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Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig
dat ons stof is. Die mens—soos die gras is sy dae;
soos ‘n blom van die veld, so bloei hy. As die wind
daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom
nie meer nie.
Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek
in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle
niks doen nie.
Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie,
maar teen die owerhede, teen die magte, teen die
wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu,
teen die bose geeste in die lug.
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander,
die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek
wie hy kan verslind.
As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy
eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld
is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het,
daarom haat die wêreld julle.

Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in
gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is
soos dié van gras, soos dié van ‘n veldblom wat
oopgaan: as die woestynwind daaroor waai, is dit
weg en sy plek vir altyd leeg.
"Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en
Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle
niks doen nie.
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen
elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor
hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die
lug.
Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel,
loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand
om te verslind.
As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld
julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter
nie aan die wêreld behoort nie, maar Ek julle uit die
wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle.
maar ek vind in my doen en late ‘n ander wet, wat
stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my ‘n
gevangene van die wet van die sonde wat in my
doen en late aan die werk is.
Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat
die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat
ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan
lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen
wat julle graag wil nie.
Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie.
Die gees is gewillig, maar die vlees is swak."
Wees op julle hoede; wees waaksaam, omdat julle
nie weet wanneer die tyd daar is nie.
Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy
nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat ‘n
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maar ek sien `n ander wet in my lede wat stryd voer
teen die wet van my gemoed en my gevange neem
onder die wet van die sonde wat in my lede is.
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want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees
teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat
julle nie kan doen wat julle wil nie.
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Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die
gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.
Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die
tyd daar is nie.
Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy
nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp
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behalwe ŉ menslike nie; maar God is getrou, wat nie
sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie;
maar Hy sal saam met die versoeking ook die
uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.
sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te
wees in heiligheid voor onse God en Vader by die
wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy
heiliges.
En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome
heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam
geheel en al onberispelik bewaar word by die
wederkoms van onse Here Jesus Christus!

mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is
getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte
versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook
die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.
So sal Hy julle innerlik sterk maak dat julle
onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan
wanneer ons Here Jesus kom saam met al sy heilige
engele. Amen.
Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom
toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel
en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees
wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!

