Teks
Hoofstuk: 1 Paragraaf: 7.
Hierdie uitverkiesing is 'n
Efesiërs 1:4
onveranderlike
voorneme
van God. Daarvolgens het
Hy nog voor die skepping 'n 1
sekere aantal mense uit die
Efesiërs 1:11
hele
menslike
geslag
uitverkies.
Hierdie menslike geslag het
Johannes 17:2
deur hulle eie skuld van
hulle
oorspronklike
ongeskondenheid in sonde
en verderf verval. Die
Johannes 17:12
uitverkorenes is dus nie
beter of waardiger as die
ander nie, maar verkeer
saam met die ander in die
gemeenskaplike
ellende.
Nogtans het Hy hulle, uit
volkome vrye welbehae van 2
sy wil en uit louter genade,
tot die saligheid in Christus
uitverkies God het Christus
Johannes 17:24
ook van ewigheid af tot
Middelaar en Hoof van al die
uitverkorenes
en
tot
Fondament van die saligheid
gestel. So het Hy ook besluit
om die uitverkorenes aan
Christus te gee om hulle
salig te maak.

1933/53-vertaling
soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die
grondlegging van die wêreld om heilig en sonder
gebrek voor Hom in liefde te wees...

1983/91-vertaling
So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in
Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor
Hom te wees.

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.

soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy
aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan
gee.
Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek
hulle in u Naam bewaar. Oor die wat U My gegee
het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore
gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat
die Skrif vervul sou word.

U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom
gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die
ewige lewe te gee.
Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam bewaar,
die Naam wat U My gegee het. Ek het hulle beskerm,
en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe
die een wat verlore moet gaan sodat die Skrif vervul
kan word.

Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee
het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my
heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat
U My liefgehad het voor die grondlegging van die
wêreld.

"Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U
My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my
heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee
het omdat U My al voor die skepping van die wêreld
liefgehad het.

Deur sy Woord en Gees roep
Johannes 6:37
en
trek
God
die
3
uitverkorenes
kragdadiglik
Johannes 6:44
tot gemeenskap met Hom.

Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek
sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie
Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My
gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek
in die laaste dag.
soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die
grondlegging van die wêreld om heilig en sonder
gebrek voor Hom in liefde te wees deurdat Hy ons
voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan

"Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom;
en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie.
Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My
gestuur het, hom nie na My toe trek nie; en Ek sal
hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan.
So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in
Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor
Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy
genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om

Hy het dus besluit om aan
die uitverkorenes die ware 4 Efesiërs 1:4-6
geloof in Christus te gee,

hulle te regverdig en te
heilig en om hulle, wat
kragtig in die gemeenskap
van sy Seun bewaar word,
uiteindelik as bewys van sy
barmhartigheid en tot lof
van sy oorvloedige en
heerlike
genade
te
verheerlik. Soos geskrywe is:
In Christus het God ons
uitverkies
voor
die
grondlegging van die wêreld
om heilig en sonder gebrek
voor Hom te wees, deurdat
Hy ons voorbeskik het om
ons vir sy kinders vir
Homself aan te neem deur
Jesus Christus, na die
welbehae van sy wil, tot lof
van die heerlikheid van sy
genade waarmee Hy ons
begenadig
het
in
die
Geliefde;
en elders: Die wat Hy
vantevore verordineer het,
dié het Hy ook geroep; en
die wat Hy geroep het, dié 5 Romeine 8:30
het Hy ook geregverdig; en
die wat Hy geregverdig het,
dié het Hy ook verheerlik.

te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet
wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die
waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.
Geliefde vrylik aan ons geskenk het.

Die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook
geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook
geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het
Hy ook verheerlik.

Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep.
En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek.
En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook
verheerlik.

