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1.
Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: 'n Mens kan eintlik nie sê dat die erfsonde alleen voldoende is om die hele menslike
geslag te veroordeel of om tydelike en ewige strawwe te verdien nie.
Die Sinode leer: Hulle
weerspreek
immers
die
apostel wat sê: Deur een
Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die
mens het die sonde in die
ingekom het en deur die sonde die dood, en so die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het
wêreld ingekom en deur die 1 Romeine 5:12
dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal
sonde die dood, en so het
gesondig het
gesondig het.
die dood tot al die mense
deurgedring, omdat almal
gesondig het: en:
Die oordeel was uit één tot
2 Romeine 5:16
veroordeling, en:

Die loon van die sonde is die
3 Romeine 6:23
dood.

En met die gawe van God is dit anders as met die
sonde van die een mens. Op die oortreding van die
een mens het die oordeel gevolg en dit het tot
veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het
die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak
gelei.
Want die loon van die sonde is die dood, maar die Die loon wat die sonde gee, is die dood; die
genadegawe van God is die ewige lewe in Christus genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in
Jesus, onse Here.
Christus Jesus ons Here.
En nie soos deur één wat gesondig het, is die gawe
nie; want die oordeel was uit één tot veroordeling,
maar die genadegawe is uit baie misdade tot
vryspraak.

