SONDAG: 18
VRAAG EN ANTWOORD: 47
Teks

Vraag: Is Christus dan nie by
ons tot die einde van die
1 Matteus 28:20
wêreld soos Hy ons beloof
het nie?

1933/53-vertaling

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die
het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die
voleinding van die wêreld. Amen.
voleinding van die wêreld."

Want die armes het julle altyd by julle, maar My het
julle nie altyd nie.
Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld
Johannes 16:28 gekom. Weer verlaat Ek die wêreld en gaan na my
Vader.
En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in
Antwoord: Christus is ware
die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader,
Johannes 17:11
mens en ware God. Wat sy
bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat
2
hulle een kan wees net soos Ons.
menslike natuur betref, is Hy
Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van
nie meer op aarde nie,
die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van
Handelinge 3:21
ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige
profete.
Want as Hy op aarde was, sou Hy selfs geen priester
Hebreërs 8:4
wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die
wet die gawes offer,
Matteus 26:11

Matteus 28:20

En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die
voleinding van die wêreld. Amen.

maar wat sy Godheid,
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander
majesteit, genade en Gees
Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die
3
Gees
van die waarheid wat die wêreld nie kan
betref, gaan Hy nooit meer
Johannes 14:16ontvang
nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken
van ons af weg nie.
18

nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in
julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie;
Ek kom weer na julle toe.

.

1983/91-vertaling

Die armes het julle altyd by julle, maar vir My het
julle nie altyd nie.
Ek het van die Vader gekom en Ek is hier in die
wêreld. Nou verlaat Ek weer die wêreld en Ek gaan
na die Vader toe."
Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly
nog in die wêreld. Ek kom na U toe. "Heilige Vader,
bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee
het, sodat hulle net soos Ons een kan wees.
Hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut
gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy
heilige profete gesê.
As Hy nog op aarde was, sou Hy nie eens priester
kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds
priesters is wat die gawes offer.
leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel
het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die
voleinding van die wêreld."
Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander
Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,
naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan
Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en
Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by
julle bly en in julle sal wees. "Ek sal julle nie as
weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

