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ARTIKEL 2: DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN

Belydenis

Teks

1933/53-vertaling

Ons ken Hom deur twee
middele:
Ten eerste deur middel van
die skepping, onderhouding 1 Psalm 19:2-5
en regering van die hele
wêreld. Dit is immers voor
ons oë soos 'n mooi boek

Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel
verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort
vir die ander ‘n boodskap uit, en die een nag kondig
vir die ander kennis aan: daar is geen spraak en daar
is geen woorde nie—onhoorbaar is hulle stem. Hulle
meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle
woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son
het Hy daarin ‘n tent gemaak

waarin alle skepsels, groot
en klein, die letters is wat
Romeine 1:20
ons die onsigbare dinge van
God, naamlik sy ewige krag
en goddelikheid, duidelik laat
sien, soos die apostel Paulus 2
sê (Romeine 1:20). Al die
dinge is genoegsaam om die
Efesiërs 4:6
mense te oortuig en hulle
alle
verontskuldiging
te
ontneem.

Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit
die werke van God duidelik aflei dat sy krag
ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit
dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan sien nie. Vir
hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie

Ten tweede maak Hy Hom
deur sy heilige en Goddelike
3 Psalm 19:8-9
Woord nog duideliker en
meer volkome aan ons

Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die
siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee
wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die
HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die
HERE is suiwer: dit verlig die oë.

1983/91 vertaling
Die hemel getuig van die mag van God, die
uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die
een dag gee die berig deur aan die ander en die een
nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder
spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem.
Tog gaan daarvan ‘n boodskap uit oor die hele
wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die
aarde. Vir die son is daar in die hemel ‘n tent
opgeslaan.
Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit
die werke van God duidelik aflei dat sy krag
ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit
dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan sien nie. Vir
hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie

een God en Vader van almal, wat oor almal en deur één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is,
almal en in julle almal is.
deur almal werk en in almal woon.

Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die
onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee
wysheid aan dié wat nog onervare is. Die bevele van
die Here dui die regte koers aan: dit bring blydskap.
Die gebod van die Here is helder: dit gee insig.

bekend

en wel so veel as wat vir
in hierdie lewe nodig is
tot sy eer en tot
saligheid van hulle wat
Hom behoort.

Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin
vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered
word, is dit die krag van God. Daar staan tog
geskrywe: "Die wysheid van die wyses sal Ek
vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal Ek
tot niet maak." Waar is die wysgeer van hierdie
wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim
woordvoerder? Het God nie die wysheid van die
wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling
van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur
geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom
het God in sy goedheid besluit om deur die prediking
wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo.
Deuteronomium
"Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste
Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE.
Here.
6:4
ons
daar is ‘n verskeidenheid van kragtige werkinge,
om
en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit
1 Korintiërs 12:6
maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand
dieselfde God wat alles in almal werk.
die 4
bring.
aan
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
Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die
wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit
die krag van God; want daar is geskrywe: Ek sal die
wysheid van die wyse mense vernietig en die
verstand van die verstandige mense tot niet maak.
1
Korintiërs Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar
1:18-21
die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die
wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want
aangesien in die wysheid van God die wêreld deur
die wysheid God nie geken het nie, het dit God
behaag om deur die dwaasheid van die prediking die
wat glo, te red;

