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Teks

Hierdie uitverkiesing is nie
Deuteronomium
veelvoudig nie, maar een en
7:7
dieselfde vir almal wat salig
word, in die Ou sowel as in
Deuteronomium
die Nuwe Testament. Die
9:6
Skrif verkondig immers aan
ons net een welbehae,
voorneme en raad van die
1
wil van God. Hiervolgens het
Hy ons van ewigheid af
Efesiërs 1:4-5
uitverkies tot die genade
sowel as tot die heerlikheid,
tot die saligheid sowel as tot
die weg na die saligheid wat
Hy voorberei het, sodat ons
Efesiërs 2:10
daarin kan wandel.

1933/53-vertaling
Die HERE het ŉ welgevalle aan julle gehad en julle
uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander
volke nie, want julle was die geringste van al die
volke.
Weet dan dat die HERE jou God nie ter wille van jou
geregtigheid jou hierdie goeie land gee om dit in
besit te neem nie, want jy is `n hardnekkige volk.
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
te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy
wil een Here, een geloof een doop, een God en
Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in
julle almal is.
Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus
tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons
daarin kan wandel.

1983/91-vertaling
"Die Here het jou nie liefgekry en gekies omdat jy
groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste
van almal.
Jy moet goed onthou dat die Here jou God nie
hierdie goeie land vir jou gee om in besit te neem
omdat jy volmaak is nie. Jy is ‘n hardkoppige volk."
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
deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet
ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die
Geliefde vrylik aan ons geskenk het.
Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus
Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die
goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

