SONDAG 46
VRAAG EN ANTWOORD: 120
Teks

1933/53-vertaling

Vraag: Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek?
Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun
Antwoord: Sodat Hy heel
hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee; en as hy 'n
aan die begin van ons gebed
vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg
in ons die kinderlike vrees en
Matteus 7:9-11
is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te
vertroue op God sal wek. Dit
gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die
moet die grond van ons
hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!
gebed wees, naamlik dat
1
En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra,
God deur Christus ons Vader
en hy sal hom 'n klip gee; of ook 'n vis, en hy sal
geword het, en dat Hy ons
hom in plaas van 'n vis 'n slang gee; of ook as hy 'n
veel minder dit wat ons van
Lukas 11:11-13 eier vra, hom 'n skerpioen gee? As julle dan wat sleg
Hom in die geloof bid, sal
is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee,
weier as wat ons vaders
hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige
Gees gee aan die wat Hom bid?
aardse dinge ons ontsê

.

1983/91-vertaling
"Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee
as hy brood vra, of ‘n slang as hy vis vra? As julle
wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge
te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die
hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom
vra?
Is daar ‘n pa onder julle wat as sy seun vir hom ‘n vis
vra, vir hom ‘n slang sal gee in plaas van die vis? Of
as hy ‘n eier vra, vir hom ‘n skerpioen sal gee? As
julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie
dinge te gee—die Vader in die hemel nog baie meer!
Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra."

