Teks
Hoofstuk: 5 Paragraaf: 8.
Dat hulle nie heeltemal uit
Psalm 33:11
die geloof en die genade
uitval of ook tot die einde in
Lukas 22:32
die sonde bly of verlore gaan
nie, verkry hulle nie deur
hulle eie verdienste of
Romeine 8:30
inspanning nie, maar weens
die genadige barmhartigheid
van God. As dit van hulle
afgehang het, kon dit nie
Romeine 8:34
alleen maklik gebeur het nie,
maar
sou
dit
ook
ongetwyfeld gebeur het.
Maar omdat dit van God 1
Romeine 9:11
afhang, kan dit glad nie
gebeur nie. Immers, sy raad
kan nie verander, sy belofte
kan nie verbreek,
die
roeping na sy voorneme kan
nie herroep, die verdienste,
voorbidding en bewaring van
Christus kan nie kragteloos
Hebreërs 6:17
gemaak word nie, net so
min as wat die verseëling
deur die Heilige Gees
verydel of vernietig kan
word.

1933/53-vertaling
Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die
gedagtes van sy hart van geslag tot geslag.
Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou
nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders
versterk.
Die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook
geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook
geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het
Hy ook verheerlik.
Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf
het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan
die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.

1983/91-vertaling
Maar die planne van die Here staan vir altyd vas, sy
besluite van geslag tot geslag.
Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie
begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet
jy jou broers versterk."
Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep.
En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek.
En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook
verheerlik.
Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf,
maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit
aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.
Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog
niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir
Want toe die kinders nog nie gebore was en nog
haar gesê: "Die oudste sal die jongste dien." Daar
geen goed of kwaad gedoen het nie dat die
staan ook geskrywe: "Vir Jakob het Ek liefgehad,
voorneme van God volgens die verkiesing kon bly
maar vir Esau het Ek gehaat." Die besluit van God is
staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep
gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat
‘n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep.

Daarom het God, omdat Hy nog kragtiger aan die En omdat God aan die erfgename van die belofte bo
erfgename van die belofte die onveranderlikheid van alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik
sy raad wou toon, dit met ŉ eed gewaarborg ...
is, het Hy dit met ‘n eed gewaarborg.

