
Redding Skrif - Salvation Scriptures

Efesiërs 2:2 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,

Matteus 6:10 laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so 
ook op die aarde;

Lukas 22:42 en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van My wil wegneem! 
Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied!

Johannes 16:7-9 Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek 
weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; 
maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; 8 en as Hy kom, sal Hy die 
wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: 9 van sonde, 
omdat hulle in My nie glo nie;

2 Timoteus 2:10 Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes,  sodat 
hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige 
heerlikheid.

Romeine 15:20,21 maar só, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te 
verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie om nie op die fondament 
van 'n ander te bou nie 21 maar soos geskrywe is: Hulle aan wie niks van Hom 
vertel is nie, sal dit sien; en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan.

Handelinge 2:36,37 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom 
Here en Christus gemaak het,  hierdie Jesus wat julle gekruisig het.  37 Toe 
hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref  en het vir Petrus en die ander 
apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders?

Hebreërs 4:2 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.

Jeremia 24:7 En Ek sal hulle 'n hart gee om My te ken, dat Ek die HERE is; en hulle 
sal vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees, want hulle sal na My 
terugkeer met hul hele hart.

Handelinge 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.

Matteus 13:14,15 En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die 
gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad 
nie sien nie. 15 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die 
ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie 
miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en 
hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Jesaja 6:9,10 En Hy het gespreek: Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar 
verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie. 10 Maak die hart van hierdie 
volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met 
hul oë en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie 
bekeer en gesond word nie.



Markus 4:11,12 En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van 
die  koninkryk  van  God te  ken,  maar  vir  hulle  wat  buite  is,  kom alles  deur 
gelykenisse, 12 sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en 
nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe 
word nie.

Johannes 12:39,40 Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja óók gesê het: 40 Hy 
het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien 
en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Romeine 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.

2 Tessalonisense 2:10,11 en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die 
wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het 
om gered te word nie. 11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling 
stuur, om die leuen te glo,

Matteus 13:18-23 Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. 19 As iemand 
die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat 
in sy hart gesaai is--dit is hy by wie langs die pad gesaai is. 20 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. 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.

2 Korintiërs 3:15,16 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n 
bedekking oor hulle hart; 16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word 
die bedekking weggeneem.

Jesaja 30:28 en sy asem soos 'n oorlopende stroom wat tot by die nek kom--om 
nasies te sif met 'n sif van vernietiging; en 'n toom wat verkeerd stuur, is in die 
kakebene van die volke.

Hosea 11:3-7 En Ek self  het Efraim leer loop. Hy het hulle op sy arms geneem, 
maar hulle het nie erken dat Ek hulle genees het nie. 4 Met mensebande, met 
koorde van liefde het Ek hulle getrek; en Ek was vir hulle soos diegene wat die 
juk van hulle kakebeen af oplig; en Ek het My na hom neergebuig, Ek het hom 
voedsel gegee. 5 Hy sal na Egipteland nie terugkeer nie, maar Assur--dié sal sy 
koning wees; omdat hulle geweier het om hulle te bekeer. 6 En die swaard sal 
geswaai  word  in  sy  stede  en sy  grendels  vernietig  en  verteer  weens  hulle 
planne. 7 Want my volk dwing om van My afvallig te word; en as die profete 
hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie.

Handelinge 26:18 om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig 
kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in 
My vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.



2  Timoteus  2:24-26  en  'n  dienskneg  van  die  Here  moet  nie  twis  nie,  maar 
vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan 
verdra.  25  Hy moet  die  weerspanniges  in  sagmoedigheid  teregwys,  of  God 
hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, 26 en 
hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur 
hom gevang was om sy wil te doen.

Openbaring 3:17-19 Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks 
gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm 
en blind en naak is nie. 18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur 
vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en 
die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, 
sodat jy  kan sien.  19 Almal  wat Ek liefhet,  bestraf  en tugtig Ek.  Wees dan 
ywerig en bekeer jou.

2 Korintiërs 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.

1 Konings 18:37 Antwoord my, HERE, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken 
dat U, HERE, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer.

2 Korintiërs 4:4 naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die 
sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid 
van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

Lukas 8:11-15 Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God. 12 Dié langs 
die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte 
weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. 13 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.

Handelinge  15:11  Maar  ons  glo  dat  ons  deur  die  genade  van  die  Here  Jesus 
Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook.

Romeine 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.
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