SONDAG 13
VRAAG EN ANTWOORD: 33
Teks

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

Vraag: Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem terwyl ons tog ook kinders van God is?
Johannes 1:14

Johannes 1:18

Johannes 3:16

Antwoord: Omdat alleen
Christus die ewige natuurlike 1
Seun van God is,
Romeine 8:32

En die Woord het vlees geword en het onder ons
gewoon--en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n
heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die
Vader kom--vol van genade en waarheid.
Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore
Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het
Hom verklaar.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in
Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige
lewe kan hê.

Die Woord het mens geword en onder ons kom
woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid
wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol
genade en waarheid.
Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun,
self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het
Hom bekend gemaak.
"God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste
Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie
verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom
Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar
oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie
Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam
al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk
met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
nie?
Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd In die verlede het God baiekeer en op baie maniere
gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy met ons voorvaders gepraat deur die profete maar
Hebreërs 1:1-2
in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat
wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld
wie Hy ook die wêreld gemaak het.
geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak.
Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste
1 Johannes 4:9 God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons
sodat ons deur Hom kan lewe.
deur Hom die lewe kan hê.
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in
terwyl ons om sy ontwil uit
Hy mag gegee om kinders van God te word, aan Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God
Johannes 1:12hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die
genade tot kinders van God 2
13
die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie,
aangeneem is.
maar uit God gebore is.
maar hulle is uit God gebore.

Romeine
17

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,
8:15- Vader! Die Gees self getuig saam met ons gees dat
ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook
erfgename, erfgename van God en mede erfgename
van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat
ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

Galasiërs 4:6

Efesiërs 1:5-6

En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy
Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba,
Vader!
deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders
vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die
welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van
sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die
Geliefde.

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. Hierdie Gees getuig saam met
ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons
kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename
van God, erfgename saam met Christus. Aangesien
ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan
sy heerlikheid.
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!
In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige
beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur
Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons
God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die
Geliefde vrylik aan ons geskenk het.

