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1933/53-vertaling

Vraag: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en oopgesluit?
En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom
Antwoord: Volgens die bevel
tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan
van Christus word die wat
het jy jou broeder gewin; maar as hy nie luister nie,
die naam Christen dra en
neem nog een of twee met jou saam, sodat in die
tog 'n onchristelike leer
mond van twee of drie getuies elke woord kan
huldig of hulle onchristelik
Matteus 18:15- vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan
gedra eers herhaalde kere 1 18
die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie
broederlik vermaan. As hulle
luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en
egter nie van hulle dwalinge
die tollenaar. Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle
of skandelike lewe wil afsien
op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en
nie, moet dit aan die
alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel
ontbonde wees.
gemeente of aan die wat
deur die gemeente daarvoor
aangewys is, gesê word. As
in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle
hulle hulle ook nie aan
vergader het en my gees saam met die krag van
laasgenoemde
se
1 Korintiërs 5:4- onse Here Jesus Christus - om so iemand aan die
5
Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat
vermaninge steur nie, word
die gees gered kan word in die dag van die Here
hulle nie langer tot die
Jesus.
heilige sakramente toegelaat
nie en uit die Christelike
gemeente en deur God self
maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met
uit die ryk van Christus
iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n
1 Korintiërs 5:11 hoereerder is of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of
uitgesluit. Hulle word weer
'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie; met
as lede van Christus en sy
so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.
gemeente
aangeneem
Vir so iemand is daardie bestraffing deur die
wanneer
hulle
werklike
meerderheid genoeg; sodat julle daarenteen hom
verbetering beloof en bewys.

1983/91-vertaling
"As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan
wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na
jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy
nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam,
sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee
of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle
nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na
die gemeente nie luister nie, moet jy hom as ‘n
heiden en ‘n tollenaar behandel. "Dit verseker Ek
julle: Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die
hemel toegesluit bly; en wat julle ook al op die aarde
oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.
Wat my betref, al was ek nie persoonlik by julle nie,
was ek tog in die gees daar. Asof ek werklik daar
was, het ek oor die man wat so iets gedoen het,
reeds in die Naam van ons Here Jesus tot ‘n besluit
gekom. Julle daar, en ek in die gees teenwoordig,
saam met die krag van ons Here Jesus, het vergader
om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy
sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan
word op die dag wanneer die Here kom.
Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan
met iemand wat homself ‘n gelowige noem, maar
wat onsedelik of geldgierig of ‘n afgodsdienaar of
kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so
iemand moet julle nie eens saam eet nie.

Vir so iemand is die bestraffing deur die meerderheid
swaar genoeg. Nou moet julle so iemand liewer
2 Korintiërs 2:6- liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie
vergewe en bemoedig, anders kan hy so hartseer
8
miskien deur al te groot droefheid verteer word nie.
word dat hy heeltemal moed verloor. Daarom vra ek
Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te
julle: Bewys liefde aan hom.
bevestig.

En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie
gehoorsaam is nie, teken dié man en hou geen
gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word.
En beskou hom nie as ‘n vyand nie, maar vermaan
hom as ‘n broeder.
As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie,
2 Johannes 10- ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.
11
Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan
sy bose werke.
2
Tessalonisense
3:14-15

En as iemand nie ons bevele, soos ons dit in hierdie
brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan
daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam
kry. Moet hom egter nie soos ‘n vyand behandel nie,
maar wys hom tereg soos ‘n broer.
As daar iemand na julle toe kom wat ‘n ander leer
bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie
en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is
saam skuldig aan die kwaad wat hy doen.

