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Teks

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

Vraag: Hoe is jy regverdig voor God?
Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar
sonder die wet, terwyl die wet en die profete
Romeine 3:21daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God
22
deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor
almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;
en hulle word deur sy genade sonder verdienste
Romeine 3:24
geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus
is.

Romeine 5:1-2

Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons
vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur
wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het
tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in
die hoop op die heerlikheid van God.

Galasiërs 2:16

terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word
uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die
geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus
Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die
geloof in Christus en nie uit die werke van die wet
nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees
geregverdig sal word nie.

Efesiërs 2:8-9

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit
nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit
die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Antwoord: Slegs deur 'n
ware
geloof
in
Jesus 1
Christus,

Filippense 3:9

so dat al kla my gewete my
aan dat ek teen al die 2 Romeine 3:9
gebooie van God swaar

en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid
wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die
geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is
deur die geloof;
Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie!
Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke
beskuldig dat hulle almal onder die sonde is,

Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die
wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is
die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te
onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo.
God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo.
maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op
grond van sy genade vrygespreek vanweë die
verlossing deur Jesus Christus.
God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo.
Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur
ons Here Jesus Christus. Deur Hom het ons in die
geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie
genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug
ons ook in die hoop om deel te hê aan die
heerlikheid van God.
En tog weet ons dat ‘n mens nie van sonde
vrygespreek word deur die wet van Moses te
onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te
glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus
gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is: deur in
Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie,
want geen mens word vrygespreek op grond daarvan
dat hy die wet onderhou nie.
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.
Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n
gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste
nie, en daarom het niemand enige rede om op
homself trots te wees nie.
en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat
ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus
glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ‘n mens
in Hom glo.
Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as
die ander? Glad nie, want ons het al bewys dat Jode
en nie-Jode almal in die mag van die sonde is.

gesondig het en nie een
daarvan gehou het nie
maar ek vind in my doen en late ‘n ander wet, wat
maar ek sien `n ander wet in my lede wat stryd voer
stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my ‘n
teen die wet van my gemoed en my gevange neem
gevangene van die wet van die sonde wat in my
onder die wet van die sonde wat in my lede is.
doen en late aan die werk is.
Weet dan dat die HERE jou God nie ter wille van jou Jy moet goed onthou dat die Here jou God nie
Deuteronomium
geregtigheid jou hierdie goeie land gee om dit in hierdie goeie land vir jou gee om in besit te neem
9:6
besit te neem nie, want jy is `n hardnekkige volk.
omdat jy volmaak is nie. Jy is ‘n hardkoppige volk."
Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die
Daarom, sê vir Israel: So sê die Here my God: Dit is
Here HERE: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o
nie ter wille van julle dat Ek optree nie, Israel, maar
Esegiël 36:22
huis van Israel, maar ter wille van my heilige Naam
ter wille van my heilige Naam wat deur julle oneer
wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle
aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het.
gekom het.
Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns ‘n Arbeider se loon word nie vir hom as ‘n guns
Romeine 4:4
toegereken nie, maar na verdienste;
gegee nie, maar as iets wat hom toekom.
naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God
versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken deur Christus die wêreld met Homself versoen het en
2 Korintiërs 5:19
nie en die woord van die versoening aan ons toe te die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die
vertrou.
boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.
Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir
nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons
ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy
gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy
Titus 3:5
eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die
ons gered deur die bad van die wedergeboorte en
wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die
die vernuwing deur die Heilige Gees
Heilige Gees wat nuwe lewe gee.
en hulle word deur sy genade sonder verdienste maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op
Romeine 3:24
geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus grond van sy genade vrygespreek vanweë die
is.
verlossing deur Jesus Christus.
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit
Efesiërs 2:8
Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n
nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;
gawe van God.
En Hy is `n versoening vir ons sondes, en nie alleen Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir
1 Johannes 2:2
vir ons s'n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle
nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons nie moet sondig nie. En as een van ons sondig-ons
1 Johannes 2:1
het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak
Regverdige.
by die Vader.
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, Christus was sonder sonde, maar God het Hom in
2 Korintiërs 5:21
sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons

en dat ek nog gedurigdeur
3 Romeine 7:23
tot alle kwaad geneig is,

God nogtans aan my sonder
enige verdienste van my 4
kant,

uit louter genade

5

die volkome genoegdoening, 6
geregtigheid en heiligheid
7
van Christus skenk.
Dit reken Hy my toe asof ek 8

geregtigheid van God in Hom.

nooit sonde gehad of
gedoen het nie, asof ek self
al
die
gehoorsaamheid
volbring het wat Christus vir
my volbring het.
Aan hierdie weldaad het ek
deel vir sover ek dit met 'n 9
gelowige hart aanneem.

Johannes 3:18

Romeine 3:22

Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy
wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie
geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van
God nie.
die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in
Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want
daar is geen onderskeid nie;

eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan
wees.

Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo
nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste
Seun van God glo nie.
maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit
sonder onderskeid aan almal wat glo.

