
 1

 
Soevereiniteit van God en verantwoordelijkheid van de Mens 

GODS SOEVEREINITEIT  
> God MOET DE REDDING DOEN! < 

’S MENSEN VERANTWOORDELIJKHEID  
> DE MENS MOET GELOVEN! < 

Geredden hebben enkel God te danken! Verlorenen hebben dat enkel aan zichzelf te wijten! 
“Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van Uw heir-
kracht” (Ps 110:3, SV1977). 

“Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. Maar Mijn 
volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd …” (Ps 81:10-13)  

“En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus 
geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zon-
den” (Mt 1:21). 

“ik verkondig u grote blijdschap, die voor HEEL HET 
VOLK wezen zal, namelijk dat heden voor u … de Zalig-
maker geboren is” (Lk 2:10-11). 

“hij aan wie de Zoon het wil openbaren.” (Mt 11:27). “Kom naar Mij toe, ALLEN die vermoeid …” (Mt 11:28). 
“vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard” (Mt 16:17) “als u niet gelooft… zult u in uw zonden sterven” (Jh 8:24) 
“maar ter wille van de uitverkorenen zullen …” (Mt 24:22) “maar U HEBT NIET GEWILD!” (Mattheüs 23:37). 
“zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil” (Jh 5:21). 
“Niet u … maar Ik heb u uitverkoren” (Jh 15:16). 

“Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden 
heeft, die heeft eeuwig leven” (Jh 5:24). 

“Alles wat de Vader Mij geeft” (Jh 6:37, 39; 17:2-12, 24). “wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” (Jh 6:37b) 
“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij 
gezonden heeft, hem trekt … tenzij het hem door Mijn 
Vader gegeven is” (Jh 6:44, 45, 65). 

“wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,” (Jh 
6:35). “En toch WILT u niet tot Mij komen opdat u leven 
hebt” (Jh 5:40).  

“zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (Hd 
2:39). “En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig 
werden, aan de gemeente toe” (Hd 2:47). 

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam 
van Jezus Christus, …” (Hd 2:37-38). “Laat u behouden 
uit dit verkeerde geslacht!” (Hd 2:40).  

“er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het 
eeuwige leven” (Hd 13:48). 

“dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt” 
(Hd 13:38-39). 

“de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door 
Paulus gesproken werd” (Hd 16:14). 

“Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, 
u en uw huisgenoten” (Hd 16:30-31). 

“er is niemand die God zoekt” (Rm 3:10-11). “Opdat zij de Heere zouden zoeken” (Hd 17:27). “Want 
wie tot God komt, moet geloven …” (Hb:6). 

“En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft …” (Rm 
8:30). 

“Gerechtigheid … tot allen en over allen die geloven” (Rm 
3:22). “zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Rm 4:5).  

“niet uit de werken, maar uit Hem Die roept” (Rm 9:11). 
“Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm … Zo hangt 
het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard-
loopt, maar van God Die Zich ontfermt” (Rm 9:15-16). 
“Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil” (Rm 9:18). 

“Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden” 
(Rm 9:33). “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en 
met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft op-
gewekt, zult u zalig worden” (Rm 10:9). “ieder die de 
Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Rm 
10:11-13; 17). “Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid 
naar een ongehoorzaam … volk” (Rm 10:21)  

“omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in 
Hem uitverkoren heeft … Hij heeft ons voorbestemd … 
overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil” (Ef 1:4-5). 

“In Hem bent ook u … nadat u het Evangelie van uw za-
ligheid, gehoord hebt … toen u tot geloof kwam, verzegeld 
met de Heilige Geest” (Ef 1:12-13). 

“dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid … 
Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de 
heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen” 
(2Th 2:13-14). 

“omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen 
hebben om zalig te worden. … die de waarheid niet ge-
loofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de onge-
rechtigheid.” (2Th 2:10, 12). 

“Hen die door de genade geloofden” (Hd 18:27b). “Want 
… het is de gave van God” (Ef 2:8). “zalig gemaakt … 
overeenkomstig Zijn eigen voornemen” (2Tm 1:9). 

“God … Die wil dat ALLE mensen zalig worden en tot 
kennis van de waarheid komen” (1Tm 2:3-4).  

“Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God” 
(1Pe 1:2). 

“Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid 
aan de waarheid” (1Pe 1:21-22). 

“En zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkore-
nen en gelovigen” (Op 17:14). 

“En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die WIL, het 
water des levens nemen, voor niets” (Op 22:17). 
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