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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God die Vader het 'n nuwe genadeverbond met die mense deur die tussenkoms van die dood van
Christus gesluit. Hierdie verbond bestaan nie daarin dat ons deur ons geloof, vir sover dit die verdienste van Christus aanneem, voor God regverdig
en salig gemaak word nie. Dit bestaan daarin dat God, nadat Hy die eis van die volmaakte gehoorsaamheid aan die Wet afgeskaf het, nou die geloof
self en die onvolmaakte geloofsgehoorsaamheid as volmaakte gehoorsaamheid aan die Wet beskou en dit dan uit genade waardig ag om dit met die
ewige lewe te beloon.

Die Sinode leer: Hierdie
mense weerspreek die Skrif:
Hulle word deur sy genade
sonder
verdienste
Romeine
geregverdig
deur
die 1
25
verlossing wat in Christus
Jesus is. Hom het God
voorgestel in sy bloed as 'n
versoening deur die geloof.

... en hulle word deur sy genade sonder verdienste
geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus
is. Hom het God voorgestel in sy bloed as ŉ
3:24versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te
bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het
wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid
van God ...

maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op
grond van sy genade vrygespreek vanweë die
verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee
as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir
dié wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy
vryspraak behels: Hy het die sondes wat Hy
voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf
laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat
sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy
oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat
in Jesus glo.

Met die goddelose Socinus voer hulle 'n nuwe en vreemde leer oor regverdiging van die mens voor God in. Dit is in stryd met die eenstemmige
belydenis van die hele kerk

