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Vraag: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe?

Antwoord: Drie dinge:

1

Ten eerste, hoe groot
my sonde en ellende 2
is;

ten tweede; hoe ek
van al my sonde en 3
ellende verlos word

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal
julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want
Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind
vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.
Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in
Efesiërs 5:8
die Here - wandel soos kinders van die lig.
Maar toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond
Matteus 9:12 is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat
ongesteld is.
Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen
Johannes
sonde hê nie; maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly
9:41
julle sonde.
Romeine
soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs
3:10
nie een nie.
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om
ons die sondes te vergewe en ons van alle
1 Johannes
ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig
1:9-10
het nie, dan maak ons Hom tot 'n leuenaar en is sy
woord nie in ons nie.
Matteus
11:28-30

En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die
Lukas 24:46, Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en
47
bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig
word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.
Johannes
17:3
Handelinge
4:12
Handelinge
10:43

En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige
waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.
En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is
ook geen ander naam onder die hemel wat onder die
mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in
Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek
sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My,
want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal
rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig."
Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here
is julle lig. Leef dan as mense van die lig.
Maar Jesus het dit gehoor en gesê: "Dié wat gesond is,
het nie ‘n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.
Jesus antwoord hulle: "As julle blind was, sou julle nie
skuldig gewees het nie; maar nou sê julle: ‘Ons sien.’
Daarom bly julle skuldig."
Daar staan immers geskrywe: "Daar is nie een wat
regverdig is nie, selfs nie een nie,
Maar as ons ons sondes bely-Hy is getrou en regverdig,
Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle
ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het
nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons
nie.
Verder sê Hy vir hulle: "So staan daar geskrywe: ‘Die
Christus moet ly en op die derde dag uit die dood
opstaan, en in sy Naam moet bekering en vergewing van
sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem
af en verder.’
En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste
ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.
Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is
geen ander naam op die aarde aan die mense gegee
waardeur God wil dat ons verlos moet word nie."
Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo,
vergewing van sondes deur sy Naam ontvang."

En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat
1 Korintiërs afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in
6:11
die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse
God.

Titus 3:3-7

en ten derde hoe ek
God
vir
so
'n 4
verlossing
dankbaar
moet wees

Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam,
op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede
en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons
was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die
goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot
die mens verskyn het-- nie op grond van die werke van
geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy
barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die
wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees
wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus,
ons Verlosser sodat ons, geregverdig deur sy genade,
erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die
ewige lewe.

Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die
Psalm 50:14Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid:
15
Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.
Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my?
Psalm
Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam
116:12-13
van die HERE aanroep.
Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie
Matteus 5:16 werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is,
verheerlik.

Romeine
6:12-13

Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat
julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En
moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as
werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot
beskikking van God as mense wat uit die dode lewend
geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in
die diens van God.

Efesiërs 5:10

En beproef wat die Here welbehaaglik is;

En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle
sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in
die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees
van ons God.
Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die
verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en
singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie
deurgebring; ons was haatlik en het mekaar gehaat.
Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy
liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op
grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie,
maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen
deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die
Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige
Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus
ons Verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek
en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat
ons verwag.
Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou
geloftes aan die Allerhoogste. Roep My aan in die dag
van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer."
Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my?
Met ‘n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die
Naam van die Here aanroep.
Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie
werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is,
verheerlik."
Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle
heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike
aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen
deel van julle liggame in diens van die sonde stel as ‘n
werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel
julle in diens van God as mense wat dood was maar
lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in
diens van God as werktuig om te doen wat God wil.
Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is,

Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel
Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n
as ‘n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, ‘n
2
Timoteus
werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord
2:15
arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat
van die waarheid reg sny.
die woord van die waarheid suiwer verkondig.
Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike
Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike
priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die
priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry,
1 Petrus 2:9
eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade
om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die
moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis
duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,
geroep het na sy wonderbare lig.
en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon,
Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat, al praat
sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van
hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle
1 Petrus 2:12 kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat
voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die
hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van
dag van afrekening.
besoeking.

