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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die ware gelowiges en wedergeborenes kan nie alleen heeltemal en onherroeplik uit die
regverdigende geloof, die genade en saligheid uitval nie, maar val inderdaad ook dikwels daar uit en gaan vir ewig verlore.
Die Sinode leer: Hierdie
opvatting maak juis die
genade van die regverdiging
en die wedergeboorte en die
voortdurende bewaring deur
Christus kragteloos. Dit is
Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat
maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus
ook in stryd met die
Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars
vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel
was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van
nadruklike woorde van die 1 Romeine 5:8-9
meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy
sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons
apostel Paulus: As Christus
bloed, deur Hom gered word van die toorn.
deur Hom ook van die straf van God gered sal word.
vir ons gesterf het toe ons
nog sondaars was, veel
meer dan sal ons, noudat
ons geregverdig is in sy
bloed, deur Hom gered word
van die toorn,
en van die apostel Johannes:
Elkeen wat uit God gebore
Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, Iemand wat ‘n kind van God is, doen nie meer sonde
is, doen geen sonde nie,
2 1 Johannes 3:9 omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan
omdat sy saad in hom bly;
want hy is uit God gebore.
nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is.
en hy kan nie sondig nie,
want hy is uit God gebore.
Net so is dit in teëspraak
met die woorde van Jesus
Christus: Ek gee my skape
die ewige lewe, en hulle sal
En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle
nooit verlore gaan tot in
verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle
ewigheid nie, en niemand sal
Johannes 10:283
hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My uit my hand ruk nie. Dié wat my Vader vir My gegee
29.
hulle uit my hand ruk nie.
gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle het, is die belangrikste van almal, en niemand kan
My Vader wat hulle aan My
uit die hand van my Vader ruk nie
hulle uit die hand van die Vader ruk nie
gegee het, is groter as
almal: en niemand kan hulle
uit die hand van my Vader
ruk nie.

