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Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar
die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot
in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie
wet.

"Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here
ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend
aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al
die woorde van hierdie wet.

Want daar is geen aanneming van die persoon by
God trek immers niemand voor nie.
God nie.
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Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling.
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Hy het kragtens sy besluit en voorneme die
geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak

Let dan op die goedheid en strengheid van God: sy
strengheid oor die afvalliges, en sy goedheid oor jou.
Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan
jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle
nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt
word, want God is in staat om hulle terug te ent.
O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van
God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe
onnaspeurlik sy weë!
Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou,
hoor sê: "Ja, Here God, Almagtige, betroubaar en reg
is u oordele."

