Hoofstuk: 2 Paragraaf: 8.
Dit was immers die volkome
vrye raadsbesluit, genadige
wil en voorneme van God
die
Vader,
dat
die
lewendmakende
en
saligmakende krag van die
uiters kosbare dood van sy
Seun al die uitverkorenes tot
voordeel sal strek. So het
God
slegs
aan
die
uitverkorenes
die
regverdigende
geloof
geskenk om hulle daardeur
onfeilbaar salig te maak.
Dit wil sê: Dit was die wil
van God dat Christus deur
die bloed van die kruis waarmee Hy die nuwe
verbond bevestig het - uit
elke volk, stam, geslag en
taal húlle en hulle alleen
kragdadiglik sal verlos, wat
van ewigheid af tot die
saligheid uitverkies en deur
die Vader aan Hom gegee is.
Ook was dit die wil van God
dat Christus aan hulle die
geloof sal gee wat Hy, soos
ook die ander saligmakende
gawes van die Heilige Gees,
deur sy dood vir hulle
verwerf het.
Verder, dat Hy hulle van al
hulle sondes - sowel die
erfsonde as die daadsonde
wat ná en vóór die geloof
begaan is - deur sy bloed sal
reinig.

Teks
Johannes 17:9

1
Efesiërs 5:25-27

Lukas 22:20

Hebreërs 8:6
2

Openbaring 5:9

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling
"Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar
Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir
vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U
die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.
behoort.

Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus
ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor
oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig
het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die
gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek
of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en
sonder gebrek sou wees.

Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die
kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit
het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy
dit met die water en die woord gereinig het, sodat
Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem,
sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en
onberispelik.

Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê:
Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat
vir julle uitgestort word.
Maar nou het Hy ŉ voortrefliker bediening verkry vir
sover Hy ook Middelaar is van ŉ beter verbond wat
op beter beloftes wettelik gegrond is.

Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak
en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël
deur my bloed, wat vir julle vergiet word.
Maar nou het Jesus ‘n voortrefliker priesterdiens
gekry deurdat Hy Middelaar is van ‘n beter verbond
wat op uitnemender beloftes gegrond is.

Toe sing hulle `n nuwe lied en sê: U is waardig om
die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is
geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit
elke stam en taal en volk en nasie,

Toe sing hulle ‘n nuwe lied: "U is waardig om die
boek te neem en die seëls daarvan oop te maak
omdat U geslag is en met u bloed mense vir God
losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

3 Filippense 1:29

omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik God het julle die voorreg gegee om Christus te dien,
gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir
vir Hom te ly,
Hom te ly.

4 1 Johannes 1:7

Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is,
dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed
van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle
sonde.

Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het
ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en
reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke
sonde.

Ten slotte, dat Hy hulle tot
Johannes 10:28
die einde toe getrou sal
bewaar,
en
uiteindelik
5
sonder enige vlek of rimpel
Efesiërs 5:27
in heerlikheid by Hom sal
neem.

En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle
verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle
hulle uit my hand ruk nie.
uit my hand ruk nie.
sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan
verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig
maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.
en onberispelik.

