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Psalm 32:1

'n Psalm van Dawid; 'n onderwysing. Welgeluksalig is
hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.

Lukas 1:77

Ons
glo
dat
ons
geluksaligheid geleë is in die
Romeine 4:6-7
vergewing van ons sondes
1
om Jesus Christus ontwil en
dat ons geregtigheid voor
Kolossense
God daarin bestaan.
1:13-14

1 Johannes 2:1

Die leer Dawid en Paulus ons
deur te verklaar dat die 2 Psalm 32:1
mens
se
geluksaligheid
daarin bestaan dat God hom
Romeine 3:24
die geregtigheid buite die
wetsonderhouding
om
toereken (Ps 32:2 en Rom
Romeine 4:2
4:6). Dieselfde apostel sê
dat ons verniet, dit wil sê uit
Romeine 4:6
genade, geregverdig is deur
die verlossing wat in Jesus
Christus is (Rom 3:24).

om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die
vergifnis van hulle sondes
Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God
geregtigheid toereken sonder werke. Welgeluksalig is
hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se
sondes bedek is.
Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis
en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van
sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed,
naamlik die vergifnis van die sondes.
My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle
nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons
het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die
Regverdige.
'n Psalm van Dawid; 'n onderwysing. Welgeluksalig is
hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.
en hulle word deur sy genade sonder verdienste
geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus
is.
Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het
hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie.
Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God
geregtigheid toereken sonder werke

En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen
het deur Jesus Christus en ons die bediening van die
2
Korintiërs versoening gegee het, naamlik dat God in Christus
5:18-19
die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul
misdade nie toe te reken nie en die woord van die
versoening aan ons toe te vertrou.

1983/91 vertaling
‘n Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie
se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde
vergewe word.
om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel:
verlossing deur vergifnis van hulle sondes,
So sê ook Dawid dat dié mens geseënd is wat deur
God vrygespreek word buite wetsonderhouding om:
"Geseënd is die mense wie se oortredinge nie gestraf
word nie en wie se sonde vergewe word.
Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk
en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat
Hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing
verkry, die vergewing van ons sondes.
Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle
nie moet sondig nie. En as een van ons sondig-ons
het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak
by die Vader.
‘n Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie
se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde
vergewe word.
maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op
grond van sy genade vrygespreek vanweë die
verlossing deur Jesus Christus.
As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is,
dan het hy ‘n rede gehad om te roem. Maar nie by
God nie!
So sê ook Dawid dat dié mens geseënd is wat deur
God vrygespreek word buite wetsonderhouding om
Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur
Christus met Homself versoen en aan ons die
bediening van die versoening toevertrou. Die
boodskap van versoening bestaan daarin dat God
deur Christus die wêreld met Homself versoen het en
die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die
boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit
Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n
nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;
gawe van God.
wat Homself as ‘n losprys vir almal gegee het. Dit
wat Homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die
1 Timoteus 2:6
was op die bestemde tyd die bewys van die
getuienis op die regte tyd,
bedoeling van God.
Nie aan ons, o HERE, nie aan ons nie, maar aan u Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u
Psalm 115:1
Naam gee eer, om u goedertierenheid, om u trou Naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en
ontwil.
trou bewys.
en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil Hulle het hard uitgeroep: "Ons redding kom van ons
aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam! God, wat op die troon sit, en van die Lam!" Al die
Ons hou daarom hierdie
En al die engele het rondom die troon en die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die
grondslag altyd vas: Ons gee 3
ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die
Openbaring
aan God al die eer,
hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en
7:10-12
en God aanbid en gesê: Amen! Die lof en die het God aanbid en gesê: "Amen! Die lof en die
heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die
eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle
alle ewigheid! Amen.
ewigheid. Amen!"
want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is Daar is ook niks waaroor my gewete my aankla nie,
1 Korintiërs 4:4 ek egter nie geregverdig nie; maar Hy wat my maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie.
beoordeel, is die Here.
Dit is die Here wat my beoordeel
Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie
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?
En
sonder
geloof
is
dit
onmoontlik
om
God
te
As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen
verneder ons voor Hom,
behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy
erken dat ons is wat ons is
4
is en 'n beloner is van die wat Hom soek. Deur die bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon. Omdat
en roem glad nie in onsself
geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam
of in ons verdienste nie
Hebreërs 11:6-7 ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien
met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy
redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld huisgesin te red. Sy geloof was ‘n veroordeling van
veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van
geregtigheid wat volgens die geloof is.
die vryspraak wat deur die geloof kom.
Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig
Jakobus 2:10
struikel, het aan almal skuldig geword.
struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie.
En
die
saligheid
is
in
niemand
anders
nie,
want
daar
Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar
maar maak staat en steun
is ook geen ander naam onder die hemel wat onder is geen ander naam op die aarde aan die mense
op die gehoorsaamheid van 5 Handelinge 4:12
die mense gegee is, waardeur ons gered moet word gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word
die gekruisigde Christus
nie.
nie."
Efesiërs 2:8

Romeine 5:19

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.

Hebreërs 10:20

op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy
het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees

alleen.

Hierdie gehoorsaamheid is
6
ons eie as ons in Hom glo;

Romeine
25

Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit
hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan
4:23- wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat
Jesus, onse Here, uit die dode opgewek het, wat
oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek
is ter wille van ons regverdigmaking.

Romeine 5:1

dit is ook genoegsaam om al
ons
ongeregtighede
te 7 Genesis 3:7
bedek en die gewete van
vrees, verbystering en skrik
te bevry en om ons
Jesaja 33:14
vrymoedigheid te gee om na
God te gaan, terwyl ons nie
handel soos ons eerste
vader,
Adam,
wat
al
Sefanja 3:11
bewende probeer het om
hom met vyeblare te bedek
nie.
Hebreërs 4:16

Jakobus 2:10

Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons
vrede by God deur onse Here Jesus Christus;
Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar
dat hulle naak is; en hulle het vyeblare
aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.
Die sondaars in Sion bewe, siddering het die
roekelose aangegryp. Hulle sê: Wie van ons kan
woon by ‘n verterende vuur, wie van ons kan woon
by ‘n ewige gloed?
Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou
dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan
sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou
oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig
gedra op my heilige berg nie.
Laat ons dan met Vrymoedigheid na die troon van
die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan
verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te
word.
Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig
struikel, het aan almal skuldig geword.

Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens
sondaars geword het, so ook sal baie deur die
gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek
word.
en dit op ‘n weg wat nuut is en na die lewe lei.
Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die
voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.
Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie
net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter
wille van ons wat vrygespreek sal word, óns wat in
God glo wat vir Jesus, ons Here, uit die dood
opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings
oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek
kan word.
God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo.
Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur
ons Here Jesus Christus.
Hulle altwee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat
hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aanmekaar en
hang dit om vir klere.
Die sondaars staan verskrik in Sion, die godloses is
angsbevange: wie van ons kan dit by ‘n verterende
vuur uithou, wie van ons kan dit uithou by ‘n vuur
wat brand sonder ophou?
Daardie dag sal jy nie meer rede hê om jou te skaam
dat jy opstandig teen My was met alles wat jy
gedoen het nie, want Ek gaan uit jou uithaal dié wat
hulle so verheug het in jou hovaardigheid; jy sal nie
meer vol hoogmoed wees daar op my heilige berg
nie.
Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die
genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade
ontvang en so op die regte tyd gered kan word.
As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig
struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie.

Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons
vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos
Hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees
1
Johannes
in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die
4:17-19
vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat
vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons
het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
Deuteronomium
27:26
Psalm 130:3

Lukas 16:15

Waarlik, as ons voor God
moes verskyn terwyl ons, in
watter geringe mate ook al,
op onsself of op enige ander 8
skepsel sou staatmaak, sou
ons - helaas! - verteer moes
word.

Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie
hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê:
Amen.
As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou,
Here, wie sal bestaan?
En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself
regverdig voor die mense, maar God ken julle harte;
want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel
voor God.

Efesiërs 3:12

in wie ons die Vrymoedigheid en die toegang het met
vertroue deur die geloof in Hom.

Filippense 3:4-9

alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees.
As iemand anders meen dat hy op die vlees kan
vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die agtste dag,
uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin,
‘n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n
Fariseër; wat ywer betref, ‘n vervolger van die
gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref,
onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek
om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook
alles skade om die uitnemendheid van die kennis van
Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles
prysgegee het en as drek beskou, om Christus as
wins te verkry en in Hom gevind te word, nie met my
geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat
deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit
God is deur die geloof;

Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik:
ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in
hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net
soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie,
maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees
verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte
liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste
liefgehad het.
"Daar rus ‘n vloek op elkeen wat nie hierdie wet
onderhou en nie daarvolgens lewe nie! "Dan moet
die hele volk antwoord: Amen!"
As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie
sou dan nog bestaan?
Hy sê toe vir hulle: "Julle is dié wat julle voor die
mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle
harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word,
is ‘n gruwel voor God.
In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof
in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na
God gaan.
Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As
iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou,
ek nog meer: ek is op die agste dag besny, van
geboorte ‘n Israeliet, uit die stam Benjamin, ‘n egte
Hebreër, in wetsopvatting was ek ‘n Fariseër, in my
ywer ‘n vervolger van die kerk, in onderhouding van
die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik.
Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as
waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek
beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus,
my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille
van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as
verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan
verkryen een met Hom kan wees: vrygespreek, nie
omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in
Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat
‘n mens in Hom glo.

En daarom moet elkeen
saam met Dawid sê: "En
gaan nie na die gereg met u
9 Psalm 143:2
kneg nie, want niemand wat
leef, is voor u aangesig
regverdig nie." (Ps 143:2).

En gaan nie na die gereg met u kneg nie, want Moet tog nie ‘n regsaak teen my begin nie, want
niemand wat leef, is voor u aangesig regverdig nie.
niemand wat leef, is voor U onskuldig nie!

