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6.
Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Met die ware bekering van die mens word geen nuwe eienskappe, kragte of gawes in sy wil deur
God gestort nie. Daarom is die geloof, waardeur ons die eerste keer bekeer word en gelowiges genoem word, nie 'n eienskap of 'n gawe wat deur
God ingestort word nie, maar net 'n daad van die mens. Die geloof kan alleen 'n gawe genoem word vir sover as wat die mens deur sy eie vermoë
daartoe kom.
Die Sinode leer: Daarmee
weerspreek hulle die heilige
Skrif, wat getuig dat God
Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die
Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel
nuwe eienskappe van geloof,
huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my
sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte
wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en
gehoorsaamheid
en
die 1 Jeremia 31:33
skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God
Ek sal vir hulle ŉ God wees, en hulle sal vir My ŉ
besef van sy liefde in ons
wees en hulle sal my volk wees.
volk wees.
harte uitstort: Ek gee my
wet in hulle binneste en
skrywe dit op hulle hart, en:
Ek sal water giet op die
Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op
dorsland en strome op die
2 Jesaja 44:3
die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en die droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou
droë grond; Ek sal my Gees
my seën op jou nakomelinge.
kinders, my seën op jou nakomelinge.
op jou nageslag giet, en
Die liefde van God is in ons
en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in
harte uitgestort deur die
in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy
3 Romeine 5:5
Heilige Gees wat aan ons
aan ons gegee is.
aan ons gegee het.
gegee is.
Hulle is ook in stryd met die
voortdurende gebruik van
Sekerlik het Ek Efraim hoor weeklaag: U het my Ek het duidelik gehoor hoe Efraim kla: "U het my
die kerk van God, wat in die
getugtig en ek het my laat tugtig soos ŉ ongeleerde gestraf, ek is ingebreek soos ‘n kalf wat mak gemaak
4 Jeremia 31:18
kalf. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is die is. Bring my terug na U toe dat ek my kan bekeer,
woorde van die profeet so
HERE my God.
want U is die Here my God.
bid: Bekeer my, dan sal ek
my bekeer.

