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De “Calvinist Standard Version” (CSV) 
Bron: http://www.wayoflife.org/reports/calvinist-standard-version.php , 13-12-2016 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V.Update 18-4-2019 

 
Volgens de calvinistische TULIP theologie, verkiest God onvoorwaardelijk en soeverein hen die 
gered zullen worden, en deze uitverkiezing heeft niets te maken met enig iets wat de zondaar doet, 
inbegrepen het stellen van geloof in het Evangelie. 

Beschouw de woorden van de Westminster Confessie:  
“Door het decreet van God, voor de manifestatie van zijn heerlijkheid, zijn sommige mensen en 
engelen gepredestineerd tot eeuwig leven en anderen voorbestemd tot eeuwige dood. Deze en-
gelen en mensen, aldus gepredestineerd en voorbestemd, zijn in het bijzonder en onveranderlijk 
ontworpen; en hun aantal is zo zeker en beslist dat het niet kan vermeerderd of verminderd wor-
den. … De rest van de mensheid: het behaagde God, volgens de onnaspeurlijke raad van zijn ei-
gen wil, waarbij hij genade uitbreidde en inhield zoals het hem behaagde, voor de heerlijkheid 
van zijn soevereine macht over zijn schepselen, hen voorbij te gaan en te bestemmen tot oneer 
en toorn voor hun zonden, tot de lof van zijn heerlijke gerechtigheid”. (Uit de Engelse versie, 
Hoofdstuk III, Par. 3-7). 

Johannes Calvijn drukte de doctrine van onvoorwaardelijke uitverkiezing uit met deze woorden:  
“Predestinatie noemen wij het decreet van God, waarbij Hij in Zichzelf heeft beslist, wat Hij 
wilde wat zou worden van elk individu van de mensheid. Want zij zijn niet allemaal geschapen 
met een gelijke bestemming: maar eeuwig leven is voorbestemd voor sommigen, en eeuwige 
vervloeking voor anderen” (Institutes of the Christian Religion, Book III, chap. 21). 

Calvijn benadrukte zijn geloof in soevereine verdoeming als volgt: 

“[God] geeft over aan de verwoesting wie hij belieft … zij zijn gepredestineerd tot eeuwige 
dood zonder enig toedoen van henzelf, louter door zijn soevereine wil. … hij beveelt alle dingen 
door zijn raad en decreteert op zo’n manier dat sommige mensen geboren worden en bestemd 
zijn van in de baarmoeder voor een zekere dood, opdat zijn naam zou verheerlijkt worden in 
hun verwoesting. … God kiest wie hij wil als zijn kinderen … terwijl hij anderen afwijst en ver-
doemt” (Institutes of the Christian Religion, Book III, chap. 23). 

In het licht van deze theologie, geloven wij dat het fair is te zeggen dat een 
“Calvinist Standard Version” bijbel zou lezen als volgt (in blauwe kleur toe-
gevoegd aan de werkelijke tekst): 

Psalm 78:41: Want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de Heilige van Israël, 
alhoewel wij weten dat dit niet mogelijk is.  

Jesaja 45:22: Wend u tot Mij, word behouden, mijn uitverkorenen in alle einden der aarde, want 
Ik ben God en niemand anders. 

Jesaja 53:6: Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de 
HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen de uitverkorenen op Hem doen neerkomen. 

Jesaja 55:1-3: O, alle dorstigen onder mijn uitverkorenen, kom tot de wateren, en u die geen geld 
hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 2 Waarom weegt u 
geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar 
Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 3 Neig uw oor en kom tot Mij, 
luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunst-
bewijzen aan David.  

Mattheüs 11:28: Kom naar Mij toe, allen alle uitverkorenen die vermoeid en belast bent, en Ik zal 
u rust geven. 
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Mattheüs 23:37: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden 
zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens 
bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild bent niet mijn uitverkorenen! 

Markus 16:15-16: En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle 
schepselen. Wie van de uitverkorenen geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, 
maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden, wetend dat hij niet uitverkoren is. 
Johannes 1:11-12: Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar 
allen van de uitverkorenen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen 
van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. 

Johannes 3:14-16: En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 
mensen verhoogd worden, opdat ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God sommigen van de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, niet verlo-
ren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
Johannes 12:46: Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder van de uitverkorenen die in 
Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.  
Johannes 12:32-33: En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen sommigen naar Mij toe 
trekken. En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven. 
Handelingen 10:43: Van Hem getuigen al de profeten dat ieder van de uitverkorenen die in Hem 
gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam 
Romeinen 9:33: zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikel-
blok. En: Ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
Romeinen 10:11: Want de Schrift zegt: Ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. 
Romeinen 10:13: Want ieder van de uitverkorenen die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal 
zalig worden. 
Romeinen 10:21: Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik zou Ik Mijn handen 
uitgebreid hebben naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk als u tot mijn uitverkorenen 
zou behoren.  
Romeinen 11:32: Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen 
sommigen te ontfermen.  
1 Korinthiërs 10:33: zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te 
zoeken, maar dat van velen, opdat zij de uitverkorenen behouden worden. 
2 Korinthiërs 5:18-19: En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus 
Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Chris-
tus de wereld van de uitverkorenen met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet 
toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 
1 Timotheüs 1:15: Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de 
wereld gekomen is om sommige zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 
1 Timotheüs 2:3-6: Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil 
dat alle sommige mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. 
Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als 
een losprijs voor allen sommigen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. 
Hebreeën 2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder 
dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God 
voor allen sommigen de dood zou proeven. 
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2 Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), 
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen van de uitverkorenen verloren gaan, maar dat 
allen van de uitverkorenen tot bekering komen.  

1 Johannes 2:2: En Hij is een verzoening enkel voor onze zonden, maar ook niet voor de zonden 
van de hele wereld. 

Openbaring 22:17: En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! 
En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil van de uitverkorenen, het water des levens 
nemen, voor niets 
 

 

 

Lees verder: 
“De gevaren van gereformeerde theologie”: http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm (NL) 
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