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'n Christen genoem?

1933/53-vertaling
En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam
vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys
gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste
keer Christene genoem.

Antwoord: Omdat ek deur
Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is
die geloof 'n lid van Christus 2 1 Korintiërs 6:15 nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit
lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie!
is
En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees
uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters
Handelinge 2:17
sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en
julle ou mense sal drome droom.

en daardeur deel aan sy
3
salwing het

sodat ek sy Naam kan bely,

En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in
julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie;
1 Johannes 2:27 maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles
leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos
dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.
Matteus 10:32

Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal
Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.

Romeine 10:10

want met die hart glo ons tot geregtigheid en met
die mond bely ons tot redding.

4

myself
as
'n
lewende
dankoffer aan Hom kan 5 Romeine 12:1
toewy

1 Petrus 2:5

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge
van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende,
heilige en aan God welgevallige offer dit is julle
redelike godsdiens.
en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n
geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike
offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus
Christus.

1983/91-vertaling
Toe hy hom kry, het hy hom na Antiogië toe gebring,
en hulle twee het ‘n hele jaar lank saam in die
gemeente gewerk en baie mense onderrig. In
Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene
genoem.
Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus
nie? Sal ek nou ‘n deel van Christus neem en dit ‘n
deel van ‘n ontugtige vrou maak? Beslis nie!
Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my
Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle
dogters sal as profete optree; julle jongmense sal
gesigte sien; julle oumense sal drome droom.
Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle
gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders
nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en
wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie.
Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun
bly.
"Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My
uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek
voor my Vader wat in die hemel is.
Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en
met die mond bely ons, en ons word gered.
En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond
van die groot ontferming van God: Gee julleself aan
God as lewende en heilige offers wat vir Hom
aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens
wat julle moet beoefen.
Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike
huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike
offers te bring wat deur Jesus Christus vir God
welgevallig is.

1 Petrus 2:9

Openbaring 1:6

Openbaring 5:8
Openbaring
5:10

Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike
priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom
verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat
julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare
lig,
en ons gemaak het konings en priesters vir sy God
en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in
alle ewigheid! Amen.
en toe Hy die boek neem, val die vier lewende
wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die
Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol
reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.
en het ons konings en priesters vir onse God
gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.

en in hierdie lewe met 'n
Romeine
vrye gewete teen die sonde 6
13
en die duiwel kan stry

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
6:12sonde 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.

Galasiërs
17

Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit
die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die
5:16vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die
vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie
kan doen wat julle wil nie.

Efesiërs 6:11

Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle
staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike
priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die
eiendomsvolk van God, die volk wat die
verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle
uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy
Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag
tot in alle ewigheid! Amen.
Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende
wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom
gekniel. Elkeen van hulle het ‘n siter gehad en ‘n
goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.
U het hulle ‘n koninkryk en priesters vir ons God
gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."
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.
Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die
Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig
voor begeertes van julle sondige natuur nie. 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.
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee,
sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige
aanslae van die duiwel.

Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind
Timótheüs, ooreenkomstig die profesieë wat vroeër
1
Timoteus aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die
1:18-19
goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie
gewete vashou. Sommige het dit van hulle
weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely,

1 Petrus 2:11

Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en
vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike
begeertes wat stryd voer teen die siel;

Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is,
sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die
Matteus 25:34
koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging
van die wêreld af.
en hierna met Christus in
As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom
ewigheid oor alle skepsels 7 2 Timoteus 2:12
verloën, sal Hy ons ook verloën.

kan regeer.

Openbaring
22:5

En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp
of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig;
en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid.

Hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus, my kind, in
ooreenstemming met die profesieë wat vroeër oor
jou uitgespreek is. Met hierdie woorde in gedagte,
moet jy die goeie stryd stry. Hou vas aan die geloof
en behou ‘n goeie gewete. Omdat sommige hulle
gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreuk
gely.
Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en
bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om
nie aan sinlike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes
net ‘n mens se lewe.
"Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê:
‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die
koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir
julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,
as ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom
regeer; as ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën;
Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie
die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie,
omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot
in alle ewigheid regeer.

