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Vraag: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus?
Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien
Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle
vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus
gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?
gedoop?
Antwoord: Nee, maar hulle
Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus
Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons
verloën met die daad die
verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat
1
Korintiërs geword het wysheid uit God en geregtigheid en
van God kom: die vryspraak, die heiliging en die
enigste Verlosser as Heiland, 1
1:30-31
heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe
verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan: "Dié
Jesus, alhoewel hulle met
is: Die wat roem, moet in die Here roem.
wat wil roem, moet in die Here roem."
die mond in Hom roem.
Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur
losgemaak van Christus; julle het van die genade die wet te onderhou, julle het julle band met Christus
Galasiërs 5:4
verval.
verbreek, julle het die genade van God verbeur.
Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede
tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede
en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid
sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy
sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk
Jesaja 9:6
koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur
vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van
reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid.
nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou
Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.
van die Here die Almagtige sorg.
Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse God het besluit om met sy volle wese in Hom te
Slegs een van twee dinge is
volheid sou woon en dat Hy deur Hom alles met woonen om deur Hom alles met Homself te versoen.
Kolossense
immers moontlik: of Jesus is
Homself sou versoen nadat Hy Vrede gemaak het Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die
1:19-20
nie 'n volkome Verlosser nie,
deur die bloed van sy kruis - ek sê deur Hom - die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en
of die wat hierdie Verlosser
dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. in die hemel met Homself versoen.
2
en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van en in verbondenheid met Hom deel julle in sy
met
'n
ware
geloof
Kolossense 2:10
alle owerheid en mag;
volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.
aanneem, het in Hom alles
die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder
wat vir hulle saligheid nodig
van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom
is
Hebreërs 12:2
voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder
het en aan die regterkant van die troon van God om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit
gaan sit het.
nou aan die regterkant van die troon van God.
Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het
dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en
1 Johannes 1:7
van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke
sonde.
sonde.
1 Korintiërs 1:13
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