
Z  aligheid   Schrift - Salvation Scriptures  

Efeziërs  2:2  In  welke  gij  eertijds  gewandeld  hebt,  naar  de  eeuw dezer 
wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu 
werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

Mattheüs 6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel 
alzo ook op de aarde.

Lukas  22:42  Zeggende:  Vader,  of  Gij  wildet  dezen  drinkbeker  van  Mij 
wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.

Johannes 16:7-9 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; 
want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar 
indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden 8 En Die gekomen zijnde, 
zal  de  wereld  overtuigen  van  zonde,  en  van  gerechtigheid,  en  van 
oordeel: 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

2 Timotheüs 2:10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook 
zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige 
heerlijkheid.

Romeinen 15:20,21 En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te 
verkondigen,  niet  waar Christus genoemd was,  opdat ik niet  op eens 
anders fondament zou bouwen; 21 Maar gelijk geschreven is: Denwelken 
van Hem niet was geboodschapt, die zullen het zien; en dewelke het niet 
gehoord hebben, die zullen het verstaan.

Handelingen 2:36,37 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God 
Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft,  namelijk dezen Jezus, 
Dien gij gekruist hebt. 37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in 
het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij 
doen mannen broeders?

Hebreeën 4:2 Want ook ons is  het  Evangelie  verkondigd,  gelijk als  hun; 
maar het woord der prediking deed hun geen nut,  dewijl  het met het 
geloof niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben.

Jeremia 24:7 En Ik zal hun een hart geven om Mij  te kennen, dat Ik de 
HEERE ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God 
zijn; want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hart bekeren.

Handelingen  16:14  En  een  zekere  vrouw,  met  name  Lydia,  een 
purperverkoopster,  van de stad Thyatira, die God diende, hoorde  ons; 
welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van 
Paulus gesproken werd.

Mattheüs 13:14,15 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: 
Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij 



zien,  en  geenszins  bemerken.  15  Want  het  hart  dezes  volks  is  dik 
geworden, en zij  hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen 
hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden 
zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, 
en Ik hen geneze.

Jesaja 6:9-10 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, 
maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. 10 Maak het hart 
dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het 
niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, 
noch zich bekere, en Hij het geneze.

Markus  4:11,12  En  Hij  zeide  tot  hen:  Het  is  u  gegeven  te  verstaan  de 
verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, 
geschieden al deze dingen door gelijkenissen; 12 Opdat zij ziende zien, 
en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet 
te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden.

Johannes 12:39,40 Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom 
gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat 
zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd 
worden, en Ik hen geneze.

Romeinen  11:7,8  Wat  dan?  Hetgeen  Israel  zoekt,  dat  heeft  het  niet 
verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen 
zijn verhard geworden. 8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven 
een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te 
horen) tot op den huidigen dag.

2  Thessalonicen  2:10,11  En  in  alle  verleiding  der  onrechtvaardigheid  in 
degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet 
aangenomen hebben, om zalig te worden.  11 En daarom zal  God hun 
zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;

Mattheüs  13:18-23  Gij  dan,  hoort  de  gelijkenis  van  den  zaaier.  19  Als 
iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de 
boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die 
bij den weg bezaaid is. 20 Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, 
deze  is  degene,  die  het  Woord  hoort,  en  dat  terstond  met  vreugde 
ontvangt; 21 Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een 
tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt 
hij  terstond  geergerd.  22  En  die  in  de  doornen  bezaaid  is,  deze  is 
degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de 
verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 
23 Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord 
hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd– 



, de ander zestig– , en de ander dertig voud.
2  Corinthiërs  3:15,16  Maar  tot  den  huidigen  dag toe,  wanneer  Mozes 

gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. 16 Doch zo wanneer het tot 
den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

Jesaja 30:28 En Zijn adem is als een overlopende beek, die tot aan den hals 
toe raakt; om de heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid, 
en als een misleidende toom in de kinnebakkens der volken.

Hosea 11:3-7 Ik nochtans leerde Efraim gaan; Hij nam ze op Zijn armen, 
maar zij bekenden niet, dat Ik ze genas. 4 Ik trok ze met mensenzelen, 
met touwen der liefde, en was hun, als degenen, die het juk van op hun 
kinnebakken  oplichten,  en  Ik  reikte  hem  voeder  toe.  5  Hij  zal  in 
Egypteland niet wederkeren; maar Assur, die zal zijn koning zijn; omdat 
zij zich weigerden te bekeren. 6 En het zwaard zal in zijn steden blijven, 
en zijn grendelen verteren, en opeten, vanwege hun beraadslagingen. 7 
Want Mijn volk blijft hangen aan de afkering van Mij; zij roepen het wel 
tot den Allerhoogste, maar niet een verhoogt Hem.

Handelingen  26:18  Om hun  ogen  te  openen,  en  hen te  bekeren  van  de 
duisternis tot het licht, en  van de macht des satans tot God; opdat zij 
vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, 
door het geloof in Mij.

2 Timotheüs 2:24-26 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, 
maar  vriendelijk  zijn  jegens  allen,  bekwaam  om  te  leren,  en die  de 
kwaden  kan  verdragen;  25  Met  zachtmoedigheid  onderwijzende 
degenen, die tegenstaan;  of  hun God te eniger tijd bekering gave tot 
erkentenis der waarheid; 26 En zij wederom ontwaken mochten uit den 
strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

Openbaring 3:17-19 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb 
geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, 
en arm,  en blind,  en naakt.  18 Ik  raad u dat gij  van Mij  koopt goud, 
beproefd komende uit het vuur, opdat gij  rijk moogt worden; en witte 
klederen,  opdat  gij  moogt  bekleed  worden,  en  de  schande  uwer 
naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat 
gij zien moogt. 19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan 
ijverig, en bekeer u.

2 Corinthiërs 7:10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke 
bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood.

1  Koningen  18:37  Antwoord  mij,  HEERE,  antwoord  mij;  opdat  dit  volk 
erkenne, dat Gij, o HEERE, die God zijt, en dat Gij hun hart achterwaarts 
omgewend hebt.

2 Corinthiërs 4:4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, 



namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het 
Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Lukas 8:11-15 Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods. 12 En die 
bij  den  weg  bezaaid worden,  zijn  dezen,  die  horen;  daarna  komt  de 
duivel,  en  neemt  het  Woord  uit  hun  hart  weg,  opdat  zij  niet  zouden 
geloven, en zalig worden. 13 En die op de steenrots bezaaid worden, zijn 
dezen,  die,  wanneer  zij  het  gehoord  hebben,  het  Woord  met  vreugde 
ontvangen; en dezen hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, 
en in den tijd der verzoeking wijken zij af. 14 En dat in de doornen valt, 
zijn dezen, die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de 
zorgvuldigheden, en rijkdom, en wellusten des levens, en voldragen geen 
vrucht.  15 En dat  in  de goede aarde  valt,  zijn  dezen,  die,  het  Woord 
gehoord hebbende, hetzelve in een eerlijk en goed hart bewaren, en in 
volstandigheid vruchten voortbrengen.

Handelingen 15:11 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus 
Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.

Romeinen 8:13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar 
indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij 
leven.
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