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Vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?
Want die poort is nou en die pad is smal wat na die Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad
lewe lei, en daar is min wat dit vind.
daarheen smal, en dié wat dit kry, is min."
Matteus 22:14
Want baie is geroep, maar min uitverkies.
Baie is immers geroep, maar min is uitverkies."
en Hom onderdanig wees, sodat Hy nie toornig word
maar slegs die wat deur 'n
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die
en julle op die pad omkom nie, want sy toorn
ware geloof in Hom ingelyf 2 Psalm 2:12
weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam.
ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by Hom
word en al sy weldade
Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!
skuiling soek.
aanneem.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien Ná sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal
en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie
Jesaja 53:11
Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle mense regverdig maak: hy sal die straf vir hulle
skuld dra.
sonde dra.
Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered
Markus 16:16
hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
word; wie nie glo nie, sal veroordeel word.
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in
Hy mag gegee om kinders van God te word, aan Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God
Johannes 1:12hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die
13
die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie,
maar uit God gebore is.
maar hulle is uit God gebore.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy
"God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in
Johannes 3:16
Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie
Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige
verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
lewe kan hê.
Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy
Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo
wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie
nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste
Johannes 3:18
geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van
Seun van God glo nie.
God nie.
Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter
Johannes 3:36
wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien
nie, maar die toorn van God bly op hom.
nie, maar die straf van God bly op hom."
die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in
maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit
Romeine 3:22
Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want
sonder onderskeid aan almal wat glo.
daar is geen onderskeid nie;

Antwoord: Nee;
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Matteus 7:14

Romeine 11:20

Hebreërs 4:2-3

Hebreërs 5:9
Hebreërs 10:39
Hebreërs 11:6

Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy
staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie,
maar vrees.
Want aan ons is die evangelie ook verkondig net
soos aan hulle; maar die woord van die prediking het
hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie
met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo
het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het
Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie
ingaan nie - alhoewel sy werke van die grondlegging
van die wêreld af volbring is.
en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom
gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid
geword
Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie,
maar geloof tot behoud van die lewe.
En sonder geloof is dit onmoontlik om God te
behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy
is en 'n beloner is van die wat Hom soek.

Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het
nie; jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor
hoogmoedig wees nie; hou rekening met God;
Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle,
maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit
hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat
hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die
rus in, maar hulle nie, soos God gesê het: "Toe het
Ek in my toorn ‘n eed afgelê: In my rus sal hulle
beslis nie ingaan nie." En tog was sy werk ná die
skepping van die wêreld reeds afgehandel,
En toe Hy volmaaktheid bereik het, het Hy vir almal
wat aan Hom gehoorsaam is, die bron van ewige
saligheid geword
Maar ons is nie van dié wat terugdeins en verlore
gaan nie; nee, ons glo en ons sal lewe.
As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen
wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy
bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.

