Geen bewyse?

Ps Karl Holz
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Om hierdie rede herinner ek jou daaraan
dat jy die genadegawe wat God jou gegee
het toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n
vuur weer moet aanblaas. 7Die Gees wat
God ons gegee het, maak ons immers nie
lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde
en selfbeheersing. 8 Jy moenie skaam wees
om die boodskap van die Here te verkondig
nie; en moet jou ook nie skaam vir my wat
om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel,
dra jou deel van die ontberings vir die
evangelie met die krag wat God jou gee. 2
Timotheus 1:6-8 ESV
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Wat 'n mens van God kan weet, was
immers binne hulle bereik, want God
het dit binne hulle bereik gebring.
20Van die skepping van die wêreld af
kan 'n mens uit die werke van God
duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is
en dat Hy waarlik God is, hoewel dit
dinge is wat 'n mens nie met die oog
kan sien nie. Vir hierdie mense is daar
dus geen verontskuldiging nie,
Romeine 1:19-20
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omdat, al weet hulle van God,
hulle Hom nie as God eer en dank
nie. Met hulle redenasies bereik
hulle niks nie, en deur hulle
gebrek aan insig bly hulle in die
duister. 22Hulle gee voor dat hulle
verstandig is, maar hulle is
dwaas. Romeine 1:21-22
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In die plek van die heerlikheid van die
onverganklike God stel hulle beelde wat
lyk soos 'n verganklike mens of soos
voëls of diere of slange. 24Daarom gee
God hulle aan die drange van hulle hart
oor en aan sedelike onreinheid, sodat
hulle hulle liggame onder mekaar onteer.
25Dit is hulle wat die waarheid van God
verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer
die skepsel in plaas van die Skepper, aan
wie die lof toekom vir ewig. Amen.
Romans 1:23-25
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want elkeen wat die Naam van die
Here aanroep, sal gered word. 14Maar
hoe kan 'n mens Hom aanroep as jy nie
in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo
as jy nie van Hom gehoor het nie? En
hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand
wat preek? 15En hoe kan iemand preek
as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook
geskrywe: “Hoe wonderlik klink die
voetstappe van dié wat die goeie
boodskap bring.” Romeine 10:13-15

