Hoofstuk: 3&4 Paragraaf:
Teks
10.
Ander mense weer, wat deur
Romeine 9:16
die verkondiging van die
evangelie geroep is, kom en
1 Korintiërs 1:31
word bekeer. Dit moet egter
2
Korintiërs
nie aan die mens toegeskryf
10:17
word nie asof hy hom deur
sy vrye wil van ander
Galasiërs 1:4
onderskei wat net so 'n
groot
of
genoegsame
genade
tot
geloof
en
bekering ontvang het. So
Efesiërs 2:8-9
stel die hooghartige kettery
van Pelagius dit. Dit moet
aan God toegeskryf word.
Kolossense 1:13
Hy het hulle van ewigheid af
1
in Christus as sy eiendom
uitverkies. Hy roep almal
kragdadig in die tyd en
skenk hulle geloof en
bekering. Nadat hulle uit die
mag van die duisternis
verlos is, bring Hy hulle ook
in die ryk van sy Seun, om
1 Petrus 2:9
die deugde van Hom, wat
hulle uit die duisternis tot sy
wonderbare lig geroep het,
te verkondig en om nie in
hulleself nie, maar in die
Here te roem. So getuig die
Apostoliese geskrifte telkens.
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So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die Dit hang dus nie af van ‘n mens se wil of strewe nie,
een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.
maar van God wat barmhartig is.
Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die
Dié wat wil roem, moet in die Here roem
Here roem.
Maar die Skrif sê: "Hy wat roem, moet in die Here
Maar wie roem, moet in die Here roem.
roem."
wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons wat Homself vir ons sondes gegee het om ons te
kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van
die wil van onse God en Vader ...
God ons Vader te volbring.
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n
nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste
die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
nie, en daarom het niemand enige rede om op
homself trots te wees nie.
Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk
en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat
sy liefde,
Hy liefhet.

Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike
priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom
verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat
julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare
lig,

Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike
priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die
eiendomsvolk van God, die volk wat die
verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle
uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

