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Notas van die opsteller van die dokument:
Die Afrikaanse teks van die Leerreëls is verkry vanaf die internet, soos daarop beskikbaar 
gestel deur WJ Swanepoel op 2010/02/26.  

1.  Hierdie dokument se voorkoms is aangepas om die tydlose Leerreëls 'n makliker 
naslaanwerk te maak vir gelowiges. Dit beantwoord soveel huidige twisvrae en kwessies. 
Soos gesien kan word, is baie van die huidige (“moderne”) geskille en dwalings niks nuuts 
nie. Hulle is reeds baie lank gelede duidelik en betroubaar beantwoord vanuit die Skrif.

Die Leerreëls en ander belydenisskrifte word waarskynlik deels weens die dokumente se 
voorkoms verwaarloos. Dis dus herverpak vir maklike gebruik en begrip, sonder om die 
inhoud te verander. Moderne tegnologie het die hantering van groot dokumente 
vergemaklik soos om  te kan rondspring binne 'n dokument.

2.  Sekere tekste vanuit die 1953 Afrikaanse vertaling van die Bybel is ingeplak, waar 
hulle nie volledig aangehaal word binne die Leerreëls nie. Die Bybelvereniging het die 
skrywer verseker dat daar nie kopiereg op die 1953 vertaling is nie. 

3.  Om leesbaarheid te verhoog, is gedeeltes beklemtoon.

4.  Spasiëring is verbeter.

5.  'n Inhoudsopgawe is bygevoeg. Hiperteks is ingesit om elektroniese naslaan te 
vergemaklik.

6.  Baie teksverse is bygevoeg uit die Afrikaanse 1953 vertaling  in riffelhakies {} en 
klein skrif. Talle teksverwysings is uit 'n amptelike Kanadese vertaling van die Leerreëls 
verkry. Enige aanbevelings vir verdere byvoegings word verwelkom, maar sal eers na 
beraadslaging by latere uitgawes ingesluit word. 'n Engelse direkte vertaling uit die 
oorspronklike Latyn, is vergelyk en 'n paar moeilik verstaanbare Afrikaanse bewoordinge is 
daarvolgens aangepas. Alle aanpassings is in hakies en kursief en met die voorletters 
HMS gemerk.

7.  Paragraaf opskrifte is voorsien sodat dit saam met die inhoudsopgawe die dokument 
meer toeganklik maak vir vinnige opsoek. Dit help ook om die logika van die dokument 
beter te verstaan.  As sommige paragraaf opskrifte nie die paragraaf se inhoud korrek 
weergee nie, stuur asseblief die verbetering vir oorweging. Opskrifte moet nie meer as 
twee lyne wees nie, verkieslik een lyn.  Die reg om die verbeterings aan te bring, word 
voorbehou, maar voorstelle sal ernstig oorweeg word en vooraf bespreek word met 
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kundiges, waar nodig. Terugvoering sal gegee word. Die dokument op die onderstaande 
webwerf sal op datum gehou word.

8.  Hierdie dokument is vrylik beskikbaar in .doc  (Microsoft Word) formaat, .pdf 
formaat (leesbaar met Adobe Reader en ander programme) en as 'n eboek (.epub 
formaat). Dit sal ook later vir Android slimfone beskikbaar gestel word.

9.  Voorstelle vir verbetering van leesbaarheid word verwelkom. Daar sal egter, soos in 
hierdie dokument, nie aan die inhoud van die Leerreëls verander word nie, tensy die 
Afrikaanse vertaling kennelik nie akkuraat die oorspronklike bedoeling weergee nie. Vir 
voorstelle word 'n kopie van die verbeterde Afrikaanse vertaling benodig en die 
oorspronklike Latynse weergawe van daardie teksgedeelte. Net 'n Afrikaanse vertaling wat 
deur 'n amptelike gereformeerde kerkvergadering (soos 'n sinode) goedgekeur is, sal 
oorweeg word. Soos besef kan word, is ek nie gemagtig om wysigings namens die kerk 
aan te bring aan so 'n belangrike belydenisskrif nie. Voordat daar 'n wysiging aangebring 
word, sal daar eers navraag gedoen word.

10. Die Heidelbergse Kategismus (elke teksvers volledig ingevoeg en baie hiperteks 
aangebring) en die Nederlandse Geloofsbelydenis is ook soortgelyk opgeknap en op die 
webwerf beskikbaar gestel. Die Engelse vertalings is ook op die webwerf beskikbaar. Die 
Apostoliese geloofsbelydenis is in verskeie tale daarop. 

11.  Let asseblief op, voordat u dit druk, dat die dokumente baie bladsye het weens die 
uitgebreide teksverse,.

Kopiereg word voorbehou met die volgende beperkings:

1.  Die dokumente mag gratis afgelaai en versprei word.  Hulle mag dus nie verkoop word 
nie, anders as om onmiddellike media uitgawes (soos die koste van CD, DVD of papier) te 
dek.  Dis 'n liefdesdiens aan God en die kerk en behoort so te bly.  Rapporteer asseblief 
enige misbruik.

2.  Geen veranderings mag onder die ouditeur se naam gemaak word nie.  Enige eie 
veranderings moet asseblief as 'n addendum hieraan deur die persoon bekend gemaak 
word, met vermelding van sy/haar naam en epos adres sodat kontak gemaak kan word. 
Daar word egter eerder samewerking met die opsteller gevra om die dokument nog meer 
vriendelik te maak.

HM Stander
hervat358@mweb.co.za

Dokumente is beskikbaar op die volgende webwerf:
http://www.bergsigdv.co.za/

Weergawe soos op 9 Junie 2014
Gaan na Inhoudsopgawe
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Formele titel

Die Besluit van die Sinode van Dordrecht oor vyf hoof leerstellige geskilpunte in die 
Nederlande.

Hoofstuk 1 Goddelike uitverkiesing en verwerping, die besluit 
aangaande Goddelike Voorbeskikking (1-18) 

 {Die ware leer volgens die Skrif.} 

1- Alle mense is sondig en skuldig en strafbaar

Alle mense het in Adam gesondig en hulle skuldig gemaak aan die vloek en die ewige 
dood. Daarom sou God niemand veronreg het as dit sy wil was om die hele menslike 
geslag in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweë die sonde te veroordeel nie. 
Daarom leer die apostel: "... die hele wêreld is strafwaardig voor God" (Rom 3:19). "... 
almal het gesondig, en hulle het nie deel aan die heerlikheid wat God vir die mens bestem 
het nie" (Rom 3:23) en: "Die loon wat die sonde gee, is die dood..." (Rom 6:23). 

2- Die Liefde van God voorsien redding deur Sy Seun

Die liefde van God is egter hierin geopenbaar dat Hy sy eniggebore Seun in die wêreld 
gestuur het, "... sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal 
hê" (Joh 3:16; 1Joh 4:9)

{1 Joh 4:9  Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die 
wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe}.

3- God stuur uit genade verkondigers soos Hy wil

Om mense tot geloof te bring, stuur God uit louter goedheid verkondigers van hierdie 
vreugdevolle boodskap na wie Hy wil en wanneer Hy wil. Deur hulle diens word die mense 
geroep tot bekering en geloof in Christus, die gekruisigde, want: "... hoe kan jy in Hom glo 
as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? 
En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie?..." (Rom 10:14,15). 

4- God se toorn bly op ongelowiges; Hy verlos gelowiges

Die toorn van God bly op hulle wat hierdie evangelie nie glo nie. Hulle wat die evangelie 
egter aanneem en die Verlosser, Jesus, met ‘n ware en lewende geloof omhels, word deur 
Hom van die toorn van God en van die verderf verlos, en Hy skenk hulle die ewige lewe 
(Joh 3:36; Mark 16:16 ). 

{Joh 3:36, {Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, 
sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom}.
Mark 16:16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel 
word.}

5- Die oorsaak of skuld vir ongeloof, die Bron van Geloof

Die oorsaak of skuld van daardie ongeloof, net soos van alle ander sondes, lê beslis nie 
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by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur Hom is 
egter ‘n genadegawe van God. Soos geskrywe is: "Julle is inderdaad uit genade gered, 
deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is die gawe van God" (Ef 2:8). En 
so ook: "God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo 
nie, maar ook deur vir Hom te ly" (Fil 1:29). 

6- God se ewige besluit

Dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk en aan ander dit 
nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit. Immers: "Aan God is al sy werke van ewigheid af 
bekend" (Hand 15:18), "... Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit" (Ef 1:11). 
Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die harte van die uitverkorenes ontvanklik-
hoe verhard hierdie harte ook al mag wees-en buig hulle om tot geloof. Hulle wat egter nie 
uitverkies is nie, laat Hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. 
Hierin veral kom vir ons tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelyk regverdige 
onderskeiding tussen die mense wat almal ewe verlore is. Dit is die besluit van die 
uitverkiesing en verwerping wat in die Woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine 
en onstandvastige mense verdraai hierdie leer tot hulle eie verderf, maar aan die heiliges 
en godvresendes gee dit ‘n onuitspreeklike troos. 
Gaan na Inhoudsopgawe

7- Beskrywing van die Uitverkiesing

Hierdie uitverkiesing is ‘n onveranderlike voorneme van God. Daarvolgens het Hy nog 
voor die skepping ‘n sekere aantal mense uit die hele menslike geslag uitverkies. Hierdie 
menslike geslag het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in 
sonde en verderf verval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as die ander nie, 
maar verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike ellende. Nogtans het Hy hulle, uit 
volkome vrye welbehae van sy wil en uit louter genade, tot die saligheid in Christus 
uitverkies. God het Christus ook van ewigheid af tot Middelaar en Hoof van al die 
uitverkorenes en tot Fondament van die saligheid gestel. So het Hy ook besluit om die 
uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te. maak. Deur sy Woord en Gees roep 
en trek God die uitverkorenes kragdadiglik tot gemeenskap met Hom. Hy het dus besluit 
om aan die uitverkorenes die ware geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te heilig 
en om hulle, wat kragtig in die gemeenskap van sy Seun bewaar word, uiteindelik as 
bewys van sy barmhartigheid en tot lof van sy oorvloedige en heerlike genade te 
verheerlik. Soos geskrywe is: "So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in 
Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, 
volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy 
kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat Hy in sy geliefde 
Seun vrylik aan ons geskenk het" (Ef 1:4,5,6). En elders: "Dié wat Hy daartoe bestem het, 
het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook regverdig verklaar. Dié wat Hy 
regverdig verklaar het, het Hy ook verheerlik" (Rom 8:30). 

8- Daar is net een uitverkiesing, nie baie nie

Hierdie uitverkiesing is nie veelvoudig nie, maar een en dieselfde vir almal wat salig word, 
in die Ou sowel as in die Nuwe Testament. Die Skrif verkondig immers aan ons net een 
welbehae, voorneme en raad van die wil van God. Hiervolgens het Hy ons van ewigheid af 
uitverkies tot die genade sowel as tot die heerlikheid, tot die saligheid sowel as tot die weg 
van die saligheid wat Hy voorberei het, sodat ons daarin kan wandel (Deut 7:7, 9:6, Ef 1:4-5 
, Ef 2:10 )

{Deut 7:7  Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was 



as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke.
Deut  9:6  Weet dan dat die HERE jou God nie ter wille van jou geregtigheid jou hierdie goeie land 
gee om dit in besit te neem nie, want jy is ‘n hardnekkige volk. 
Ef 1:4-5 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en 
sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir  
Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil; 
Ef 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het,  
sodat ons daarin kan wandel.} 

9- Uitverkiesing is nie op grond van vooruitgesiene geloof nie

Hierdie uitverkiesing het nie op grond van vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, 
heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van die mens tot stand gekom 
nie. Dit alles kan nooit vooraf as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens 
vereis word nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van geloof en 
geloofsgehoorsaamheid, heiligheid, ensovoorts. Daarom is die uitverkiesing die fontein 
van alle saligheid waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes, en 
uiteindelik die ewige lewe self, as vrugte en gevolge daarvan voortvloei {Rom 8:30 }. Die 
apostel getuig immers: Hy het ons uitverkies "... om heilig en onberispelik voor Hom te 
wees" (Ef 1:4), en nie ómdat ons alreeds so was nie. 

{Rom 8:13  want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke 
van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. 
Ef 1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en 
sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,}

10-  Uitverkiesing berus op die welbehae van God

Die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slegs die welbehae van God. 
Dit bestaan nie daarin dat Hy uit alle moontlikhede, sekere menslike hoedanighede of 
dade as ‘n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Dit bestaan wel hierin dat Hy 
sekere bepaalde mense uit die hele menigte van sondaars as sy eiendom aangeneem het. 
Soos geskrywe is: "Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of 
kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar (nl Rebekka) gesê: ‘Die oudste sal die jongste 
dien.’ {Gen 25:23}. Daar staan ook geskrywe: ‘Jakob het Ek liefgehad, maar Esau het Ek 
gehaat."’ (Rom 9:11-13); en: "Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig 
geword" (Hand 13:48). 

{Rom 9:11-13  Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het 
nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit 
Hom wat roep 
Rom 9:12  is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. 
13  Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat. }

Gaan na Inhoudsopgawe

11- Uitverkiesing onveranderlik

God self is alwys, onveranderlik, alwetend en almagtig, en daarom kan sy daad van 
uitverkiesing nie ongedaan gemaak, oorgedoen, verander, herroep of afgebreek word nie.
{Joh 6:37}  Die uitverkorenes kan ook nie verwerp of in getal verminder word nie. {Joh 
10:28} 

{Joh 6:37  Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit 
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uitwerp nie. 
Joh 10:28  En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en 
niemand sal hulle uit my hand ruk nie.}

12- Die sekerheid van Uitverkiesing

Die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot 
saligheid verseker. Dit gebeur verskillend en nie vir almal in gelyke mate nie. Hierdie 
versekering ontvang hulle nie as hulle nuuskierig die verborgenhede en dieptes van God 
probeer deursoek nie.{Deut 29:29; 1 Kor 2:10-11}. Hulle ontvang die sekerheid egter as hulle 
in hulleself {2Kor 13:5} die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in die Woord van 
God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waarneem. Hierdie onfeilbare 
vrugte van die uitverkiesing is die ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, 
die droefheid oor die sonde volgens die wil van God, {2 Kor 7:10} die honger en dors na 
die geregtigheid {Mt 5:6}, ensovoorts {2Kor 13:5}

{Deu 29:29  Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir 
ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.
1Kor 2:10  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle 
dinge, ook die dieptes van God. 
1Ko 2:11  Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in 
hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.
2Ko 13:5  Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van 
julself dat Jesus Christus in julle is nie—as julle ten minste nie verwerplik is nie! }

13- Die wete van hul uitverkiesing laat kinders van God hulle al meer aan God 
wy

Vir die kinders van God is die besef en die sekerheid van hierdie uitverkiesing daagliks 
steeds meer rede om hulle voor die aangesig van God te verootmoedig, om die diepte van 
sy barmhartigheid te aanbid, om hulleself te reinig {1Joh 3:3} en om Hom, wat hulle 
eerste so uitnemend liefgehad het {1Joh 4:19}, ook van hulle kant vurig lief te hê. Dit is dan 
ook onmoontlik dat hierdie leer van die uitverkiesing en die besinning daaroor die kinders 
van God sal laat ophou om die gebooie van God te gehoorsaam of dat hulle onverskillig 
sou word deur ‘n sondige lewe te lei. Deur die regverdige oordeel van God is dit juis die 
geval met hulle wat die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulleself toe-eien of ydellik 
en ligsinnig daaroor praat, sonder dat hulle begeer om in die weë van die uitverkorenes te 
wandel. 

{1Joh 3:3  En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is. 
1Joh 4:19  Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het. }

14-  Hoe die leer van Uitverkiesing onderrig word

Hierdie leer van die Goddelike uitverkiesing is verder, volgens die wyse besluit van God, 
deur die profete, deur Christus self en deur die apostels in sowel die Ou as die Nuwe 
Testament verkondig. Daarna is dit in die heilige Skrifte bekend gemaak en bewaar. 
Daarom moet dit vandag nog op die regte tyd en plek in die kerk van God (Hand 20:27, Job 
36:23-26} - waarvoor dit in die besonder bestem is - uiteengesit word. Hierdie leer moet 
egter oordeelkundig, met gelowige eerbied en heilige ontsag, sonder ‘n nuuskierige 
ondersoek na die weë van die Allerhoogste, verkondig word. Dit alles moet gebeur tot eer 
van die heilige Naam van God en tot ‘n lewende troos vir sy volk. {Rom 11:33, 12:3  Heb 
6:17-18; 1 Kor 4:6}

{Hand 20:27 Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie; 



Job 36: 23-26   Wie het Hom sy weg voorgeskrywe? En wie het gesê: U het onreg gedoen? 
24  Dink daaraan dat u sy werk moet verheerlik waar die mense van sing. 
25  Al die mense sien dit met welgevalle aan, die sterfling aanskou dit van ver. 
26  Kyk, God is groot en onbegryplik vir ons; die getal van sy jare is onnaspeurlik. 
Rom 11:33,34 o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy 
oordele en onnaspeurlik sy weë! 34 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy 
raadsman gewees?; 
Rom 12:3  Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy 
nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet 
dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. 
Heb 6:17,18 Daarom het God, omdat Hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die 
onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met ‘n eed gewaarborg; sodat ons deur twee 
onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons 
wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê.
1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle 
aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die 
ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.}.

           Gaan na Inhoudsopgawe

15- Die Verwerping verduidelik

Verder toon die heilige Skrif hierdie ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing 
baie duidelik aan en verkondig dit nadruklik aan ons {Rom 9:22}. Dit getuig bowendien dat 
nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies is nie of in die ewige 
uitverkiesing van God verbygegaan is. God het besluit om hulle, na sy volkome vrye, 
regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehae, in die gemeenskaplike ellende te 
laat bly. Daarin het hulle hulleself deur hulle eie skuld gestort {1 Petr 2:8}.  God het immers 
besluit om nie aan hulle die saligmakende geloof en die genade van die bekering te gee 
nie. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulleself oor 
te laat {Hand14:16}, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly en om hulle nie alleen oor 
hulle ongeloof nie, maar ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit is 
die besluit van die Verwerping, wat God hoegenaamd nie tot bewerker van die sonde 
maak nie, want dit sou ‘n godslasterlike gedagte wees. Inteendeel, dit sê juis dat God ‘n 
gedugte, onberispelike en regverdige Regter is wat die sonde straf. 

{Rom 9:22  En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot 
lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het,
1 Pet 2:8. vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor  
hulle ook bestem is.
Hand 14:16. Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel}

16- Reaksies op die leer van Verwerping

Hulle wat die lewende geloof in Christus {Jak 2:26}, die vaste vertroue, die gewetensrus, 
die beoefening van kinderlike gehoorsaamheid en die roem in God deur Christus nog nie 
ten volle ervaar nie {2 Kor 1:12; Rom 5:11} - ofskoon hulle die middele gebruik waardeur 
God hulle beloof het om hierdie dinge in ons te bewerk - moet nie mismoedig word 
wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet hulleself ook nie onder die 
verworpenes reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vurig verlang 
na die tyd van oorvloediger genade en dit ook met eerbied en ootmoed verwag. Hulle wat 
ernstig begeer om hulle tot God te bekeer, om Hom alleen gehoorsaam te wees en van die 
liggaam van die dood verlos te word {Fil 3:3; Rom 7:24}, maar op die pad van die 
vroomheid en die geloof nog nie so ver gekom het as wat hulle wel wou nie, behoort nog 
minder die leer van die verwerping te vrees. Die barmhartige God het immers beloof dat 
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Hy die dowwe lamppit nie sal uitblus en die geknakte riet nie sal verbreek nie {Jes 42:3; 
Mat 12:20}. Maar hierdie leer is tereg verskriklik vir almal wat God en die Verlosser, Jesus 
Christus, verag en hulleself geheel en al aan wêreldse sorge en sondige begeertes 
oorgegee het {Mat 13:22}. Dit sal so bly solank hulle hulle nie met erns tot God bekeer nie 
{Heb 12:29}. 

{Jak 2:26  Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke 
dood.
2 Kor 1:12 Want ons roem is dit: die getuienis van ons gewete dat ons in eenvoudigheid en 
reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer 
het, en veral by julle.
Rom 5:11   En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur onse Here Jesus Christus, deur 
wie ons nou die versoening verkry het. 
Fil 3:3  Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en 
nie op die vlees vertrou nie;
Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? 
Jes 42:3  Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met 
getrouheid sal Hy die reg uitbring.
Mat 12:20  ‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, 
totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.
Mat 13:22  Toe het hulle ‘n duiwelbesetene wat blind en stom was, na Hom gebring; en Hy het 
hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. 
Heb 12:29  Want onse God is ‘n verterende vuur.}

17- Kinders van gelowiges is heilig kragtens die verbond met hul ouers

Die Woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken, getuig daarvan dat die kinders 
van die gelowiges heilig is. Hulle is nie van nature heilig nie, maar kragtens die 
genadeverbond waarin hulle saam met hulle ouers opgeneem is {Gen 17:7; Jes 59:21} . 
Gelowige ouers moet daarom nie twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van hulle 
kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe wegneem nie  {Hand 2:39; 1 Kor 7:14}

18- Die regte houding oor Uitverkiesing en Verwerping

Teen iemand wat oor hierdie genade van die onverdiende uitverkiesing en gestrengheid 
van die regverdige verwerping in opstand is, stel ons die woorde van die apostel: "Mens, 
wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer?..." (Rom 9:20); en ook die 
woorde van ons Saligmaker: "Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek 
wil nie?" (Matt 20:15). 
Maar ons wat hierdie verborgenhede godvresend en met eerbied aanbid, roep saam met 
die apostel uit: "O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe 
ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! ‘Wie ken die bedoeling van die 
Here? Wie gee Hom raad? Wie bewys Hom ‘n guns sodat Hy verplig is om iets terug te 
doen?’ Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot 
in ewigheid! Amen" (Rom 11:33-36).

Gaan na Inhoudsopgawe



Verwerping van die dwalings waardeur die Nederlandse Kerke 
‘n tyd lank in beroering gebring is (1-9) 

{Verwerp Dwalings oor die Uitverkiesing en Verwerping}

1- Verwerp: God het besluit om dié wat nog sal volhard in geloof en 
gehoorsaamheid, salig te maak

Die Sinode verwerp daarom die dwaling van hulle wat leer: Die hele en volledige besluit 
van die uitverkiesing tot saligheid is God se wil om daardie mense salig te maak wat nog 
sal glo en in die geloof en geloofsgehoorsaamheid sal volhard. Oor hierdie besluit is daar 
niks anders in die Woord van God geopenbaar nie. 

1.1- Ware Leer: God kies en bestem sekere mense van ewigheid af

Die Sinode leer: Die dwaalleraars mislei hiermee die opregtes en hulle weerspreek 
duidelik die heilige Skrif. Die Skrif getuig immers dat God nie alleen hulle wat sal glo, wil 
salig maak nie, maar dat Hy ook sekere bepaalde mense van ewigheid af uitverkies het. 
God het aan hierdie mense, in onderskeiding van ander, in die tyd die geloof in Christus en 
die volharding geskenk. Soos geskrywe is: "Ek het u Naam bekend gemaak aan die 
mense wat U My uit die wêreld gegee het" (Joh 17:6); en: "Almal wat vir die ewige lewe 
bestem was, het gelowig geword" (Hand 13:48). "So het Hy, nog voordat die wêreld geskep 
is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees" (Ef 1:4 ens.). 

2- Verwerp: Uitverkiesing is veelsoortig

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die uitverkiesing van God tot die ewige 
lewe is veelsoortig: die een is algemeen en onbepaald, die ander is besonder en bepaald. 
Laasgenoemde val weer in twee dele uiteen: Dit is òf ‘n onvolkome, herroeplike, nie-
beslissende en voorwaardelike uitverkiesing, óf ‘n volkome, onherroeplike, beslissende en 
volstrekte uitverkiesing. Verder: Daar is een uitverkiesing tot die geloof en ‘n ander tot die 
saligheid, dit wil sê daar kan ‘n uitverkiesing tot die regverdigmakende geloof wees sonder 
dat daar ‘n beslissende uitverkiesing tot saligheid hoef te wees. 

2.1- Ware Leer:  Dié wat Hy bestem het, het Hy ook geroep, geregverdig en 
verheerlik

Die Sinode leer: Dit is ‘n versinsel van die menslike verstand wat buite die Skrif om 
uitgedink is. Dit vernietig die leer van die uitverkiesing en verbreek hierdie goue ketting 
van ons saligheid. "Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy 
geroep het, het Hy ook regverdig verklaar. Dié wat Hy regverdig verklaar het, het Hy ook 
verheerlik" (Rom 8:30). 

3- Verwerp: God kies nie sekere mense bo andere uit nie – geloof en 
gehoorsaamheid  is die voorwaarde daarvoor

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die welbehae en voorneme van God, 
waarvan die Skrif in die leer van die uitverkiesing melding maak, bestaan nie daarin dat 
God sekere, bepaalde mense bo ander uitverkies het nie. Dit bestaan daarin dat God uit 
alle moontlike voorwaardes - soos byvoorbeeld die werke van die wet - of uit die orde van 
alle dinge, die wesenlik onverdienstelike daad van die geloof en die onvolmaakte 
gehoorsaamheid daarvan tot ‘n voorwaarde vir die saligheid uitverkies het. Dit sou Hy dan 
genadiglik wou reken as ‘n volkome gehoorsaamheid en dit waardig ag om met die ewige 
lewe te beloon. 
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3.1- Ware Leer: Die dwaling maak God en Christus se verdienste kragteloos

Die Sinode leer: Hierdie skadelike dwaling maak die welbehae van God en die verdienste 
van Christus kragteloos. Terselfdertyd word die mense deur nuttelose vrae van die 
waarheid van die genadige regverdigmaking en van die eenvoud van die Skrif weggelei. 
Daarmee word hierdie uitspraak van die apostel as onwaar bestempel: "Hy het ons gered 
en ons geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons 
dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in 
Christus Jesus aan ons geskenk het" (2Tim 1:9). 

Gaan na Inhoudsopgawe

4- Verwerp: Die uitverkiesing hang van die mens se goeie eienskappe

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die voorwaarde wat vir die 
uitverkiesing tot die geloof vereis word, is dat die mens die lig van die natuur reg moet 
gebruik en vroom, klein, nederig en geskik vir die ewige lewe moet wees-asof die 
uitverkiesing op die een of ander manier van hierdie dinge sou afhang. 

4.1- Ware Leer: God red ons uit genade deur Christus en nie deur goeie 
eienskappe nie

 0.1 Die Sinode leer: Dit klink na Pelagius en is in stryd met die leer van die apostel 
waar hy skrywe: "So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige 
begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons 
gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense 
deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur 
sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met 
Christus weer lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons 
saam met Hom opgewek uit die dood en saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat 
God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die 
goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade 
gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is die gawe van God. Dit 
kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself 
trots te wees nie" (Ef 2:3-9). 
{Nota 1: Pelagiaans}

5- Verwerp: 'n Vroom lewe en vooruitgesiene geloof ens. is vooraf vereistes 
vir die Uitverkiesing van die uitverkorene

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die onvolkome en nie-beslissende 
uitverkiesing van spesifieke mense tot saligheid het tot stand gekom uit die vooruitgesiene 
geloof, bekering, heiligheid en vroomheid, wat òf net begin het òf al ‘n tyd lank geduur het. 
Die volkome en beslissende uitverkiesing het egter tot stand gekom uit die volharding in 
die vooruitgesiene geloof, in bekering, in heiligheid en in vroomheid tot die einde toe. Dit is 
die waarde van die genade en die evangelie waarvolgens hy wat uitverkies word, 
waardiger is as hy wat nie uitverkies word nie. Die geloof, geloofsgehoorsaamheid, 
heiligheid, vroomheid en volharding is dus nie vrugte of gevolge van die onveranderlike 
uitverkiesing tot heerlikheid nie, maar noodsaaklike voorwaardes en oorsake daarvan. In 
die geval van uitverkorenes, is dit vooraf vereis en vooruitgesien asof hulle dit reeds 
volbring het. 



5.1- Ware Leer: Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing, nie menslike 
werke nie

Die Sinode leer: Dit is in stryd met die hele Skrif wat hierdie en dergelike uitsprake telkens 
weer in ons ore en harte inskerp: "Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing; dit 
hang dus nie af van wat ‘n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep" (Rom 9:11-13). 
"Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword" (Hand 13:48). 
Hy het ons "... in Christus uitverkies om heilig...te wees" (Ef 1:4). 
"Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies..." (Joh 15:16). 
"Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan 
ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes" (1Joh 4:10). 

6- Verwerp: Uitverkiesing is veranderlik - Uitverkorenes kan verlore gaan 

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Nie elke uitverkiesing tot saligheid is 
onveranderlik nie, maar sommige uitverkorenes kan verlore gaan en gaan inderdaad ook 
vir ewig verlore, nieteenstaande enige besluit van God. 

6.1- Ware Leer: Die Skrif leer : uitverkorenes kan nie verlore gaan nie

Die Sinode leer: Met hierdie growwe dwaling maak hulle God veranderlik en vernietig die 
troos wat die vromes uit die vastigheid van hulle uitverkiesing put. Ook weerspreek hulle 
die heilige Skrif wat leer dat die uitverkorenes nie verlei kan word nie (Matt 24:24); dat 
Christus almal wat deur die Vader aan Hom gegee is, nie sal verloor nie (Joh 6:39), en dat 
God die wat Hy vantevore verordineer, geroep en geregverdig het, ook verheerlik het (Rom 
8:30 ). 

{Matt 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en 
wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei;
Joh 6:39 En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek 
daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag
Rom 8:30 en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep 
het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik}

Gaan na Inhoudsopgawe

7- Verwerp: Kan nie in hierdie lewe seker wees van eie uitverkiesing nie

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Daar is in hierdie lewe geen vrug, geen 
besef en geen sekerheid van die onveranderlike uitverkiesing tot heerlikheid nie, behalwe 
dié wat van ‘n veranderlike en onsekere voorwaarde afhang. 

7.1- Ware Leer: Skrif leer dat mens nou al bly en seker kan wees oor 
uitverkiesing.

Die Sinode leer: Nie alleen is dit ongerymd om te beweer dat daar "n onsekere sekerheid 
is nie, maar dit stry ook met die ervaring van die heiliges. Uit die besef van hulle 
uitverkiesing verheug die heiliges hulle saam met die apostel en roem hulle in hierdie 
weldaad van God (Ef 1:3-9). 
In gehoorsaamheid aan Christus verbly hulle hulle saam met die dissipels dat hulle name 
in die hemel opgeskrywe is (Luk 10:20). 
Ook stel hulle die besef van hulle uitverkiesing teenoor die vurige pyle van aanvalle van 
die duiwel, terwyl hulle vra: ‘"Wie kan die uitverkorenes van God aankla?" (Rom 8:33)

{Luk 10:20  Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar 
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wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. 
Ef 1:3-9 - 3  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met 
alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,
4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder 
gebrek voor Hom in liefde te wees, 5 deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir 
Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, 6 tot lof van die heerlikheid 
van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.7 In Hom het ons die verlossing 
deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, 8 wat Hy oorvloedig 
aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, 9 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil  
bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het.
Luk 10:20 Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar 
wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is
Rom 8:33  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig 
maak.}

8- Verwerp: God gaan niemand verby, bloot omdat Hy so wil, met die gawe 
van genade vir geloof nie.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God het oor niemand bloot kragtens sy 
regverdige wil besluit om hom in die val van Adam en in die gemeenskaplike staat van 
sonde en verdoemenis te laat bly nie. Ook het Hy in die gee van die genade wat vir die 
geloof en bekering nodig is, besluit om niemand verby te gaan nie. 

8.1- Ware Leer: God ontferm Hom oor wie Hy wil en verhard wie Hy wil.

Die Sinode leer: Dit staan vas: "... dat God Hom ontferm oor wie Hy wil, en dat Hy verhard 
wie Hy wil" (Rom 9:18), en: 
"Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan 
hulle is dit nie gegee nie" (Matt 13:11), en: 
"Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde 
mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u 
genadige bedoeling" (Matt 1:25,26). 

Gaan na Inhoudsopgawe

9- Verwerp: God stuur die evangelie na 'n volk omdat hy meer werd is as 
ander volke

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Dit is nie enkel en alleen die welbehae 
van God wat die oorsaak is waarom Hy die evangelie eerder na die een as na die ander 
volk stuur nie. Dit gebeur omdat die een volk beter en waardiger is as die ander aan wie 
die evangelie nie meegedeel word nie. 

9.1- Ware Leer: God verkies volke soos Hy wil

Die Sinode leer: Dit ontken Moses as hy die Israelitiese volk soos volg toespreek: 
"Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles 
wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die HERE ‘n welgevalle gehad om hulle lief te 
hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is" 
(Deut 10:14,15). 
En Christus het gesê: "Ellende wag vir jou, Gorasin! Ellende wag vir jou, Betsaida! As in 
Tirus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle 
hulle lankal in sak en as bekeer het" (Matt 11:21).



Hoofstuk 2 Die dood van Christus en die verlossing van die 
mense deur sy dood (1-9)

 {Die ware leer volgens die Skrif.} 

1- Straf is onafwendbaar tensy ons aan God se geregtigheid voldoen

God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate 
regverdig. 
Sy geregtigheid - soos Hy Hom in sy Woord geopenbaar het {Ex 34:6-7} - eis dat ons 
sondes, wat teen sy oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook 
met ewige strawwe na siel en na liggaam gestraf moet word {Rom 5:16.; Gal 3:10}.
Ons kan aan hierdie strawwe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen 
word.

{Ex 34:6  En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en 
genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; 
7  wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde 
vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die 
kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. 
Rom 5:16  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. 
Gal 3:10 Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: 
Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.}

2- Ons self kan geen voldoening gee nie – net Christus alleen

Ons self kan geen voldoening gee om ons van die toorn van God te bevry nie. 
Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy eniggebore Seun as borg aan ons gegee 
{Joh 3:16; Rom 5:8}. 
Die Seun het vir ons, of in ons plek, sonde {2 Kor 5:21} en vervloeking aan die kruis {Gal 
3:13} geword om vir ons te voldoen.

{Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 
Rom 5:8  maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog 
sondaars was. 
2 Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons 
kan word geregtigheid van God in Hom. 
Gal 3:13   Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—
want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang}

3- Net die offer van die Seun kan die sondes van die wêreld versoen

 Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakte offer en voldoening vir 
die sondes {Heb 9:26, 28; 10:14}. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig 
genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen {1 Joh 2:2}.

{Heb 9:26, 28:   26  want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van die wêreld af. 
Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg 
te doen.
28  so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die  
tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.
Heb 10:14.  Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. 
1 Joh 2:2.  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié 
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van die hele wêreld.}

4- Rede vir hierdie oneindige waarde van Sy Dood

 Hierdie dood het daarom so 'n groot krag en waarde, omdat Hy wat dit ondergaan het, nie 
alleen 'n ware en volkome heilige mens is nie {Heb 4:15; 7:26}, maar ook die eniggebore 
Seun van God {1 Joh 4:9}. 
Hy is saam met die Vader en die Heilige Gees een en dieselfde ewige en oneindige Wese. 
So moes ons Verlosser dan ook wees. 
Boonop het sy dood so 'n groot krag en waarde, omdat Hy geweet het dat Hy die toorn 
van God {Mat 27:46} en die vloek, wat ons deur ons sondes verdien het, gedra het.

{ Heb 4:15  Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar 
een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
Heb 7:26  Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, 
afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het; 
1 Joh 4:9  Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die 
wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.
Mat 27:46  en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama 
sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?}

5- Die boodskap van verlossing moet na alle volke na wie God sit stuur, met 
die eis tot bekering en geloof

 Verder is dit die belofte van die evangelie dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, 
nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê {Joh 3:16.}.. Hierdie belofte moet aan 
alle volke en mense {1 Kor 1:23; Mt 28:19}, aan wie God na sy welbehae die evangelie 
stuur, sonder enige onderskeid verkondig en bekend gestel word, met die eis tot bekering 
en geloof {Hand 2:38; 16:31}

{Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 
1 Kor 1:23  maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid 
vir die Grieke; 
Mat 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
Hand 2:38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam 
van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 
Hand 16:31  Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou 
huisgesin.}

6- Deur hul eie skuld sterf mense wat Christus verwerp, in ongeloof. Nie 
weens die Kruis se gebrek nie

 Baie wat deur die evangelie geroep is, bekeer hulle nie, glo nie in Christus nie, 
maar sterf in ongeloof {Mat 22:14; Ps 95:11; Heb 4:6}. Dit gebeur, nie omdat die offer wat 
Christus aan die kruis volbring het, gebrekkig of onvoldoende is nie, maar deur hul eie 
skuld.

{Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.
Ps 95:11  sodat Ek in my toorn gesweer het: Waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie!
Heb 4:6  Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers 
verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, }



7- Ware geloof en verlossing is ontvang uit die genade van God van ewigheid 
af in Christus

Almal wat egter waarlik glo en deur die dood van Christus van die sonde bevry en 
van die verderf gered word, ontvang hierdie weldaad slegs uit die genade van God. 
Hierdie genade is van ewigheid af in Christus aan hulle gegee {2 Kor 5:18}, sonder dat Hy 
dit aan enigiemand verskuldig is {Efes 2:8-9}.

{2 Kor 5:18  En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons 
die bediening van die versoening gegee het, 
Efes 2:8-9:  8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die 
gawe van God;
9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie}

Gaan na Inhoudsopgawe

8- Dit was God se wil dat net deur Sy Seun mense uit alle volke met God 
versoen, reinig van sonde en bewaar word vir Hom

 Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die 
Vader, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy 
Seun al die uitverkorenes tot voordeel sal strek {Joh 17:9}. 

So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigende geloof geskenk om hulle 
daardeur onfeilbaar salig te maak. Dit wil sê: Dit was die wil van God dat Christus deur die 
bloed van die kruis-waarmee Hy die nuwe verbond bevestig het {Luk 22:20; Heb 8:6} - uit 
elke volk, stam, geslag en taal {Openb 5:9} húlle en hulle alleen kragdadiglik sal verlos 
{Ef 5:25-27. Luk 22:20}, wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies en deur die Vader 
aan Hom gegee is. 

Ook was dit die wil van God dat Christus aan hulle die geloof sal gee {Fil 1:29},  wat Hy, 
soos ook die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, deur sy dood vir hulle 
verwerf het. Verder, dat Hy hulle van al hulle sondes {1 Joh 1:7},-sowel die erfsonde as die 
daadsonde wat ná en vóór die geloof begaan is-deur sy bloed sal reinig. 

Ten slotte, dat Hy hulle tot die einde toe getrou sal bewaar {Joh 10:28}, en uiteindelik 
sonder enige vlek of rimpel in heerlikheid by Hom sal neem {Ef 5:27}.

{Luk 22:20  Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe 
testament in my bloed wat vir julle uitgestort word.
Joh 10:28   En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en 
niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 
Joh 17:9  Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat 
hulle aan U behoort. 
Efes 5:25-27  Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n 
afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. 
26  Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die 
kinders van die ongehoorsaamheid.
27  Wees dan nie hulle deelgenote nie. 
Fil 1:29  omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo 
nie, maar ook vir Hom te ly, 
Heb 8:6  Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n 
beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. 
1 Joh 1:7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met 
mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.
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Openb 5:9  Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop 
te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en 
nasie, }

9- God se besluit word van die begin tot einde van tyd uitgevoer deur God 
self en die kerk moet tot dan volhou

Hierdie raadsbesluit is die gevolg van God se ewige liefde vir die uitverkorenes. Die besluit 
word van die begin van die wêreld af tot vandag toe kragdadig uitgevoer ondanks die 
vergeefse verset van die magte van die doderyk {Mt 16:18}. 
Hierdie besluit sal steeds uitgevoer word, sodat die uitverkorenes op die regte tyd in een 
liggaam {Jn 11:52} vergader sal word.
Daar sal altyd 'n kerk van gelowiges wees {1 Kings 19:18}, gegrond in die bloed van 
Christus. 
Hierdie kerk moet sy Verlosser, wat sy lewe aan die kruis vir die kerk gegee het - soos 'n 
bruidegom sy lewe vir sy bruid sal gee {Ef 5:25} - standvastig liefhê en Hom met 
volharding dien en van nou af tot in alle ewigheid verheerlik.

{Mt 16:18  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die 
poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 
Joh 11:52  En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot ‘n 
eenheid saam te voeg.
1 Kon 19:18  Maar Ek sal sewe duisend in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baäl gekniel 
en elke mond wat hom nie gesoen het nie. 
Ef 5:25  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en 
Homself daarvoor oorgegee het }

Gaan na Inhoudsopgawe

 Verwerping van die dwalings (1-7) 

(Oor Die dood van Christus en die verlossing van die mense deur sy 
dood )

 
 Die regsinnige leer is nou uiteengesit. Die Sinode verwerp die foute van hulle wat leer:

1- Verwerp: God het Sy Seun gegee sonder 'n vaste plan om iemand te 
verlos, selfs al sou niemand verlos word nie

Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: God die Vader het sy Seun tot 
die kruisdood bestem sonder 'n sekere en besondere besluit om iemand sekerlik salig te 
maak. Die noodsaaklikheid, nuttigheid en waardigheid van die verdienste van die dood 
van Christus sou gevolglik ongeskonde, in alle dele volmaak, volkome en as een geheel 
kon bestaan, selfs al sou geen enkele mens ooit werklik gedeel het in die verlossing wat 
Hy verwerf het nie.

1.1- Ware Leer: Dit verag die wysheid van God en verdienste van Jesus: Hy 
ken en verlos sy skape

Die Sinode leer: Hierdie leer verag die wysheid van God die Vader en die verdienste van 
Jesus Christus en is in stryd met die heilige Skrif. Ons Verlosser sê immers: "... Ek lê my 



lewe af vir die skape", en: "... Ek ken hulle..." (Joh 10:15,27). 
En die profeet Jesaja sê van die Verlosser: "... as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal 
Hy 'n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand 
voorspoedig wees" (Jes 53:10). 
Verder weerspreek dit die geloofsartikel waarmee ons bely dat ons aan die kerk glo.

2- Verwerp: Christus se bloed bevestig nie die genadeverbond nie

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Dit was nie die doel van die dood van 
Christus om die nuwe verbond van die genade werklik deur sy bloed te bevestig nie. Dit 
was alleen maar om vir die Vader eenvoudig die reg te verwerf om opnuut met die mense 
'n verbond van die genade of van die werke, net soos Hy wil, te kan sluit. 

2.1- Ware Leer: Christus deur Sy dood  die Borg en Middelaar van die nuwe 
verbond is

Die Sinode leer: Dit is immers in stryd met die Skrif wat leer dat Christus Borg en 
Middelaar geword het van 'n beter, dit wil sê, van die nuwe verbond (Heb 7:22; 9:15) en dat 
'n testament eers by 'n sterfgeval geldig is (Heb 9:15,17).

{Heb 7:22 in sover het Jesus van ‘n beter verbond borg geword
Heb 9:15,17 En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, terwyl daar ‘n dood 
plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe 
is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang…..
17 want ‘n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is so lank as die 
testamentmaker nog leef nie.}

Gaan na Inhoudsopgawe

3- Verwerp: Christus se voldoening verdien nie vir seker verlossing nie, maar 
gee God die reg om opnuut voorwaardes te stel wat die mens kan aanvaar of 
verwerp

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus het deur sy voldoening vir 
niemand met sekerheid die saligheid verdien nie; ook nie die geloof waardeur hierdie 
voldoening van Christus kragdadiglik tot saligheid toegeëien word nie. 
Hy het, daarenteen, slegs die mag of die volkome wil vir die Vader verwerf om opnuut met 
die mense te handel en om nuwe voorwaardes, soos Hy wil, voor te skrywe. 
Die uitvoering daarvan sou van die vrye wil van die mens afhang. Dit sou dus kon gebeur 
dat òf niemand òf alle mense dit sou vervul. 

3.1- Ware Leer: Dit minag Christus se dood.

Die Sinode leer: Hierdie mense minag die dood van Christus volkome en aanvaar op geen 
wyse die vernaamste vrug of weldaad wat daardeur verkry is nie. Hulle roep weer die 
dwaling van Pelagius uit die hel terug.

4- Verwerp: God beskou die geloof self en onvolmaakte gehoorsaamheid aan 
die Wet, as voldoende vir die ewige lewe

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God die Vader het 'n nuwe 
genadeverbond met die mense deur die tussenkoms van die dood van Christus gesluit. 
Hierdie verbond bestaan nie daarin dat ons deur ons geloof, vir sover dit die verdienste 
van Christus aanneem, voor God regverdig en salig gemaak word nie. 
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Dit bestaan daarin dat God, nadat Hy die eis van die volmaakte gehoorsaamheid aan die 
Wet afgeskaf het, nou die geloof self en die onvolmaakte geloofsgehoorsaamheid as 
volmaakte gehoorsaamheid aan die Wet beskou en dit dan uit genade waardig ag om dit 
met die ewige lewe te beloon. 

4.1- Ware Leer: Die mens word net deur genade geregverdig deur bloed van 
Jesus

Die Sinode leer: Hierdie mense weerspreek die Skrif: 
"Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, in sy genade geregverdig deur die 
verlossing in Christus Jesus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening 
bewerk het vir dié wat glo..." (Rom 3:24-25). 
Met die goddelose Socinus voer hulle 'n nuwe en vreemde leer oor regverdiging van die 
mens voor God in. Dit is in stryd met die eenstemmige belydenis van die hele kerk.

{Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, 
24  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in 
Christus Jesus is.
25  Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te 
bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die 
verdraagsaamheid van God... }

5- Verwerp: Alle mense is versoen. Niemand word weens erfsonde verdoem 
nie. Almal is daarvan vry.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Alle mense is in die staat van die 
versoening en in die genade van die verbond opgeneem, sodat niemand vanweë die 
erfsonde aan die verdoemenis skuldig is of verdoem moet word nie, maar dat alle mense 
van hierdie sondeskuld vry is. 

5.1- Ware Leer: Ons word vanweë ons sondige natuur deur God gestraf

Die Sinode leer: Hierdie mening is in stryd met die Skrif wat verklaar dat ons vanweë ons 
sondige natuur deur God gestraf moes word (Ef 2:3) 

{Efe 2:3  onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons 
die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net  
soos ook die ander.}.

6- Verwerp: God gee sy weldade van sondevergifnis en ewige lewe aan alle 
mens in gelyke mate – hulle aanvaar of verwerp dit vrywillig of nie

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat die onderskeid tussen verwerwing en toe-
eiening misbruik om by die onversigtiges en onervarenes die denkbeeld in te prent: Dat 
God, vir sover dit Hom betref, aan alle mense die weldade, wat deur die dood van Christus 
verkry word, in gelyke mate wou meedeel. 
Dat sommige die vergifnis van sondes en die ewige lewe deelagtig word en ander nie, 
hang van hulle vrye wil af wat hom aanpas by die genade wat sonder onderskeid 
aangebied word. 
Dit hang nie van die besondere gawe van die barmhartigheid af, wat kragdadig in hulle 
werk, dat hulle, anders as ander mense, dié genade vir hulleself sou toe-eien nie. 



6.1- Ware Leer: Dis 'n Pelagiaanse dwaling.

Die Sinode leer: Daardie mense wat voorgee dat hulle hierdie onderskeiding reg voorstel 
probeer om die volk met die verderflike Pelagiaanse dwalings te vergiftig.

Gaan na Inhoudsopgawe

7- Verwerp: Jesus het nie nodig gehad om te sterf, of het gesterf vir die 
uitverkorenes nie. Hulle benodig dit nie.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus kon en moes nie vir hulle 
gesterf het vir wie God volkome liefgehad en tot die ewige lewe uitverkies het nie. 
Inderdaad het Hy ook nie vir hulle gesterf nie, omdat hulle die dood van Christus nie nodig 
gehad het nie.

7.1- Ware Leer:  Christus regverdig  en sterf vir Sy uitverkore vriende

Die Sinode leer: Hulle weerspreek die apostel wat sê: "... die Seun van God wat sy liefde 
vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê" (Gal 2:20). 
Met dieselfde strekking sê hy: "Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self 
verklaar hulle regverdig. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf..." (Rom 
8:33,34), juis vir hulle. 
Hulle weerspreek ook die Heiland wat sê:
 "... Ek lê my lewe af vir die skape" (Joh 10:15);
"Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. Niemand het groter liefde 
as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê" (Joh 15:12,13).

{Gal 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat 
ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en 
Homself vir my oorgegee het. 
Rom 8:33,34  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat 
regverdig maak. 
34  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, 
wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
Joh 10:15  Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape. 
Joh 15:12,13  Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. 
13  Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.}

Gaan na Inhoudsopgawe

 Hoofstuk 3 & 4 Die verdorwenheid van die mens, sy bekering 
tot God en die wyse waarop dit plaasvind

 {Die ware leer volgens die Skrif.} 

1- Die effek van die Sondeval op die Menslike Natuur

Die mens is van die begin af na die beeld van God geskape. 
Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy Skepper en van 
geestelike sake. 
In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy 
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was dus volkome heilig {Gen 1:26-27}. 
Maar deur die ingewing van die duiwel en uit sy eie vrye wil het hy hom van God 
losgeskeur en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. 
Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring {Gen 3:1-7}: blindheid, 
verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, 
rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiwerheid van sy hele gesindheid {Ef 
4:17-19}.
 
{Gen 1:26-27  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat 
hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde 
en oor al die diere wat op die aarde kruip. 
27  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man 
en vrou het Hy hulle geskape. 
Gen 3:1-7  Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het.  
En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die 
tuin nie?
2  En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, 
3  maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag 
daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.
3  maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag 
daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. 
4  Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 
5  maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees 
deur goed en kwaad te ken. 
6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n 
boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook 
aan haar man by haar, en hy het geëet. 
7  Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare 
aanmekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. 
Ef 4:17-19  Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander 
heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie— 
18  mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die 
onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart;
19  wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug 
allerhande onreinheid te bedrywe.}

2- Bedorwenheid versprei na die hele menslike geslag

Net soos die mens ná die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het {Job 
14:4; Ps 51:7}.  As verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring {Heb 4:15}.
Dit hou in dat die verdorwenheid, volgens die regverdige oordeel van God, van Adam af op 
al sy nakomelinge oorgegaan het {Rom 5:12}. 
Net Christus is hierin 'n uitsondering {Heb 4:15}. 
Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging, soos die Pelagiane 
vroeër beweer het nie, maar deur die voortplanting van die verdorwe natuur.

{Job 14:4 Ag, kon maar ‘n reine voortkom uit ‘n onreine—nie een nie!
Ps 51:7   (51:5 in Statenvertaling) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder  
my ontvang.
Rom 5:12  Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde 
die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het 
Heb 4:15  Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar 
een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. }



 3- Alle mense word gebore, onwillig om hul totaal verdorwe natuur te 
verbeter

 Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toorn gebore, 
onbekwaam tot enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die 
sonde en slawe van die sonde {Ef 2:1, 3; Joh 8:34; Rom 6:16-17}. 
Sonder die genade van die Heilige Gees {Joh 3:3-6; Tit 3:5}, wat die wedergeboorte skenk, 
kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle verdorwe natuur verbeter of onderneem om 
dit te verbeter nie.

{Ef 2:1, 3  En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes 2  
waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die 
mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, 
3  onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil  
van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos 
ook die ander. 
Joh 8:34  Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen,  
‘n dienskneg van die sonde is. 
Rom 6:16-17  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom 
gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die 
sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? 
17  Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam 
geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is
Joh 3:3-6  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer 
gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 
4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede 
keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? 
5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en 
Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 
6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 
Tit 3:5  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy 
barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die 
Heilige Gees }

4-  Die oorblywende lig van die natuur in die mens, is nie in staat om hom te 
red nie

Ná die sondeval het daar in die mens tog nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. 
Daardeur het hy 'n mate van kennis van God {Rom 1:19-20}, van die natuurlike dinge, van 
die onderskeid tussen die betaamlike en onbetaamlike bly behou en vertoon hy in sekere 
mate 'n strewe na deug en openbare gedissiplineerdheid {Rom 2:14-15}. 
Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die saligmakende 
kennis van God te kom en hom tot God te bekeer. Gevolglik kan hy selfs in natuurlike en 
burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al, veeleer verduister hy dit 
heeltemal op verskillende maniere en bedek dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen, is 
daar voor God vir hom geen verontskuldiging nie {Rom 1:18, 20}.

{Rom 1:18-20  Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die 
goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,
19  omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle 
geopenbaar. 
20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en 
duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging 
het nie; 
Rom 2:14-15  Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet 
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doen, is hulle vir hulleself ‘n wet, al het hulle geen wet nie; 
15  omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete 
saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig, }

 5- Die Wet vlek die sonde oop, maar bied geen uitweg nie.

 Net soos met die lig van die natuur, so is dit ook gesteld met die Tien Gebooie wat God 
deur Moses in besonder aan die Jode gegee het. 
Die wet vlek wél die grootheid van die sonde oop en oortuig die mens hoe langer hoe 
meer van sy skuld, maar dit dui geen geneesmiddel aan en deel geen kragte mee om uit 
hierdie ellende te kom nie. 
Die wet het dus, omdat dit deur die sondige natuur kragteloos gemaak is, die oortreder 
onder die vloek laat bly. Daarom kan die mens nie deur die wet die saligmakende genade 
verkry nie.{Rom 3:19-20; 7:10, 13; Rom 8:3; 2 Kor 3:6-7}

{Rom 3:19-20  Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat 
elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees; 
20  aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur 
die wet is die kennis van sonde. 
Rom 7:10, 13  En die gebod wat die lewe moes wees, dié het vir my geblyk die dood te wees.
13  Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie! Maar wel die sonde, dat dit kon 
blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die 
gebod uitermate sondig kon word. 
Rom 8:3  Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees 
deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die 
sonde veroordeel in die vlees, 
2 Kor 3:6-7  wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die 
letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. 
7  En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die 
kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van 
sy aangesig, wat tog moes vergaan, }

 6- God het besluit om die mens salig te maak deur die Heilige Gees met die 
Evangelie van die Messias

Wat nie deur die lig van die natuur of deur die wet gedoen kan word nie, dit doen God deur 
die krag van die Heilige Gees, deur middel van die Woord of die bediening van die 
versoening {2 Kor 5:18-19}. 
Dit is die evangelie van die Messias, waardeur God besluit het om die gelowiges in die Ou 
sowel as in die Nuwe Testament salig te maak {1 Kor 1:21}.

{2 Kor 5:18-19  En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en 
ons die bediening van die versoening gegee het,
19  naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie 
toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. 
1 Kor 1:21  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken 
het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;}

Gaan na Inhoudsopgawe

 7- God se reg om Sy wil te openbaar wanneer en aan wie Hy wil

 Hierdie verborgenheid van sy wil het God in die Ou Testament aan min mense bekend 
gemaak, maar in die Nuwe Testament, waar die onderskeid tussen die volke nou 
weggeneem is, het Hy dit aan meer mense geopenbaar {Efe 1:9; 2:14; Kol 3:11}. 
Die oorsaak waarom hierdie bedeling so verskillend is, moet nie aan die waardigheid van 



die een volk bo die ander of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf 
word nie, maar aan die volledig vrye welbehae en onverdiende liefde van God {Rom 2:11; 
Mat 11:26}. 
Daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so 'n groot genade deelagtig 
word, dit met 'n nederige en dankbare hart erken {Rom 11:22-23}.
**Die ander wat hierdie genade nie ontvang nie, moet saam met die apostel die 
strengheid en regverdigheid van die oordele van God {Ope 16:7} aanbid sonder om dit met 
nuuskierigheid te ondersoek {Deut 29:29}.

**{Nota: 
“Die ander wat” skep dubbelsinnigheid: 
Wie moet God aanbid en nie nuuskierig ondersoek nie?
Die Engelse en Nederlandse weergawes van die vet gedrukte paragraaf lees soos volg:  

Therefore, those who receive so much grace, beyond and in spite of all they deserve, ought to 
acknowledge it with humble and thankful hearts {Rom 11:22-23}; on the other hand, with the 
apostle they ought to adore (but certainly not inquisitively search into) the severity and justice of 
God's judgments  {Rev 16:7} on the others, who do not receive this grace. {Deut 29:29}

In die Nederlandse vertalings dui “in” de anderen nie op aksie deur “die ander”  nie. Die 
Afrikaans lbehoort iewer te lees: “maar oor die ander”.
Nederlands (Feenstra JG):
waarom  ook  degenen,  wie  buiten,  ja  tegen  alle  verdiensten  zo groot  een  genade geschiedt,  
haar  met  een  nederig  en  dankbaar  hart  moeten  erkennen,  maar  in  de  anderen,  wie  deze 
genade  niet geschiedt,  moeten  zij,  met  de  Apostel  de 
gestrengheid  en  rechtvaardigheid  van  Gods  oordelen  aanbidden,  en  die  geenszins 
curieuselijk onderzoeken.

Protestantse Kerk in Nederland:
Daarom moeten zij aan wie zonder, ja tegen al hun verdiensten in, zo’n grote genade te beurt 
valt, haar met een nederig en dankbaar hart erkennen; maar in de anderen, wie 
deze genade niet te beurt valt, moeten zij – met de apostel – de strengheid en 
rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins nieuwsgierig 
onderzoeken. 

{Efe 1:9   deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae 
wat Hy in Homself voorgeneem het, 
2:14  Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek 
het
Kol 3:11  waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman 
is nie, maar Christus is alles en in almal. 
Rom 2:11  Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. 
Mat 11:26  Ja, Vader, want so was dit u welbehae. 
Rom 11:22-23  Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God: gestrengheid oor 
die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy 
ook afgekap word. 
23  Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word; want God is magtig om 
hulle weer in te ent. 
Ope 16:7  En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en 
regverdig is u oordele. 
Deut 29:29   Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir 
ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.} 
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 8- Almal wat deur die evangelie tot geloof geroep word, word in alle erns 
geroep.

 Almal wat egter deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep  {Jes 55:1; Mat 
22:4}. Want in alle erns en waarheid betuig God in sy Woord wat sy wil is: die geroepenes 
moet na Hom toe kom {Ope 22:17}.  
In alle erns beloof Hy ook aan almal wat na Hom toe kom en glo, die rus vir hulle siele en 
die ewige lewe {Joh 6:37; Mat 11:28-29}.

{Jes 55:1  o Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; 
ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk! 
Mat 22:4  sê dan vir ons, wat dink U: Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie?
Ope 22:17  En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat 
dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. 
Joh 6:37  Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit 
uitwerp nie.
Mat 11:28-29  Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
29  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal 
rus vind vir julle siele; }

 9- Baie mense verwerp of steur hulle nie aan die Evangelie nie en bly daarom 
skuldig.

 Baie mense wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom nie na Hom toe nie 
en word nie bekeer nie. 

Die skuld hiervoor lê nie in die evangelie of in Christus wat deur die evangelie aangebied 
is nie, ook nie in God wat mense deur die evangelie roep en aan hulle ook verskillende 
gawes gee nie. Die skuld lê by die geroepenes self {Mat 11:20-24; 22:1-8; 23:37}.

Sommige neem deur sorgeloosheid die Woord van die lewe nie aan nie. 

Ander neem dit wel aan, maar nie in die binneste van hulle hart nie, met die gevolg dat 
hulle ná 'n kortstondige blydskap van die tydelike geloof weer terugval. 

Ander weer, laat die saak van die Woord deur die dorings van die sorge en deur die 
welluste van die wêreld verstik en dra geen vrugte nie, soos ons Verlosser dit in die 
gelykenis van die saaier leer (Matt 13:1-58).

{Mat 11:20-24  Toe het Hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, 
begin verwyt, omdat hulle hul nie bekeer het nie: 
21  Wee jou, Górasin, wee jou, Betsáida! want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind 
het wat in julle plaasgevind het, sou hulle hul lankal in sak en as bekeer het. 
22  Maar Ek sê vir julle, dit sal vir Tirus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle.  
23  En jy, Kapérnaüm, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot 
word; want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly 
staan het tot vandag toe. 
24  Maar Ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as 
vir jou. 
Mat 22:1-8  En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: 
2  Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het 
3  en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom 
nie. 
4  Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my 
maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die 



bruilof. 
5  Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander 
na sy handelsaak. 
6  En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. 
7  Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie 
moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. 
8  Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd 
nie. 
Mat 23:37  Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is,  
hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke 
bymekaarmaak, en julle wou nie! }

 10- Ander mense kom tot bekering deur God se ewige uitverkiesing en 
werking in hulle

Ander mense weer, wat deur die verkondiging van die evangelie geroep is, kom en word 
bekeer. 

Dit moet egter nie aan die mens toegeskryf word nie asof hy hom deur sy vrye wil van 
ander onderskei wat net so 'n groot of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang 
het. So stel die hooghartige kettery van Pelagius dit. 

Dit moet aan God toegeskryf word {Rom 9:16}. Hy het hulle van ewigheid af in Christus as 
sy eiendom uitverkies. Hy roep almal kragdadig in die tyd en skenk hulle geloof en 
bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring Hy hulle oor in die ryk 
van sy Seun {Kol 1:13; Gal 1:4}, om die deugde van Hom, wat hulle uit die duisternis tot sy 
wonderbare lig geroep het {1 Pet 2:9}, te verkondig en om nie in hulleself nie, maar in die 
Here te roem {1 Kor 1:31; 2 Kor 10:17; Efe 2:8-9}. So getuig die Apostoliese geskrifte 
telkens.

{Rom 9:16  So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God 
wat barmhartig is. 
Kol 1:13  Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk 
van die Seun van sy liefde,
Gal 1:4  wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose 
wêreld, volgens die wil van onse God en Vader, 
1 Pet 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as 
eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy 
wonderbare lig, 
1 Kor 1:31  Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem. 
2 Kor 10:17  Maar wie roem, moet in die Here roem. 
Efe 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe 
van God; 
9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. }

 11- God omskep die uitverkore mens na 'n nuwe mens deur Sy Gees se 
werking

 Verder: wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware 
bekering in hulle werk, dan laat Hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. 

Hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees, sodat hulle die dinge 
van die Gees van God reg verstaan en onderskei nie {Heb 6:4-5; 1 Kor 2:10-14}. 

Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat die wedergeboorte skenk, dring 
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Hy ook deur tot in die binneste dele van die mens {Heb 4:12}, open Hy die geslote hart, 
versag Hy wat hard is  {Hand 16:14} en besny Hy wat onbesnede is. In die wil stort Hy 
nuwe eienskappe in en maak die wil {Deut 30:6}, wat dood was, lewend; wat sleg was, 
goed; wat onwillig was, gewillig en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam  {Eseg 11:19; 
36:26}. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit, soos 'n goeie boom, vrugte van goeie 
werke kan dra {Mt 7:18}.

{Heb 6:4-5  Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe 
gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het,
5  en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, 
1 Cor 2:10-14  Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook; want wie ek ook vergeef het—as ek iets 
vergeef het—dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan 
bedrieg sou word nie; 
11  want ons is met sy planne nie onbekend nie. 
12  Maar toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel ‘n deur vir  
my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie  
aangetref het nie; 
13  maar ek het van hulle afskeid geneem en na Macedónië vertrek. 
14  Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur 
ons oral versprei. 
Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende 
swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n 
beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. 
Acts 16:14  En ‘n vrou met die naam van Lídia, ‘n purperverkoopster van die stad Thiatíre, ‘n 
godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus 
gesê is. 
Deut 30:6  En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE 
jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. 
Eseg 11:19  En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart  
van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van vlees gee, 
Eseg 36:26  En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die 
hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. }

 12- Die wedergeboorte is 'n magtige daad van God alleen, geen menslike 
bydrae nie

Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die 
lewendmaking {Joh 3:3; 2 Kor 4:6; 5:17; Ef 5:14} waarvan die Skrif so heerlik spreek wat 
God sonder ons in ons werk. 

Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op 
enige ander wyse in ons gewerk nie, sodat, ná die voltooiing van God se werk, dit dan in 
die mens se mag sou lê om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. 

Dit is 'n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie aangename, wonderlike, 
verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die Skrif wat deur 
Hom, die Outeur van hierdie werkinge, geïnspireer is, is dit in sy krag nie minder of 
geringer as die skepping of die opwekking van die dooies nie {Joh 5:25; Rom 4:17}. 

Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik, 
onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo {Fil 2:13}. Dan word die wil, 
wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God 
beweeg word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens, deur die 
genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer.



{Joh 3:3   Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer 
gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
2 Kor 4:6  Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte 
geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig 
van Jesus Christus. 
2 Kor 5:17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het 
verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. 
Ef 5:14  Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou 
skyn. 
Joh 5:25  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die dode die 
stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe. 
Rom 4:17  soos geskrywe is: Ek het jou ‘n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van 
God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof 
hulle bestaan. 
Fil 2:13   For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. }

Gaan na Inhoudsopgawe

 13- Alhoewel die daad onverstaanbaar is, stel dit gerus

 Die aard van hierdie werking kan die gelowiges in hierdie lewe nie volkome begryp nie. 
Intussen is dit vir hulle 'n gerusstelling dat hulle weet en oortuig is dat hulle deur hierdie 
genade van God van harte glo en hulle Verlosser liefhet. {Joh 3:18; Rom 10:9}

{Joh 3:18  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds 
veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. 
Rom 10:9  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode 
opgewek het, sal jy gered word;}

 14- God gee die wil om te glo en die geloof self, in die mens; nie aangebied 
vir die mens se vrye keuse nie

So is die geloof dan 'n gawe van God {Ef 2:8}, nie omdat dit deur God aan die vrye wil van 
die mens aangebied word nie, maar omdat dit aan die mens inderdaad geskenk word en 
vir hom ingegee en ingestort word. 

Ook is dit nie so dat God net die vermoë om te glo gee nie en daarna van die vrye wil van 
die mens die instemming of die daadwerklike geloof verwag nie. Sowel die wil om te glo as 
die geloof self word in die mens tot stand gebring. 

Immers, Hy wat in die mens werk om te wil sowel as om te werk {Fil 2:13}, bewerk alles in 
almal.

{Ef 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe 
van God; 
Fil 2:13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. }

 15- Hierdie genade is God aan niemand verskuldig nie – dank Hom net 
daarvoor

Hierdie genade is God aan niemand verskuldig nie. 
Wat sou God immers aan iemand skuld wat Hom vooraf niks kan gee nie en waarvoor hy 
dan vergoed moet word {Rom 11:35}? Inderdaad, wat sou God aan die mens verskuldig 
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wees wat self niks anders as sonde en leuens het nie? 

Dié mens wat hierdie genade ontvang, is aan God alleen ewige dankbaarheid verskuldig 
en hy dank God ook daarvoor. Die mens wat hierdie genade nie ontvang nie, heg geen 
waarde aan hierdie geestelike dinge nie en skep net in sy eie dinge behae, of beroem 
hom, sonder om na te dink, tevergeefs op wat hy het, terwyl hy niks het nie {Amos 6:1; Jer 
7:4}. 

Verder moet oor hulle wat hulle geloof in die openbaar bely en hulle lewe verbeter, volgens 
die voorbeeld van die apostels, baie gunstig geoordeel en gepraat word {Rom 14:10}, want 
die binneste van die hart is aan ons onbekend. 

Vir die ander wat nog nie geroep is nie, moet ons tot God bid wat die dinge wat nie 
bestaan nie, roep asof hulle bestaan{Rom 4:17}. Ons mag ons volstrek nie teenoor hulle in 
trotsheid verhef {1 Kor 4:7} asof ons onsself in so 'n bevoorregte posisie geplaas het nie.

{Rom 11:35  Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? 
Amos 6:1  Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaría, die vernames van 
die eerste onder die nasies, na wie die huis van Israel kom! 
Jer 7:4  Vertrou nie op bedrieglike woorde nie—wat sê: Die HERE se tempel, die HERE se 
tempel, die HERE se tempel is dit! 
Rom 14:10  Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? 
Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. 
Rom 4:17  soos geskrywe is: Ek het jou ‘n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van 
God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof 
hulle bestaan. 
1 Kor 4:7  Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan 
ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? }

 16- Die genade maak die wil geestelik lewend sodat hy gehoorsaam word

 
Die mens het egter deur die sondeval nie opgehou om 'n mens, toegerus met verstand en 
wil, te wees nie. 

Die sonde, wat die hele menslike geslag deurdring het, het die natuur van die mens nie 
weggeneem nie, maar dit bederf en in geestelike sin gedood {Rom 8:2; Efe 2:1}. Daarom 
werk hierdie Goddelike genade van die wedergeboorte nie in die mense asof hulle stokke 
en blokke is nie; ook vernietig dit nie die wil en sy eienskappe nie, en dwing dit nie met 
geweld teen sy sin nie. 

Die genade maak die wil geestelik lewend, genees, verbeter en buig dit tegelykertyd lieflik 
en kragtig {Ps 51:14; Fil 2:13}. 

Terwyl sondige opstandigheid en verset vroeër volkome oorheers het, begin 'n gewillige en 
opregte gehoorsaamheid aan die Gees nou die oorhand kry. Hierin lê die ware en 
geestelike vernuwing en die vryheid van ons wil. Inderdaad, as die wonderlike 
Werkmeester van alle goeie dinge nie so met ons gehandel het nie, dan sou die mens 
glad geen hoop hê om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie. 
Deur sy vrye wil het hy homself, toe hy nog gestaan het, in die verderf gestort.

{Rom 8:2  Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die 
wet van die sonde en die dood.
Efe 2:1  En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes 



Ps 51:12   (51:14) Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur ‘n gewillige gees. 
Fil 2:13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. }

 17- God gebruik die hulpmiddels van evangelie, ampte, sakramente, onderrig 
en tug in sy almagtige werking

Die almagtige werking van God, waardeur Hy ons natuurlike lewe skep en onderhou, sluit 
nie die gebruik uit van die middele waardeur God na sy oneindige wysheid en goedheid 
hierdie krag van Hom wil uitoefen nie, maar eis juis dat hulle gebruik sal word {Jes 55:10-
11; 1 Kor 1:21}. 

Net so sluit hierdie bonatuurlike werking van God, waardeur Hy ons weergebore laat word 
{Jacobus 1:18}, volstrek nie die gebruik van die evangelie uit en werp dit ook nie omver 
nie. Inteendeel, die alwyse God het dit tot 'n saad van die wedergeboorte en tot voedsel vir 
die siel bestem {1 Pet 1:23, 25; 2:2}. 

Die apostels, en die leraars wat hulle opgevolg het, het dan ook die mense oor hierdie 
genade van God, tot sy eer en tot onderdrukking van alle hoogmoed, gelowig onderrig. 

Hulle het ook nie nagelaat om die mense ondertussen deur middel van heilige vermanings 
uit die evangelie, onder die bearbeiding van die Woord, van die sakramente en van die 
kerklike tug te hou nie {Hand 2:42; 2 Kor 5:11-21; 2 Tim 4:2}. 

Net so moet hulle wat in die gemeente onderrig gee of die wat onderrig ontvang, hulle ook 
nie nou aanmatig om God te versoek deur die dinge te skei wat Hy na sy welbehae wou 
saamvoeg nie. 

Deur die vermanings word die genade immers gegee {Rom 10:14-17}, en hoe gewilliger 
ons ons amp uitoefen, des te heerliker word die weldaad, wat God in ons werk, openbaar. 
So vorder God se werk op die allerbeste manier. 

Aan dié God alleen kom toe, vanweë die middele sowel as vanweë die verlossende vrug 
en krag daarvan, alle heerlikheid tot in ewigheid {Judas 24,25}. Amen.

{Jes 55:10-11  10  Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie 
terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan 
die saaier en brood aan die eter; 
11  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar 
doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur. 
1 Kor 1:21  21  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie 
geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red; 
Jak 1:18  Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as 
eerstelinge van sy skepsele kan wees.
1 Pet 1:23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die  
lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. 
25  maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. 
1 Pet 2:2   en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat  
julle daardeur kan opgroei, 
Hand 2:42  En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die 
breking van die brood en in die gebede. 
2  Kor 5:11-21  Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; 
maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. 
12  Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, 
sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. 
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13  Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God; en as ons by ons verstand is, is dit om julle 
ontwil. 
14  Want die liefde van Christus dring ons, 
15  omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy 
het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir  
hulle gesterf het en opgewek is. 
16  Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die 
vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie. 
17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, 
dit het alles nuut geword. 
18  En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die 
bediening van die versoening gegee het, 
19  naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie 
toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. 
20  Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om 
Christus wil: Laat julle met God versoen. 
21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word 
geregtigheid van God in Hom. 
2 Tim 4:2   verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle 
lankmoedigheid en lering; 
Rom 10:14-17  Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in 
Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? 
15  En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die 
voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie 
verkondig! 
16  Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie 
het ons prediking geglo? 
17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. 
Judas 24,25  Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek 
voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en 
tot in alle ewigheid! Amen. }

Gaan na Inhoudsopgawe



 

Verwerping van die dwalings

 (Oor Die verdorwenheid van die mens, sy bekering tot God en die wyse  
waarop dit plaasvind)

 Die regsinnige leer is nou uiteengesit.
 

1- Verwerp: Erfsonde is nie genoeg om die hele mensegeslag te veroordeel 
en te straf nie 

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. 

1.1- Ware Leer: Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom; straf vir 
die sonde is die dood.

Die Sinode leer: Hulle weerspreek immers die apostel wat sê: 
"Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het 
die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het" (Rom 5:12): en 
"Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling 
gelei..." (Rom 5:16), en: 
"Die loon wat die sonde gee, is die dood..." (Rom 6:23).

2- Verwerp: Goeie eienskappe kon nie deel van mens se wil tydens sy 
skepping wees nie en kon dus nie later van sy wil by die sondeval geskei 
word nie

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die geestelike gawes of goeie 
hoedanighede en deugde soos goedheid, heiligheid en regverdigheid kon nie deel van die 
wil van die mens wees toe hy in die begin geskep is nie. Daarom kon dit in die sondeval 
ook nie van die wil geskei word nie. 

2.1- Ware Leer: Geregtigheid en heiligheid setel ongetwyfeld in die wil van die 
mens

Die Sinode leer: Dit is in stryd met die beskrywing van die beeld van God wat, volgens die 
apostel in Efesiërs 4:24, in geregtigheid en heiligheid bestaan, en beide setel sonder 
twyfel in die wil.

{Efesiërs 4:24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware 
geregtigheid en heiligheid},

3- Verwerp: Mens se wil was nooit bedorwe nie, kan op sy eie kies tussen 
goed en kwaad

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Hierdie geestelike gawes is in die 
geestelike dood nie van die mens se wil geskei nie, aangesien die wil op sigself nooit 
verdorwe was nie. Dit is slegs deur die verduistering van die verstand en wisselvalligheid 
van die neigings verhinder. Wanneer hierdie hindernisse uit die weg geruim is, kan die wil 
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dan weer sy vrye, aangebore krag uitoefen. Dit wil sê, dit kan allerhande goeie dinge wat 
hom voorgehou word, self wil en self kies of nie wil en nie kies nie.

Gaan na Inhoudsopgawe

3.1- Ware Leer: Die mens se hart is bedrieglik bo alles en volg die vleeslike 
ongehoorsame wil

Die Sinode leer: Dit is 'n nuwigheid en 'n dwaling waardeur die kragte van die vrye wil 
verhef word, en dit téén die uitspraak van die profeet. "Bedrieglik is die hart bo alle dinge, 
ja, verdorwe is dit..." (Jer 17:9), 
en van die apostel: "So het ons (nl die kinders van die ongehoorsaamheid) trouens vroeër 
ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net 
waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagte opgekom het" (Ef 2:3).

4- Verwerp: Die nie-weergeborene is nie werklik dood in sy sondes nie en kan 
nog welgevallige offers aan God bring

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die mens wat nie weergebore is nie, is 
nie werklik en nie heeltemal dood in sondes nie. Ook is alle kragte om die geestelike goeie 
te doen hom nie ontneem nie. Hy kan nog honger en dors na die geregtigheid en die lewe 
en kan die offer van 'n verslae en gebroke gees, wat God welgevallig is, bring. 

4.1- Ware Leer: Nie-weergeborenes is dood van sonde. Die honger na 
geregtigheid is en offer van 'n gebroke gees is eie aan weergeborenes

Die Sinode leer: Hierdie opvattings stry teen die duidelike getuienisse van die Skrif: "Julle 
was dood as gevolg van julle oortredinge" (Ef 2:1,5), en:
"... al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was" (Gen 6:5; 8:21). 
 0.1 Buitendien is honger en dors na bevryding uit die ellende, na die lewe, asook die 
offer van 'n gebroke gees aan God, slegs eie aan die wedergeborenes en aan hulle wat 
salig genoem word (Ps 51:10, 19; Matt 5:6).

{Ef 2:1,5  En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes
5   ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is 
julle gered—
Gen 6:5  Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die 
versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,
Gen 8:21  En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy hart gesê: Ek sal die 
aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se 
hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen 
het nie. 
Ps. 51:10   (51:12) Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste 
gees.
17  (51:19) Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie 
verag nie! 
Matt. 5:6  Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. }

5. Verwerp: Die verdorwene kan weens oorblywende lig van die natuur die 
algemene genade gebruik om gered te word

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die verdorwe en natuurlike mens kan 
die algemene genade (waaronder hulle die lig van die natuur verstaan) of die gawes wat 
ná die sondeval nog in hom oorgebly het, tot sy heil gebruik. Deur dit só te gebruik, kan hy 
'n groter genade, naamlik die evangeliese of verlossende genade en die saligheid self, 



geleidelik en trapsgewyse verkry. Op hierdie wyse betoon God Hom van sy kant bereid om 
Christus aan alle mense te openbaar. Hy het die middele wat vir die openbaring van 
Christus en vir geloof en bekering nodig is, aan almal genoegsaam en kragdadig geskenk. 

5.1- Ware Leer: God verklaar of weerhou Sy wil spesifiek aan wie Hy wil; nie 
algemeen nie

Die Sinode leer: Behalwe die ervaring van alle tye getuig die Skrif immers ook dat dit vals 
is, want 
"Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voorskrifte en bepalings aan Israel. Dit het Hy 
vir geeneen van die ander nasies gedoen nie; hulle ken sy bepalings nie" (Ps 147:19-20), 
en 
"Hy het in die verlede al die nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan" (Hand 14:16), en: 
"... omdat die Heilige Gees hulle (naamlik Paulus en sy reisgenote) verhinder het om die 
woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle 
probeer om na Bitinië toe te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie" 
(Hand 16:6,7).

6- Verwerp: God plaas nie nuwe eienskappe in die mens se wil nie. Geloof is 
'n daad van die mens self.

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. 

6.1- Ware Leer: God sit nuwe eienskappe van geloof, besef van Sy liefde, 
gehoorsaamheid in die nuwe mens

Die Sinode leer: Daarmee weerspreek hulle die heilige Skrif, wat getuig dat God nuwe 
eienskappe van geloof, gehoorsaamheid en die besef van sy liefde in ons harte uitstort:
 "Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart..." (Jer 31:33), en: 
"Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op 
jou kroos giet..." (Jes 44:3), en 
"... God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee 
het" (Rom 5:5). 
Hulle is ook in stryd met die voortdurende gebruik van die kerk van God, wat in die woorde 
van die profeet so bid: "Bekeer my, dan sal ek my bekeer..." (Jer 31:18).

Gaan na Inhoudsopgawe

7- Verwerp: Die genade is net 'n ligte aansporing, voldoende om die mens tot 
bekering te laat kom weens beloftes van ewig goeie dinge

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die genade, waardeur ons tot God 
bekeer word, is niks anders as 'n ligte aansporing nie; of - soos ander dit verklaar - dit wat 
deur die aansporing plaasvind, is die mees gepaste manier om die mens tot bekering te 
bring, en pas die beste by die menslike natuur. 
Daar is geen rede waarom hierdie aansporende genade alleen nie genoeg sou wees om 
die natuurlike mens geestelik te maak nie. God bewerk die instemming van die wil 
inderdaad op geen ander manier as deur hierdie aansporing nie.
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Die krag van die Goddelike werking, waardeur die sataniese werking oortref word, bestaan 
hierin dat God ewig goeie dinge, maar die Satan slegs tydelike voordele belowe. 

7.1- Ware Leer: God gee 'n nuwe hart en spoor deur die Skrif aan

Die Sinode leer: Dit is suiwer Pelagiaans en in stryd met die hele heilige Skrif, wat, 
behalwe aansporing, nog 'n ander, baie kragtiger en Goddeliker werkwyse van die Heilige 
Gees by die bekering van die mens ken: "En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees 
in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van 
vlees gee" (Eseg 36:26).

8- Verwerp: Dat die wedergeboorte nie deur God gedoen word nie, maar die 
mens kan dit toelaat of weerstaan

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: 
God gebruik by die wedergeboorte van die mens nie daardie kragte van sy almag 
waardeur Hy die menslike wil kragtig en feilloos tot geloof en bekering ombuig nie. 
As al die genadewerkinge wat God gebruik om die mens te bekeer, voltooi is, kan die 
mens nogtans God en die Heilige Gees, wat sy wedergeboorte beoog en hom weergebore 
wil laat word, só weerstaan - en hy doen dit inderdaad ook dikwels - dat hy sy eie weder-
geboorte geheel en al verhinder. 
Dit bly dus in sy eie mag om weergebore te word of nie. 

8-1- Ware Leer: Dit dwaal deur die mens se wil kragtiger as God s'n voor te 
stel. God alleen gee alles wat ons benodig vir lewe en om Hom  te dien

Die Sinode leer: Dit beteken niks anders nie as dat al die krag van die genade van God in 
ons bekering weggeneem en die werking van die almagtige God aan die wil van die mens 
onderwerp word. 
Dit is in stryd met wat die apostels leer: "en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen 
in ons wat glo" (Ef 1:19), en: 
"Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hy julle geroep het, en mag Hy 
deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak" (2 Tes 
1:11), en: 
"Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien" 
(2 Pet 1:3).

9- Verwerp: God se genade en, belangrikste, die menslike wil werk saam om 
bekering te bewerk

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: ***die  genade en die vrye wil is 
gedeeltelike oorsake wat altwee saam die begin van die bekering bewerk. Die genade 
gaan in hierdie volgorde ook nie aan die werking van die wil vooraf nie. Dit wil sê: God 
help die menslike wil nie kragtig tot bekering voordat die menslike wil nie self in beweging 
kom en daarop besluit nie. 

*** “nie genade” in die Afrikaanse vertaling is foutief. Dit moet lees: “die genade”  volgens die 
Nederlandse en Engelse vertalings: “dat de genade en de vrije wil elk voor een deel oorzaken 
zijn”} en “that grace and free choice are concurrent partial causes”}

9.1- Ware Leer: God skenk in die mens die bekering uit Sy genade 
onafhanklik van die mens se wil en strewe

Die Sinode leer: Die ou kerk het hierdie leer al lankal by die Pelagiane veroordeel kragtens 
die woorde van die apostel: 



"Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God se barmhartigheid" 
(Rom 9:16), 
net so ook: 
"Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie?" (1Kor 4:7), 
en: 
"... dit is God wat in julle werk. Hy maak julle gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te 
voer" (Fil 2:13).

Gaan na Inhoudsopgawe

 Hoofstuk 5 Die volharding van die Heiliges

 {Die ware leer volgens die Skrif.}  

1-  God roep, wederbaar en verlos die mens van sonde, maar nie in hierdie 
lewe heeltemal uit die sondige natuur nie

Hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus 
Christus, roep en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos Hy wel van die heerskappy en 
slawerny van die sonde {Joh 8:34; Rom 6:17}. 
Tog verlos Hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle sondige natuur en bestaan nie 
{Rom 7:21-24}.

{Joh 8:34  Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde 
doen, ‘n dienskneg van die sonde is. 
Rom 6:17  Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte 
gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, 
Rom 7:21-24  21  Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.
22  Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens; 
23  maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my 
gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.
24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? }

 2- Daarom sondig gelowiges nog daagliks en moet gedurig daarteen stry

 Hieruit ontstaan die daaglikse sondes van swakheid, en selfs die allerbeste werke van die 
heiliges is nog gebrekkig {1 Joh 1:8}. Daarom moet hulle hulle voortdurend voor God 
verootmoedig, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem, die sondige natuur hoe 
langer hoe meer doodmaak deur die Gees van die gebed en heilige geloofshandelinge 
{Kol 3:5}, en vurig na die bereiking van die volmaaktheid verlang {1 Tim 4:7; Fil 3:12, 14}. 
So moet hulle volhard totdat hulle, losgemaak van hierdie sterflike liggaam, met die Lam 
van God in die hemel regeer {Openb 5:6, 10}.

{1 Joh 1:8  As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons 
nie. 
Kol 3:5  Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, 
slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, 
1 Tim 4:7  Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid. 
Fil 3:12, 14   Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan 
gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. 
13  Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie.
14  Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die 
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doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. 
Openb 5:6, 10:  6  En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende 
wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings 
en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. 
10  en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde 
heers. }

3- Bekeerdes kan nie uit eie krag volhard nie, maar bly God bewaar hulle 
enduit

 Vanweë hierdie oorblyfsels van die inwonende sonde, en ook vanweë die aanvalle van 
die wêreld en die Satan, kan die bekeerdes nie in die genade volhard as hulle aan hulle 
eie kragte oorgelaat was nie {Rom 7:20}. Maar God is getrou. Uit barmhartigheid bevestig 
Hy hulle in die genade wat eenmaal aan hulle gegee is, terwyl Hy hulle ook tot die einde 
toe kragtig bewaar {1 Kor 10:13; 1 Pet 1:5}.

{Rom 7:20  Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat 
in my woon. 
1 Kor 10:13  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, 
wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking 
ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. 
1 Pet 1:5  wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om 
geopenbaar te word in die laaste tyd.}

 4- Ware gelowiges kan in sondes val, en moet waak en bid teen versoekings

 Die mag van God, waardeur Hy die ware gelowiges in die genade bevestig en bewaar, is 
so groot {Ef 1:19} dat hulle nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Tog word die 
bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg dat hulle - deur hulle eie skuld - in 
sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kon afwyk en deur die 
begeerlikhede van die sondige natuur verlei word en dit navolg nie. Daarom moet hulle 
voortdurend waak en bid dat hulle nie in versoekings gelei word nie {Matt 26:41}. As hulle 
dit nie doen nie {1 Tess 5:6, 17}, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en Satan 
tot groot en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad, onder die 
regverdige toelating van God, daartoe verlei. Die droewige val van Dawid, Petrus en ander 
heiliges, wat vir ons in die heilige Skrif beskryf is, bewys dit  {2 Sam 11; Matt 26}.

{Ef 1:19  en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die 
krag van sy sterkte 
Matt 26:41  Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die 
vlees is swak. 
1 Tess 5:6, 17:  6  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.  
17  Bid sonder ophou. 
2 Sam 11:1-27 (Dawid en Batseba)  en  
Matt 26:1-75 (Petrus en dissipels verlaat Jesus) – Albei is lang hoofstukke. Slaan asb na in u 
Bybel.}

5- Hul growwe sondes vertoorn God, wat nogtans weer Sy lig oor hulle laat 
skyn by hul opregte berou betoning 

 Met sulke growwe sondes vertoorn hulle God vreeslik, verdien hulle die dood en bedroef 
hulle die Heilige Gees, versteur hulle die oefening in die geloof, verwond hulle die gewete 
ernstig en verloor hulle soms 'n tyd lank die besef van die genade {2 Sam 12; Ef 4:30}. 

Dit gebeur totdat God, wanneer hulle deur 'n opregte berou op die regte pad terugkeer, 



weer die lig van sy Vaderlike aangesig oor hulle laat skyn {Ps 32:3-5; Num 6:25}.

{2 Sam 12:1-31  God stuur Natan na Dawid, sy berou, vergifnis en straf. Lees asb die lang 
hoofstuk in u Bybel.  
Ef 4:30  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van 
verlossing. 
Ps 32:3-5  Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag; 
4  want u hand was dag en nag swaar op my; my murg het verander soos deur somergloed. Sela. 
5  My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: 
Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. 
Sela. 
Num 6:25  die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; }

 6- God verlaat nie die uitverkorenes nie en laat hulle nie in ewige verderf 
wegval nie

God, wat oneindig barmhartig is {Ef 2:4,5}, neem, weens die onveranderlike besluit van die 
uitverkiesing {Ef 1:11}, sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom weg nie, selfs nie in 
hulle jammerlike sondeval nie {Ps 51:15}. 

Hy laat hulle ook nie só diep val dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die 
staat van die regverdiging uitval nie {Gal 4:5}. 

Ook laat Hy nie toe dat hulle die sonde tot die dood {1 Joh 5:16-18} of teen die Heilige 
Gees begaan {Matt 12:31-32} en, heeltemal deur Hom verlaat, hulleself in die ewige 
verderf stort nie.

{ Ef 2:4,5  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons 
liefgehad het, 
5  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle  
gered—
Ef 1:11   in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is 
ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, 
Ps 51:15  13  (51:15) Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.
Gal 4:5  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan 
ontvang.
1 Joh 5:16-18  As iemand sy broeder ‘n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, 
en Hy sal hom die lewe gee—vir die wat nie ‘n sonde tot die dood doen nie. Daar is ‘n sonde tot 
die dood; daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie.
17  Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is ‘n sonde wat nie tot die dood is nie. 
18  Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, 
bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie. 
Matt 12:31-32  Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar 
die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. 
32  En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar 
elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en 
ook in die toekomende nie.}

Gaan na Inhoudsopgawe

 7- As die gelowiges terugval, bring God hulle terug na bekering en groter 
toewyding

 Wanneer hulle so in die sonde val, bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad 
waaruit hulle weergebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie {1 Pet 1:23}. 
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Tweedens vernuwe Hy hulle deur sy Woord en Gees seker en kragtig tot bekering {1 Joh 
3:9}. 

Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het van harte en volgens die wil 
van God berou het en deur die geloof, met 'n gebroke hart {2 Kor 7:10}, vergifnis in die 
bloed van die Middelaar begeer en verkry. 

So besef hulle weer die genade van God wat nou met hulle versoen is, aanbid hulle sy 
ontferming en trou {Ps 32:5; 51:19} om daarna met groter ywer hulle eie heil met vrees en 
bewing uit te werk {Fil 2:12}.

{1 Pet 1:23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur 
die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. 
1 Joh 3:9  Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy 
kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. 
2 Kor 7:10   Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, 
maar die droefheid van die wêreld werk die dood. 
Ps 32:5  My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het 
gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde 
vergewe. Sela. 
Ps 51:21  19  (51:21) Dan sal U ‘n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en 
voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar. 
Fil 2:12  Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my 
teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met 
vrees en bewing;}

 8- Die sekerheid van die bewaring lê in die vastigheid van God se genade

 Dat hulle nie heeltemal uit die geloof en die genade uitval of ook tot die einde in die sonde 
bly of verlore gaan nie, verkry hulle nie deur hulle eie verdienste of inspanning nie, maar 
weens die genadige barmhartigheid van God. As dit van hulle afgehang het, kon dit nie 
alleen maklik gebeur het nie, maar sou dit ook ongetwyfeld gebeur het. 

Maar omdat dit van God afhang, kan dit glad nie gebeur nie. 
Immers, sy raad kan nie verander {Ps 33:11}, 
sy belofte kan nie verbreek, die roeping na sy voorneme kan nie herroep {Heb 6:17; Rom 
8:30,34; 9:11}, 
die verdienste, voorbidding en bewaring van Christus kan nie kragteloos gemaak word nie 
{Luk 22:32}, 
net so min as wat die verseëling deur die Heilige Gees verydel of vernietig kan word {Ef 
1:13}.

{Ps 33:11  Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot 
geslag. 
Heb 6:17  Daarom het God, omdat Hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die 
onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met ‘n eed gewaarborg; 
Rom 8:30,34  en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy 
geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik. 
34  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, 
wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. 
Rom  9:11-13  Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het 
nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit 
Hom wat roep 
12  is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. 



13  Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.
Luk 22:32   Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, 
moet jy jou broeders versterk. 
Ef 1:13   in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, 
gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, }

 9- Die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring

 Die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring van die uitverkorenes tot die 
saligheid en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof {Rom 8:31-39}. 

Hulle het hieroor sekerheid volgens die maat van die geloof {2 Tim 4:8} waarmee hulle 
seker glo dat hulle ware en lewende lidmate van die kerk is en altyd sal bly en dat hulle 
vergifnis van sondes en die ewige lewe het {2 Tim 4:18}.

{Rom 8:31-39  Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?
32  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal 
Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? 
33  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. 
34  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, 
wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. 
35  Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger 
of naaktheid of gevaar of swaard? 
36  Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. 
37  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. 
38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige 
of toekomende dinge 
39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in 
Christus Jesus, onse Here, is nie. 
2 Tim 4:8  Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige 
Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning 
liefgehad het. 
2 Tim 4:18    En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk  
in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.}

 10- Sekerheid spruit nie buite die Woord om nie, maar deur die getuienis van 
die Gees uit die Woord

 Hierdie sekerheid spruit dus nie voort uit enige besondere openbaring wat sonder of buite 
die Woord plaasgevind het nie, maar uit die geloof aan die beloftes van God wat Hy in sy 
Woord baie oorvloedig tot ons troos geopenbaar het; uit die getuienis van die Heilige 
Gees: 
"Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons 
kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, mede-erfgename van 
Christus" (Rom 8:16,17, {1 Joh 3:1-2}), en, 
laastens, uit die ernstige en heilige strewe na 'n goeie gewete {Hand 24:16} en goeie 
werke. 
As die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie hierdie vaste troos het dat hulle die 
oorwinning sal behou {Rom 8:37}  
en hierdie onfeilbare pand van die ewige heerlikheid sou besit nie, dan sou hulle die 
ellendigste van al die mense wees {1 Kor 15:19}.

{ Rom 8:16,17  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; 
17  en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van 
Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. 
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1 Joh 3:1-2  Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God 
genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. 
2  Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar  
ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. 
Hand 24:16   Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense ‘n rein gewete te hê. 
Rom 8:37   Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. 
1 Kor 15:19  As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle 
mense.}

11- God laat nie toe dat die gelowiges bo hul kragte versoek word nie, maar 
gee volharding, ook in tye van twyfel

Voorts getuig die Skrif dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige 
vertwyfelings stry en, as hulle in ernstige versoekings kom, nie altyd hierdie volle 
geloofsvertroue en hierdie sekerheid van die volharding ondervind nie. 
Maar God, die Vader van alle vertroosting {2 Kor 1:3}, 
laat nie toe dat hulle bo hulle kragte versoek word nie, maar gee saam met die versoeking 
ook die uitkoms (1 Kor 10:13), 
en deur die Heilige Gees maak Hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle 
wakker.

{2 Kor 1:3    Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van 
ontferminge en die God van alle vertroosting, 
1 Kor 10:13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, 
wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking 
ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.}

 12- Sekerheid van volharding moedig aan tot 'n vroom lewe

Dit is egter totaal onmoontlik dat hierdie sekerheid van die volharding die ware gelowiges 
hoogmoedige en sorglose mense sou maak. Inteendeel, dit is 'n ware wortel waaruit die 
nederigheid, die kinderlike vrees {Rom 12:1}, 
die ware vroomheid, die volharding in alle stryd, die vurige gebede, die standvastigheid 
onder die kruis, die standvastigheid in die belydenis van die waarheid en die 
standvastigheid van 'n blywende vreugde in God spruit (Ps 56:12-13}. 

Ook is die oordenking van hierdie weldaad vir hulle 'n aansporing tot ernstige en 
aanhoudende beoefening van dankbaarheid en goeie werke {Ps 116:12; Tit 2:11-14;1 Joh 
3:3}, soos uit die getuienisse van die Skrif en die voorbeelde van die heiliges blyk.

{Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel 
as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. 
Ps 56:12-13  12  (56:13) Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen; lofoffers sal ek U betaal;
13  (56:14) want U het my siel gered van die dood—ja, my voete van struikeling—om te wandel 
voor die aangesig van God in die lig van die lewe. 
Ps 116:12  Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my? 
Tit 2:11-14  Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 
12  en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig 
en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, 
13  terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en 
ons Verlosser, Jesus Christus, 
1 Joh 3:3   En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.)
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 13- Vertroue wek nie ligsinnigheid nie, maar 'n nougesette lewe in God se 
paaie

Wanneer die vertroue in die volharding weer lewendig word in hulle wat uit 'n val in sonde 
weer opgerig word {2 Kor 7:10}, bring dit geen ligsinnigheid of verwaarlosing van die 
vroomheid nie, maar eerder 'n baie groter begeerte om nougeset in die paaie van die Here 
te wandel. 
Hierdie paaie is vantevore gemaak {Efe 2:10}. Wanneer hulle daarop loop, behou hulle 
gevolglik die sekerheid van hulle volharding. 
'n Verdere gevolg is dat die aangesig van die versoende God - waarvan die aanskouing vir 
die gelowiges soeter as die lewe en die verberging bitterder as die dood is - nie weer 
weens hulle misbruik van sy Vaderlike goedheid van hulle afgewend word {Ps 63:4; Jes 
64:7} en hulle só in swaarder gemoedskwellings verval nie {Jer 33:5}.

{ 2 Kor 7:10   Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot 
redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.
Efe 2:10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei 
het, sodat ons daarin kan wandel. 
Ps 63:4  4  (63:5) Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef. 
Jes 64:7  En daar was niemand wat u Naam aangeroep het, wat hom beywer het om U aan te 
kleef nie; want U het u aangesig vir ons verberg en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede.
Jer 33:5   hulle kom wel om te veg teen die Chaldeërs, maar dit is om dié huise te vul met die lyke 
van mense wat Ek verslaan het in my toorn en in my grimmigheid en oor al die boosheid van 
diegene om wie Ek my aangesig vir hierdie stad verberg het. }

 14- God begin en versterk die genadewerk in ons deur die Evangelie te laat 
hoor, lees, vermaan, oordink en deur Sy beloftes en sakramente

 Dit het God behaag om hierdie Goddelike genadewerk deur middel van die verkondiging 
van die evangelie in ons te begin. So bewaar Hy dit, sit Hy dit voort en voleindig Hy dit 
deur die aanhoor, die lees {Deut 6:20-25} en die oordenking van die evangelie, deur die 
aansporing, vermanings en beloftes daarin {2 Tim 3:16-17} en ook deur die gebruik van die  
heilige sakramente {Hand 2:42}.

{Deut 6:20-25  As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die getuienisse en die insettinge en 
die verordeninge wat die HERE onse God julle beveel het?
21  dan moet jy aan jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte; maar die HERE het ons 
deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei. 
22  En die HERE het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan 
Farao en sy hele huis gedoen. 
23  En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy 
aan ons vaders met ‘n eed beloof het. 
24  En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te 
vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. 
25  En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die 
aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het. 
2 Tim 3:16-17  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 
17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. 
Hand 2:42  En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die 
breking van die brood en in die gebede.}
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 15- Die leer van volharding eer God en troos gelowiges; Satan en 
ongelowiges verwerp en bespot dit

Hierdie leer van die volharding van die ware gelowiges, dit wil sê die heiliges, en van die 
sekerheid daaroor {Ope 14:12}, het God tot eer van sy Naam en tot troos van die 
gelowiges uitvoerig in sy Woord geopenbaar en in die harte van die gelowiges ingeprent. 
Die sondige natuur verstaan hierdie leer nie, die Satan haat dit, die wêreld bespot dit, 
onkundiges en huigelaars misbruik dit en dwaalgeeste bestry dit. 

Die Bruid van Christus het dit egter altyd as 'n skat van onberekenbare waarde {Efe 5:32} 
innig liefgehad en dit volhardend verdedig. God sal sorg dat die kerk dit ook in die toekoms 
doen. Teen God kan geen beplanning stand hou nie, nog minder kan geweld iets teen 
Hom vermag {Ps 33:10-11}. 

Aan hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid tot in 
ewigheid {1 Pet 5:10-11}. Amen.

{Ope 14:12   Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van 
God en die geloof in Jesus bewaar.
Efe 5:32  Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.  
Ps 33:10-11   Die HERE vernietig die raad van die nasies, Hy verydel die gedagtes van die volke. 
11  Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. 
1 Pet 5:10-11 En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in  
Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves! 
11  Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.}

Gaan na Inhoudsopgawe

Verwerping van die dwalings 

(Oor die leer van die volharding van die heiliges)

 Die regsinnige leer is nou uiteengesit.

1-  Verwerp: Volharding uit eie wil is nie 'n vrug van uitverkiesing nie, maar 'n 
voorwaarde van die nuwe verbond, vervul uit eie wil

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. 

1.1- Ware Leer: Volharding is 'n vrug van uitverkiesing en gegee deur die krag 
van Christus se dood, opstanding en pleit vir ons

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, die opstanding en die voorbidding van 
Christus aan die uitverkorenes gegee word: "... die uitverkorenes het dit gekry. Die ander 
is verhard..." (Rom 11:7): 



"Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy 
ons dan nie al die ander dinge saam met Hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van 
God aankla? God self verklaar hulle regverdig. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus 
het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van 
God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei?" (Rom. 8:32-35).

{Rom. 11:7-8 Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit 
verkry en die ander is verhard. 
8  Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore 
om nie te hoor nie, tot vandag toe.
Rom. 8:32-35:  32  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal 
oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? 
33  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. 
34  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, 
wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. 
35  Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger 
of naaktheid of gevaar of swaard?}

Gaan na Inhoudsopgawe

2- Verwerp: God gee voldoende krag, maar volharding hang af van die mense 
se wil en keuse om te volhard of nie

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God gee die gelowige wel genoeg krag 
om te volhard en is bereid om dit in hom te bewaar, mits die mens sy plig doen. Al is alles 
wat nodig is om in die geloof te volhard en wat God wil gebruik om die geloof te bewaar, 
ook in werking gestel, dan nog hang dit altyd van die oordeel van die wil af of die mens sal 
volhard of nie sal volhard nie.
 

2.1- Ware Leer: God se genade alleen laat die gelowige enduit vas staan en 
sonder blaam op die dag van ons Here

Die Sinode leer: Hierdie mening is duidelik 'n Pelagiaanse dwaling. Terwyl dit die mense 
vry wil maak, beroof hulle God van sy eer. Dit is ook in stryd met die deurlopende getuienis 
van die evangeliese leer wat die mens alle stof tot roem ontneem en die lof vir hierdie 
weldaad alleen aan die genade van God toeskryf. 

 0.1 Dit is verder ook in stryd met die uitspraak van die apostel: "Dit is Hy wat julle ook 
end-uit sal laat vas staan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons 
Here Jesus Christus kom nie" (1 Kor 1:8).

3- Verwerp: Wedergeborenes kan wel onherroeplik vir ewig uit die 
regverdigende geloof val

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. 

3.1- Ware Leer: Jesus sê dat Hy die lewe gee en niemand kan Sy skaap uit Sy 
Vader se hand ruk nie

Die Sinode leer: Hierdie opvatting maak juis die genade van die regverdiging en die 
wedergeboorte en die voortdurende bewaring deur Christus kragteloos. 
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Dit is ook in stryd met die nadruklike woorde van die apostel Paulus: "Maar God bewys sy 
liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 

Aangesien ons nou geregverdig is deur sy bloed, staan dit soveel vaster dat ons deur Hom 
ook van die straf van God gered sal word" (Rom 5:8-9), en 
van die apostel Johannes: "Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, 
omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy 'n kind van 
God is" (1 Joh 3:9). 

Net so is dit in teëspraak met die woorde van Jesus Christus: "Ek gee hulle die ewige 
lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand 
ruk nie. Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan 
hulle uit die hand van die Vader ruk nie" (Joh 10:28-29).

4- Verwerp: Ware Gelowiges en weergeborenes kan die sonde tot die dood en 
teen die Gees begaan

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die ware gelowiges en 
wedergeborenes kan die sonde tot die dood of dié teen die Heilige Gees begaan. 

4.1- Ware Leer: Sonde en Duiwel  het nie meer houvas op die kind (uit God 
gebore) van God nie. Die Seun bewaar hom sodat hy nie hierdie sonde sal 
pleeg nie

Die Sinode leer: Dieselfde apostel Johannes, nadat hy in 1 Jo 5:16-17 melding gemaak 
het van hulle wat tot die dood sondig, en dit verbied het om vir hulle te bid, voeg dadelik in 
vers 18 daarby: "Ons weet dat iemand wat 'n kind van God is, nie meer sondig (naamlik 
met so 'n sonde) nie, maar die Seun van God bewaar hom, en die duiwel kry geen houvas 
op hom nie" (1 Joh 5:18).

{1 Joh 5:16-18  As iemand sy broeder ‘n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, 
en Hy sal hom die lewe gee—vir die wat nie ‘n sonde tot die dood doen nie. Daar is ‘n sonde tot 
die dood; daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. 
17  Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is ‘n sonde wat nie tot die dood is nie.
18  Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, 
bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.}

5- Verwerp: Niemand kan in hierdie lewe seker wees van volharding nie

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: 'n Mens kan in hierdie lewe geen 
sekerheid van die toekomstige volharding sonder 'n besondere openbaring besit nie. 

5.1- Ware Leer: Sekerheid is 'n vaste kenmerk van 'n kind van God

Die Sinode leer: Deur hierdie leer word die vaste troos wat die ware gelowiges in hierdie 
lewe het, weggeneem en die twyfel van die pousgesindes weer in die kerk ingevoer.

Die heilige Skrif lei egter hierdie sekerheid nie telkens uit 'n besondere en buitengewone 
openbaring af nie, maar uit die kenmerke wat aan die kinders van God eie is, en uit die 
standhoudende beloftes van God. 

Dit kom veral na vore by die apostel Paulus in Romeine 8:39: "of hoogte of diepte of 
enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar 
is in Christus Jesus ons Here", en by Johannes "Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God 



en God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee" (1Joh 
3:24).

{Rom 8:38-39  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of 
teenwoordige of toekomende dinge 
39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in 
Christus Jesus, onse Here, is nie.}

Gaan na Inhoudsopgawe

6- Verwerp: Leer van sekerheid sus die sondige natuur en is skadelik vir 
gesonde geloofslewe

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die leer van die sekerheid van die 
volharding en van die saligheid is, kragtens sy eie aard en wese, 'n kussing vir die sondige 
natuur en skadelik vir die vroomheid, goeie sedes, gebede en ander heilige handelinge. 
Daarteenoor is dit selfs lofwaardig om daaraan te twyfel. 

6.1- Ware Leer: Wie seker is van sy verlossing, hou homself rein en volhard

Die Sinode leer: Daarmee wys hulle immers dat hulle die krag van die Goddelike genade 
en die werking van die Heilige Gees wat in ons woon nie ken nie. 

Ook weerspreek hulle die apostel Johannes wat met uitdruklike woorde die teendeel in sy 
eerste brief leer: "Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar 
wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons 
sal Hom sien soos Hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom 
koester, hou homself rein soos Jesus rein is" (1 Joh 3:2,3). 

Buitendien word hulle weerlê deur die voorbeeld van die heiliges van die Ou en Nuwe 
Testament. Hoewel hulle van hulle volharding en saligheid seker was, het hulle nogtans in 
die gebede en ander geloofshandelinge volhard.

7- Verwerp: Tydelike geloof verskil net in tydsduur van die regverdigende 
geloof

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die geloof van hulle wat slegs 'n tyd 
lank glo, verskil net in tydsduur van die regverdigende en saligmakende geloof. 

7.1- Ware Leer: Tydelike geloof en vaste geloof word deur die gelykenis van 
die saaier verduidelik

Die Sinode leer: Christus stel immers self duidelik in Mat 13:20 en Luk 8:13 en volgende 
verse nog 'n drieledige onderskeid vas tussen hulle wat net 'n tyd lank glo en die ware 
gelowiges. 

Hy sê: Eersgenoemdes ontvang die saad op rotsagtige grond, maar die gelowiges in goeie 
grond of in goeie harte; eersgenoemdes is sonder wortel, maar die gelowiges het 'n vaste 
wortel; eersgenoemdes dra nie vrug nie, maar die gelowiges dra met standvastigheid of 
volharding in verskillende mate hulle vrugte.

{Mat 13:20-23  En by wie op rotsagtige plekke gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en dit 
dadelik met blydskap aanneem; 
21 maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir ‘n tyd, en as daar verdrukking en 
vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. 
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22  En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie 
wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. 
23  En by wie op die goeie grond gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook 
vrug dra en oplewer: die een honderd,die ander sestig—, die ander dertigvoudig. 
Luk 8:13-15  En dié op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit 
hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van versoeking 
val hulle af. 
14  En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik 
deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. 
15  En wat in die goeie grond val—dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ‘n edele en 
goeie hart hou en met volharding vrug dra.}

8- Verwerp: Dis nie ongerymd om meer as een keer wedergebore te word nie

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Dit is nie ongerymd dat die mens sy 
eerste wedergeboorte verloor en daarna weer, selfs baie keer, weergebore word nie. 

8.1- Ware Leer: God se saad is onverganklik

Die Sinode leer: Met hierdie leer ontken hulle die onverderflikheid van die saad van God 
waardeur ons weergebore word, en kom hulle in stryd met die getuienis van die apostel 
Petrus: "Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike 
saad..." (1Pet 1:23).

{ 1 Pet. 1:23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur 
die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. }

9- Verwerp: Christus het nêrens gebid dat die gelowiges onfeilbaar sal 
volhard nie

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus het nêrens gebid dat die 
gelowiges in die geloof onfeilbaar sou volhard nie. 

Gaan na Inhoudsopgawe

9.1- Ware Leer: Jesus het self gebid dat die gelowiges nie sal feil in hul geloof 
nie en bewaar word

Die Sinode leer: Hulle weerspreek Christus self, wat sê: "Maar Ek het vir jou gebid (Petrus) 
dat jou geloof jou nie begewe nie" (Luk 22:32); en 
die evangelis Johannes, wat getuig dat Christus nie alleen vir die apostels gebid het nie, 
maar ook vir almal wat deur hulle woord sou glo: "Heilige Vader, bewaar hulle in u 
Naam..." {Joh 17:11} en: 
"Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose 
moet bewaar" (Joh 17:11; 15; 20).

{Joh 17:11,15,20  
 11  En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige 
Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons. 
15  Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. 
20  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo.}



Verduidelikings:
(Ingevoeg uit verskeie bronne deur HM Stander)

Nota 1: Pelagiaans

Pelagius (354 - 420 of 440 nC)  het geleer dat die sondeval van Adam nie die menslike 
natuur bederf het nie en dat die mens uit eie wil in staat is om te kies tussen goed en 
kwaad sonder Goddelike hulp. Die mens is dus nie van geboorte af bedorwe nie en kan op 
sy eie self kies tussen goed of kwaad. 

Tipiese hedendaagse Pelagiaanse verkeerde siening: 
'n Baba is onskuldig (sondeloos), vermoedelik totdat hy begin kwaad doen. Alle gestorwe 
babas gaan dus hemel toe. 
Ware Leer:
Psa 51:5  (51:7) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my 
ontvang.
Job 14:4  Ag, kon maar ‘n reine voortkom uit ‘n onreine—nie een nie! 
Rom 3:10  soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.
Rom 3: 23  want almal  het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Ware leer: 
Babas word geheilig deur hul verbondsouers se geloof.
Sien:
1.  Die Heidelbergse Kategismus Vraag 74
2.  Die Nederlandse Geloofsbelydenis: Lees albei Artikel 15 oor erfsonde en Artikel 16 oor 
Uitverkiesing.
3.  1 Korintiërs 7:14  Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die 
ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar 
nou is hulle heilig.
4.  Dordtse Leerreëls Hoofstuk 1 paragraaf 17 hierbo.
5.  Vra u leraar hieroor uit.

Nota 2: Socinus

Faustus Socinus (1539–1604)
(Dr. P. J. S. DE KLERK B.A., TH.D. Professor in die Dogmatologiese Vakke aan die 
Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk en aan die Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys )
Soos volg in 
http://www.enigstetroos.org/pdf/DeKlerkPJS_Gereformeerde%20Simboliek.pdf

(Die volgende uittreksels is uit Dr De Klerk se dokument ten opsigte van sommige van die 
post-modernistiese sieninge van Sosinus in die 17 de eeu. Dr De Klerk se dokument dek 
die vele dwalinge van Socinus.)

Vernaamste Dwaling van Socinus oor versoening

Alle mense is in die staat van die versoening
en in die genade van die verbond opgeneem, sodat niemand vanweë die erfsonde aan die 
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verdoemenis skuldig is of verdoem moet word nie maar dat alle mense van hierdie 
sondeskuld
vry is........

Die Sosiniane beperk wel die regverdiging tot die vergewing van die sondes, maar hulle 
ontken die toerekening van die geregtigheid van Christus. Hulle leer dat God enkel uit 
vrye genade die mense die sondes vergewe, as hulle die ware geloof aan Christus het. 

e) By die Sosiniane is die wil in God losgemaak van sy wese en van al sy deugde, dit 
bestaan in niks anders as formele willekeur nie. Dis die nominalistiese standpunt. 
Die Sosiniane het dan ook die predestinasie heeltemal geloën. Hulle het alleen geleer 'n 
besluit van God om aan hulle, wat sy gebooie onderhou, die ewige lewe te skenk en die 
andere te straf. 
Hulle het aan die wilsvryheid van die mens selfs die alwetendheid van God opgeoffer. In 
die Cat. Rac. word in vr. 4 verklaar, dat die Skrif van predestinasie nie anders spreek, as 
dat God voor die grondlegging van die wêreld besluit het om hulle, wat in hom glo en 
hom gehoorsaam is, die ewige lewe te gee; en om hulle met die ewige verdoemenis te 
straf, wat weier om in hom te glo. 

Gaan na Inhoudsopgawe

5) Die Sosiniaanse Leer.
{Let op die ooreenkomste met die huidige modernisme en post-modernisme. HMS}
Die Kategismus van Rakow spreek nie uitdruklik van die inspirasie van die H. Skrif nie, 
maar wys alleen op die geloofwaardigheid van die Skrif. As eintlike openbaringsbron van 
die Christelike godsdiens moet alleen die N.T. beskou word. 

Die Sosiniane plaas hulle op die standpunt van die vrye, redelike, wetenskaplike 
ondersoek teenoor die Skrif. 
- Die leer van die Drie-eenheid is volgens hulle in stryd met die Skrif en die rede. 
- Die H. Gees is geen persoonlike goddelike wese nie. God is nie alomteenwoordig en 
ook nie alwetend nie. 
- Die predestinasie word verwerp, want dit sou beteken vernietiging van die menslike 
vryheid. 
- Skepping uit niks word ontken. God het die wêreld geskape uit "pre-existing matter". - 
-  Christus is die Seun van God deur adopsie. 
- Die godheid van Christus moet verwerp word, hoewel Hy op aarde meer as ons was. 
Jesus is waaragtige mens, maar geen gewone mens nie. 
- Voordat Hy sy leraarsamp aanvaar het, is Hy opgetrek in die hemel en daar onderrig 
aangaande alles wat Hy aan die mense wat God betref moet openbaar. 
- Daar kan geen sprake wees van 'n plaasvervangende voldoening vir die mense nie. 
- Die vorm waarin die verlossing deur Christus volbring word, onderstel die 
medewerking van die mens en die geloof as heilsvoorwaarde. Waar die sedelike krag van 
die mens deur die sondeval slegs verswak is, het dit wel goddelike ondersteuning nodig, 
maar moet en kan dit ook self meewerk tot saligheid. 
- Die mens is sterflik geskape. 
- Die beeld van God in die mens beteken sy heerskappy oor al die skepsels op aarde. 
- Die mensdom soos hulle teenwoordig is, onderskei hulle alleen daardeur van die 
eerste mense voor die val, dat hulle nie meer sondeloosheid besit nie.
- Deur die voortsetting van die sonde is daar so 'n habitus peccandi by die mensdom 
ingewortel, dat elke natuurlike mens met die neiging tot sonde besmet is. Dit moet nie 
beskou word as 'n peccatum originale nie. 



- Doop en Nagmaal is geen genademiddels nie, maar nuttige seremonies hoewel nie 
noodsaaklik nie.
- Die Doop is eintlik slegs verorden as 'n plegtigheid by die oorgang van Jode en heidene, 
maar dis nie bedoel vir hulle wat in die Christendom gebore is nie.
- Die Nagmaal is wel vir altyd ingestel, maar slegs as 'n plegtigheid wat ons dankbaar 
herinner aan die dood van Christus.
- Daar is geen opstanding van die vlees nie, ons sal 'n geestelike liggaam hê.
- Die goddelose en die Satan met sy duiwels sal eenmaal vernietig word. 

Socinian theology

http://en.wikipedia.org/wiki/Socinianism
Faustus Socinus (1539–1604), 
Socinian theology, as summarised in the Racovian Catechism, rejected the views of 
orthodox Christian theology on God's knowledge, on the doctrine of the Trinity and the 
divinity of Christ, and on soteriology. 
The satisfaction view of the atonement is a theory in Christian theology related to the 
meaning and effect of the death of Jesus Christ and has been traditionally taught in 
Western Christianity. Specifically in the Roman Catholic, Lutheran, and Reformed circles. 

Theologically and historically, the word "satisfaction" does not mean gratification as in 
common usage, but rather "to make restitution": mending what has been broken, paying 
back what was taken. Since one of God's characteristics is justice, affronts to that justice 
must be atoned for.[2] It is thus connected with the legal concept of balancing out an 
injustice. 

Drawing primarily from the works of Anselm of Canterbury, the satisfaction theory teaches 
that Christ suffered as a substitute on behalf of humankind satisfying the demands of 
God's honor by his infinite merit. Anselm regarded his satisfaction view of the atonement 
as a distinct improvement over the older ransom theory of the atonement, which he saw as 
inadequate. 

Anselm's theory was a precursor to the refinements of Thomas Aquinas and John Calvin 
which introduced the idea of punishment to meet the demands of divine justice 

Gaan na Inhoudsopgawe

Nota 3: Sophism

http://en.wikipedia.org/wiki/Sophism

Sophism is a method of teaching. In ancient Greece, sophists were a category of teachers 
who specialized in using the techniques of philosophy and rhetoric for the purpose of 
teaching arete—excellence, or virtue—predominantly to young statesmen and nobility. The 
practice of charging money for education and providing wisdom only to those who could 
pay led to the condemnations made by Socrates, through Plato in his dialogues, as well as 
Xenophon's Memorabilia. Through works such as these, Sophists were portrayed as 
"specious" or "deceptive", hence the modern meaning of the term.

The term originated from Greek σόφισμα, sophisma, from σοφίζω, sophizo "I am wise"; 
confer σοφιστής, sophistēs, meaning "wise-ist, one who does wisdom," and σοφός, 
sophós means "wise man".
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Afsluitingsbesluit
(Die onderstaande is 'n Engelse vertaling vanuit die oorspronklike Latyn, van die afsluiting van die 
Leerreëls van die Dordtse Sinode. Dit word so bygevoeg totdat 'n amptelike Afrikaanse weergawe 
beskikbaar gestel word. 

Bron:

http://www.reformed.org/documents/index.html.

It has been directly translated from the original Latin text to English, by the Centre for Reformed 
Theology and apologetics.

 HMS)

Conclusion

Rejection of False Accusations

And so this is the clear, simple, and straightforward explanation of the orthodox teaching 
on the five articles in dispute in the Netherlands, as well as the rejection of the errors by 
which the Dutch churches have for some time been disturbed. 

This explanation and rejection the Synod declares to be derived from God's Word and in 
agreement with the confessions of the Reformed churches. Hence it clearly appears that 
those of whom one could hardly expect it have shown no truth, equity, and charity at all in 
wishing to make the public believe:

1-  That the Reformed churches' teaching on predestination draws people away 
from godliness

 - that the teaching of the Reformed churches on predestination and on the 
points associated with it by its very nature and tendency draws the minds of 
people away from all godliness and religion, is an opiate of the flesh and the 
devil, and is a stronghold of Satan where he lies in wait for all people, wounds 
most of them, and fatally pierces many of them with the arrows of both 
despair and self-assurance;

2-  This teaching makes God the author of sin

 - that this teaching makes God the author of sin, unjust, a tyrant, and a 
hypocrite; and is nothing but a refurbished Stoicism, Manicheism, 
Libertinism, and Mohammedanism;

3-  This makes people self-assured and endangers salvation

 - that this teaching makes people carnally self-assured, since it persuades 
them that nothing endangers the salvation of the chosen, no matter how they 
live, so that they may commit the most outrageous crimes with self-
assurance; and that on the other hand nothing is of use to the reprobate for 
salvation even if they have truly performed all the works of the saints;

4-  Teaches that God takes no account of state, deeds or unbelief when He 
predestines people

 - that this teaching means that God predestined and created, by the bare and 
unqualified choice of his will, without the least regard or consideration of any 
sin, the greatest part of the world to eternal condemnation; that in the same 
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manner in which election is the source and cause of faith and good works, 
reprobation is the cause of unbelief and ungodliness; that many infant 
children of believers are snatched in their innocence from their mothers' 
breasts and cruelly cast into hell so that neither the blood of Christ nor their 
baptism nor the prayers of the church at their baptism can be of any use to 
them; and very many other slanderous accusations of this kind which the 
Reformed churches not only disavow but even denounce with their whole 
heart.

The Synod refutes these views

1-  Judge the Reformed churches' faith upon the basis of their own official 
confessions, not on hearsay or perceptions

Therefore this Synod of Dordt in the name of the Lord pleads with all who devoutly call on 
the name of our Savior Jesus Christ to form their judgment about the faith of the Reformed 
churches, not on the basis of false accusations gathered from here or there, or even on 
the basis of the personal statements of a number of ancient and modern authorities - 
statements which are also often either quoted out of context or misquoted and twisted to 
convey a different meaning - but on the basis of the churches' own official confessions and 
of the present explanation of the orthodox teaching which has been endorsed by the 
unanimous consent of the members of the whole Synod, one and all.

2-  God will judge those who falsely accuse and cause prejudice against the 
churches

Moreover, the Synod earnestly warns the false accusers themselves to consider how 
heavy a judgment of God awaits those who give false testimony against so many churches 
and their confessions, trouble the consciences of the weak, and seek to prejudice the 
minds of many against the fellowship of true believers.

Gaan na Inhoudsopgawe

3-  Ministers are urged to deal with this teaching in a godly and reverent 
manner in truth according to Scripture

Finally, this Synod urges all fellow ministers in the gospel of Christ to deal with this 
teaching in a godly and reverent manner, in the academic institutions as well as in the 
churches; to do so, both in their speaking and writing, with a view to the glory of God's 
name, holiness of life, and the comfort of anxious souls; to think and also speak with 
Scripture according to the analogy of faith; and, finally, to refrain from all those ways of 
speaking which go beyond the bounds set for us by the genuine sense of the Holy 
Scriptures and which could give impertinent sophists a just occasion to scoff at the 
teaching of the Reformed churches or even to bring false accusations against it.

4- Blessing

May God's Son Jesus Christ, who sits at the right hand of God and gives gifts to men, 
sanctify us in the truth, lead to the truth those who err, silence the mouths of those who lay 
false accusations against sound teaching, and equip faithful ministers of his Word with a 
spirit of wisdom and discretion, that all they say may be to the glory of God and the 
building up of their hearers. 

Amen.
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	3.1- Ware Leer: Die dwaling maak God en Christus se verdienste kragteloos
	4- Verwerp: Die uitverkiesing hang van die mens se goeie eienskappe
	4.1- Ware Leer: God red ons uit genade deur Christus en nie deur goeie eienskappe nie
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	7- Verwerp: Kan nie in hierdie lewe seker wees van eie uitverkiesing nie
	7.1- Ware Leer: Skrif leer dat mens nou al bly en seker kan wees oor uitverkiesing.
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	1- God roep, wederbaar en verlos die mens van sonde, maar nie in hierdie lewe heeltemal uit die sondige natuur nie
	2- Daarom sondig gelowiges nog daagliks en moet gedurig daarteen stry
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	15- Die leer van volharding eer God en troos gelowiges; Satan en ongelowiges verwerp en bespot dit
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