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Teks

Ons glo dat ons goeie God,
omdat
hy
met
ons
stompsinnigheid
en
swakheid rekening hou, die
sakramente vir ons ingestel
het om sy beloftes aan ons 1 Genesis 17:9-14
te beseël, om tekens van sy
goedheid en genade teenoor
ons te wees en om ons
geloof te voed en in stand te
hou.

1933/53-vertaling
Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my
verbond hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag
tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou
tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Al wat
manlik onder julle is, moet besny word—julle moet
aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit
sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle.
‘n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny
word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou
huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling
met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie —
die wat in jou huis gebore en wat met jou geld
gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan
my verbond in julle vlees wees as ‘n ewige verbond.
En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die
vlees van sy voorhuid besny is nie — dié siel moet uit
sy volksgenote uitgeroei word: hy het my verbond
verbreek.

1983/91 vertaling
Verder het God vir Abraham gesê: "Jy moet my
verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle
nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou
en jou nageslag: elke lid van die manlike geslag
onder julle moet besny word. Julle moet besny word
aan die voorhuid. Dit is die verbondsteken tussen My
en julle: elke seun onder julle van ag dae oud moet
besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike
geslag onder julle: al julle nageslagte en ook elke
slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en die
slawe wat van ‘n vreemde met geld gekoop word,
wat nie jou afstammeling is nie. ‘n Slaaf wat as kind
in jou besit gebore word, en een wat vir geld gekoop
word, moet beslis besny word. So sal my
verbondsteken aan julle liggame wees as ‘n
blywende verbond. Elke lid van die manlike geslag
wat nie besny is nie, moet van sy volksgenote
afgesny word. Hy het my verbond verbreek."

Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en
aan hulle gesê: Gaan haal vir julle kleinvee vir julle
families en slag die pasga. En neem ‘n bossie hisop
en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk
aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte van
die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van
julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die
môre toe nie. Want die HERE sal deurtrek om die
Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer Hy die
bloed sien aan die bo-drumpel en aan die twee
Eksodus 12:21- deurposte, sal die HERE by die deur verbygaan en
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die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan
om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as ‘n
insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as
julle in die land kom wat die HERE aan julle sal gee
soos Hy beloof het, moet julle hierdie diens
onderhou. En as julle kinders julle vra: Wat beteken
die diens daar? an moet julle sê: Dit is ‘n paasoffer
aan die HERE, wat by die huise van die kinders van
Israel in Egipte verbygegaan het, toe Hy die
Egiptenaars getref maar ons huise gered het. Toe
het die volk in aanbidding neergebuig.
En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n
seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog
Romeine 4:11
nie besny was nie; dat hy die vader sou wees van
almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook
aan hulle die geregtigheid toegereken sou word;
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
Matteus 28:19
Hy het dit by die Woord van
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou
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wat Ek julle beveel het.
die evangelie gevoeg
om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die
Efesiërs 5:26
waterbad deur die woord,
Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie,
om vir ons uitwendige
en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die
sintuie des te beter voor te
Romeine 2:28- vlees is nie; maar hy is ‘n Jood wat dit in die
stel wat Hy aan ons deur sy 3
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verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in
Woord te kenne gee en wat
die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense
Hy inwendig in ons hart
nie, maar uit God.

Moses het toe al die leiers van Israel
bymekaargeroep en vir hulle gesê: "Gaan vang vir
julle gesinne elkeen ‘n lam uit en slag die paaslam!
Neem ‘n bossie hisop, doop dit in ‘n bak met bloed
en smeer die bloed aan die bokant en die sykante
van die deurkosyn. Nie een van julle mag by sy deur
uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here
verbykom om die Egiptenaars te tref, sal Hy die
bloed aan die bokant en die sykante van die
deurkosyn sien en dié deur oorslaan. Hy sal nie die
dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. "Julle
en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif
eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die
Here vir julle gaan gee soos Hy beloof het, moet julle
hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra:
‘Wat beteken hierdie verpligting?’ moet julle sê: Dit is
‘n paasoffer aan die Here omdat Hy in Egipte die
Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl Hy die
Egiptenaars getref het, het Hy ons huise gespaar."
Toe het die volk in aanbidding gebuig.

Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of
toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy
besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was.
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en
die Seun en die Heilige Gees
Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat
Hy dit met die water en die woord gereinig het,
Nie hy is ‘n Jood wat dit uiterlik is nie, en nie dit is
besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is
nie. Nee, hy is ‘n Jood wat dit innerlik is, en dit is
besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die
Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand
ontvang lof, nie van mense nie, maar van God.

doen. So bekragtig Hy in ons
die heil wat Hy aan ons
meedeel. Dit is immers
sigbare tekens en seëls van
'n inwendige en onsigbare
saak en deur middel daarvan
werk God in ons deur die
krag van die Heilige Gees.

Kolossense
2:11-13

Die tekens is dus nie sonder
sin en sonder inhoud om ons
Matteus 28:19
te bedrieg of te mislei nie;
hulle waarheid is juis geleë
in Jesus Christus, sonder wie
hulle
geheel
en
al
betekenisloos sou wees. 4
Verder is ons tevrede met
1 Korintiërs 5:7
die aantal sakramente wat
Christus, ons Meester, vir
ons ingestel het en wat slegs
twee
is,
naamlik
die
sakrament van die doop

in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie
met hande verrig word nie, deur die liggaam van die
sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus,
omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop,
waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in
die werking van God wat Hom uit die dode opgewek
het. En julle, wat dood was deur die misdade en die
onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met
Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade
vergeef het,

Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook
besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig
word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en
dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur
van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat
julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle
verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom
opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God
wat Hom uit die dood opgewek het. Julle was dood
deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige
natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle
egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy
ons al ons sondes vergewe het.

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou
die Seun en die Heilige Gees
wat Ek julle beveel het.

Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe
deeg kan wees--soos julle inderdaad ongesuurd is-want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik
Christus.

Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe,
ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook
werklik. Ons paaslam is immers geslag: dit is
Christus.

En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat
Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy
dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe
en van die heilige nagmaal
Matteus 26:265
neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy
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van Jesus Christus.
dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit. Want dit is
my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir
baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die
seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy
dissipels gegee met die woorde: "Neem, eet; dit is
my liggaam." Toe neem Hy ‘n beker, en nadat Hy die
dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en
sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die
bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir
baie vergiet word tot vergewing van sondes.

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 gebreek word; doen dit
1
Korintiërs
tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete,
11:23-26
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.

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.

