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1933/53-vertaling

Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy
vermy; want hulle sal al verder voortgaan in
goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos
‘n kanker, onder wie daar Himenéüs en Filétus is,
wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê
Ons glo dat ons sorgvuldig
dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer
en met groot oplettendheid
2
Timoteus die geloof van sommige om. Ewenwel, die
uit die Woord van God
fondament van God staan vas met hierdie seël: Die
2:16-20
behoort te onderskei watter
Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die
Naam van Christus noem, afstand doen van die
kerk die ware kerk is, 1
ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie
aangesien al die sektes wat
alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook
daar vandag in die wêreld is,
van hout en erdewerk; en sommige tot eer, maar
hulle en onregte die naam
ander tot oneer.

kerk toe-eien.

Openbaring 2:9

Ons praat hier nie van die
huigelaars wat in die kerk
met die goeies vermeng is
2 Romeine 9:6
en tog nie aan die kerk
behoort nie alhoewel hulle
uiterlik daarin is;
maar ons sê dat 'n mens die
liggaam en die gemeenskap
van die ware kerk moet
onderskei van al die sektes
wat beweer dat hulle die 3 Galasiërs 1:6-8
kerk is. Die kenmerke
waaraan ons die ware kerk
kan uitken, is die volgende:
Wanneer die kerk die

Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar
jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle
Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die
Satan.

1983/91 vertaling
Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy
vermy, want dié wat dit versprei, sal nog verder in
goddeloosheid verval, en hulle woorde sal voortvreet
soos kanker. Onder hulle is daar Himeneus en
Filetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te
sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het.
Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige.
Nogtans, die hegte fondament wat God gelê het,
staan vas met dié woorde daarop gegraveer: "Die
Here ken dié wat aan Hom behoort," en: "Elkeen wat
sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van
die ongeregtigheid." In ‘n groot huis is daar nie
alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook
van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik
en ander vir die alledaagse.
Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is
julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die
mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is,
en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan
behoort.

Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld
Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het
nie. Immers, nie almal wat van Israel afstam, is
nie; want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie.
werklik Israel nie;

Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van
hom wat julle deur die genade van Christus geroep
het, na ‘n ander evangelie toe, terwyl daar geen
ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is
wat julle in die war bring en die evangelie van
Christus wil verdraai. Maar al sou ons of ‘n engel uit
die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met
die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n
vervloeking wees!

Dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle
deur die genade van Christus geroep het, afvallig
word en ‘n ander evangelie aanneem. Daar is geen
ander evangelie nie! Tog is daar mense wat die
evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is
hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou
een van ons of selfs ‘n engel uit die hemel aan julle
‘n evangelie verkondig wat in stryd is met die
evangelie wat ons aan julle verkondig het—die vloek
van God sal hom tref!

Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe
Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom
iemand hom moet gedra in die huisgesin van God,
moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is
1 Timoteus 3:15
dit is die gemeente van die lewende God. Die
van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die
gemeente is die draer en beskermer van die
waarheid.
waarheid.
En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? "Watter soort doop het julle dan ontvang?" vra hy
En hulle antwoord: Met die doop van Johannes. toe. "Die doop van Johannes," antwoord hulle.
Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van Daarop sê Paulus: "Johannes het die mense gedoop
suiwer
Handelinge
4
bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes as hulle hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk
19:3-5
glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus gesê dat hulle in die Een moet glo wat ná hom kom,
Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die dit is in Jesus." Toe hulle dit hoor, het hulle hulle in
Naam van die Here Jesus.
die Naam van die Here Jesus laat doop.

evangelie suiwer preek,

die
sakramente
bedien

As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die
nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet,
gebruik elkeen eers sy eie ete; en die een het honger
en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in
te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente
van God, en maak julle dié beskaamd wat nie het
nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin
prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang
wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here
Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem
het; en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en
gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle
1
Korintiërs gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so
11:20-29
ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie
beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit,
so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie
beker drink, verkondig julle die dood van die Here
totdat Hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie
brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig
wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar
die mens moet homself beproef en só van die brood
eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige
wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor
homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie
onderskei nie.

As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer
die nagmaal van die Here wat julle vier nie, want by
die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie
eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en
party te veel drink. Het julle dan nie huise waar julle
kan eet en drink nie? Of het julle nie eerbied vir die
gemeente van God nie, en wil julle die armes
verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle
prys? Hieroor prys ek julle beslis nie! Ek het van die
Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het:
Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer
is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank
het, het Hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam;
dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis." Net so
ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en
gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur
my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle
daaruit drink, tot my gedagtenis." Elke keer as julle
van hierdie brood eet en uit die beker drink,
verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
Elkeen wat op ‘n ongepaste wyse van die brood eet
of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees
aan sonde teen die liggaam en die bloed van die
Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor
hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy
wat eet en drink sonder om te besef dat dit die
liggaam van die Here is, bring daardeur ‘n oordeel
oor homself.

En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom
tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan
het jy jou broeder gewin; maar as hy nie luister nie,
neem nog een of twee met jou saam, sodat in die
mond van twee of drie getuies elke woord kan
Matteus 18:15- vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan
18
die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie
luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en
die tollenaar. Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle
op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en
alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel
ontbonde wees.
in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle
vergader het en my gees saam met die krag van
1 Korintiërs 5:4- onse Here Jesus Christus - om so iemand aan die
Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat
5
soos Christus dit ingestel het
die gees gered kan word in die dag van die Here
Jesus.
en die kerklike tug gebruik 5

om die sondes te straf Want waarom sou ek ook die wat buite is, oordeel?
1
Korintiërs Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat
buite is, oordeel God. Verwyder tog dié slegte mens
5:12-13
onder julle uit.
Ons beveel julle, broeders, in die Naam van onse
2
Here Jesus Christus, dat julle jul onttrek aan elke
Tessalonisense
broeder wat onordelik wandel en nie volgens die
3:6
oorlewering wat hy van ons ontvang het nie.
En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie
2
gehoorsaam is nie, teken dié man en hou geen
gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word.
Tessalonisense
3:14-15
En beskou hom nie as ‘n vyand nie, maar vermaan
hom as ‘n broeder.
Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou
onttrek ná die eerste en tweede vermaning, wetende
Titus 3:10-11
dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen
en selfveroordeeld staan.

"As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan
wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na
jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy
nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam,
sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee
of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle
nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na
die gemeente nie luister nie, moet jy hom as ‘n
heiden en ‘n tollenaar behandel. "Dit verseker Ek
julle: Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die
hemel toegesluit bly; en wat julle ook al op die aarde
oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.
Wat my betref, al was ek nie persoonlik by julle nie,
was ek tog in die gees daar. Asof ek werklik daar
was, het ek oor die man wat so iets gedoen het,
reeds in die Naam van ons Here Jesus tot ‘n besluit
gekom. Julle daar, en ek in die gees teenwoordig,
saam met die krag van ons Here Jesus, het vergader
om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy
sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan
word op die dag wanneer die Here kom.
Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense
buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle
oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel:
"Verwyder die slegte mens onder julle uit!"
Ons beveel julle, broers, in die Naam van ons Here
Jesus Christus: Onttrek julle aan elke broer wat
leeglê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van
ons ontvang het nie.
En as iemand nie ons bevele, soos ons dit in hierdie
brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan
daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam
kry. Moet hom egter nie soos ‘n vyand behandel nie,
maar wys hom tereg soos ‘n broer.
Met iemand wat na twee vermanings nog skeuring
veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, omdat jy
weet dat so ‘n man op die verkeerde pad is. Deur sy
sonde bring hy die oordeel oor homself.

Johannes 8:47
Johannes 17:20

Handelinge
17:11-12

Die wat uit God is, luister na die woorde van God.
Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is
nie.
Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die
wat deur hulle woord in My sal glo-En hierdie mense was edelmoediger as dié in
Thessaloníka; hulle het die woord met alle
welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte
ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het
dan ook gelowig geword, en van die aansienlike
Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne.

Efesiërs 2:20

gebou op die fondament van die apostels en profete,
terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is

Kolossense 1:23

as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof
en julle nie laat afbring van die hoop van die
evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig
is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan
ek, Paulus, 'n dienaar geword het.

kortom, wanneer almal hulle
ooreenkomstig die suiwere 6
Woord van God gedra,

As iemand iets anders leer en nie instem met die
gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en
met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dié
is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike
1 Timoteus 6:3- sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan
5
afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose
stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en
van die waarheid beroof is en dink dat die
godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke
mense.
1
alles wat daarmee in stryd
7 Tessalonisense
is, verwerp
5:19-22

Blus die Gees nie uit nie. Verag die profesieë nie.
Beproef alle dinge; behou die goeie. Onthou julle van
elke vorm van kwaad.

Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van
God. Juis daarom luister julle nie, omdat julle nie
kinders van God is nie."
"Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié
wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.
Die mense daar was ontvankliker as dié in
Tessalonika. Hulle het met groot belangstelling na
die woord geluister en elke dag die Skrif ondersoek
om te sien of dit is soos Paulus sê. aie van die Jode
het gelowig geword en ook heelparty van die Grieke,
mans sowel as vooraanstaande vroue.
Julle is ‘n gebou wat opgerig is op die fondament van
die apostels en die profete, ‘n gebou waarvan
Christus Jesus self die hoeksteen is.
Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die
geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in
julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het
nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die
aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, ‘n dienaar
geword het.
As iemand ‘n ander leer verkondig en nie hou by die
gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by
die leer van ons godsdiens nie, is hy verwaand en
weet hy niks. Hy het ‘n sieklike beheptheid met
twisvrae en met stryery oor woorde. Daaruit
ontstaan afguns, twis, beledigings, gemene
verdagmakery, voortdurende rusie van mense wat
verstandelik verward en van die waarheid beroof is.
Hulle dink dat die godsdiens iets is om geldelike wins
mee te maak.
Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan
nie. Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit
alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat
sleg is.

o Timótheüs, bewaar jou pand en vermy die
onheilige, onsinnige praatjies en teëwerpinge van die
1
Timoteus valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige
6:20-21
belydenis gedoen het en, wat die geloof betref, op ‘n
dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees!
Amen.
Openbaring 2:6
Johannes 10:14

Efesiërs 1:20-23

en Jesus Christus as die
8
enigste Hoof erken.
Efesiërs 5:23

Kolossense 1:18

Hieraan
kan
ons
met
sekerheid die ware kerk
Johannes 1:12uitken en niemand het die 9 13
reg om hom daarvan af te
skei nie.
Vervolgens, aangaande die
lidmate van die kerk: Ons
Efesiërs 1:13
kan hulle uitken aan die
kenmerke van die Christene,
naamlik hulle geloof

Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete
haat, wat Ek ook haat.
Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word
deur my eie geken.
wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die
dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy
regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag
en krag en heerskappy en elke naam wat genoem
word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in
die toekomstige. En Hy het alle dinge onder sy voete
onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die
gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van
Hom wat alles in almal vervul.
Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus
ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser
van die liggaam.
En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die
gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit
die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het
Hy mag gegee om kinders van God te word, aan
hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit
die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie,
maar uit God gebore is.
in wie julle ook, nadat julle die woord van die
waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor
het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is
met die Heilige Gees van die belofte,

Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Vermy
die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies
van die "kennis", soos dit verkeerdelik genoem word.
Daar is mense wat daardie "kennis" aanhang en so
van die geloof afgedwaal het. Die genade sal by julle
wees!
Maar dít het julle darem in julle guns: julle verafsku
wat die Nikolaïete doen, net soos Ek dit ook
verafsku.
"Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my
skape ken My,
wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood
opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat
sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en
heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag
wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die
bedeling wat kom. Ja, aan Hom het God alles
onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel
as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die
volheid van Hom wat alles in almal vervul.
Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die
hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van
die liggaam, sy kerk.
Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is
die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat
uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.
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.
Deur Christus het ook julle deel geword van die volk
van God toe julle die waarheid wat aan julle
verkondig is, die evangelie van julle verlossing,
gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die
Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die
eiendom van God beseël.

1 Johannes 4:2
Romeine 6:2

dat
hulle
die
enigste
Verlosser Jesus Christus
Filippense 3:12
1
aangeneem het en dat hulle
0
daarna die sonde ontvlug,
die geregtigheid najaag,
Kolossense
1:13-14

die ware God
naaste liefhet,

en

Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat
bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit
God;
Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe
kan ons nog daarin lewe?
Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar
ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook
deur Christus Jesus gegryp 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.

Die vrou sê vir Hom: Here, ek sien dat U ‘n profeet
is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê
hulle 1 Johannes 4:19- dat die plek waar ons behoort te aanbid, in
1 21
Jerusalem is. Jesus sê vir haar: Vrou, glo My, daar
kom ‘n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook
nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.

nie na regs of links afwyk nie
1
Galasiërs 5:24
en hulle sondige natuur met
2
sy werke kruisig.
Romeine 7:15
Hiermee sê ons nie dat daar
nie nog groot swakheid in
1
hulle is nie; inteendeel, deur
3
die Gees stry hulle juis al die
Galasiërs 5:17
dae van hulle lewe daarteen,

terwyl hulle altyd weer hulle
toevlug neem tot die bloed, 1 Romeine
die dood, die lyding en 4 25
gehoorsaamheid van die

7:24-

Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met
sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig.
Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit
doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.
want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees
teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat
julle nie kan doen wat julle wil nie.

Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die
liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus
Christus, onse Here!

Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely
dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword
het, het die Gees wat van God afkomstig is.
Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde,
nog daarin voortlewe?
Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik
het nie, maar ek span my in om dit alles myne te
maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak
het.
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.
Die vrou het vir Hom gesê: "Meneer, ek sien dat u ‘n
profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg
aanbid, en tog sê julle die plek waar ‘n mens God
moet aanbid, is in Jerusalem." Jesus sê toe vir haar:
"Glo My, Mevrou, daar kom ‘n tyd wanneer julle die
Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal
aanbid nie.
Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle
sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes
gekruisig.
Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil
doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit
doen ek.
Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat
die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat
ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan
lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen
wat julle graag wil nie.
Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie
doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy doen dit
deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my
gesteld: met my gees dien ek die wet van God, maar
in my doen en late die wet van die sonde.

Here Jesus Christus, in wie
hulle deur die geloof in Hom
vergewing van hulle sondes
het.

Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is,
dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed
van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle
1 Johannes 1:7- sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei
9
ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons
ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons
die sondes te vergewe en ons van alle
ongeregtigheid te reinig.

Handelinge
4:17-19

Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei
word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie
Naam met enige mens te spreek nie. En hulle het hul
geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in
die Naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe
antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of dit
reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees
as God, moet julle self beslis

Wat die valse kerk betref:
Dit skryf aan homself en sy
besluit meer mag en gesag
1
toe as aan die Woord van
5
want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde
God; dit wil homself nie aan
leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul
die
juk
van
Christus
2 Timoteus 4:3- gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars
onderwerp nie;
4
sal versamel volgens hulle eie begeerlikhedeen die

2 Johannes:9

oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot
fabels.
Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van
Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van
Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun.

Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het
ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en
reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke
sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie,
bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.
Maar as ons ons sondes bely-Hy is getrou en
regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons
van alle ongeregtigheid.
Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder
onder die volk versprei, moet ons hulle met
dreigemente verbied om weer in die Naam van Jesus
met iemand te praat." Daarna het die Raad die
apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie
verder in die Naam van Jesus iets te verkondig of te
leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê:
"Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om
aan júlle gehoorsaam te wees of aan God.
want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die
gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle
eie begeertes volg en vir hulle leermeesters
bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil
hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle
tot verdigsels wend.
Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar
daaraan verander, erken God nie. Wie in dié leer bly,
erken sowel die Vader as die Seun.

dit bedien die sakramente
nie soos Christus dit in sy
Woord beveel het nie, maar
neem weg en voeg by na eie
goeddunke; dit vertrou meer
Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n "Nou gaan Ek na Hom toe wat My gestuur het, en
1
Johannes 16:2
uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink tog vra niemand van julle vir My: ‘Waar gaan U
op mense as op Christus en
6
dat hy 'n diens aan God bewys.
heen?’ nie.
dit vervolg hulle wat volgens
die Woord van God heilig
lewe en wat die valse kerk
oor sy euwels, gierigheid en
afgodery bestraf.
Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word.

