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ARTIKEL 7:
7: DIE VOLKOMENHEID VAN DIE HEILIGE SKRIF

Belydenis

Teks
Spreuke 30:6

Johannes 4:25

Ons glo dat hierdie Heilige
Skrif die wil van God
volkome bevat en dat alles
1
wat die mens vir sy saligheid
moet glo, daarin voldoende
geleer word.

1933/53-vertaling
Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie
rekenskap vorder en jy as 'n leuenaar openbaar word
nie.
Die vrou sê vir Hom: Ek weet dat die Messías kom,
Hy wat Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal
Hy ons alles verkondig.

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot
lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot
2
Timoteus
onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van
3:16-17
God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome
toegerus.
Aangaande hierdie saligheid het die profete wat
geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem
is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur
op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus
wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig
1 Petrus 1:10- het van die lyde wat oor Christus sou kom en die
12
heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle
nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien
het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die
evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees
wat van die hemel gestuur is--dinge waarin die
engele begerig is om in te sien.

Aangesien die hele wyse
waarop God deur ons gedien 2 Romeine 15:4
moet
word,
daarin
breedvoerig beskrywe word,
mag ook niemand, selfs nie
1 Timoteus 1:3
die apostels nie, anders leer
as wat ons reeds deur die

Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering
tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en
bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.
Soos ek jou versoek het toe ek na Macedónië op reis
was, moet jy in Éfese wag om sekere persone te
beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie

1983/91 vertaling
Moet niks byvoeg by wat Hy gesê het nie; Hy sal jou
bestraf, en jy sal daar staan as ‘n leuenaar.
Die vrou het vir Hom gesê: "Ek weet dat die Messias
kom, Hy wat ook die Christus genoem word.
Wanneer Hy kom, sal Hy alles aan ons bekend maak.
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.
In verband met hierdie saligheid het die profete, wat
die genade verkondig het wat vir julle bestem is,
deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die Gees
van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig
dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word,
en hulle het probeer naspeur wat die tyd en die
omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het.
Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer
het, nie vir hulleself bedoel was nie, maar vir julle.
Nou het dié wat die evangelie aan julle verkondig
het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige
Gees wat van die hemel af gestuur is. Dit is dinge
waarin selfs engele begerig is om insig te kry.
Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog
opgeteken om ons te leer sodat ons deur die
standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons
gee, vol hoop kan wees.
Soos by my vertrek na Masedonië toe, dring ek nou
weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is
sekere mense wat vals leerstellings versprei, en jy
moet hulle dit verbied.

Heilige Skrif geleer word nie
-

waardeur julle ook gered word as julle daaraan
vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig
1
Korintiërs het, of julle moet tevergeefs geglo het. Want in die
15:2-3
eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook
ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het
volgens die Skrifte;
Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy
verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,
2
Timoteus
en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou
3:14-15
wys kan maak tot saligheid deur die geloof in
Christus Jesus.

1 Petrus 4:11

ja, al was daar ook 'n engel
uit die hemel, soos die 3 Deuteronomium
4:2
apostel Paulus sê (Gal 1:8).
En aangesien dit verbode is
om iets by die Woord van
Deuteronomium
12:32
God by te voeg of daarvan
weg te laat (Deut 12:32),
Spreuke 30:6

Handelinge
26:22

1 Korintiërs 4:6

As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van
God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag
wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan
word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en
krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.
Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks
byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie;
sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag
onderhou, wat ek julle beveel.
Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig
hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van
weglaat nie.
Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie
rekenskap vorder en jy as 'n leuenaar openbaar word
nie.
Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot
vandag toe en getuig aan klein en groot, en spreek
niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het
dat sou gebeur nie
Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos
toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer
om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie
die een ter wille van die ander opgeblase sou wees
teen ‘n derde nie.

Deur dié evangelie word julle ook gered as julle
vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle
verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het
julle tevergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste
wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook
ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes
gesterf, volgens die Skrifte;
Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy
weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van
kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis
bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in
Christus Jesus.
As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet
God deur hom aan die woord kom; as dit is om in die
gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat
God verleen. So moet julle God in alles verheerlik
deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die
krag behoort tot in alle ewigheid! Amen.
Moenie iets byvoeg by wat ek julle beveel nie en
moet ook nie iets daarvan wegvat nie, maar
gehoorsaam die Here julle God se gebooie wat ek
julle gegee het.
"Elke gebod wat ek julle beveel het, moet julle
gehoorsaam en daarvolgens moet julle lewe; julle
mag daar niks bysit en niks daarvan wegvat nie."
Moet niks byvoeg by wat Hy gesê het nie; Hy sal jou
bestraf, en jy sal daar staan as ‘n leuenaar.
Omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek
hier as sy getuie voor klein en groot. Ek verkondig
maar net waarvan die profete en Moses gepraat het:
In hierdie uiteensetting, broers, het ek myself en
Apollos as voorbeelde gebruik om julle te leer wat die
gesegde beteken: "Hou jou binne die perke wat God
gestel het." Dan sal niemand hom belangriker as ‘n
ander beskou oor sy leermeester nie.

Galasiërs 1:8

Openbaring
22:18-19

Psalm 19:8-9

Matteus 17:5

blyk dit duidelik dat die leer
Johannes 15:15
daarvan heeltemal volmaak 4
en in alle opsigte volkome is.
Handelinge
18:28
Handelinge
20:27
Romeine 15:4

1 Korintiërs 2:4

Ons mag ook geen geskrifte
5 Jesaja 1:12
van mense, hoe heilig die

Maar al sou een van ons of selfs ‘n engel uit die
Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n
hemel aan julle ‘n evangelie verkondig wat in stryd is
evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle
met die evangelie wat ons aan julle verkondig het—
verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees!
die vloek van God sal hom tref!
Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die
Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie
profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie
profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg,
dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg
sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie
waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand
boek geskrywe is; en as iemand een van die woorde
iets van die woorde van die boek van hierdie profesie
van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy
wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek
deel aan die boom van die lewe en aan die heilige
van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge
stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.
waarvan in hierdie boek geskrywe is.
Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die
siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee
wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die wysheid aan dié wat nog onervare is. Die bevele van
HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die die Here dui die regte koers aan: dit bring blydskap.
HERE is suiwer: dit verlig die oë.
Die gebod van die Here is helder: dit gee insig.
Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helderligte wolk Terwyl hy nog praat, het ‘n helderligte wolk skielik sy
hulle meteens en daar sê 'n stem uit die wolk: Dit is skaduwee oor hulle gegooi, en ‘n stem uit die wolk
my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het. Luister het gesê: "Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My
na Hom!
verheug. Luister na Hom."
Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n
dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee,
het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my
my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
want hy het die Jode kragtig in die openbaar weerlê want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê
en deur die Skrifte bewys dat Jesus die Christus is.
en uit die Skrif bewys dat Jesus die Christus is.
Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in
van God te verkondig nie.
sy volle omvang aan julle te verkondig nie.
Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog
Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering
opgeteken om ons te leer sodat ons deur die
tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en
standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons
bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.
gee, vol hoop kan wees.
en my rede en my prediking was nie in oorredende Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie
woorde van menslike wysheid nie, maar in die deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur
betoning van gees en krag
die kragtige werking van die Gees.
As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie
As julle kom om voor My te verskyn, wie het julle
het dit van julle hand geëis--om my voorhowe te
gevra om my voorhowe te kom vertrap?
vertrap?

mense ook al was, met die
Goddelike Skrif gelykstel nie;
ook mag ons nie die
gewoonte of die groot
getalle
of
oudheid
of
opvolging van tye of van
persone of kerkvergaderings,
verordeninge of besluite met
dié waarheid van God
gelykstel nie, want die
waarheid is bo alles.

Maar Hy antwoord en sê vir hulle: Waarom oortree
julle ook die gebod van God ter wille van julle
oorlewering?
Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer
wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die
gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering
van mense vas: die wassery van kanne en bekers, en
Markus 7:7-9
ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle
baie. En Hy sê vir hulle: Julle verstaan dit goed om
die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewering
te onderhou.
Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of
Handelinge 4:19 dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te
wees as God, moet julle self beslis;
Nee, stellig nie! Maar God moet waaragtig wees en
elke mens leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U
Romeine 3:4
geregverdig kan word in u woorde en oorwin as U
gerig hou.
Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die
wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die
Kolossense 2:8
oorlewering van die mense, volgens die eerste
beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.
want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde
leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul
2 Timoteus 4:3- gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars
4
sal versamel volgens hulle eie begeerlikhedeen die
oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot
fabels.
Matteus 15:3

"Waarom verontagsaam julle self die gebod van God
ter wille van julle oorgelewerde gebruike?" het Jesus
geantwoord.
Dit help niks dat hulle My probeer dien deur
leerstellings van mense as gebooie van God voor te
hou nie. Julle laat die gebod van God los en hou aan
die oorgelewerde gebruik van mense vas." Hy het
verder vir hulle gesê: "Julle verstaan die kuns goed
om die gebod van God opsy te skuiwe en julle
oorgelewerde gebruike in stand te hou.

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.
Beslis nie. Dit staan vas dat God betroubaar is en
elke mens ‘n leuenaar, soos daar geskrywe staan: "U
is regverdig wanneer U uitspraak doen en U wen u
saak wanneer U aangekla word."
Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur
teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is
dinge wat berus op die oorlewering van mense, op
wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie.
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.
Hulle het wel uit ons geledere voortgekom, maar
Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van
niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie,
ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons
1 Johannes 2:19
want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons
gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle
gebly het. Dit moes duidelik word dat geeneen van
nie almal van ons is nie.
hulle werklik een van ons is nie.

Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer
soos die HERE my God my beveel het, om so te
handel in die land waarheen julle gaan om dit in
Deuteronomium besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit; want
4:5-6
dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van
die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê:
Waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige
volk.
Ja, nietigheid is die mensekinders, leuens is die
Psalm 62:10
aansienlikes; in die weegskaal moet hulle opgaan,
almal saam is hulle minder as nietigheid.
Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek
Jesaja 8:20
volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen
dageraad het nie.
Alle mense is immers uit
Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat
hulleself
leuenaars
en
1 Korintiërs 3:11
6
daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

nietiger as die nietigheid self
(Ps 62:10).

Efesiërs 4:4-6

Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook
geroep is in een hoop van julle roeping een Here,
een geloof een doop een God en Vader van almal,
wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

2
Tessalonisense
2:2

om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te
word nie--deur gees of deur woord of deur brief wat
van ons afkomstig sou wees--asof die dag van
Christus al daar is.

Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy
verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,
2
Timoteus
en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou
3:14-15
wys kan maak tot saligheid deur die geloof in
Christus Jesus.

Ons verwerp daarom met
ons hele hart alles wat nie 7 1 Johannes 4:1
met hierdie onfeilbare reël

Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste
op die proef of hulle uit God is, want baie valse
profete het in die wêreld uitgegaan.

Kyk, ek het julle die voorskrifte en die bepalings
geleer soos die Here my God my beveel het. Julle
moet daarvolgens lewe wanneer julle in die land kom
en dit in besit neem. Gehoorsaam die voorskrifte en
lewe daarvolgens, want daaraan sal die ander volke
sien dat julle wysheid en insig het. Hulle sal van al
hierdie voorskrifte hoor en sê: ‘Net hierdie groot
nasie het wysheid en insig.’
Mense is verganklik, mense is niks: op ‘n skaal wys
hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks.
Terug na die wet en die getuienis van die Here! Wie
nie volgens hierdie woord praat nie, is sonder
toekoms!
want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat
reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus.
Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar
net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar
is net één Here, één geloof, één doop, één God en
Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal
werk en in almal woon
Moenie so gou verward raak of van stryk gebring
word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here
is al hier nie—of dit nou vir julle gesê word in ‘n
profetiese uitspraak of in ‘n preek of in ‘n brief wat
sogenaamd van ons afkomstig sou wees.
Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy
weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van
kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis
bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in
Christus Jesus.
Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees
van God het nie, want daar is nou reeds baie vals
profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen,
ondersoek of sy gees van God afkomstig is.

ooreenkom nie, soos die
apostels ons leer as hulle sê:
"...maar stel die geeste op
die proef of hulle uit God is"
(1 Joh 4:1) en: "As iemand
na julle kom en hierdie leer
nie bring nie, ontvang hom
nie in die huis nie..." (2
Joh:10).

2 Johannes 10

As daar iemand na julle toe kom wat ‘n ander leer
As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie,
bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie
ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.
en hom selfs nie groet nie,

