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Teks

1933/53-vertaling
Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die
waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want
Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy
Johannes 16:13hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan
14
julle verkondig. Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit
sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle
verkondig.
Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld
1 Korintiërs 2:12 ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons
kan weet wat God ons uit genade geskenk het.

Ons glo dat die Heilige Gees
'n opregte geloof in ons 1
harte laat ontvlam
Efesiërs 1:17-18

dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader
van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid
en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte
oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die
hoop van sy roeping en wat die rykdom van die
heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges i

dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy
heerlikheid om met krag versterk te word deur sy
Efesiërs 3:16-17 Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die
geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde
gewortel en gegrond is
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid
Johannes 14:6
en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe
deur My nie.
En die saligheid is in niemand anders nie, want daar
om die ware kennis van
is ook geen ander naam onder die hemel wat onder
Handelinge 4:12
die mense gegee is, waardeur ons gered moet word
hierdie groot geheimenis te 2
nie.
verkry.
Galasiërs 2:21

Ek verwerp nie die genade van God nie; want as
daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus
tevergeefs gesterwe.

1983/91 vertaling
Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy
julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie
van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en
Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.
Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang,
sal Hy aan julle verkondig.
Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van
die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So
weet ons wat God ons uit genade geskenk het.
bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die
Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees
aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar
dat julle Hom werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle
geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter
hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in
die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem
het,
Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy
heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik
sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle
harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en
gegrondves sal wees.
Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die
waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe
behalwe deur My nie.
Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar
is geen ander naam op die aarde aan die mense
gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word
nie."
Ek verwerp nie die genade van God nie. As ‘n mens
vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die
wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus
verniet gesterwe het.

‘n Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie
'n Psalm van Dawid; 'n onderwysing. Welgeluksalig is
se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde
hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.
vergewe word.
en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom
Daar is dus net twee
Matteus 1:21
want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle
moontlikhede:
In
Jesus
verlos.
sondes sal verlos."
Christus is nie alles wat vir
om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel:
Lukas 1:77
ons saligheid nodig is nie, óf
vergifnis van hulle sondes
verlossing deur vergifnis van hulle sondes,
3
Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat "Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan
dit is alles wél in Hom en
deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig julle verkondig word, die vergewing van sondes deur
dan het hy wat Jesus
Handelinge
word, en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig Hóm is, en dat elkeen wat glo, deur Hom
Christus deur die geloof
13:38-39
word van alles waarvan julle deur die wet van Moses vrygespreek word van alle sondes. Die wet van
besit, sy volle saligheid.
nie geregverdig kon word nie.
Moses kon julle nie vryspreek nie.
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in
Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in
Romeine 8:1
Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees
Christus Jesus is nie.
wandel nie, maar na die Gees.
En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir
Om nou te beweer dat
4
Romeine
8:28
goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit
Christus nie genoegsaam is
geroep is.
geroep is.
nie maar dat daar buite Hom
Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen
nog iets meer nodig is, sou
Want Christus is die einde van die wet tot wat glo, vrygespreek kan word. Moses skryf naamlik
gruwelike
godslastering
geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses van die vryspraak op grond van wetsonderhouding
wees, want dit sou beteken
beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur
dat Christus slegs 'n halwe
mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê
Verlosser is. Ons sê daarom
Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: hy: "Moenie by jouself sê: ‘Wie sal na die hemel toe
tereg saam met Paulus dat
Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opklim?’ nie," dit is, om Christus af te bring, "of: ‘Wie
ons deur die geloof alleen of
opvaar, naamlik om Christus af te bring; of: Wie sal sal na die onderaardse diepte toe afdaal?’ nie," dit is,
Romeine 10:4- in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die
deur die geloof sonder die
11
dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die Skrif sê: "Naby jou is die woord, in jou mond en in
werke geregverdig is (Rom
woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord jou hart." En hierdie woord is die boodskap van die
3:28).
van die geloof wat ons verkondig: As jy met jou geloof, en dit is wat ons verkondig: As jy met jou
mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo
God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered
word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en word. Met die hart glo ons, en ons word
met die mond bely ons tot redding. Want die Skrif vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word
sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie. gered. Die Skrif sê tog: "Niemand wat in Hom glo, sal
teleurgestel word nie."
Psalm 32:1

En tog weet ons dat ‘n mens nie van sonde
vrygespreek word deur die wet van Moses te
onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te
glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus
Galasiërs 2:16
gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is: deur in
Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie,
want geen mens word vrygespreek op grond daarvan
dat hy die wet onderhou nie.
en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat
wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus
Filippense 3:9
geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ‘n mens
deur die geloof;
in Hom glo.
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in
Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in
Romeine 8:1
Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees
Christus Jesus is nie.
wandel nie, maar na die Gees.
Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self
Romeine 8:33
van God? God is dit wat regverdig maak.
spreek hulle vry.
Om presies te wees: Ons
Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie
bedoel nie dat die geloof self 5 1 Korintiërs 4:7 ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom
waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?
stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie?
ons regverdig maak nie,
Ek het die aarde, die mens en die diere wat op die
want die geloof is slegs die
Deur my groot krag en met my magtige dade het Ek
aarde is, gemaak deur my grote krag en deur my
middel
waardeur
ons 6 Jeremia 27:5
die aarde, die mense en die diere wat op die aarde
uitgestrekte arm, en Ek gee dit aan wie dit reg is in
Christus, ons Geregtigheid,
is, gemaak en Ek gee dit aan wie Ek wil.
my oë.
omhels, maar wel dat Jesus
net soos die Seun van die mens nie gekom het om So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie
Christus ons Geregtigheid is.
Matteus 20:28
gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy
Hý reken ons sy hele
gee as ‘n losprys vir baie.
lewe te gee as losprys vir baie mense."
verdienste toe en ook al die
Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self
Romeine 8:33
heilige werke wat Hy vir ons
van God? God is dit wat regverdig maak.
spreek hulle vry.
en in ons plek gedoen het,
Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus
Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons
verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat
1
Korintiërs geword het wysheid uit God en geregtigheid en
van God kom: die vryspraak, die heiliging en die
heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe
1:30-31
verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan: "Dié
is: Die wat roem, moet in die Here roem.
wat wil roem, moet in die Here roem."
Christus was sonder sonde, maar God het Hom in
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie,
ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons
2 Korintiërs 5:21 sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word
eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan
geregtigheid van God in Hom.
wees.
terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word
uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die
geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus
Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die
geloof in Christus en nie uit die werke van die wet
nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees
geregverdig sal word nie.

Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God
1 Johannes 4:10 maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het
het as 'n versoening vir ons sondes.
deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes
op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike
sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en
erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring
onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele
gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur
1 Petrus 1:4-5
bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar
die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat
word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is
reeds gereed is om aan die einde van die tyd
om geopenbaar te word in die laaste tyd.
geopenbaar te word.

terwyl die geloof die middel is wat ons in die gemeenskap aan al sy weldade aan Hom verbind. En as die weldade ons eiendom geword het, is hulle
meer as genoeg om vryspraak vir ons sondes te verkry.

