Die regsinnige leer is nou uiteengesit.
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Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: God die Vader het sy Seun tot die kruisdood bestem sonder 'n sekere en besondere
besluit om iemand sekerlik salig te maak. Die noodsaaklikheid, nuttigheid en waardigheid van die verdienste van die dood van Christus sou gevolglik
ongeskonde, in alle dele volmaak, volkome en as een geheel kon bestaan selfs al sou geen enkele mens ooit werklik gedeel het in die verlossing wat
Hy verwerf het nie.
Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en
Die Sinode leer: Hierdie leer
Johannes 10:15
Ek lê my lewe af vir die skape.
Ek lê my lewe af vir die skape.
verag die wysheid van God
die Vader en die verdienste
van Jesus Christus en is in
1
My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle
stryd met die Heilige Skrif.
Johannes 10:27
hulle volg My.
volg My.
Ons Verlosser sê immers: Ek
lê my lewe af vir die skape
en Ek ken hulle.
En die profeet Jesaja sê van
die Verlosser: as sy siel 'n
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel,
skuldoffer aangebied het, sal
Hy het Hom krank gemaak; as sy siel 'n skuldoffer om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as
Hy 'n nakroos sien; Hy sal
2 Jesaja 53:10
aangebied het, sal Hy 'n nakroos sien; Hy sal die dae skuldoffer gee, sal hy ‘n nageslag hê en nog lank
die dae verleng, en die
verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy lewe, deur hom sal die wil van die Here sy doel
welbehae van die Here sal
hand voorspoedig wees.
bereik.
deur sy hand voorspoedig
wees.
Verder weerspreek dit die geloofsartikel waarmee ons bely dat ons aan die kerk glo.

