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Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: Die volharding van die ware gelowiges is nie 'n vrug van die uitverkiesing of 'n gawe van
God wat deur die dood van Christus verwerf is nie. Dit is 'n voorwaarde (soos hulle sê) van die nuwe verbond wat die mens, voor sy finale
uitverkiesing en regverdiging, deur sy vrye wil moet volbring.
Die Sinode leer: Die heilige
Skrif getuig immers dat die
volharding die vrug is van
die uitverkiesing en dat dit
deur die krag van die dood,
Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; Waarop kom dit dan neer? Hierop: wat Israel soek,
1
Romeine
11:7
maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is het hy nie gekry nie; die uitverkorenes het dit gekry.
die opstanding en die
verhard.
Die ander is verhard,
voorbidding van Christus aan
die uitverkorenes gegee
word: Die uitverkorenes het
dit verkry en die ander is
verhard,
ook Romeine 8:32-35: Hy
wat selfs sy eie Seun nie
gespaar nie, maar Hom vir
ons almal oorgegee het, hoe
Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar
sal Hy nie saam met Hom
Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom
Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam
ons ook alles genadiglik
oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie
met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal
skenk
nie?
Wie
sal
al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk
beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God?
beskuldiging inbring teen die
nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God
God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat
uitverkorenes van God? God
Romeine 8:32self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel?
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veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer
Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is
35
is dit wat regverdig maak.
nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die
uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van
Wie is dit wat veroordeel?
regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie
God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van
Christus is dit wat gesterf
sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of
Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging,
het, ja, meer nog, wat ook
benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of
honger of naaktheid, gevaar of swaard?
opgewek is, wat ook aan die
gevaar of swaard?
regterhand van God is, wat
ook vir ons intree. Wie sal
ons skei van die liefde van
Christus?

