Teks
Hoofstuk: 1 Paragraaf: 6.
Dat God aan sommige
Handelinge
mense in die tyd die gawe
13:48
van die geloof skenk en aan
ander dit nie skenk nie, volg 1
uit sy ewige besluit. Immers:
Handelinge
Aan God is al sy werke van
15:18
ewigheid af bekend,

en Hy doen alles volgens die
2 Efesiërs 1:11
raad van sy wil.

1933/53-vertaling
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.

1983/91-vertaling
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.

Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend

"Dit is van ouds af bekend.

in Hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het nadat
ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig
die voorneme van Hom wat alles werk volgens die
raad van sy wil,

Deur Christus het ons deel geword van die volk van
God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy
Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur
volgens sy raadsbesluit.

Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die harte van die uitverkorenes ontvanklik - hoe verhard hierdie harte ook al mag wees - en buig hulle
om tot geloof. Hulle wat egter nie uitverkies is nie, laat Hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. Hierin veral kom vir ons
tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelyk regverdige onderskeiding tussen die mense wat almal ewe verlore is. Dit is die besluit van die
uitverkiesing en verwerping wat in die Woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine en onstandvastige mense verdraai hierdie leer tot hulle eie
verderf, maar aan die heiliges en godvresendes gee dit 'n onuitspreeklike troos.

