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Romeine
Ons glo dat die erfsonde
14
deur die ongehoorsaamheid
van Adam oor die hele 1
menslike geslag uitgebrei
het.

1933/53-vertaling
Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld
ingekom het en deur die sonde die dood, en so die
dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal
gesondig het want vóór die wet was daar al sonde in
5:12die wêreld; maar sonde word nie toegereken as daar
geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam
af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het
in die gelykheid van die oortreding van Adam nie,
wat 'n voorbeeld is van Hom wat sou kom.

Romeine 5:19

Dit is 'n verdorwenheid van
2 Romeine 3:10
die hele natuur
Job 14:4
en 'n oorgeërfde gebrek
waarmee selfs die klein
3 Psalm 51:7
kindertjies
in
die
moederskoot besmet is.
Johannes 3:6

Dit is hierdie wortel wat in
die mens allerhande sonde
laat uitspruit. Dit is daarom
so afskuwelik en gruwelik 4 Efesiërs 2:3
voor God dat dit rede
genoeg is om die menslike
geslag te verdoem.

Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een
mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die
gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges
gestel word.
soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie,
selfs nie een nie.
Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine - nie
een nie!
Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het
my moeder my ontvang.
Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die
Gees gebore is, is gees.

onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die
begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die
vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van
nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

1983/91 vertaling
Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die
wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het
die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal
gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog
voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde
word nie toegereken as daar nie ‘n wet is nie.
Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam
af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het
op dieselfde manier as dié waarop Adam oortree het
nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en Hom wat
sou kom
Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens
sondaars geword het, so ook sal baie deur die
gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek
word.
Daar staan immers geskrywe: "Daar is nie een wat
regverdig is nie, selfs nie een nie,
Wie kan rein uit onrein laat voortkom? Niemand nie!
Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai
toe my moeder swanger geword het.
Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die
Gees gebore is, is gees.
So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is
deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen
net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons
gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur
sou ons net soos die ander mense deur God gestraf
moes word.

Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod
en in my allerhande begeerlikheid gewerk; want
sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet
het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het
die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. En die
gebod wat die lewe moes wees, dié het vir my geblyk
Romeine 7:8 - die dood te wees. Want die sonde het aanleiding
13
gevind deur die gebod en my verlei en daardeur
gedood. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig
en regverdig en goed. Het die goeie dan vir my die
dood geword? Nee, stellig nie! Maar wel die sonde,
dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die
goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur
die gebod uitermate sondig kon word.

Dit word selfs nie deur die
doop geheel en al tot niet
gemaak of volkome uitgeroei
nie, aangesien die sonde 5
aanhoudend
uit
hierdie
verdorwenheid opborrel soos
Romeine
water uit 'n giftige fontein.
18

Romeine
24

Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar
die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my,
7:17dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om
te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit
vind ek nie.
Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit
nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek
vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die
kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die
7:20wet van God na die innerlike mens; maar ek sien ŉ
ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van
my gemoed en my gevange neem onder die wet van
die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens! Wie
sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Maar deur hierdie gebod het die sonde ‘n vastrapplek
gekry en elke soort begeerte in my aan die gang
gesit, want sonder die wet is die sonde dood.
Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek
gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die
sonde begin lewe, en ek het gesterwe. Dit het geblyk
dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te
bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat deur
die gebod ‘n vastrapplek gekry het, het my deur die
gebod mislei en my doodgemaak. Die wet is dus
heilig, en sy voorskrifte is heilig en reg en goed.
Beteken dit dat iets wat goed is, vir my die dood
gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir
my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur
iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as
sonde bekend sou word en dit deur die gebod sou
blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is.
Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar
die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die
goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie.
Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar
ek doen dit nie.
En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit
nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in
my woon. So vind ek dan hierdie wet in my: ek wil
die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte.
Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God,
maar ek vind in my doen en late ‘n ander wet, wat
stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my ‘n
gevangene van die wet van die sonde wat in my
doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens! Wie
sal my van hierdie doodsbestaan verlos?

Dit word die kinders van God
ewenwel
nie
tot
verdoemenis toegereken nie 6 Efesiërs 2:3-5
maar deur sy genade en
barmhartigheid vergewe.

onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die
begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die
vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van
nature kinders van die toorn net soos ook die ander.
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur
sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het. En
julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die
misdade en die sondes ... ook toe ons dood was deur
die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit
genade is julle gered— ...

So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is
deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen
net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons
gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur
sou ons net soos die ander mense deur God gestraf
moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het
ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat
dood was as gevolg van ons oortredings, saam met
Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

God vergewe nie sodat die
gelowiges in die sonde gerus
sou slaap nie maar wel sodat
die
besef
van
hierdie
Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie
7 Romeine 7:24
liggaam van hierdie dood?
doodsbestaan verlos?
verdorwenheid hulle dikwels
sou laat sug in die verlange
om van hierdie liggaam van
die dood verlos te word.
Ons verwerp hiermee die dwaling van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit navolging ontstaan nie.

