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1933/53-vertaling

Vraag: Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis?
Antwoord: Deur sy krag
aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam
word ons ou mens saam met
gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet
1 Romeine 6:6
gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou
Hom gekruisig, gedood en
dien nie.
begrawe.

Gevolglik kan ons sondige
begeertes nie meer oor ons 2 Romeine 6:8-12
heers nie,

maar kan ons onsself as 'n
3 Romeine 12:1
dankoffer aan Hom toewy

.

1983/91-vertaling
Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was,
saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige
bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer
slawe van die sonde nie.

Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo
ons dat ons ook saam met Hom sal lewe. Ons weet
dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer
kan sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom
nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die
sonde dood. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God. Julle
moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde
dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met
Christus Jesus. 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.
En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge
van die groot ontferming van God: Gee julleself aan
van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende,
God as lewende en heilige offers wat vir Hom
heilige en aan God welgevallige offer dit is julle
aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens
redelike godsdiens.
wat julle moet beoefen.
As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons
dat ons ook saam met Hom sal lewe, omdat ons
weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode,
nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer
nie. Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die
sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat
Hy leef, leef Hy vir God. So moet julle ook reken dat
julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir
God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan
in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy
begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.

