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Vraag: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop- en toegesluit?
En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die
Antwoord: Volgens die bevel
hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die
van Christus word aan die
Matteus 16:19
sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit,
gelowiges gesamentlik en
aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. sal in die hemel oopgesluit bly."
afsonderlik verkondig en
openlik betuig dat al hulle
sondes hulle waarlik deur
God ter wille van die
verdienste
van
Christus
"Vrede vir julle!" sê Hy weer vir hulle. "Soos die
vergewe is so dikwels as wat
Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die
1
Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook." Nadat Hy
Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. En nadat
hulle die belofte van die
dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: "Ontvang die
Johannes 20:21- Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle:
evangelie met 'n ware geloof
Heilige Gees! As julle vir mense hulle sondes
Ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle
23
aanneem. Daarenteen word
vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle
sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle
aan al die ongelowiges en
dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe
die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou.
huigelaars verkondig dat die
nie."
toorn van God en die ewige
verdoemenis op hulle rus
solank hulle hulle nie bekeer
nie1
Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel.

