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1933/53-vertaling
Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE.
So sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser,
die HERE van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is
die Laaste, en buiten My is daar geen God nie.
Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My
is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My
nie geken het nie,

Vraag: Terwyl daar maar
Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode
tog
net
een,
enige
betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is
Goddelike Wese is, waarom
nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een.
1
praat jy van drie, naamlik
Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die
1
Korintiërs
hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode
die Vader, Seun en Heilige
8:4-6
en baie here is—tog is daar vir ons maar een God,
Gees?

die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een
Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur
Hom.

Efesiërs 4:4-6

Antwoord: Omdat God Hom
so in sy Woord geopenbaar 2 Genesis 1:2-3
het
Psalm 33:6
Jesaja 6:1

Jesaja 6:3

Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep
is in een hoop van julle roeping een Here, een geloof
een doop een God en Vader van almal, wat oor almal
en deur almal en in julle almal is.
En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op
die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef
op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees!
En daar was lig.
Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak
en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.
In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien
sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die
tempel gevul het.
En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig,
heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele
aarde is van sy heerlikheid vol!

1983/91-vertaling
"Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste
Here.
So sê die Here, die Koning van Israel, sy Verlosser, die
Here die Almagtige: Ek is die eerste en Ek is die
laaste, buiten My is daar geen God nie.
Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is
daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy
My nie.
Wat nou betref die eet van vleis wat aan ‘n afgod
geoffer is: ons weet dat daar geen afgod in die hele
wêreld is wat iets beteken nie, en dat daar ook geen
God is nie, behalwe Een. En al is daar ook
sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die
aarde is, soos daar trouens baie is wat "God" en baie
wat "Here" genoem word, is daar nogtans vir ons net
een God: die Vader, uit wie alles is en vir wie ons
lewe; en net een Here: Jesus Christus, deur wie alles
bestaan en deur wie ons lewe.
Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar
net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is
net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader
van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in
almal woon
Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was
donker op die diep waters, maar die Gees van God het
oor die waters gesweef. Toe het God gesê: "Laat daar
lig wees!" En daar was lig.
Deur die woord van die Here is die hemele gemaak,
deur sy bevel al die hemelliggame.
In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here
gesien. Hy het op ‘n baie hoë troon gesit, en die
onderste van sy kleed het die tempel gevul.
Die serafs het mekaar telkens toegeroep: "Heilig,
heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde
is vol van sy magtige teenwoordigheid."

Kom julle nader na My, hoor dit: Ek het van die begin
af nie in die geheim gespreek nie; van die tyd af dat
Jesaja 48:16
dit gebeur, is Ek daar! En nou het die Here HERE my
met sy Gees gestuur.
In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien
Jesaja 6:1
sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die
tempel gevul het.
En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die
water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir
Matteus 3:16- Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n duif
17
neerdaal en op Hom kom. En daar kom 'n stem uit
die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek
'n welbehae het.
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
Matteus 28:19
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou
wat Ek julle beveel het.

Kom nader na My toe en luister hierna: Van die begin
af al het Ek niks geheim gehou nie, vandat iets begin
gebeur het, is Ek nog altyd daar. En nou, die Here God
het my en sy Gees gestuur.
In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here
gesien. Hy het op ‘n baie hoë troon gesit, en die
onderste van sy kleed het die tempel gevul.
Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die
water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom
oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif
sien neerdaal en op Hom kom. Daar was ook ‘n stem
uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde Seun.
Oor Hom verheug Ek My."
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die
Seun en die Heilige Gees

"Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf
Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf
het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het
het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het
Lukas 4:18
My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en
My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te
herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in
genees;
vryheid uit te stuur,
maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die
Johannes
my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle
14:26
herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van "Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die
Johannes
die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van
15:26
van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.
die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde
2
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van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal
13:13
met julle almal! Amen.
by julle almal wees.
En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy
Galasiërs 4:6
Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit:
Vader!
"Abba!" Dit beteken: Vader!
want deur Hom het ons albei die toegang deur een Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die
Efesiërs 2:18
Gees tot die Vader.
een Gees vrye toegang tot die Vader.

Titus 3:5-6

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;

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.

Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader,
1
Johannes die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; Daar is dus drie wat getuig: die Gees en die water en
5:7-8
en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen.
die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is.

