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1933/53-vertaling
En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou
Die Woord van God, waaruit
nageslag ná jou in hulle geslagte as 'n ewige
Genesis 17:7
ons die wil van God leer ken,
verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou
nageslag ná jou.
getuig daarvan dat die
Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die
kinders van die gelowiges
HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek
heilig is. Hulle is nie van
in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie,
nature heilig nie, maar
Jesaja 59:21
en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die
kragtens die genadeverbond
mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van
waarin hulle saam met hulle 1
nou af tot in ewigheid nie.
ouers
opgeneem
is.
Want die belofte kom julle toe en julle kinders en
Gelowige
ouers
moet
Handelinge 2:39 almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na
daarom nie twyfel aan die
Hom sal roep.

uitverkiesing en saligheid
van hulle kinders wat God in
hulle kinderjare uit hierdie
lewe wegneem nie.

Teks

1983/91-vertaling
"Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en
jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ‘n blywende
verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van
jou nageslag.
Wat My betref, sê die Here, dit is my verbond met
die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat
Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die
mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn
nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.

Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en
vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons
God na Hom toe sal roep."
Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die
Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou,
band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou
en die ongelowige vrou is geheilig deur die man;
1 Korintiërs 7:14
is by God aanneemlik deur die band met die
want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou
gelowige man. Anders sou julle kinders heidene
is hulle heilig.
wees, maar nou behoort hulle aan God.

