
  

MAAR NOU 
Deel 1 - Gewas 

 
1 Korintiërs 6:11  En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat 
afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en 
deur die Gees van ons God.  

 

 

 

 

 

Gewas 

Titus 3:5  Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen 
het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die 
wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.  

Die Effek van Sonde 

Kolossense 2:13  Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige 
natuur nog nie weggeneem was nie. 

Efesiërs 2:1  Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes 

Die Oplossing 

Johannes 3:3-8  …"Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan 
hy die koninkryk van God nie sien nie." 4  Nikodemus vra Hom toe: "Hoe kan 'n mens 
gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se 
skoot kom en gebore word nie?" 5  Jesus het geantwoord: "Dit verseker Ek jou: As 

iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God 
kom nie. 6  Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 
7  Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. 8  
Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom 
en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is."  

Johannes 3:14-17  Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit; so moet 
die Seun van die mens verhoog word, 15  sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe 
kan hê. 16  God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat 
dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 17  God het 
nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat 
die wêreld deur Hom gered kan word.  

Johannes 10:10  …Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. 

Johannes 14:6  Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. 

1 Johannes 5:11-12  En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, 
en dié lewe is deur sy Seun. 12  Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van 
God het nie, het ook nie die lewe nie.  

Kolossense 2:13  …God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy 
ons al ons sondes vergewe het. 

Efesiërs 2:6  Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en 
ons saam met Hom 'n plek in die hemel gegee 

 

 

 

 

 

God het liefgehad 

God het gegee 

Ons glo 

Ons ontvang 

 

 

 

 

Alle verse uit AFR83 behalwe as anders verwys 


