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Vraag: Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens?
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Romeine 6:4-6

1 Korintiërs 5:7

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in
die dood, sodat net soos Christus uit die dode
opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons
ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met
Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan
sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy
opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue
mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die
sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die
sonde sou dien nie.
Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe
deeg kan wees--soos julle inderdaad ongesuurd is-want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik
Christus.

Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n
2 Korintiërs 7:10 onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid
van die wêreld werk die dood.
dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue
mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die
verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet
Efesiërs 4:22-24
word in die gees van julle gemoed en julle met die
nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in
ware geregtigheid en heiligheid.
Maak dood dan julle lede wat op die aarde is,
naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte
Kolossense 3:5begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,
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waardeur die toorn van God oor die kinders van die
ongehoorsaamheid kom,

Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy
dood begrawe, sodat, soos Christus deur die
wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood
opgewek is, ons ook so ‘n nuwe lewe kan lei.
Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood,
sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy
opstanding. 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.
Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe,
ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook
werklik. Ons paaslam is immers geslag: dit is
Christus.
want droefheid volgens die wil van God bring
bekering wat tot redding lei, en daaroor was
niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring
droefheid uit wêreldse oorwegings die dood.
Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het;
breek met die ou, sondige mens in julle wat deur
sondige begeertes verteer word. Julle gees en
gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat
as die beeld van God geskep is: lewe volkome
volgens die wil van God en wees heilig.
Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat
nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid,
wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery
is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die
mense wat aan Hom ongehoorsaam is.

Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn,
woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle
Kolossense 3:8- mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue
mens met sy werke afgelê het en julle jul met die
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nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis
na die beeld van sy Skepper,

Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan:
woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie
uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg
nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy
gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die
nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die
beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van
God.

