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ARTIKEL 5: DIE GESAG VAN DIE HEILIGE SKRIF
SKRIF

Belydenis

Ons aanvaar

Teks
1
1 Tessalonisense
2:13

al hierdie boeke en hulle
alleen, as heilig en kanoniek
2
Timoteus
om ons geloof daarna te rig, 2
3:16-17
daarop te grondves en
daarmee te bevestig.

1933/53-vertaling
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.
Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot
lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot
onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van
God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome
toegerus.

Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur
die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem
1 Korintiërs 12:3
nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie,
behalwe deur die Heilige Gees.
Ons glo ook sonder twyfel
Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy
alles wat daarin vervat is,
wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit
nie juis omdat die kerk hulle
1 Johannes 4:6
ken ons die Gees van die waarheid en die gees van
aanvaar en as sodanig 3
die dwaling.
beskou nie maar veral omdat
Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus
die Heilige Gees in ons hart
die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur
getuig dat hulle van God is.
1 Johannes 5:6- die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig,
7
want die Gees is die waarheid.Want daar is drie wat
getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die
Heilige Gees, en hierdie drie is een;
En as jy in jou hart sê: Hoe sal ons die woord weet
Hulle het ook die bewys
wat die HERE nie gespreek het nie? — as die profeet
daarvan
in
hulleself,
in die Naam van die HERE spreek, en wat hy gesê
Deuteronomium
aangesien selfs die blindes 4
het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die
18:21-22
woord wat die HERE nie gespreek het nie; deur
kan tas dat die dinge wat
vermetelheid het die profeet dit gespreek; jy mag vir
daarin voorspel is, plaasvind
hom nie bang wees nie.
Daarop sê Miga: As u ooit behoue tuiskom, dan het
1 Konings 22:28 die HERE nie deur my gespreek nie. Verder sê hy:
Volke, luister almal saam!

1983/91 vertaling
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.
Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot
waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te
bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte
lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens
van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk.
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.
Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na
ons; wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons
nie. Hieraan kan ons die Gees van die waarheid en
die gees van die dwaalleer onderskei.
Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed
van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus;
nie net deur die water nie, maar deur die water én
die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die
Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig:
Wanneer jy jou afvra: Hoe sal ek die woorde kan
uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het
nie? moet jy weet: as ‘n profeet iets in die Naam van
die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit
gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die
profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit
aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie."
Maar Miga het gesê: "As u ooit behoue terugkom,
het die Here nie deur my gepraat nie." Verder het hy
gesê: "Hoor dit, alle manskappe."

Jeremia 28:9
Esegiël 33:33

Die profeet wat profeteer van vrede—as die woord
van die profeet uitkom, sal die profeet bekend word
wat die HERE waarlik gestuur het.
Maar as dit kom—kyk, dit kom! —dan sal hulle weet
dat daar ‘n profeet onder hulle gewees het.

Maar die profeet wat voorspoed aankondig, is net
aanvaar as profeet wat werklik deur die Here gestuur
is, wanneer so ‘n profeet se woord uitkom."
Maar wanneer wat jy sê, uitkom, en uitkom sál dit,
sal hulle besef dat daar ‘n profeet tussen hulle was."

