Teks
Hoofstuk: 1 Paragraaf: 10.
Die oorsaak van hierdie
genadige uitverkiesing is
Genesis 25:23
inderdaad
slegs
die
welbehae van God. Dit
bestaan nie daarin dat Hy uit
alle moontlikhede sekere
Maleagi 1:2-3
menslike hoedanighede of
dade as 'n voorwaarde vir
die saligheid uitgekies het
nie. Dit bestaan wel hierin
dat Hy sekere bepaalde
mense uit die hele menigte 1
van sondaars as sy eiendom
aangeneem
het.
Soos
geskrywe is: Toe die kinders
nog nie gebore was en nog
Romeine 9:11geen goed of kwaad gedoen
13
het nie, ..., is vir haar (nl.
Rebekka) gesê: Die oudste
sal die jongste dien. Soos
geskrywe is: Jakob het Ek
liefgehad en Esau het Ek
gehaat;

1933/53-vertaling
En die HERE het haar geantwoord: Twee nasies is in
jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou
liggaam; en die een volk sal sterker wees as die
ander volk; en die oudste sal die jongste dien.
Ek het julle liefgehad, sê die HERE. Nogtans vra julle:
Waarin het U ons liefgehad? Is Esau nie die broer
van Jakob nie? spreek die HERE. Tog het Ek Jakob
liefgehad, maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte ŉ
wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van
die woestyn prysgegee.

1983/91-vertaling
en Hy het vir haar gesê: "Daar is twee nasies in jou,
twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een
sal sterker wees as die ander, die oudste sal die
jongste dien."

Want toe die kinders nog nie gebore was en nog
geen goed of kwaad gedoen het nie dat die
voorneme van God volgens die verkiesing kon bly
staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep
is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. Soos
geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek
gehaat.

Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog
niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir
haar gesê: "Die oudste sal die jongste dien." Daar
staan ook geskrywe: "Vir Jakob het Ek liefgehad,
maar vir Esau het Ek gehaat." Die besluit van God is
gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat
‘n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep.

en: Daar het gelowig geword
Handelinge
almal wat verordineer was 2
13:48
tot die ewige lewe.

En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle
het die woord van die Here geprys; en daar het
gelowig geword almal wat verordineer was tot die
ewige lewe.

Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die
woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal
wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig
geword.

Ek het julle lief, sê die Here. Maar julle vra: "Hoe het
U ons lief?" Esau was tog Jakob se broer, sê die
Here, en tog het Ek vir Jakob liefgehad en vir Esau
gehaat. Ek het sy bergland ‘n verlate plek gemaak,
sy woongebied vir die woestynjakkalse gegee.

