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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God het oor niemand bloot kragtens sy regverdige wil besluit om hom in die val van Adam en in
die gemeenskaplike staat van sonde en verdoemenis te laat bly nie. Ook het Hy in die gee van die genade wat vir die geloof en bekering nodig is,
besluit om niemand verby te gaan nie.
Die Sinode leer: Dit staan
vas: Hy is barmhartig oor
So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy Dit is dus inderdaad so dat God Hom ontferm oor wie
1 Romeine 9:18
verhard wie Hy wil.
Hy wil, en dat Hy verhard wie Hy wil.
wie Hy wil, en Hy verhard
wie Hy wil, en:
Die is aan julle gegee om die
Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle
verborgenhede
van
die
Hy het hulle geantwoord: "Aan julle is dit gegee om
gegee is om die verborgenhede van die koninkryk
die geheime van die koninkryk van die hemel te ken,
koninkryk van die hemele te 2 Matteus 13:11
van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie
maar aan hulle is dit nie gegee nie.
ken, maar aan hulle is dit nie
gegee nie.
gegee nie, en:
Ek loof U, Vader, Here van
die hemel en die aarde, dat
In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Daardie tyd het Jesus gesê: "Ek prys U, Vader, Here
U hierdie dinge verberg het
Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en
Matteus 11:25hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges
vir die wyse en verstandige 3
26
mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u
mense en dit aan kindertjies
Vader, want so was dit u welbehae.
genadige bedoeling.
geopenbaar het. Ja, Vader,
so was dit u welbehae.

