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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Daar is in hierdie lewe geen vrug, geen besef en geen sekerheid van die onveranderlike
uitverkiesing tot heerlikheid nie, behalwe dié wat van 'n veranderlike en onsekere voorwaarde afhang.

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus
Christus wat ons geseën het met alle geestelike
seëninge in die hemele in Christus soos Hy ons in
Hom uitverkies het voor die grondlegging van die
wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in
liefde te wees deurdat Hy ons voorbeskik het om ons
as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus
Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die
heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons
Die Sinode leer: Nie alleen is
begenadig het in die Geliefde. In Hom het ons die
dit ongerymd om te beweer
verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die
dat
daar
'n
onsekere
misdade na die rykdom van sy genade, wat Hy
sekerheid is nie, maar dit
oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en
stry ook met die ervaring
verstand, deurdat Hy aan ons die verborgenheid van
1
van die heiliges. Uit die
Efesiërs 1:3-14 sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in
Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye
besef van hulle uitverkiesing
te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele
verheug die heiliges hulle
sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in
saam met die apostel en
Christus te verenig— in Hom in wie ons ook ‘n
roem
hulle
in
hierdie
erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe
weldaad van God.
verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom
wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons
kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds
tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook,
nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie
van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle
ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die
belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy
eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

In
gehoorsaamheid
aan
Christus verbly hulle hulle
saam met die dissipels dat 2 Lukas 10:20
hulle name in die hemel
opgeskrywe is.

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus,
kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met
al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel
is. So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons
in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor
Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy
genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om
deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet
ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die
Geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed
van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge
vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in
al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk
het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die
geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit
deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat
Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles
wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder
een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur
Christus het ons deel geword van die volk van God
soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit
voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy
raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons
hoop op Christus gestel het, die grootheid van God
prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die
volk van God toe julle die waarheid wat aan julle
verkondig is, die evangelie van julle verlossing,
gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die
Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die
eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die
waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God
belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort,
volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid
prys.

Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste
aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly
julle name in die hemele opgeskrywe is.
omdat julle name in die hemel opgeskryf is."

Ook stel hulle die besef van
hulle uitverkiesing teenoor
die vurige pyle van aanvalle
van die duiwel, terwyl hulle 3 Romeine 8:33
vra: Wie sal beskuldiging
inbring
teen
die
uitverkorenes van God?

Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self
van God? God is dit wat regverdig maak.
spreek hulle vry.

