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Die uitverkorenes word op
Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar
God se tyd van hulle ewige
Deuteronomium die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot
en
onveranderlike 1
in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie
29:29
uitverkiesing tot saligheid
wet.
verseker.
Dit gebeur verskillend en nie
vir almal in gelyke mate nie.
Hierdie versekering ontvang
hulle nie as hulle nuuskierig
die
verborgenhede
en
Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar,
dieptes van God probeer
want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes
deursoek nie. Hulle ontvang
1
Korintiërs van God. Want wie van die mense weet wat in ŉ
2
mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom
2:10-11
die sekerheid egter as hulle
is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe
in hulleself die onfeilbare
die Gees van God.
vrugte van die uitverkiesing,
soos in die Woord van God
aangewys, met geestelike
blydskap en heilige vreugde
waarneem.
Hierdie onfeilbare vrugte van
Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself
die uitverkiesing is die ware
op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus
3 2 Korintiërs 13:5
Christus in julle is nie - as julle ten minste nie
geloof in Christus, die
verwerplik is nie!
kinderlike vrees van God,
Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n

1983/91-vertaling
"Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here
ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend
aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al
die woorde van hierdie wet.

Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend
gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die
diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die
verborge dinge van ‘n mens behalwe die gees van
die mens wat in hom is? So ook ken niemand die
verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van
God.

Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of
julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat
Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die
toets nie deurstaan nie.
want droefheid volgens die wil van God bring

die droefheid oor die sonde
bekering wat tot redding lei, en daaroor was
4 2 Korintiërs 7:10 onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid
niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring
volgens die wil van God,
van die wêreld werk die dood.
die honger en dors na die
5 Matteus 5:6
geregtigheid, ensovoorts.

droefheid uit wêreldse oorwegings die dood.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is,
want hulle sal versadig word.
want hulle sal versadig word.

