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Verder toon die heilige Skrif
hierdie
ewige
en
onverdiende genade van ons
uitverkiesing baie duidelik
aan
en
verkondig
dit
nadruklik aan ons. Dit getuig
bowendien dat nie alle
mense uitverkies is nie,
1 Romeine 9:22
maar dat sommige nie
uitverkies is nie of in die
ewige uitverkiesing van God
verbygegaan is. God het
besluit om hulle, na sy
volkome vrye, regverdige,
onberispelike
en
onveranderlike welbehae,

in
die
gemeenskaplike
ellende te laat bly. Daarin
2 1 Petrus 2:7-8
het hulle hulleself deur hulle
eie skuld gestort.
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En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag
bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die
voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is,
verdra het

En as God dieselfde wou doen? Hy wou sy toorn laat
sien en sy mag bekend maak. Daarom het Hy die
voorwerpe van sy toorn, die mense wat reg was om
verdelg te word, met groot geduld verdra.

Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die
ongelowiges geld die woord: Die steen wat die
bouers verwerp het, dit het ŉ hoeksteen geword; en:
ŉ Steen des aanstoots en ŉ rots van struikeling — vir
dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die
woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem
is.

Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir dié wat nie
glo nie, geld die woorde: "Die klip wat deur die
bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in
die gebou geword" en: "‘n klip waaroor ‘n mens
struikel en ‘n rots waarteen jy jou stamp." Hulle
struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is
nie. So het God dit ook vir hulle bestem.

God het immers besluit om
nie
aan
hulle
die
saligmakende geloof én die
genade van die bekering te
gee nie. Om sy geregtigheid
te openbaar, het God besluit
om hierdie mense aan
Handelinge
Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle
3
14:16
nasies in hulle eie weë sou wandel
eie koers te gaan,
hulleself oor te laat, hulle
onder sy regverdige oordeel
te laat bly en om hulle nie
alleen oor hulle ongeloof nie,
maar ook oor al hulle ander
sondes te veroordeel en
ewig te straf.
Dit is die besluit van die verwerping, wat God hoegenaamd nie tot bewerker van die sonde maak nie, want dit sou 'n godslasterlike gedagte wees.
Inteendeel, dit sê juis dat God 'n gedugte, onberispelike en regverdige Regter is wat die sonde straf.

