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1933/53-vertaling
In die begin het God die hemel en die aarde
geskape.
En God het die sewende dag geseën en dit geheilig,
omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God
geskape het deur dit te maak.
Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het
hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek
volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam,
vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk
van vermoë is; daar word nie een gemis nie.
Ag, Here HERE, kyk, U het die hemel en die aarde
gemaak deur u grote krag en deur u uitgestrekte
arm; geen ding is vir U te wonderbaar nie.
Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom
het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie
alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus
deur wie alles is, en ons deur Hom.
Hy is die Beeld van die onsienlike God, die
Eersgeborene van die hele skepping; want in Hom is
alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde
is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as
heerskappye en owerhede en magte--alle dinge is
deur Hom en tot Hom geskape..
wat verbied om te trou en gebied dat die mense
hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het
om met danksegging gebruik te word deur die
gelowiges en die wat die waarheid ken.
Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die
woord van God toeberei is, sodat die dinge wat
gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.
U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid
en die eer en die krag, want U het alles geskape en
deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.

1983/91 vertaling
In die begin het God die hemel en die aarde geskep.
Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig,
want op daardie dag het Hy gerus na al die
skeppingswerk wat Hy gedoen het.
Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy
wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal,
dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot
krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle
ontbreek nie.
Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde
gemaak deur u groot mag. Niks is vir U onmoontlik
nie.
Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele
ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom
nie.
is daar nogtans vir ons net een God: die Vader, uit
wie alles is en vir wie ons lewe; en net een Here:
Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie
ons lewe.
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. arde is: alles wat gesien kan
word en alles wat nie gesien kan word nie, konings,
heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur
Hom en vir Hom geskep.
Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde
soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak,
sodat dié wat glo en tot die kennis van die waarheid
gekom het, dit met danksegging kan gebruik.
Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die
woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus
nie ontstaan uit iets wat ons sien nie.
"Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en
die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep
het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep."

Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die
plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al
die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit
sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die
Genesis 1:29-30
aarde en al die voëls van die hemel en al die
kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel
Hy het aan elke skepsel 'n
is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was
eie wese, gestalte en
so.
voorkoms en onderskeie
Get. Die Engel van die HERE trek 'n laer rondom die
take gegee om sy skepper te
Psalm 34:8
wat Hom vrees, en red hulle uit.
dien. Hy onderhou en regeer
Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy
hulle almal nou nog deur sy
Psalm 103:20- woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van
ewige voorsienigheid en 2 21
sy woord! Loof die HERE, al sy leërskare, sy dienaars
oneindige krag om die mens
wat sy welbehae doen!
te dien, sodat die mens sy
Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het
Matteus 4:11
God kan dien; en Hy het ook
engele gekom en Hom gedien.
die engele goed geskep om
Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy
Handelinge
sy boodskappers te wees en
aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal
17:25
lewe en asem en alles gee.
sy uitverkorenes te dien.
Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle
1 Korintiërs 6:20
liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens
Hebreërs 1:14
uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal
beërwe nie

Sommige van die engele het
uit die verhewenheid waarin
3 Johannes 8:44
God hulle geskep het, in die
ewige verderf verval,

2 Petrus 2:4

Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van
julle vader wil julle doen. Hy was 'n
mensemoordenaar van die begin af en staan nie in
die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid
is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy
eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.
Want as God die engele wat gesondig het, nie
gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan
kettings van duisternis oorgegee het, om vir die
oordeel in bewaring gehou te word

Verder het God gesê: "Let op! Ek gee aan julle al die
plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die
bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos
wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan
die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde
kruip, aan alles wat leef, gee Ek al die groen plante
as kos." So het dit gebeur.
Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié
wat die Here dien, en red hulle.
Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte
uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle
hemelwesens wat Hom dien en sy wil doen!
Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar
het engele gekom en Hom versorg.
Hy het ook nie nodig dat mense Hom versorg nie.
Inteendeel, dit is Hy wat aan almal lewe en asem en
alles gee.
julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God
dus in julle liggaam verheerlik.
Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat
Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan
beërf nie?
Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en
julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen.
Hy was van die begin af ‘n moordenaar. En hy staan
nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar
geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal
praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar
en die vader van die leuen.
God het selfs die engele wat gesondig het, nie
gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle
laat boei om in die duisternis gevange gehou te word
vir die oordeel.

Dink ook aan wat gebeur het met die engele wat
En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het
hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie,
nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die
Judas 6
maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het
oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die
hulle met onbreekbare kettings gebind en hou hulle
duisternis bewaar;
in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag.
Maar die slang was listiger as al die diere van die Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur
veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra:
vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie "Het God werklik gesê julle mag van geen boom in
eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou die tuin eet nie?" Die vrou het die slang geantwoord:
antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die
die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die
Genesis 3:1-5
maar die ander het deur die
boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en
genade van God in hulle
Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons."
toestand volhard en staande
anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf
Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag
gebly. Die duiwels en bose 4
julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos
geeste het só ontaard dat
soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.
God wees deurdat julle alles kan ken."
hulle vyande van God sowel
Daarop
vra
Jesus
hom
en
sê:
Wat
is
jou
naam?
En
hy
Toe vra Jesus hom: "Wat is jou naam?" "Legio,"
as van alles wat goed is.
antwoord: Legio—want baie duiwels het in hom antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom
Lukas 8:30-31
ingevaar. En hulle het Hom gesmeek dat Hy hulle nie ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na
sou beveel om in die onderwêreld af te vaar nie.
die onderaardse diepte toe terug te stuur nie.
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel,
1 Petrus 5:8
die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand
wie hy kan verslind.
om te verslind.
Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook; want wie As julle hom iets vergewe, vergewe ek hom ook. Wat
Soos moordenaars loer hulle
ek ook vergeef het—as ek iets vergeef het—dit was my betref, as ek iets moes vergewe, het ek dit klaar
op die kerk - ook op elke
2
Korintiërs
5
om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat gedoen om julle ontwil. Daarvan is Christus my
lidmaat - om dit met alle
2:10-11
ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie; want getuie. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry
mag in die verderf te stort
ons is met sy planne nie onbekend nie.
nie. Ons ken sy planne maar alte goed.
en om alles deur hulle
Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word
bedrieëry te verwoes.
listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe van die onverdeelde en suiwere toewyding aan
2 Korintiërs 11:3
kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van
Christus.
die slang.
2
Korintiërs En geen wonder nie! Want die Satan self verander En geen wonder nie! Satan self doen hom voor as ‘n
11:14
hom in ‘n engel van die lig.
engel van die lig.
Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen
maar teen die owerhede, teen die magte, teen die elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor
Efesiërs 6:12
wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die
teen die bose geeste in die lug.
lug.

Openbaring
12:4

Openbaring
12:13-17

Openbaring
20:7-9

Daarom staan hulle deur
hulle
eie
boosheid 6 Matteus 8:29
veroordeel tot die ewige
verdoemenis en verwag
hulle
daagliks
hulle
Matteus 25:41
verskriklike pyniging.
Lukas 8:31

en sy stert het die derde van die sterre van die
hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En
die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt
was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind
sodra sy gebaar het.
En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die
aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie
gebaar het; maar die twee vlerke van die groot arend
is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na
haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die
slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.
En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter
die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur
die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom,
en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier
opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En
die draak was vertoornd op die vrou, en hy het
weggegaan om oorlog te voer teen haar ander
nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die
getuienis van Jesus Christus hou.
En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die
Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal
uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke
van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te
versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die
sand van die see. En hulle het opgekom oor die
breedte van die aarde en die laer van die heiliges en
die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit
die hemel neergedaal en hulle verslind.
En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te
doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om
ons voor die tyd te pynig?

Sy stert het ‘n derde van die sterre van die hemel
saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak
het voor die vrou gestaan wat op die punt was om ‘n
kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom
in die wêreld bring.
Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het
hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld
gebring het. Maar aan die vrou is twee groot
arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn, na
haar plek toe, kon vlieg. Daar word sy die hele
vasgestelde tyd, weg van die slang af, versorg. Die
slang het toe ‘n stroom water soos ‘n rivier uit sy bek
agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die
stroom meegesleur kon word, maar die aarde het die
vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die
stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg
het. Die draak was woedend oor die vrou en hy het
weggegaan om oorlog te maak teen haar ander
nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan
die getuienis vashou wat Jesus gelewer het.
Wanneer die duisend jaar om is, sal die Satan uit sy
gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om
die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde
is, die Gog en Magog, te verlei, en om hulle byeen te
bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand
van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van
die aarde aangekom en die laer van die gelowiges en
die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die
hemel af gekom en hulle verteer.
Skielik het hulle begin skreeu: "Wat het U met ons te
doen, Seun van God? Het U hierheen gekom om ons
voor die tyd te pynig?"
"Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê:
Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan
‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die
weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat
ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei
berei is vir die duiwel en sy engele.
is,
En hulle het Hom gesmeek dat Hy hulle nie sou Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die
beveel om in die onderwêreld af te vaar nie.
onderaardse diepte toe terug te stuur nie.

Openbaring
20:10

En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van
vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse
profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot
in alle ewigheid.

Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur
en swael gegooi, daar waar die dier en die vals
profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot
in alle ewigheid.

Daarom verfoei ons ook die
Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is Die Sadduseërs ontken dat daar ‘n opstanding uit die
dwaling van die Saduseërs,
7 Handelinge 23:8 nie, ook geen engel of gees nie; maar die Fariseërs dood is en dat daar engele en geeste bestaan, maar
wat ontken dat daar geeste
bely albei.
die Fariseërs aanvaar wel albei hierdie dinge.
en engele is;
ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs, wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulleself het en reeds van nature sleg is en nie sleg
geword het nie.

