Die regsinnige leer van die uitverkiesing en verwerping is nou uiteengesit.
Teks
1933/53-vertaling
1983/91-vertaling
Hoofstuk: 1VD Paragraaf: 1.
Die Sinode verwerp daarom die dwaling van hulle wat leer: Die hele en volledige besluit van die uitverkiesing tot saligheid is God se wil om daardie
mense salig te maak wat nog sal glo en in die geloof en geloofsgehoorsaamheid sal volhard. Oor hierdie besluit is daar niks anders in die Woord van
God geopenbaar nie.
Die
Sinode
leer:
Die
dwaalleraars mislei hiermee
die
opregtes
en hulle
weerspreek
duidelik
die
Heilige Skrif. Die Skrif getuig
immers dat God nie alleen
hulle wat sal glo, wil salig
maak nie, maar dat Hy ook
Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My "Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat
sekere bepaalde mense van
uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U
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U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u
ewigheid af uitverkies het.
bewaar.
woord ter harte geneem.
God het aan hierdie mense,
in onderskeiding van ander,
in die tyd die geloof in
Christus en die volharding
geskenk. Soos geskrywe is:
Ek het u Naam geopenbaar
aan die mense wat U My uit
die wêreld gegee het; en:
Daar het gelowig geword
Handelinge
almal wat tot die ewige lewe 2
13:48
verordineer was.

En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle
het die woord van die Here geprys; en daar het
gelowig geword almal wat verordineer was tot die
ewige lewe.

Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die
woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal
wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig
geword.

Hy het ons uitverkies voor
die grondlegging van die
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wêreld om heilig te wees,
ens.

soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in
grondlegging van die wêreld om heilig en sonder Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor
gebrek voor Hom in liefde te wees...
Hom te wees.

