens en nederigheid en in
streng beheersing van die liggaam, maar dit het
gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie,
geen waarde vir die beteueling van die sondige drifte
maar strek tot versadiging van die vlees.
nie.
Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal Wie die bloed van ‘n mens vergiet, deur ‘n mens sal
deur die mens vergiet word; want God het die mens sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as
na sy beeld gemaak.
sy verteenwoordiger.
Maar as iemand moedswillig teen sy naaste handel, Wanneer iemand egter ‘n ander opsetlik doodmaak,
om hom met lis dood te maak, moet jy hom van my moet jy hom selfs by die altaar wegvat en
altaar af wegneem, om te sterwe.
doodmaak.
want die owerheid is ‘n dienaar van God tot jou
want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar
beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang
as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard
te wees, want die owerheid het nie verniet die reg
nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n
om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar
wreker om die een wat kwaad doen, te straf.
van God dat hy die kwaaddoener moet straf.

