Calvinisme/ 5 punts calvinisme (Mens geen vrije wil)
Totale verdorvenheid. Mens geen enkele eigen wil
 Alleen via Gods wil is uitverkiezing mogelijk
 De mens kan zich uit zichzelf niet tot God wenden
 Alleen volledig door de wil van God. De mens heeft geen eigen wil.

Bijbelse leer (Vrije wil van de mens)
Zondige natuur. Redding mogelijk via Gods Geest door eigen wil.
 Via schepping, en Gods Geest wordt de mens aangesproken.


En kan zelf kiezen. Jezus klopt. Wij kunnen beslissen.



Mens houdt altijd de eigen wil. God wil vrije keuze!

Onvoorwaardelijke verkiezing.
 Gods liefde, verkiezing van hen die Hij tot Zich laat komen.
 niet gebaseerd op menselijke verdienste of geloof van de mens.
 God kiest de personen. Zijn uitverkorenen.
 De mens kan uit zichzelf niet geloven of reageren op Zijn Schepper.
 Gods keuze is gebaseerd op Zijn genade voor een selecte groep.
 Jezus stierf alleen voor de uitverkorenen.
 God weet van te voren wie Hem gaat dienen en bestemd hen.
 De mens wil helemaal niet reageren uit zichzelf op Gods roep.

Voorwaardelijke verkiezing.
 God houdt van alle mensen, wil dat iedereen wordt gered.
 Niet eigen verdienste. Maar wel gebaseerd op vrije keuze.
 God heeft de hele wereld lief. Hij wil dat iedereen wordt gered.
 De mens kan zijn wil in werking zetten om zelf te geloven.
 Zijn genade is gebaseerd op redding van de hele mensheid.
 Jezus stierf voor alle mensen.
 God weet van tevoren wie Hem zal dienen. De mens kiest zelf.

Beperkte verzoening.
 Verkiezing uit Liefde voor allen die God tot zich trekt.
 God neemt alleen de straf weg van de zonden Zijner uitverkorenen.

Onbeperkte verzoening.
 God heeft de hele wereld lief, wil dat niemand verloren gaat.
 Jezus droeg de straf voor de zonden der gehele wereld.

Onweerstaanbare genade
 De mens is niet in staat Gods genade te ontgaan als God hem kiest.
 God geeft zelf geloof en beïnvloedt de wil van de mens.
 Het geloof is van God en niet van de mens.

Gods genade is te weerstaan door de mens. Eigen wil!
 De mens heeft een eigen keuze om te kiezen wie Hij dienen wil.
 De mens is bij machte zelf uit eigen wil te geloven.
 Uit pure genade mogen we Jezus zelf aannemen als onze verlosser.

Volharding van de gelovigen is van God afhankelijk.

Volharding van de gelovigen is van de gelovige afhankelijk.
 Zonder heiliging zal niemand de Here zien.
 Altijd eigen keuze.
 Matth 24:13 Wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden
 Joh 15:1 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
 Omdat het calvinisme niet gelooft dat God alle mensen liefheeft, is
het gedwongen om Johannes 3:16 anders uit te leggen.



De wedergeboorte kan niet ongedaan worden gemaakt.





Het door God geschonken geloof blijft voor altijd.
De mens kan vervallen in zonden. Maakt redding nooit ongedaan.
Zij die van het geloof afvallen zijn nooit oprecht geweest.

1 Totale verdorvenheid.









Onderbouwing van de 5 punts calvinisten.

Rom 3:10-11 Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt.
Joh 6:44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt.
1 Kor 2:14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.
Rom 9:16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.
Efe 1:4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn,
Joh 1:13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
Ex 33:19 Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn.

2 Onvoorwaardelijke verkiezing.




Rom 8:29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Rom 9:11 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, uit Hem Die roept.
Efeze 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden,
door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. 11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt
overeenkomstig de raad van Zijn wil,

3 Beperkte verzoening.








Joh 10:14-15 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.
Joh 10:27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze, zij volgen mij.geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan, niemand zal ze uit mijn hand roven.
Hand 20:28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
Joh 17:9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn
Joh 6:44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.
Joh 6:65 ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’

3) Onweerstaanbare genade





Joh 15:16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.



Rom 9:11 en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen.’ Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van
zijn daden, maar omdat hij hem roept.



Kol 2:13 U was dood door uw zonden en uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.

Efe 1:11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld
1 Tess 1:4-5 God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: 5 onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige
Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren.

4) Volharding van de gelovigen



Joh 10:27-28 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.



1 Joh 2:19 Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons
hoorde. Filipp 1:6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Bijbelse onderbouwing en tegenstelling TULIP calvinisten. 1. Geloof is de gave van God, óf: 2. Redding is de gave van God.
De mens kan zelfstandig kiezen voor zijn eigen redding. Geloof is een eigen keuze.
Rom 1:18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.
Rom 2:4 Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? In overeenstemming met
uw hardheid en onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag des toorns en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, Er is geen aanzien des persoons bij God.
Rom 3:21 Maar nu is zonder de wetgerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus,
tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.
Rom 4:5 Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.
Opb 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij Hem binnenkomen.
Joh 1:12 zegt, dat wij 2 dingen moeten doen om een kind van God te worden. 1. in de Here Jezus geloven 2. Deur openen. 3. de Here Jezus aannemen
Jozua 24:15 Kiest dan heden, wie gij dienen zult.
Hebreeën 3:12 Pas er dus voor op, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert.
Tim 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,
Joh 16:8 Hij is gekomen om de wereld !! te overtuigen van zonde. Of iemand zich laat overtuigen is eigen keuze!
Joh 1:11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven;
Marcus 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht.
Johannes 20:29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij
gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; 1 Petr. 1:8 zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven..

Hand 28:24 En sommigen lieten zich overtuigen door wat er gezegd werd, anderen geloofden niet.

1 Joh 4:15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God in hem.
1 Joh 5:10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn
Zoon getuigd heeft. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (Het wordt de mens verweten dat Hij niet heeft geloofd. Hij kon het weten.)
Joh. 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
2 Thess 2:10 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. (Eigen keuze toch, mensen willen zelf de waarheid vaak niet zien)
God heeft geen behagen in de dood van een goddeloze. Waar Hij behagen in heeft is in bekering. "Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here
HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?" (Ezechiel 18:23). ieder mens de kans om voor of tegen Hem te kiezen.
Opb 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en (zelf) de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Hand 2:40 laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.
Rom 10:13 Ieder wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden
Matth 23:17 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, , en gij hebt niet gewild.
Opb 22:17 En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
Jes 45: 22 Wendt u tot Mij, laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God..
Mc 16:15 En Hij zei tegen hen: predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
Joh 16:8 De Geest van God is gekomen om de wereld te overtuigen.
Hand 13:46 Paulus en Barnabas zeiden: doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.
Joh 1:9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.)
Joh 7:17 Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.
2 Petrus 3:5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de
toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.
Marc 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
Joh 3: 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Als de mens eenmaal gered is, kan hij nooit meer verloren gaan. Hij is volledig door God gekozen voor altijd. Hangt niet meer van de mens af.
Jak 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.
Opb 3:10 Omdat u volhard hebt om mijn woord te gehoorzamen, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal.
1 Kor 9:24 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt,
beheerst zich in alles. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.
Hebr 12:14 Zonder Heiliging zal niemand zal niemand de Here zien! 1 Joh 4: 16 God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Joh 15:2 Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg.
Joh. 15:3 zegt Jezus: blijft in Mij, gelijk Ik in u. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.
Fil. 2:12: Daarom, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven.”
Als Ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven, maar hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering gebracht
worden, maar in zijn onrecht, dat hij gedaan heeft, daarin zal hij sterven. (Ezech. 33:13.
Opb 3:5 Wie overwint zal zich in wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek des levens schrappen, maar voor hem getuigen tot mijn Vader. (we kunnen uit het boek worden geschrapt.)
Matth 24:13 Wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden. (En dat willen wij ook uit liefde voor onze Vader)
Hebreeën 3:12 Pas er dus voor op, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. Als wij Christus van het begin
tot het einde trouw blijven, pas dan delen wij in alles wat Hij heeft.
Hebreeën 3:14 want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. (Pas dan zijn we overwinnaar)
Joh 15:1 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

Hebben onze werken geen invloed op onze redding? En is geloof ook een werk?
Opb 14:13 Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.
Matth. 5:16: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Ef. 2:10: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Efe 2:8 Uit genade zijt gij zalig geworden (door het geloof) en dat (zalig worden is) niet uit u, het (zalig worden) is Gods gave; (je wordt niet) uit de werken (zalig), opdat niemand roeme.
De behoudenis is door genade. De behoudenis is niet uit uzelf. Door geloof wordt u daar deel aan.
Jac 2:24 Je ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.

Houdt God van alle mensen of alleen maar de uitverkorenen. Is Jezus alleen voor de uitverkorenen gestorven? Betekent wereld alleen uitverkorenen?
Joh 3:16 Want alzo lief heeft "God" de uitverkorenen gehad, dat hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een speciaal door "God" geselecteerde groep, niet verloren ga, maar het
eeuwig leven hebben?????
1 Tim 2:4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
1 Tim 4:10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovige
Titus 2:11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
Joh 1:7 Jezus is het waarachtige licht dat in de wereld is gekomen. "dat ieder mens verlicht". Dat doet God omdat het zijn bedoeling is dat "allen .... geloven zouden" .
En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel" (Joh 16:8). Gods Geest spreekt tot ieder mens. God verlangt naar het behoud van ieder mens.
Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen." (2 Petr 3:9). BEKEERT U is een eigen keuze van de mens zelf!!!
Omdat God verlangt naar het behoud van ieder mens en heeft geduld met de mensheid. 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 verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
1 Tim. 2:4….en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen
1 Joh 2:2 Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die der gehele wereld.
Hebr 2:9 Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met
heerlijkheid en eer gekroond.
1 Tim 2:3 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen.
2 Kor 5:14 zijn wij tot het inzicht gekomen dat één voor allen is gestorven.
Rom 5:18 Zoals door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling kwam, zo komt ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen rechtvaardiging tot eeuwig leven.
1 Tim 4:10 omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.
Titus 2:11 want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen.
2 Petr 3:9 maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen behouden worden.
Ez 33:11 Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.

Voert God een soort toneelspel op? Hij doet tegenover de mensen alsof ze kunnen kiezen, terwijl ze dat niet zouden kunnen. Zegt God tegen de mensen:



Kies, maar je kunt niet kiezen, je kunt alleen tegen kiezen.
Kies, maar je kunt alleen voor Mij kiezen als Ik besluit om je wil om te buigen.

