SONDAG 9
VRAAG EN ANTWOORD: 26
Teks

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

Vraag: Wat glo jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde?
Genesis 1:1
Genesis 2:3

Eksodus
20:11
Job 33:4

In die begin het God die hemel en die aarde geskape.
En God het die sewende dag geseën en dit geheilig,
omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God
geskape het deur dit te maak.
Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde
gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die
sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die
sabbatdag geseën en dit geheilig.
Die Gees van God het my geskape, en die asem van
die Almagtige maak my lewend.

In die begin het God die hemel en die aarde geskep.
Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig,
want op daardie dag het Hy gerus na al die
skeppingswerk wat Hy gedoen het.
Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin
gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles
daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom
het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.
Die Gees van God het my gemaak, die asem van die
Almagtige het my die lewe gegee.

Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak
en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.
Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie
dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens
getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die
grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë
is; daar word nie een gemis nie.
wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil
bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al
hierdie dinge doen.
En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem
tot God verhef en gesê: Here, U is die God wat die
hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is,
gemaak het,
en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge?
Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig
die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge
moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en
die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak
het.

Deur die woord van die Here is die hemele gemaak,
deur sy bevel al die hemelliggame.
Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy
wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit
is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag,
sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle ontbreek
nie.
Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed
en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek doen al hierdie
dinge.

Job 38, 39;
Psalm 33:6

Antwoord: Ek glo dat die
ewige Vader van ons Here
Jesus Christus wat die hemel 1 Jesaja 40:26
en aarde met alles wat daarin
is, uit niks geskep het
Jesaja 45:7

Handelinge
4:24

Handelinge
14:15

Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid
en gesê: "Here, dit is U wat die hemel en die aarde en
die see en alles wat daar is, gemaak het.
"Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke
mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie
boodskap dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan
en julle tot die lewende God bekeer. Dit is Hy wat die
hemel en die aarde en die see en alles wat daar is,
gemaak het.

Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op
die regte tyd. U gee dit aan hulle, hulle tel dit op; U
maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie.
Psalm
U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem
104:27-30
hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul
stof. U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U
maak die gelaat van die aarde nuut.
terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles
Psalm 115:3
wat Hom behaag.
Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie? En
Matteus
nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle
en deur sy ewige raad en
Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof
10:29-30
voorsienigheid nog onderhou 2
almal getel.
en regeer,
Romeine
Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge.
11:36
Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
in Hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het nadat
ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig
Efesiërs 1:11
die voorneme van Hom wat alles werk volgens die
raad van sy wil,
Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die
afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die
Hebreërs
woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die
1:3
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan
die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het
ter wille van sy Seun Christus
Johannes
3
Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle
1:12
my God en Vader is.
wat in sy Naam glo;
Romeine
8:15

Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om
weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees
van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba,
Vader!

Galasiërs
4:5-7

om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons
die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat
julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle
harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader! Daarom is
jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is,
dan ook erfgenaam van God deur Christus.

Hulle is almal van U afhanklik, U gee hulle kos op hulle
tyd. U gee, en hulle eet, U maak u hand oop, en hulle
kry meer as genoeg. Maar as U U terugtrek, is dit klaar
met hulle, as U hulle asem wegneem, is hulle dood en
word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is
lewe; ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit.
En dit terwyl ons God in die hemel is! Alles wat Hy wil,
doen Hy.
"Is twee mossies nie vir ‘n sent te koop nie? En tog sal
nie een van hulle op die grond val sonder die wil van
julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop
almal getel.
Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan
Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.
Deur Christus het ons deel geword van die volk van
God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom
dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy
raadsbesluit.
Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die
ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge
deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging
van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die
regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in
Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te
word.
Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot
slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee,
julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van
God maak en wat ons tot God laat roep: "Abba!" Dit
beteken Vader.
om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop
sodat ons as kinders van God aangeneem kon word.
En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy
Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit:
"Abba!" Dit beteken: Vader! Jy is dus nie meer ‘n slaaf
nie; jy is nou ‘n kind van God. En omdat jy sy kind is,
het God jou ook sy erfgenaam gemaak.

Efesiërs 1:5
Psalm 55:23

Op Hom vertrou ek so dat ek
nie daaraan twyfel dat Hy
my, met alles wat vir liggaam 4
en siel nodig is, sal versorg
nie.

Matteus
6:25-26

Lukas
12:22-24

Hy sal ook al die kwaad wat
Hy in hierdie jammerdal oor
Romeine
5
8:28
my beskik, tot my beswil
verander,
Jesaja 46:4

omdat Hy dit as 'n almagtige
Romeine
6
8:37-39
God kan

Romeine
10:12

deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders
vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die
welbehae van sy wil,
Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou;
Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe
- wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul
liggaam - wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie
meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?
Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle
maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en
tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie
meer werd as hulle nie?
En Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir
julle: Moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet,
of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe
is meer as die voedsel en die liggaam as die klere.
Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai
nie; hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en
tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as
die voëls nie!

In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige
beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus
Christus sy kinders te wees.
Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Hy
sal die regverdige nie in die steek laat nie.
"Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor
julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor
julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die
lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere
nie? Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes
nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle
hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer
werd as hulle nie?
Verder het Jesus vir sy dissipels gesê: "Daarom sê Ek
vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor
wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat
julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as
kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie: hulle
saai nie en oes nie; hulle het geen spens of skuur nie,
maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as
voëls.

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten
Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié
goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep
wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.
is.
en tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die
grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék
sal julle opneem, en Ék sal dra en red.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars
deur Hom wat ons liefgehad het. Want ek is
versekerd dat geen dood of lewe of engele of
owerhede of magte of teenwoordige of toekomende
dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons
sal kan skei van die liefde van God wat daar in
Christus Jesus, onse Here, is nie.
Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek
nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor
almal wat Hom aanroep.

Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle
grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal
julle vashou, julle dra en julle red.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars
deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig:
geen dood of lewe of engele of magte of
teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of
hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan
ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar
is in Christus Jesus ons Here.
"Niemand nie!" Dit maak dus geen verskil of ‘n mens ‘n
Jood of ‘n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van
almal, en Hy seën almal wat Hom aanroep, ryklik,

Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle
hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig
Matteus
het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy
6:32-33
geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg
word.
en ook as 'n getroue Vader
7
Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun
wil doen.
hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee; en as hy 'n
Matteus 7:9- vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is,
11
dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee,
hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is,
goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is.
Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig
het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van
God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al
hierdie dinge gee.
"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?

