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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus kon en moes nie vir hulle gesterf het vir wie God volkome liefgehad en tot die ewige lewe
uitverkies het nie. Inderdaad het Hy ook nie vir hulle gesterf nie, omdat hulle die dood van Christus nie nodig gehad het nie.
Die Sinode leer: Hulle
Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus
weerspreek die apostel wat
maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe,
sê:
Christus
het
my 1 Galasiërs 2:20
lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy
liefgehad en het Homself vir
my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.
liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
my oorgegee.
Met dieselfde strekking sê
hy: Wie sal beskuldiging
Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self
inbring
teen
die
van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus
uitverkorenes van God? God
Romeine 8:332
wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die
34
is dit wat regverdig maak.
meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God,
Wie kan ons veroordeel?
regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
Hy pleit vir ons.
Christus is dit wat gesterf
het, juis vir hulle.
Hulle weerspreek ook die
Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en
Heiland wat sê: Ek lê my 3 Johannes 10:15 Ek lê my lewe af vir die skape.
Ek lê my lewe af vir die skape.
lewe af vir die skape;
Dit is my gebod, dat julle
mekaar moet liefhê net soos
Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe
Ek julle liefgehad het. Groter
Johannes 15:124
soos Ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen
13.
liefde het niemand as dit nie,
as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.
wat Ek julle beveel.
dat iemand sy lewe vir sy
vriende gee.

