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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus het nêrens gebid dat die gelowiges in die geloof onfeilbaar sou volhard nie.
Die Sinode leer: Hulle
weerspreek Christus self,
Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie
nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet
wat sê: Maar Ek het vir jou 1 Lukas 22:32
versterk.
jy jou broers versterk."
gebid, Petrus, dat jou geloof
nie mag ophou nie;
En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly
en die evangelis Johannes,
die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, nog in die wêreld. Ek kom na U toe. "Heilige Vader,
wat getuig dat Christus nie
Johannes 17:11
bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee
alleen vir die apostels gebid
hulle een kan wees net soos Ons.
het, sodat hulle net soos Ons een kan wees.
het nie, maar ook vir almal
Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem
wat deur hulle woord sou
Johannes 17:15
2
maar dat U hulle van die Bose bewaar.
nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar.
glo: Heilige Vader, bewaar
hulle in u Naam en: Ek bid
Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die "Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié
nie dat U hulle uit die wêreld
Johannes 17:20
wat deur hulle woord in My sal glo-wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.
wegneem nie, maar dat U
hulle van die Bose bewaar.

