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Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die
ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die
hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en
nederige van gees, om te laat herlewe die gees van
die nederiges en te laat herlewe die hart van die
verbryseldes.

So sê Hy wat hoog en verhewe is, Hy wat ewig leef
en wie se Naam die Heilige is: Ek woon in ‘n hoë en
heilige plek en Ek is by hom wat verdruk en nederig
is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, Ek gee nuwe
krag aan die verdruktes.

Vraag: Wat is die opstanding van die nuwe mens?

Jesaja 57:15

Antwoord: Dit is 'n hartlike
vreugde
in
God
deur 1
Christus
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.

Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie,
maar geregtigheid en vrede en blydskap in die
Heilige Gees.
Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die
sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat
Romeine 6:10Hy leef, leef Hy vir God. So moet julle ook reken dat
11
en 'n lus en liefde om
julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir
God in Christus Jesus, onse Here.
volgens die wil van God in 2
Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie,
alle goeie werke te lewe
maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees
Galasiërs 2:20
lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat
my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.
Romeine 14:17

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.
Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink
nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en
vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.
Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde
dood. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God. Julle moet
dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is,
maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus
Jesus.
en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus
wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe,
leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy
liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

