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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Dit is nie enkel en alleen die welbehae van God wat die oorsaak is waarom Hy die evangelie
eerder na die een as na die ander volk stuur nie. Dit gebeur omdat die een volk beter en waardiger is as die ander aan wie die evangelie nie
meegedeel word nie.
Die Sinode leer: Dit ontken
Moses as hy die Israelitiese
volk soos volg toespreek:
Kyk, aan die HERE jou God
Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook
behoort die hemel, ook die
Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die
die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.
hoogste hemel, die aarde en
Here jou God, ook die aarde en alles daarop. En tog
Deuteronomium Maar net aan jou vaders het die HERE ‘n welgevalle
het Hy sy liefde net aan jou voorvaders betoon en vir
alles wat daarin is. Maar net 1
10:14,15.
gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle
julle, hulle nageslag, uit al die volke uitgekies. Dit is
aan jou vaders het die HERE
nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit
nou
nog so.
'n welgevalle gehad om hulle
vandag is.
lief te hê, en Hy het julle,
hulle nageslag ná hulle, uit
al die volke uitverkies, soos
dit vandag is.
En Christus het gesê: Wee
jou, Gorasin, wee jou,
Betsaida! want as in Tirus en
Wee jou, Górasin, wee jou, Betsáida! want as in "Ellende wag vir jou, Gorasin! Ellende wag vir jou,
Sidon die kragtige dade
Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat Betsaida! As in Tirus en Sidon die wonderdade
2 Matteus 11:21.
in julle plaasgevind het, sou hulle hul lankal in sak en plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou
plaasgevind het wat in julle
as bekeer het.
hulle hulle lankal in sak en as bekeer het.
plaasgevind het, sou hulle
hul lankal in sak en as
bekeer het.

