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ARTIKEL 1:
1: DIE ENIGE GOD

Teks
Belydenis
Ons glo almal met die hart
1 Romeine 10:10
en bely met die mond

1933/53-vertaling
1983/91 vertaling
want met die hart glo ons tot geregtigheid en met Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en
die mond bely ons tot redding.
met die mond bely ons, en ons word gered.
Deuteronomium
"Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste
Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE.
6:4
Here.
So sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, So sê die Here, die Koning van Israel, sy Verlosser,
Jesaja 44:6
die HERE van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Here die Almagtige: Ek is die eerste en Ek is die
die Laaste, en buiten My is daar geen God nie.
laaste, buiten My is daar geen God nie.
God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur
Johannes 4:24
en waarheid aanbid.
die Gees en in waarheid aanbid."
Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit
Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van
die werke van God duidelik aflei dat sy krag
die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien
ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit
word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat
dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan sien nie. Vir
Romeine 1:20- hulle geen verontskuldiging het nie; omdat hulle,
hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie,
alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God
21
omdat, al weet hulle van God, hulle Hom nie as God
verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas
eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle
geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart
dat daar 'n enige en
niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in
is verduister.
die duister.
enkelvoudige
geestelike 2
Wat nou betref die eet van vleis wat aan ‘n afgod
Wese is wat ons God noem.
Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode
geoffer is: ons weet dat daar geen afgod in die hele
1 Korintiërs 8:4 betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is
wêreld is wat iets beteken nie, en dat daar ook geen
nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een.
God is nie, behalwe Een.
is daar nogtans vir ons net een God: die Vader, uit
tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie
wie alles is en vir wie ons lewe; en net een Here:
1 Korintiërs 8:6 alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus
Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie
deur wie alles is, en ons deur Hom.
ons lewe.
Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here "Die Here" beteken hier "die Gees", en waar die Gees
2 Korintiërs 3:17
is, daar is vryheid
van die Here is, is daar vryheid.
Daar is immers net een God, en daar is net een
Want daar is een God en een Middelaar tussen God
1 Timoteus 2:5
Middelaar tussen God en die mense, die mens
en die mense, die mens Christus Jesus,
Christus Jesus
een God en Vader van almal, wat oor almal en deur één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is,
Efesiërs 4:6
almal en in julle almal is.
deur almal werk en in almal woon
Voordat die berge gebore was en U die aarde en die Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld
3 Psalm 90:2
Hy is ewig,
wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U
ewigheid is U God.
God!

Jesaja 40:28

onbegryplik,

4 Romeine 11:33

Kolossense 1:15

Onsienlik,

onveranderlik,
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1 Konings 8:27
7
Jeremia 23:24

Genesis 17:1

almagtig,

Hy is die Beeld van die onsienlike God, die
Eersgeborene van die hele skepping;

Aan die Koning van die eeue, die onverderflike,
5 1 Timoteus 1:17 onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die
heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig
1 Timoteus 6:16 bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie,
aan wie toekom eer en ewige krag.
Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle,
Maleagi 3:6
kinders van Jakob, is nie verteer nie.
Jakobus 1:17

oneindig,

Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige
God is die HERE, Skepper van die eindes van die
aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen
deurgronding van sy verstand nie.
o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van
God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en
onnaspeurlik sy weë!

8

Matteus 19:26

Openbaring 1:8

Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af
neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen
verandering of skaduwee van omkering is nie.
Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die
hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie,
hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het.
Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek
hom nie sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die
hemel en die aarde nie? spreek die HERE.
Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die
HERE aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is
God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan
sal jy opreg wees.
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By
mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge
moontlik.
Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde,
sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die
Almagtige.

Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here
is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy
word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy
insig is ondeurgrondelik.
O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van
God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe
onnaspeurlik sy weë!
Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie
gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe
bo die hele skepping.
Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike,
onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die
heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen
Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in
ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan
Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige mag!
Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle
nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob.
Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van
Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep
het, maar wat self nie soos hulle verander of
verduister nie.
"Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel,
selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie, hoe
dan nog hierdie tempel wat ek gebou het!
Niemand kan in ‘n geheime plek wegkruip sonder dat
Ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel
en op die aarde, sê die Here.
Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die
Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is God
die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg!
Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense
is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik."
"Ek is die Alfa en die Omega," sê die Here God, Hy
wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Aan Hom, die enigste en alwyse God, behoort die
aan die alleenwyse God, aan Hom die heerlikheid
heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid!
deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen.
Amen.
Regverdig is U, o HERE, as ek met U sou twis. Tog Ek sal my saak vir U stel, want U is regverdig, Here.
wil ek oor regsake met U spreek: Waarom is die weg Ek sal punt vir punt my saak voor U lê: Waarom is
Jeremia 12:1
van die goddelose voorspoedig? Waarom lewe hulle die goddelose mense voorspoedig en het die ontrou
rustig, almal wat ontrou bedrywe?
mense geen sorge nie?
Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed
Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening
versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur het
deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat
God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die
Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore
Romeine 3:25sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid
gedoen is onder die verdraagsaamheid van God om
tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het
26
sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd,
ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige
sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak
tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen
wie uit die geloof in Jesus is.
vryspreek wat in Jesus glo.
Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is?
Romeine 9:14
Nee, stellig nie!
Beslis nie!
En ek het die engel van die waters hoor sê: Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou,
Openbaring
Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die hoor sê: "U is regverdig, U wat is en wat was, U, die
16:5
Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;
Heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het;
En ek het ŉ ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou,
Openbaring
Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u hoor sê: "Ja, Here God, Almagtige, betroubaar en reg
16:7
oordele.
is u oordele."
En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed?
Hy het vir hom gesê: "Waarom vra jy My uit oor wat
Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God.
Matteus 19:17
goed is? Daar is net Een wat goed is. Maar as jy die
Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die
ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie."
gebooie.
Dawid het ‘n lofprysing aan die Here in
En Dawid het die HERE geloof voor die oë van die
teenwoordigheid
van
die
hele
vergadering
hele vergadering, en Dawid het gesê: U sy geloofd,
uitgespreek. Sy woorde was: "Geloof sy U, Here, God
HERE, God van ons vader Israel van ewigheid tot
van ons voorvader Israel, van ewigheid tot ewigheid.
ewigheid. Aan U, HERE, kom toe die grootheid en die
Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en
1
Kronieke mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit,
die majesteit behoort aan U, ja, alles in die hemel en
ja, alles in hemel en op aarde; aan U, HERE, kom toe
29:10-12
op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy; U is
die koningskap en die selfverhoging as Hoof oor
bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U
alles. En die rykdom en die eer kom van U, en U
heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk,
heers oor alles; en in u hand is krag en mag, en in u
en dit berus by U om enigiemand groot en sterk te
hand is dit om alles groot en sterk te maak.
maak.

volkome wys,

9 Romeine 16:27

regverdig,

1
0

goed

1
1

en die alleroorvloedigste
1
fontein van alles wat goed
2
is.

Jesaja 40:14

Jakobus 1:17

Met wie het Hy raad gehou, dat dié Hom verstand
Vir wie raadpleeg Hy dat dié Hom tot insig sou bring
sou gee en Hom sou leer aangaande die pad van die
en Hom sou leer wat om te doen? Wie leer Hom en
reg, en Hom kennis sou leer en Hom bekend maak
onderrig Hom dat Hy met insig kan optree?
die weg van volledige insig?
Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van
Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af
Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep
neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen
het, maar wat self nie soos hulle verander of
verandering of skaduwee van omkering is nie.
verduister nie.

