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Ons glo dat hierdie ware
Romeine 10:17
geloof
in
die
mens
voortgebring word deur die
1
hoor van die Woord van God
1 Korintiërs 12:3
en deur die werking van die
Heilige Gees,

1933/53-vertaling
En ŉ vrou met die naam van Lídia, ŉ
purperverkoopster van die stad Thiatíre, ŉ
godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar
hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê
is.
Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is
deur die woord van God.

Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur
die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem
nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie,
behalwe deur die Heilige Gees.
omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat
deur God bemin word. Want ons evangelie het tot
1
julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag
Tessalonisense
en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos
1:4-5
julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil
gewees het.
En Ek sal julle ŉ nuwe hart gee en ŉ nuwe gees in
jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle
dat
die
geloof
hom
Esegiël 36:26- vlees wegneem en julle ŉ hart van vlees gee. En Ek
wedergebore laat word en 2
sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle
27
tot 'n nuwe mens maak,
in my insettinge wandel en my verordeninge
onderhou en doen.
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het
Hy mag gegee om kinders van God te word, aan
Johannes 1:12hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit
13
die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie,
maar uit God gebore is.
Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou,
Johannes 3:5
as iemand nie gebore word uit water en Gees nie,
kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van
Johannes 6:29
God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.

1983/91 vertaling
Een van dié wat geluister het, was ‘n vrou met die
naam Lidia, wat die Joodse geloof aangeneem het.
Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was
van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se
woorde ontvanklik gemaak.
Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens
hoor, en die prediking wat ons hoor, is die
verkondiging van Christus.
Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê:
"Vervloek is Jesus", nie deur die Gees van God praat
nie; en niemand kan sê: "Jesus is die Here" nie,
behalwe deur die Heilige Gees.
Broers, ons weet dat God julle wat Hy liefhet,
uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle
verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle
gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige
Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouens hoe
ons by julle opgetree het, en dít om julle ontwil.
Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal
die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart
van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal
maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my
bepalings gehoorsaam en nakom.
Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in
Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God
te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die
drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie,
maar hulle is uit God gebore.
Jesus het geantwoord: "Dit verseker Ek jou: As
iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan
hy nie in die koninkryk van God kom nie.
En Jesus antwoord hulle: "Wat God van julle verlang,
is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het."

En Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle
Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak
Handelinge 15:9 gemaak nie, aangesien Hy hulle harte gereinig het
nie: Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig.
deur die geloof.
Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur
lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as
sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het ook toe
gevolg van ons oortredings, saam met Christus
ons dood was deur die misdade, lewend gemaak
Efesiërs 2:4-6
lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in
saam met Christus - uit genade is julle gered - en
Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek
saam opgewek en saam laat sit in die hemele in
uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die
Christus Jesus,
hemel gegee,
Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir
nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons
ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy
gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy
Titus 3:5
eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die
ons gered deur die bad van die wedergeboorte en
wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die
die vernuwing deur die Heilige Gees
Heilige Gees wat nuwe lewe gee.
want julle is wedergebore nie uit verganklike saad Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad
1 Petrus 1:23
nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en
van God wat tot in ewigheid bly.
ewige woord van God.
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord "Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in
hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy
Johannes 5:24
lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood
oorgegaan uit die dood in die lewe.
na die lewe oorgegaan.
As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry
Johannes 8:36
vry wees.
wees.
Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy
die dood, sodat net soos Christus uit die dode dood begrawe, sodat, soos Christus deur die
hom 'n nuwe lewe laat lei en
opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood
hom van die verslawing van 3
ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met opgewek is, ons ook so ‘n nuwe lewe kan lei.
Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood,
die sonde bevry.
Romeine 6:4-6
sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy
opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat
mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons
sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie
sonde sou dien nie.
langer slawe van die sonde nie.
Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, Iemand wat ‘n kind van God is, doen nie meer sonde
1 Johannes 3:9 omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan
want hy is uit God gebore.
nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is.

Daarom is daar geen sprake
Galasiërs 5:22
van
dat
hierdie
regverdigmakende geloof die
4
mens vir 'n vroom en heilige
Titus 2:12
lewe onverskillig sou maak
nie;
Johannes 15:5

Romeine 14:23

1 Timoteus 1:5

2 Timoteus 1:9

inteendeel,
hy
sou
daarsonder nooit iets uit 5
liefde tot God doen nie,
Titus 3:8

Hebreërs 11:4

Hebreërs 11:6

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde,
lankmoedigheid,
vriendelikheid,
goedheid, vreugde,
vrede,
geduld,
vriendelikheid,
getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
goedhartigheid, getrouheid,
Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en
en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse
wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met
begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en
selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die
vroom in die teenwoordige wêreld te lewe
teenswoordige wêreld te lewe
Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek "Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en
in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle
niks doen nie.
niks doen nie.
As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar
Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat
veroordeel omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging
dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die
doen nie. En enigiets wat ‘n mens nie uit
geloof is nie, is sonde.
geloofsoortuiging doen nie, is sonde.
Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat
Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart
uit ‘n rein hart, ‘n goeie gewete en ‘n opregte geloof
en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof
kom
Hy het ons gered en ons geroep om aan Hom
wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping,
toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond
nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie
van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit
voorneme en genade wat ons van ewigheid af in
en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus
Christus Jesus geskenk is
Jesus aan ons geskenk het.
Dit is ‘n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy
Dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie
van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig,
dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg
sodat dié wat tot geloof in God gekom het, hulle op
kan dra om goeie werke voor te staan; dít is wat
goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir
goed en nuttig is vir die mense.
die mense.
Omdat Abel geglo het, het hy ‘n beter offer aan God
Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God
gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van
gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het
God bevestiging ontvang dat hy ‘n opregte man is,
dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes
want God het sy offers aangeneem; en deur
getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek
dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds
hy nog nadat hy dood is.
dood.
En sonder geloof is dit onmoontlik om God te As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen
behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy
is en 'n beloner is van die wat Hom soek.
bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.

maar slegs uit liefde tot
homself en uit vrees vir die
Romeine 4:5
verdoemenis. Dit is daarom
onmoontlik
dat
hierdie
geloof niks in die mens tot
Galasiërs 5:6
stand sou bring nie; ons
praat mos nie van 'n dooie
geloof nie maar van wat die
Skrif noem 'n geloof wat tot
dade oorgaan (Gal 5:6), wat
die mens beweeg om hom
voortdurend te oefen in die
werke wat deur God in sy 6
Woord beveel het.
Hierdie werke is, as hulle uit
1
die goeie wortel van die
Tessalonisense
geloof voortspruit, goed en
2:13
vir God welgevallig omdat
hulle almal deur sy genade
geheilig is. Tog geld hierdie
werke
nie
vir
ons
regverdiging nie, want ons is
in die geloof geregverdig
nog voordat ons goeie werke
doen.
Hulle sou anders mos nie
goed kon wees nie, net so
min as die vrug van 'n boom 7 Matteus 7:17
goed kan wees voordat die
boom self goed is.

Maar die mens wat nie op wetsonderhouding
aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom
staatmaak nie, maar wat glo in Hom wat die
wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot
goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy
geregtigheid gereken.
geloof.
Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is
die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die
deur die liefde werk.
liefde tot dade oorgaan.

Ons doen dus die goeie
werke, maar nie om iets te 8 Romeine 11:6
verdien nie - wat sou ons

En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die
En as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste
werke nie; anders is die genade geen genade meer
nie, anders sou die genade nie meer genade wees
nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer
nie.
genade nie; anders is die werk geen werk meer nie.

Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe
julle die woord van God ontvang het wat deur ons
verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die
woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as
die woord van God wat ook werk in julle wat glo.

Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die
boodskap van God wat julle van ons gehoor het,
ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit
nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. En
dit is ook inderdaad die woord van God, soos die
uitwerking daarvan op julle wat glo, bewys.

So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar 'n slegte Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ‘n slegte
boom dra slegte vrugte.
boom dra slegte vrugte.

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
1:30-31
heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe
verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan: "Dié
is: Die wat roem, moet in die Here roem.
wat wil roem, moet in die Here roem."
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?
Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus
Efesiërs 2:10
tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die
daarin kan wandel.
goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.
So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle So is dit ook met julle: as julle alles gedoen het wat
beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike aan julle opgedra is, sê dan: Ons is slawe wat niks
Lukas 17:10
diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om
was om te doen.
te doen."
Hy maak ons gewillig en
Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is
hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die
bekwaam om sy heilige plan
van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal
uit te voer (Filp 2:13). Laat
Romeine
2:5-7
oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade:
ons daarom let op wat
aan die wat deur volharding in goeie werke aan dié wat in goeddoen volhard en op dié manier
geskrywe staan: "...wanneer
heerlikheid, eer en onverganklikheid soek die ewige soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid,
julle alles gedoen het wat
lewe;
gee Hy die ewige lewe;
julle beveel is, sê dan: Ons
9
As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou
1 Korintiërs 3:14
As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word;
is
onverdienstelike
het, sal hy loon ontvang;
diensknegte, want ons het
want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak
Filippense 2:13
gedoen wat ons verplig was
om te werk na sy welbehae.
om sy wil uit te voer.
om te doen" (Luk 17:10).
Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons
Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor
Tog wil ons nie ontken dat
2 Johannes:8
deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon
gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang.
God die goeie werke beloon
ontvang.
Haar volgelinge sal Ek deur ‘n pessiekte om die lewe
nie,
En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die
bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit Ek is,
gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte
Openbaring
die Een wat die gedagtes en begeertes van die mens
2:23
deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens
deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle
sy werke.
doen en late.

tog kon verdien?
Veeleer is ons goeie werke
wat ons doen, aan God
verskuldig, terwyl Hy aan
ons niks verskuldig is nie,
aangesien dit Hy is wat in
ons werk.

maar dit is deur sy genade
dat Hy sy gawes bekroon.
Verder, al doen ons ook
goeie werke, maak ons dit
glad nie die grond van ons
saligheid nie, want ons kan
geen werk doen wat nie
deur ons sondige natuur
besmet en ook strafwaardig
is nie.
En al kon ons ook één goeie
werk
lewer,
is
die
herinnering aan net een
sonde vir God genoeg om dit
te verwerp.
Op hierdie manier sou ons
altyd in twyfel verkeer, heen
en weer geslinger sonder
enige sekerheid en ons arme
gewete sou altyd gekwel
word as dit nie op die
verdienste van die lyding en
sterwe van ons Verlosser
steun nie

1 Romeine
0 24

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?

1
Jakobus 2:10
1

Habakuk 2:4
1 Matteus 11:28
2
Romeine 10:11

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?

Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig
struikel, het aan almal skuldig geword.
struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie.
Dit is die boodskap: Wie nie reg gesind is nie, sal sy
Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar
verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe
die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.
omdat hy getrou bly.
Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en
Ek sal julle rus gee.
Ek sal julle rus gee.
Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie Die Skrif sê tog: "Niemand wat in Hom glo, sal
beskaam word nie.
teleurgestel word nie."

