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Huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor zover nog niet gedaan

(naam, adres, telefoonnummer, mailadres).

 We hebben 3 corveeërs nodig. Wie meldt zich?

 Heeft iedereen de presentatie op de website van 

onze gemeente kunnen vinden?



Kaarten aan gemeenteleden

in verzorgings- en 

verpleeghuizen



Zingen 

Psalm 116: 5

 Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen,
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.



Bijbelkring 15-02-2023

 De Romeinenbrief

 10e samenkomst

 Romeinen 8: 28 – 39 Gods 

uitverkorenen

 Allen hartelijk welkom!



Schriftlezing
Romeinen. 8: 28- 39

 Kerntekst: Romeinen 8: 33

 Wie zal beschuldigingen

inbrengen tegen de uitverkorenen

van God? God is het Die 

rechtvaardigt.



Intro

 Voor veel christenen is de uitverkiezing een
probleem.

 De gedachte dat God al van eeuwigheid heeft
bepaald wie wel en niet zalig worden, maakt
hen bang.

 De uitverkiezing is echter geen barriere, maar 
een poort waardoor verloren zondaars
behouden worden.

 De uitverkiezing onderstreept dat de zaligheid
volstrekt van God afhangt.

 Daarom is er hoop voor iedereen.

 Je kunt trouwens ook weten of je uitverkoren
bent.



Alles werkt mee

 De wereldgeschiedenis is in Gods hand 
en loopt uit op vernieuwing van hemel 
en aarde.

 In ons persoonlijk leven kan het 
stormen, maar uiteindelijk maakt God 
het goed, want Hij is goed.

 Paulus gaat nog dieper als hij niet 
alleen stelt dat alles goed komt, maar 
juist dat alles moet medewerken ten 
goede.

 Alles wat niet goed is (vervolging, 
lijden, verdrukking, armoede etc.) 
werkt wel mee ten goede.

 Want het is opgenomen in Gods plan.



Alles werkt mee (2)

 Als je zelf midden in de ellende zit, is het moeilijk te
begrijpen dat alles ten goede moet meewerken.

 Toch ervaren mensen dat zij door de moeiten dichter
bij God zijn gebracht.

 De diamant van ons leven wordt geslepen en dat doet
pijn, maar hij fonkelt des te meer.

 Dat geldt voor ieder die door God geroepen is.

 Hoe weet je dat God je geroepen heeft?

 God roept door Zijn Woord en Geest om tot Hem te
komen met al onze zorgen en zonden.

 Die God geroepen heeft, hebben Hem ook lief.

 Uit deze liefde blijkt dat Gods roepstem een
klankbodem vond in je leven.

 Daarbij is Hij de eerste – dat is het wezenlijke van de 
uitverkiezing.



Effectieve roeping

 Het begint dus met roeping en dat woord
duidt op gezag: kom je niet, dan ben je 
ongehoorzaam.

 De roeping is ook persoonlijk: een herder 
roept zijn schapen bij de naam en zij
gehoorzamen hem.

 Geroepen heiligen (Rom. 1:17) hebben de 
stem van de Goede Herder gehoord en 
zijn Hem gevolgd.

 Roeping is altijd effectief in de 
Romeinenbrief.

 Paulus verbindt de roeping met 
uitverkiezing.

 De christenen in Rome zijn geroepen naar
het voornemen van God, d.w.z. God was 
altijd al van plan om hen te roepen.



Effectieve roeping (2)

 Wil je weten of je uitverkoren bent, dan 
moet je beginnen bij de roeping.

 God roept door Zijn Woord en Geest en 
geeft ons het geloof om op Christus alleen
te vertrouwen.

 In Christus ontmoet je Gods verkiezende
liefde.

 Calvijn: Christus is de spiegel van de 
uitverkiezing.

 We moeten niet achterom kijken naar wat 
in de eeuwigheid plaatsvond, maar we 
moeten zien op Christus en we zien in Hem 
Gods liefde weerspiegeld.



Gouden schakeltjes (1)

 Vers 29 en 30 vormen de gouden
ketting van de orde van het heil.

 Gods voorkennis (dat Hij alles van te
voren weet) is relationeel.

 D.w.z. Hij kent mij/ weet alles van 
mij en toch laat Hij mij niet vallen … 
want ik kan Hem niet tegenvallen.

 God heeft de mensen die Hij tevoren
in Zijn liefde gekend heeft, van te
voren bestemd om het beeld van Zijn
Zoon te vertonen.

 Dat is de reden dat zij met veel
moeiten te kampen hebben: de 
diamant moet geslepen worden.



Gouden

schakeltjes (2)

 Het eeuwige plan van God wordt
uitgewerkt in de roeping door het 
evangelie.

 In de roeping wordt het geloof in 
Christus gewekt en daardoor
worden we gerechtvaardigd.

 En op de rechtvaardiging volgt de 
verheerlijking.

 Dat laatste stelt Paulus in de 
tegenwoordige tijd, omdat het in 
Christus al realiteit is, ook al 
hebben de christenen in Rome 
nog volop met lijden en 
verdrukking te maken.



Grondeloos 

Temidden van alles wat tegen zit, 

mogen we niet twijfelen aan God, 

want als God voor ons is, wie zal 

tegen ons zijn?

Let niet op verkiezing, ook niet op 

de tegenslagen, maar op Christus en 

zie wat God er voor over had om 

zondaren te verlossen.

Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon 

niet gespaard, maar voor ons allen 

overgegeven … dat is grondeloos.



Grondeloos (2)

 God heeft Zijn Zoon niet gespaard, maar Zijn
toorn over onze zonden ten volle over Hem 
uitgestort..

 God heeft Zijn Zoon overgeleverd – een term die 
met Judas en Pilatus verbonden is.

 Daarachter echter gaat God schuil.

 Hoe alleen moet Jezus zich in dat diepe lijden
gevoeld hebben

 God heeft Zijn Zoon niet gespaard omdat God 
ons wilde sparen voor de eeuwige toorn.

 Als onze zaligheid God zoveel heeft gekost, doet
Hij geen half werk, maar zal Hij ons met 
Christus alle dingen schenken.



Grondeloos (3)

 Als de zaken er zo voor staan, 
kan niemand meer een 
aanklacht inbrengen tegen Gods 
uitverkorenen.

 Christus is immers gestorven 
(heeft de straf voor eeuwig 
weggedragen) en is ook 
opgestaan.

 In Zijn opstanding is Hij door 
Zijn Vader gerehabiliteerd – in 
ere hersteld: gerechtvaardigd.

 Als opgewekte rechtvaardige 
pleit Hij voor ons bij Zijn Vader. 



Slachtschapen

van Christus 

 Is het slot van Romeinen 8 niet te
optimistisch?

 Paulus spreekt over de christenen
in Rome als slachtschapen van 
Christus (n.a.v. Psalm 44).

 D.w.z. dat de gelovigen in Rome op 
een lijn staan met Christus.

 Zoals Christus zich in Zijn diepste
lijden heeft vastgeklemd aan Zijn
Vader en niet beschaamd is 
uitgekomen, zo mogen de gelovigen
in Rome zich aan God vastklemmen
en weten dat niets hen kan
scheiden van de liefde van God.



Geen scheiding

 Heel wat zaken hebben het in zich 
om scheiding te maken tussen 
Christus en de gelovigen.

 Daaronder vallen de dood, duivelse 
machten en zoveel andere dingen 
meer.

 Toch is geen enkele macht in staat 
om de gelovigen van Christus te 
scheiden.

 Het moeilijkste van de geestelijke 
strijd is om dicht bij Christus te 
blijven.

 Laat echter niet toe dat de boze 
ons van Christus zal scheiden.



Geen scheiding (2)

 Uiteindelijk zullen de 
gelovigen ook niet van 
Christus gescheiden
worden.

 Het geheim daarvan is 
gelegen in de uitverkiezing.

 Want al die machten die 
erop uit zijn ons van 
Christus los te weken, zijn
geschapen en dus
ondergeschikt aan Hem die 
als de Schepper ervan in 
staat is ze te laten 
medewerken ten goede.

 Hij is de Kurios, die alle 
macht heef



Gespreksvragen

Herken je in je eigen leven of in dat van 
anderen dat zorgen en moeiten je 

dichter bij God brengen of gaat het vaak 
ook anders? Wat betekent het dan dat 

alle dingen meewerken ten goede?

De ‘roeping’ door het Evangelie komt tot 
ons met gezag. In die roeping herkennen 
wij de stem van de goede Herder Die we 
met de liefde van ons hart gaan volgen. 
Wanneer merk je het meest van deze 

‘effectieve roeping’?

Paulus schrijft alsof alle gelovigen ook 
zeker weten dat zij uitverkorenen zijn. 
In de Dordtse Leerregels staat dat de 

uitverkorenen ‘in verschillende trappen 
en ongelijke mate zeker worden van hun 

verkiezing‘ (zie ‘Uit de belijdenis, p. 
25). Wat wordt daarmee bedoeld en hoe 
kun je zeker weten dat je uitverkoren 

bent?

Psalm 44 vertolkt net als het bijbelboek 
Job de stem van de lijdende 

rechtvaardige. Als je je eigen gebeden 
vergelijkt met deze Psalm, wat valt je 

dan het meeste op?

Lees vers 38 en 39 nog eens door. Welke 
machten die je willen scheiden van 
Christus herken je zelf het meest?



De losse 

eindjes 

afhechten



Volgende keer

 D.v. 29-03-2023

 Hoofdstuk 3 (uit

‘Goudaders’) – Gods 

voornemen (Rom. 9: 1 – 24)

 Graag vooraf lezen.



Zingen 

Psalm 72: 7

 Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen, uit genâ,
Zijn hulpe ter verlossing tonen;
Hij slaat hun zielen gâ.
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat het nog zo hoog;
Hun bloed, hun tranen en hun lijden
Zijn dierbaar in Zijn oog.



Einde van 

deze 

presentatie


