Teks
Hoofstuk: 2 Paragraaf: 9.
Hierdie raadsbesluit is die
gevolg van God se ewige
liefde vir die uitverkorenes.
Die besluit word van die
begin van die wêreld af tot 1 Matteus 16:18
vandag
toe
kragdadig
uitgevoer
ondanks
die
vergeefse verset van die
magte van die doderyk.
Hierdie besluit sal steeds
1 Konings 19:18
uitgevoer word, sodat die
uitverkorenes op die regte
tyd in een liggaam vergader
Johannes 11:52
sal word. Daar sal altyd 'n
kerk van gelowiges wees,
gegrond in die bloed van
Christus. Hierdie kerk moet
sy Verlosser, wat sy lewe 2
aan die kruis vir die kerk
gegee het - soos 'n
Efesiërs 5:25
bruidegom sy lewe vir sy
bruid sal gee - standvastig
liefhê
en
Hom
met
volharding dien en van nou
af tot in alle ewigheid
verheerlik.

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal
sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit
doderyk sal dit nie oorweldig nie.
nie oorweldig nie.

Maar Ek sal sewe duisend in Israel laat oorbly, al die
knieë wat nie voor Baäl gekniel en elke mond wat
hom nie gesoen het nie.
En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die
verstrooide kinders van God tot ŉ eenheid saam te
voeg.

Maar Ek sal in Israel die sewe duisend laat oorbly
wat nie die Baälbeeld aanbid het nie."
En Hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook
om die kinders van God wat oor die hele aarde
versprei is, tot een volk bymekaar te bring.

Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus
Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die
ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor
kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.
oorgegee het.

