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Bij het bestuderen van onderwerpen over Gods soevereiniteit en ’s mensen verantwoordelijkheid
(met betrekking tot redding) is het belangrijk u vast te houden aan een bijbelse positie. Velen zijn in
de fout gegaan door het benadrukken van één kant van de waarheid en het negeren van de andere
kant. Het is met onderhavige studie ons verlangen de Schrift voor zichzelf te laten spreken en beide
kanten van de kwestie te onderzoeken.
Gods soevereiniteit en ’s mensen verantwoordelijkheid worden beide duidelijk geleerd in Gods
Woord. Soms lijken deze waarheden met elkaar onverzoenlijk te zijn voor ons kleine, beperkte verstand. Wij begrijpen niet goed hoe ze beide waar kunnen zijn. God heeft ons NIET gezegd dat we
deze dingen ten volle moeten begrijpen, maar we moeten nederig buigen voor het gezag van Gods
Woord en geloven wat God heeft onthuld, alhoewel we het niet volledig kunnen begrijpen. Goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid zijn als spoorwegrails. Als we ze bekijken,
lijken ze parallel te lopen, en we kunnen niet begrijpen hoe die twee elementen ooit samen kunnen
komen, maar in de geest van God is er helemaal geen probleem.
Het gevaar komt eraan wanneer mensen de ene waarheid benadrukken en de andere negeren. Gods
waarheid moet zorgvuldig in balans gehouden worden, en we moeten niet neigen naar extremen in
gelijk welke richting. De menselijke verantwoordelijkheid moet niet overbenadrukt worden om
Gods soevereiniteit te negeren, en anderzijds moet Gods soevereiniteit niet overbenadrukt worden
om de menselijke verantwoordelijkheid te verwaarlozen. Beide worden duidelijk onthuld op de pagina’s van de Schrift en beide moeten geloofd en ontvangen worden als Gods waarheid.
Harry Ironside gaf een illustratie van de zondaar die door de deur van redding komt (Johannes
10:9). Boven de deur was een bord dat zei: “laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets”
(Openbaring 22:17). De zondaar reageert op deze genadige uitnodiging, vertrouwt Christus en hij
wordt heerlijk gered. Hij draait zich nu om en kijkt naar de deur waardoor hij zojuist binnengegaan
is. Hij ziet boven de deur (aan de geredde kant) een ander teken dat zegt: “vóór de grondlegging van
de wereld in Hem uitverkoren” (Efeziërs 1:4). Beide borden zijn waar. Beide worden geleerd in de
Schrift. Beide moeten geloofd worden.
Sir Robert Anderson zegt in het voorwoord van zijn boek Forgotten Truths, het volgende: “In de
vroege jaren van mijn christelijke leven stond ik erg perplex tegenover de veronderstelling dat de
volle en duidelijke woorden van zulke Schriftplaatsen als Johannes 3:16; 1 Johannes 2:2; 1 Timotheüs 2:6 niet waar zouden zijn en begrepen moesten worden door geïnitieerden. Want mij was gezegd dat de overschaduwende waarheid van goddelijke soevereiniteit in verkiezing ons belette deze
teksten letterlijk te nemen. Maar een halve eeuw geleden bevrijdde een vriend (wijlen Horatius
Bonar) mij van deze vreemde heersende dwaling. Hij leerde me dat waarheden voor ons onverzoenlijk kunnen schijnen, slechts omdat ons eindige verstand het oneindige niet kan begrijpen; en we
moeten ons fout begrip van de eeuwige raad van God nooit toestaan het onvoorwaardelijk geloof in
de woorden van de Heilige Schrift te verhinderen”.
In onderhavig werkje willen we de Bijbel voor zichzelf laten spreken door beide kanten van de
kwestie voor te stellen. We zullen bepaalde onderwerpen beschouwen met betrekking tot Gods soevereiniteit en evenzo met betrekking tot ’s mensen verantwoordelijkheid.
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GODS SOEVEREINITEIT (God
MOET DE REDDING DOEN!)

’S MENSEN VERANTWOORDELIJKHEID (DE MENS MOET GELOVEN!)

Zij die gered zijn hebben enkel
God te danken!

Zij die verloren zijn hebben dat
enkel aan zichzelf te wijten!

“Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van
Uw heirkracht” (Psalm 110:3, SV1977).

“Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.
Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest.
Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart,
zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen”
(Psalm 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 zonden” (Mattheüs 1:21).

“En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd,
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die
voor HEEL HET VOLK wezen zal, namelijk dat
heden voor u in de stad van David de Zaligmaker
geboren is; Hij is Christus, de Heere” (Lukas
2:10-11).

“Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn
Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader,
en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij
aan wie de Zoon het wil openbaren.” (Mattheüs
11:27).

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast
bent, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28).

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de
“Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult
Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben,
zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24).
antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat
niet geopenbaard” (Mattheüs 16:16-17).
“En als die dagen niet ingekort werden, zou er
geen vlees behouden worden; maar ter wille van
de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:22).

“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!” (Mattheüs 23:37).

“Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie
Hij wil” (Johannes 5:21).

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord
hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft,
die heeft eeuwig leven” (Johannes 5:24).

“Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren” (Johannes 15:16).
“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; …” (Johannes 6:37a)

“en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” (Johannes 6:37b).

[“Alles wat de Vader Mij geeft” - zie Johannes
6:37, 39; 17:2, 6, 9, 11, 12, 24.]
“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader,
Die Mij gezonden heeft, hem trekt … Ieder dan
die het van de Vader gehoord en geleerd heeft,
komt tot Mij. … Daarom heb Ik u gezegd dat
niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door
Mijn Vader gegeven is” (Johannes 6:44, 45, 65).

“En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des
levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger
hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer
dorst hebben” (Johannes 6:35).
“En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven
hebt” (Johannes 5:40). [God wilde het LEVEN
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geven, maar zij wilden niet tot Christus komen]
“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen
en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (Handelingen
2:39).
“En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig
werden, aan de gemeente toe” (Handelingen
2:47).

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het
hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere
apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat
ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u
zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”
(Handelingen 2:37-38).
“En met veel meer andere woorden legde hij
getuigenis af en spoorde hij hen aan met de
woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!” (Handelingen 2:40).

“Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden
zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er
geloofden er zovelen als er bestemd waren voor
het eeuwige leven” (Handelingen 13:48).

“Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders,
dat door Hem aan u vergeving van de zonden
verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door
Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u
door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon
worden” (Handelingen 13:38-39).

“En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia
was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira,
die God diende, luisterde naar ons. En de Heere
opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door
Paulus gesproken werd” (Handelingen 16:14).

“En hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat
moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden:
Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig
worden, u en uw huisgenoten” (Handelingen
16:30-31).

“Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt” (Romeinen
3:10-11).

“Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem
misschien al tastend zouden mogen vinden,
hoewel Hij niet ver is van ieder van ons” (Handelingen 17:27).
“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te
behagen. Want wie tot God komt, moet geloven
dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken”
(Hebreeën11:6).

“En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft,
die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en
hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij
ook verheerlijkt” (Romeinen 8:30).

“Gerechtigheid van God door geloof in Jezus
Christus, tot allen en over allen die geloven”
(Romeinen 3:22).

“Want toen de kinderen nog niet geboren waren,
en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat
het voornemen van God, dat overeenkomstig de
verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept” (Romeinen 9:11).

“Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd
worden” (Romeinen 9:33).

“Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig
zijn voor wie Ik barmhartig ben. Zo hangt het
dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die
hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt”

“Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in
Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn
geloof gerekend tot gerechtigheid” (Romeinen
4:5).

“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en
met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult u zalig worden” (Romeinen
10:9).
“Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft,
zal niet beschaamd worden. Er is immers geen
enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want
Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk
3

(Romeinen 9:15-16).
“Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij
verhardt wie Hij wil” (Romeinen 9:18).

voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de
Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig
worden” (Romeinen 10:11-13)
“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen
10:17).
“Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de
dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk” (Romeinen
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” (Efeziërs 1:4-5).

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

“Maar wij moeten God altijd voor u danken,
broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God
u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in
heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie
om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen” (2 Thessalonicenzen 2:13-14).

“En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde
voor de waarheid niet aangenomen hebben om
zalig te worden. … opdat zij allen veroordeeld
worden die de waarheid niet geloofd hebben,
maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” (2 Thessalonicenzen 2:10,12).

“Hen die door de genade geloofden” (Handelingen 18:27b).

“Want dat is goed en welgevallig in de ogen van
God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen
zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:3-4).

“Want uit genade bent u zalig geworden, door
het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van
God” (Efeziërs 2:8).
“Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met
een heilige roeping, niet overeenkomstig onze
werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus
Jezus vóór de tijden der eeuwen” (2 Timotheüs
1:9).
“Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van
God de Vader, door de heiliging van de Geest,
tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het
bloed van Jezus Christus” (1 Petrus 1:2).

“Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid
gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God
gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt
in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de
Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar
dan vurig lief uit een rein hart” (1 Petrus 1:2122).

“En zij die samen met Hem zijn, geroepenen,
uitverkorenen en gelovigen” (Openbaring
17:14).

“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, het water
des levens nemen, voor niets” (Openbaring
22:17).

Zij die gered zijn hebben daarvoor alleen God te danken - Zij die verloren zijn hebben dat enkel aan
zichzelf te wijten.
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God krijgt alle verdienste voor de redding van de mens - De ongeredde mens krijgt de volledige
blaam en verantwoordelijkheid toegewezen voor zijn eeuwige verdoemenis.
De geredde persoon zegt dankbaar: “Ik ga naar de hemel om reden van God!” De verloren persoon
moet naar waarheid zeggen: “Ik ga naar de hel om reden van mezelf!” Zij die verdoemd worden
zullen nooit in staat zijn God te blameren of te zeggen “Ik ben verdoemd omdat God niet voor mij
koos!” Hun verdoemenis is niet gebaseerd op Gods afwijzing van hen maar op hun afwijzing van
God: “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden” (Markus 16:16).
“Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden … opdat zij
allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in
de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:10, 12).
“En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt” (Johannes 5:40).
De mens draagt niet bij aan zijn eigen redding. Het is het werk van God: “Want uit genade bent u
zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat
niemand zou roemen” (Efeziërs 2:8-9). Geloven is een geestelijke beslissing, niet “werken”.
God draagt niet bij aan het ongeloof van de mens. Dat is iets wat de mens doet. God alleen moet de
redding doen. De mens moet geloven. God moet alle lof en alle verdienste krijgen: “opdat geen
vlees voor Hem zou roemen … opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen
in de Heere” (1 Korinthiërs 1:29, 31). Ongelovige mensen moeten de blaam krijgen. De gelovige,
gered door genade, kan dankbaar zingen: “God zij de heerlijkheid, grote dingen heeft Hij gedaan!”

“Zou u werkelijk willen weten dat u een van Gods uitverkorenen bent? Kom dan als een arme zondaar en ontvang zijn uitnodiging; want Hij zegt: ‘Kom naar Mij toe, ALLEN die vermoeid en belast
bent’ (Mattheüs 11:28). Als u dat doet, dan bent u een van Gods uitverkorenen. Denk eraan dat uitverkiezing Gods zaak is, en laat het dus bij Hem! Geloven is UW zaak; doe het en God zal niet
falen! Jezus brengt de twee samen in één vers: ‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen’.
Dat is GODS deel. Maar merk het vervolg van dit vers op: ‘en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet
uitwerpen’ (Johannes 6:37). Dat is UW deel! Als u zal komen kan u ervan verzekerd blijven dat het
het werk van God Zelf was dat u motiveerde” -- Dr. M.R. De Haan (Our Daily Bread). Lees van
hem ook “De Uitverkiezing”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Uitverkiezing.pdf.

Voorbeelden van verdorven mensen die Gods plan vervullen
GODS
SOEVEREINITEIT

MENSELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID

“want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot
behoud van jullie leven. … God heeft mij vóór
jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een
grote uitredding in leven te houden” (Genesis
45:5b, 7).

“Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte
verkocht hebben. … omdat jullie mij hiernaartoe
hebben verkocht, …” (Genesis 45:4-5a).

“maar God heeft dat ten goede gedacht, om te
doen zoals het op deze dag is: een groot volk in
leven te houden.” (Genesis 50:20b).

“Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij
bedacht, …” (Genesis 50:20a).

“En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals
bepaald is, …” (Lukas 22:22a).

“maar wee die mens door wie Hij verraden
wordt” (Lukas 22:22b).

“deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestel-

“hebt u gevangengenomen en door de handen
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de raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, …” (Handelingen 2:23a).

van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en
gedood” (Handelingen 2:23b).

“maar God heeft op die manier vervuld wat Hij
bij monde van al Zijn profeten aangekondigd
had, namelijk dat de Christus lijden zou” (Handelingen 3:18).

“de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus
verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt
Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. U echter hebt de
Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou
worden, maar de Vorst van het leven hebt u gedood” (Handelingen 3:13-15).

“om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren
zou” (Handelingen 4:28).

“De koningen van de aarde stellen zich op en de
vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen
Zijn Gezalfde. Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes
en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de
volken van Israël bijeengekomen,
…”(Handelingen 4:26-27).

Om de bekrompenheid en het afschuwelijke exclusivisme te illustreren van sommige extreme calvinisten, kan het volgende uittreksel dienen uit een oude ‘lofzang’:
We are the Lord’s elected few, Let all the rest be damned;
There’s room enough in Hell for you, We won’t have heaven crammed!
(Geciteerd door Robert Sumner in The Biblical Evangelist).

REPROBATIE???
Uitverkiezing (God koos van bij
Reprobatie (God koos van bij het
het begin sommigen voor redding) begin sommigen uit ter verdoemewordt in de Bijbel geleerd
nis) wordt in de Bijbel niet geleerd
“dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid” (2 Thessalonicenzen 2:13).

De Bijbel leert niet dat God van in het begin
sommen verkozen heeft tot verdoemenis. Waarom worden mensen verdoemd? Is dat omdat zij
niet uitverkoren zijn? Nee, deze passage in 2
Thessalonicenzen zegt dat zij verloren gaan
“omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben” (2 Thessalonicenzen 2:10).
Zij gaan verloren omdat zij “de waarheid niet
geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad
in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen
2:12).

“Alsdan zal de Koning zeggen tot hen, die tot
Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden
Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, dat u bereid [HSV: bestemd] is van de grondlegging
der wereld” (Mattheüs 25:34 SV1977). [HSV:
bestemd].

Noot : Na lezing van vers 34 zouden wij verwachten dat vers 41 zou zeggen: “Ga weg van
Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat u
bereid is van de grondlegging der wereld”.
Maar de Bijbel zegt dat niet. In plaats daarvan
lezen we:
“Dan zal Hij zeggen ook tot hen, die ter linker6

hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in
het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen
bereid[1] is” (Mattheüs 25:41 SV1977).
“En opdat Hij zou bekend maken de rijkdom van
Zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? (Romeinen 9:23 SV1977)

Noot : Op basis van vers 23 zouden we verwachten dat vers 22 het volgende zou zeggen: “over
de vaten des toorns die Hij te voren bereid heeft
voor het verderf”.
Maar vers 22 zegt dit niet. Het zegt:
“En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en
Zijn macht bekend maken, met veel lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns[2],
tot het verderf toebereid[3]” (Romeinen 9:22
SV1977).[4]
Het vers zegt niet dat God deze mensen voor het
verderf bereid gemaakt heeft.

[1] Mattheüs 25:41 KJV: “Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye
cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels”
[2] Zie kantt. 61 SV: “de vaten des toorns, Dat is, over welke God Zijn rechtvaardigen toorn
voorgenomen heeft te bewijzen”.
[3] Zie kantt. 62 SV: “tot het verderf toebereid; Namelijk ten dele door henzelven, daar zij in
hunne verdorvenheid en wederspannigheid een vermaak hebben: en ten dele door Gods rechtvaardig oordeel die hen daarin heeft willen verlaten en tot de verdiende straf brengen, gelijk aan
Farao is geschied”.
[4] Romeinen 9:22-23 KJV: [What] if God, willing to shew [his] wrath, and to make his power
known, endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction: 23And that
he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,

Zie verder de rubriek Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil:
http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing
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