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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Nie elke uitverkiesing tot saligheid is onveranderlik nie, maar sommige uitverkorenes kan verlore
gaan en gaan inderdaad ook vir ewig verlore, nieteenstaande enige besluit van God.
Die Sinode leer: Met hierdie
growwe dwaling maak hulle
God veranderlik en vernietig
die troos wat die vromes uit
Want daar sal valse christusse en valse profete
Daar sal vals christusse en vals profete na vore kom,
die vastigheid van hulle
opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen
1 Matteus 24:24
en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om,
om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te
uitverkiesing
put.
Ook
as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei.
mislei.
weerspreek hulle die heilige
Skrif wat leer dat die
uitverkorenes nie verlei kan
word nie;

dat Christus almal wat deur
die Vader aan Hom gegee is, 2 Johannes 6:39
nie sal verloor nie,
en dat God die wat Hy
vantevore
verordineer,
3 Romeine 8:30
geroep en geregverdig het,
ook verheerlik het.

En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: dat Ek
En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het,
van almal wat Hy My gegee het, nie een verlore sal
dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal
laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit
verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag.
die dood sal laat opstaan.
Die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep.
geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek.
geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook
Hy ook verheerlik.
verheerlik.

