REGVERDIGMAKING EN HEILIGMAKING
Fanie Rupping

INLEIDING
Baie dankie vir die geleentheid om oor regverdigmaking en heiligmaking vanuit 'n bybelse
perspektief te kan praat. Ek staan self in die ry van sondaars en daarom, kan ek nie anders as
om alles wat ek wil se, uit die '33/'53 vertaling BYBEL uit aan te haal nie.
Wysheid:
Job 28:12 Maar die wysheid—waar word dit gevind? En waar is die plek van verstand?
Job 28:13 Die mens ken nie die waarde daarvan nie, en dit word in die land van die lewende nie gevind
nie.
Job 28:14 Die wêreldvloed sê: In my is dit nie; en die see sê: By my is dit nie.
Job 28:15 Fyn goud kan daarvoor nie gegee word nie, en geen silwer as koopprys daarvan afgeweeg word
nie.
Job 28:16 Die goud van Ofir weeg daar nie teen op nie, ook nie die kosbare onikssteen en saffier nie.
Job 28:17 Goud en glas kan daarmee nie vergelyk word nie, en vir goue voorwerpe ruil ‘n mens dit nie.
Job 28:18 Korale en kristal kan nie genoem word nie, en die besit van wysheid is meer werd as korale.
Job 28:19 Die topaas van Kus kan daarmee nie vergelyk word nie, suiwer goud word daarteen nie
opgeweeg nie.
Job 28:20 Die wysheid dan—waar kom dit vandaan? En waar is die plek van die verstand?
Job 28:21 Ja, dit is verborge vir die oë van alles wat leef, en weggesteek vir die voëls van die hemel.
Job 28:22 Die plek van vertering en die dood sê: Met ons ore het ons die gerug daarvan gehoor.
Job 28:23 God weet die weg daarheen, en Hy ken die woonplek daarvan.
Job 28:24 Want Hy sien tot by die eindes van die aarde; alles wat onder die hemel is, aanskou Hy.
Job 28:25 Toe Hy vir die wind die gewig bepaal en die waters met die maat afgemeet het,
Job 28:26 toe Hy vir die reën ‘n wet gestel het en ‘n weg vir die onweerstraal,
Job 28:27 toe het Hy die wysheid gesien en dit verkondig; Hy het dit opgestel en dit ook deurvors.
Job 28:28 Maar aan die mens het Hy gesê: Kyk, die vrees van die HERE is wysheid; en om van die kwaad
af te wyk, is verstand.
Ons kan dus duidelik sien dat volgens vers 27 net die Almagtige Wysheid het, en is dit so
belangrik om ook te let op die aanhoudende verandering in Bybel vertalings en die invloed wat
dit op die WARE WOORD van GOD het.
1Kor 1:26 Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie
baie edeles nie;
1Kor 1:27 maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is
by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;
1Kor 1:28 en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat
iets is, tot niet te maak,
1Kor 1:29 sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.
1Kor 1:30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en
geregtigheid en heiligmaking en verlossing.
1Kor 1:31 Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.
1Kor 2:1 En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig
met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie,
1Kor 2:2 want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom
as gekruisigde.
1Kor 2:3 Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing;
1Kor 2:4 en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in
die betoning van gees en krag,
1Kor 2:5 sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.
1Kor 2:6 Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van
hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie.
1Kor 2:7 Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God
van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
1Kor 2:8 wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—want as hulle dit geken het, sou
hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie—
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1Kor 2:9 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens
nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.
1Kor 2:10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook
die dieptes van God.
1Kor 2:11 Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is?
So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.
1Kor 2:12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat
ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.
Jak 1:5 En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee
sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.
Jak 1:6 Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see
wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.
Genade
Efs 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;
Efs 2:9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
Efs 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat
ons daarin kan wandel.
Tit 3:4 Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het—
Tit 3:5 nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid
het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees
Tit 3:6 wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser;
Tit 3:7 sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige
lewe.
Tit 3:8 Dit is ‘n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God
glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan; dít is wat goed en nuttig is vir die mense.

REGVERDIGMAKING:
Deut 4:5 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 besit te neem.
Deut 4:6 Onderhou dit dan en doen dit; want 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.
Deut 4:7 Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as
ons Hom aanroep?
Deut 4:8 En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie
hele wet wat ek julle vandag voorhou?
Tit 2:11 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn
Tit 2:12 en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en
vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,
Tit 2:13 terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons
Verlosser, Jesus Christus,
Tit 2:14 wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as
sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.
Rom 1:16 Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot
redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.
Rom 1:17 Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is:
Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.
Háb 2:4 Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.
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Jer 23:5 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as
Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.
Jer 23:6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal
word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.
Jer 23:7 Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hulle nie meer sal sê: So waar as die HERE
leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie,
Jer 23:8 maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom
het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het. En hulle sal woon in
hulle land.
Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie
sien nie.
Heb 11:2 Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang.
Heb 11:3 Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge
wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.
Heb 11:4 Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang
het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof
spreek hy nog nadat hy dood is.
Heb 11:5 Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat
God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God
behaag het.
Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat
Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.
Heb 11:7 Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie
gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin,
waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat
volgens die geloof is.
Heb 11:8 Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n
erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.
Heb 11:9 Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land
en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.
Heb 11:10 Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.
Heb 11:11 Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was,
het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.
Heb 11:12 Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van die
hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is.
Heb 11:13 In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit
die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde
was.
Heb 11:14 Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle ‘n vaderland soek.
Heb 11:15 En as hulle bly dink het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid
gehad het om terug te keer.
Heb 11:16 Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir
hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei.
Heb 11:17 Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes
ontvang het, het sy eniggeborene geoffer,
Heb 11:18 aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word—want hy het gereken dat God mag het
om selfs uit die dode op te wek;
Heb 11:19 daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang.
Heb 11:20 Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms.
Heb 11:21 Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed altwee die seuns van Josef geseën; en hy het aanbid
terwyl hy leun op die knop van sy staf.
Heb 11:22 Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die
kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente.
Heb 11:23 Deur die geloof is Moses ná sy geboorte deur sy ouers drie maande lank weggesteek, omdat
hulle gesien het dat die seuntjie mooi was; en hulle het nie die gebod van die koning gevrees
nie.
Heb 11:24 Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao se dogter
genoem te word,
Heb 11:25 omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om ‘n tyd
lank die genot van die sonde te hê,
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Heb 11:26 en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het
uitgesien na die beloning.
Heb 11:27 Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het
volgehou soos een wat die Onsienlike sien.
Heb 11:28 Deur die geloof het hy die pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer
hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie.
Heb 11:29 Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars,
toe hulle dit probeer, verdrink het.
Heb 11:30 Deur die geloof het die mure van Jérigo geval nadat daar sewe dae lank omheen getrek was.
Heb 11:31 Deur die geloof het Ragab, die hoer, nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy
die spioene in vrede ontvang het.
Heb 11:32 En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gídeon, Barak en Simson
en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal,
Heb 11:33 wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke
van leeus toegestop,
Heb 11:34 die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang
het, dapper gewees het in die oorlog, leërs van vreemdes op die vlug gedryf het.
Heb 11:35 Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding
aanneem nie, om ‘n beter opstanding te kan verkry.
Heb 11:36 Ander weer het die proef van bespottinge en geselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis.
Heb 11:37 Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in
skaapvelle en in bokvelle; hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel—
Heb 11:38 die wêreld was hulle nie werd nie—hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in
spelonke en skeure in die grond.
Heb 11:39 En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry
nie,
Heb 11:40 omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.

HEILIGMAKING
Lev 11:44 Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig;
daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie.
1Petrus 1:16 omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.
Heilige lewe:
Efs 4:17 Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook
wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie—
Efs 4:18 mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde
wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart;
Efs 4:19 wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug
allerhande onreinheid te bedrywe.
Efs 4:20 Maar julle het Christus nie so leer ken nie,
Efs 4:21 as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:
Efs 4:22 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede
van die verleiding te gronde gaan,
Vergeef mekaar
Kol 3:12 Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming,
goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.
Kol 3:13 Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle
vergeef het, so moet julle ook doen.
Kol 3:14 En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.
Kol 3:15 En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en
wees dankbaar.
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Kol 3:16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met
psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die
Here.
Kol 3:17 En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank
God die Vader deur Hom.
Heilige lewens wandel:
2Ko 6:14 Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die
geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?
2Ko 6:15 En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die
ongelowige?
2Ko 6:16 Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die
lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal
hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
2Ko 6:17 Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is
nie, en Ek sal julle aanneem;
2Ko 6:18 en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die
Almagtige.
GOD se gebooie bewaar:
1Jo 2:1 My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig
het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.
1Jo 2:2 En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele
wêreld.
1Jo 2:3 En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.
1Jo 2:4 Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid
nie.
1Jo 2:5 Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword.
Hieraan weet ons dat ons in Hom is.
1Jo 2:6 Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.
Wysheid:
Jak 3:13 Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in
sagmoedige wysheid toon.
Jak 3:14 Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid
nie.
Jak 3:15 Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;
Jak 3:16 want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade.
Jak 3:17 Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol
barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.
Jak 3:18 En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.
Vrede en liefde:
Heb 12:14 Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;
Heb 12:15 en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid
opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.

SLOT
Opdrag van GOD:
Deut 10:10 En ék het op die berg gestaan soos die vorige dae, veertig dae en veertig nagte lank; en die
HERE het my ook dié keer verhoor; die HERE wou jou nie in die verderf stort nie.
Deut 10:11 Maar die HERE het vir my gesê: Staan op, gaan heen om voor die volk uit verder te trek, dat
hulle kan inkom en die land in besit neem wat Ek aan hulle vaders met ‘n eed beloof het om
aan hulle te gee.
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Deut 10:12 En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al
sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou
hele siel,
Deut 10:13 om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou
goed kan gaan?
Deut 10:14 Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat
daarin is.
Deut 10:15 Maar net aan jou vaders het die HERE ‘n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle,
hulle nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.
Deut 10:16 Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie.
Deut 10:17 Want die HERE julle God is die God van die gode en die HERE van die here; die grote, magtige
en gedugte God wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie;
Deut 10:18 wat reg verskaf aan die wees en die weduwee, en die vreemdeling liefhet, sodat Hy hom brood
en klere gee.
Deut 10:19 Daarom moet julle die vreemdeling liefhê, want julle was vreemdelinge in Egipteland.
Deut 10:20 Die HERE jou God moet jy vrees, Hom moet jy dien en Hom moet jy aanhang en by sy Naam
sweer.
Deut 10:21 Hy is jou lof, en Hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat jou oë gesien het, aan
jou gedoen het.
Deut 10:22 Sewentig siele sterk het jou vaders na Egipte afgetrek, maar nou het die HERE jou God jou
gemaak soos die sterre van die hemel in menigte.
Wapenrusting van GOD, daarsonder ”kan”ons nie:
Efs 6:10 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.
Efs 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die
duiwel.
Efs 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte,
teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
Efs 6:13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van
onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.
Efs 6:14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid
aan,
Efs 6:15 en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.
Efs 6:16 Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose
sal kan uitblus.
Efs 6:17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—
Efs 6:18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak
met alle volharding en smeking vir al die heiliges
Efs 6:19 en vir my, sodat ‘n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid
die verborgenheid van die evangelie bekend te maak,
Efs 6:20 waarvoor ek ‘n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet
spreek.
Almag van GOD ons VADER:
Psa
Psa
Psa
Psa

99:1
99:2
99:3
99:4

Psa 99:5
Psa 99:6
Psa 99:7
Psa 99:8
Psa 99:9

Die HERE is Koning; laat die volke bewe! Hy troon op die gérubs; laat die aarde sidder!
Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke.
Laat hulle u grote en gedugte Naam loof! Heilig is Hy!
Ook die sterkte van die Koning wat die reg liefhet. U het bevestig wat regverdig is; U het reg en
geregtigheid gedoen in Jakob.
Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is Hy!
Moses en Aäron was onder sy priesters, en Samuel onder die aanroepers van sy Naam. Hulle het
die HERE aangeroep, en Hy het hulle verhoor.
In die wolkkolom het Hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienisse onderhou en die insetting
wat Hy hulle gegee het.
o HERE onse God, U het hulle verhoor, U was vir hulle ‘n vergewende God en Een wat wraak
oefen oor hulle dade.
Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor sy heilige berg. Want heilig is die HERE onse
God.

Ek sluit af deur te se dat ons gered word, net uit GENADE alleen , nie uit goeie werke.
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1Kor 1:31 Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.
Kol 3:13 Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle
vergeef het, so moet julle ook doen.
Rom 6:23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in
Christus Jesus, onse Here.
Baie dankie, Liefde en Vrede in ons VERLOSSER JESUS CHRISTUS.
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